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tari din toate țările, unifi-vă /

Organ al Comitetului orăe^wsi P.C.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

$€dle|a plenara 
a Comitetului Central al P.C.R.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, ales la cel de-al 
IX-lea Congres, s-a întrunit în șe
dință plenară, în seara zilei de 23 
iulie.

La deschiderea ședinței, tovară
șul Gheorghe Apostol a făcut pro
punerea ca tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU să fie ales secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Propunerea a fost primită cu pu
ternice și îndelungi aplauze.

In unanimitate, plenara l-a ales pe 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în

Membrii Comitetului Executiv al C.
NICOLAE CEAUȘESCU
Chivu Stoica
Ion Gheorghe Maurer 
Gheorghe Apostol 
Alexandru Bîrlădeanu

Membrii supleanfi ai Comifefului Executiv
Iosif Banc 
Maxim Berghianu 
Petre Blajovici 
Dumitru Colîu

NICOLAE CEAUȘESCU 
Chivu Stoica
Ion Gheorghe Maurer 

ч*

NICOLAE CEAUȘESCU 
— Secretar general 
Alexandru Drăghici 
Alexandru Moghioroș

desemnat 
în urmă-

De asemenea, plenara a
Colegiul Central de partid 
toarea componență : Dumitru Coliu 

[ — președinte, Ion Vințe — vice

Un grup de delegați din regiunea noastră într-o pauză a Congresului.

funcția de secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

In continuare, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a propus să fie aleasă o 
comisie care să facă propuneri pri
vind componența Comitetului Exe
cutiv, a Prezidiului Permanent și a 
Secretariatului Comitetului Central.

Plenara a ales în unanimitate co
misia formată din tovarășii : NICO
LAE CEAUȘESCU, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Stoica 
și Vasile Vîlcu.

Comisia a propus plenarei ca din

Emil Bodnăraș
Petre Borilă 
Alexandru Drăghici 
Constantin Drăgan 
Alexandru Moghioroș

Florian Dănălache 
Ianoș Fazekaș 
Mihai Gere

t.

Membrii Prezidiului permanent
Gheorghe Apostol Emil Bodnăraș
Alexandru Bîrlădeanu Alexandru Drăghici

Secretariatul
Mihai Dalea
Manea Mănescu 
Paul NiCuIescu-Mizil 
Vasile Patilineț 

președinte,- Andrei Cervencovici; 
Ștefan Duduman,- Dumitru Ivano- 
vici; Gheorghe Ionescu,- Ion Medrea; 
Dumitru Popa; Ion Guran.

Comitetul Executiv să facă parte 15 
membri și 10 supleanți, din Prezi
diul Permanent — 7 membri, iar Se
cretariatul să fie format din 9 mem
bri.

Puse la vot, propunerile au fost 
adoptate în unanimitate.

Apoi au fost supuse votului pro
punerile 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.

C. al P. C. R.
Paul Niculescu-Mizil
Leonte Răutu
Gogu Rădulescu
Leontin Sălăjan
Ștefan Voitec

Petre Lupu
Ilie Verdeț 
Vasile Vîlcu

Leonte Răutu
Virgil Trofin 
— Secretari ai C.C,

In aceeași seară a avut loc ședința 
de constituire a Comisiei Centrale 
de Revizie. Președinte a fost ales 
tovarășul Constantin Pîrvulescu.
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Cuvîntarea de încheiere 
a Congresului rostită de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
secretar general al C.C. al P.C.R.

Dragi tovarăși.
Timp de șase zile Congresul 

Partidului Comunist Român s-a a- 
flat 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 știință și cultu
ră din toate regiunile țării. Expri- 
mînd părerea organizațiilor de 
partid, a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, ei au subliniat juste
țea deplină a politicii interne și 
externe marxist-leniniste a parti
dului, au înfățișat munca întregu
lui popor pentru înfăptuirea acestei 
politici, hotărîrea de a nu precupeți 
nici un efort pentru traducerea în 
viață a obiectivelor stabilite de 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului. (Aplauze furtunoase).

Congresul a dezbătut și adoptat 
în unanimitate documente de în
semnătate istorică, care cuprind 
programul multilateral al dezvoltă
rii României socialiste, liniile di
rectoare ale continuării pe o treap
tă superioară a operei de desăvîr- 

■ ^ire a construcției- socialismului. 
(Aplauze puternice, întffiTtftîg ' repe
tate).

Dînd o înaltă apreciere liniei de 
industrializare socialistă a țării, 
factor determinant al progresului 
continuu al întregii noastre socie
tăți, Congresul a hotărît ca și pe 
viitor industrializarea să constituie 
obiectivul central al politicii eco
nomice a partidului; (Aplauze în
delungi); a fost stabilit un ansam
blu de măsuri privind dezvoltarea 
intensivă a agriculturii, înflorirea 
științei, culturii și ridicarea nivelu
lui de viață material și spiritual al 
poporului.

Congresul a adoptat în unanimi
tate Statutul, Carta Partidului Co
munist Român, (aplauze), călăuza 
tuturor comuniștilor în activitatea 
lor politică și organizatorică, care 
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statornicește rolul partidului de 
forță conducătoare în societatea 
noastră socialistă. (Aplauze puter
nice).

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, Comi
tetul său Central vor milita consec
vent pentru întărirea continuă a 
unității țărilor socialiste, a coeziu
nii mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, care au un rol 
determinant în evoluția societății 
contemporan» (Aplauze puternice).

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

Tovarăși, 1
Congresul nostru, întregul partid, 

exprimă cele mai calde mulțumiri 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești, democratice, 
pentru participarea Ia lucrările 
Congresului și pentru saluturile lor 
frățești la adresa partidului și po
porului nostru. (Aplauze puternice). 
Vedem în aceasta expresia legătu
rilor de solidaritate dintre parti
dele și popoarele noastre. (Aplauze 
puternice).

Asigurăm partidele comuniste 'și 
muncitorești frățești, oamenii mun
cii din întreaga lume că Partidul 
.comuniștilor români va înfăptui 
/neabătut programul de desăvîrșire 
a construcției socialismului în Ro
mânia, aducîndu-și astfel contribu
ția la întărirea sistemului mondial 
socialist, la întărirea solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
la cauza socialismului și comunis-
mului 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 subliniată 
importanța hotărîtoare, în condi- 
țiunile internaționale de azi, a u- 
nității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste. (A- 
plauze puternice).

In același timp, în cuvîntul tutu
ror delegaților de peste hotare • a

(Continuare în pag. 3-a)

In Editura, politică
au apărut:

REZOLUȚIA CONGRESULUI AL 
IX-LEA AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN.
ALEXANDRU BÎRLĂDEANU :

CUVÎNTAREA ROSTITĂ LA 
CONGRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN.
EMIL BODNĂRAȘ:

CUVÎNTAREA ROSTITĂ LA 
CONGRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN.
ALEXANDRU DRĂGHICI :

CUVÎNTAREA ROSTITĂ LA 
CONGRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN.
ȘTEFAN VOITEC :

CUVÎNTAREA ROSTITĂ LA 
CONGRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN.

Lucrările au fost editate într-un 
tiraj de masă.



Membrii Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

MOȚIUNI
1. — Alexa Augustin
1 — Alex* Eugen
3. — Almășan Bujor
4. — Apostol Gheorghe
& — Balalla Dumitru
6. — Banc Iosif
7. *- Bayerle Iosif
8. — Bădescu Nicolae
9. — Berghianu Maxim

10. — Btrlădeanu Alexandru
1!. “ Blajovicl Petre
12. — Boboș Ștefan
13. — Bobu Emil
14. — Bodnăraș Emil
15. — Вода Cela Ioana
16. —. Borilă Petre
17. — Breitenhofer Anton
18. — Bugbict Sitnlon
10. —- Bunaciu Avram
20. — Burci Mihai
11. — Cazacu Virgil
22. — Călin Gheorghe
23. — Ceauțestu Nicolae
34. —• Chivu Stoica
25. — Cioară Gheorghe
26. — Circei loan
27. — Coliu Dumitru
28. ■— Coman loan
39. Cotoț Ioan
30. — cozma loan
31. — Crăciun Constanta
32. — Csupor Ludovic
33. •— Daju Vasile
34. —■ Dalea Mihai
35. — Dănălache Florian
36. — Dăscălescu Constantin
37. — Drăgan Constantin
38. — Drăgănescu Emil
39. — Drăghici Alexandru
40. — Drăgoi Stana

Membrii
u ! v-‘ ‘ • ■

1. Agachl Nicolae
2. Băbiiiu Constantin
X Bălan Ștefan „...
4. Be lan Dumitra
&. Biriea Ștefan
6. Boabă Alexandru
7. Bora loan
B> Brad Ion
9. Braniș Ladlalau

10. Bucșa Remus
11. Ciobanu Lina
12. Ciocan Maria
13. Cervencovici Andrei
14. Crișan Adalbert
15. Dănllă Aureli*
16. Dejeu Dumitru
17. Dlaconescu Atanase
11 Diculescu Iile
10. Dobrescu Miu
20. Doggendotf I. NiCUlae
21. Duma Aurel
22. Duminică Petre
23. Dumitrache Constantin
24. Eisenburger Eduard
25. finache Petru

41. — Duca Aurel
42. — Fasekaș lano*
43. — Florescu Emanoil
44. — Florescu Mihail
45. — Gaston Marin Gheorghe
46. — Gere Mihai
47. — Giosan Nicolae
48. — Gluvacov loan
49. — Guină Nicolae
50. — Ha* Teodor
51. — Hosiu Gheorghe
52. — Ion Gheorghe
53. — Ionescu Petre
54. — loniță Ion
55. — Isac Martin
58. — IvanoviCi Dumitru
57. — Joja Atanase
58. — KOvacs Gyorgy
59. — Lascu Elena
60. — Levente Mihail
61. — Lupu Petre
62. — Malinschi Vasile
63. —* Marinescu Mihai
64. — Marinescu Teodor
05. -* Matei Ștefan
08. — Maurer Ion Gheorghe
67. — Mănescu corneliu
68. ■ Mănescu Manea
69. — Mărcuș loan
70. — Mihoc Gheorghe
71. — Militant Alde*
72. — Mirza Vasile
73. — Moghioroș Alexahdru
74. — Moisescu Anton
75. — Moldovan Roman
76. — Murgulescu Ilie
77. — NicoletCu Mlron
78. — Nicula Gheorghe
79. — Niculescu Mizll-PaUl
80. — Nistor Constantin

supleant! ai €.€. al P.CR.
26. Fazekaș Ludovic
27. Făsui Ilie
28. ,JFunk Ștefana
26, Gheorghiu Dumitru
30. Gheorghiu Mihnea
31. Gheorghiu Nicolae
32. Ghinea Gheorghe
33. Gidea Suzana
34. Gfrba Traian
35. Hudițeanu Nicolae
36. Iliescu Ion
37. Ionescu D. Tudor
38. Ionescu Vasile
39. Kiss Ștefan
40. Kbmtives 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
48. Ma tees cu Vasile
50. Mindreanu Constantin

81. — Onescu Cornel
82. — Pas loh
83. — Patilineț Vasile
84. — Pfiruraru Andrei
85. — Petrescu Gheorghe
86. — Popa Dumitru
87. — Popescu Dumitru
88. — PopescU-Pnțuri ton
89. — Potop Vasile
90. -*■ Predescu loan 
61» — Rădoi Gheorghe
92. — Rădulescu Gogu
93. — Răutu Leonte
94. — Roman yalter
95. — Roșianu Mihail
96. — Roșu Gheorghe
97. —• RusU Clement
98. Sandu Constantin
99. — Sălăjan Leontin

100. — Scariat Constantin
101. — Sencovici Alexandru
102. — Simiqnescu Cristotor
103. — Simuleseu Dumitru
104. — Solomon Barbu
105. — StSnescu Ion 
108. — Stoffel Emeric
107. — Stoica Gheorghe
108. — Suder Mihail
109. — Trofin Virgli
110. — Țurcanu Ene
111. — Uglar Iosif
112. — Vaida Vasile
113. — Vas» Ghiiela
114. — Vasilichi Gheorghe
115. — Verdeț Ilie
116. — Vereș Nicolae 
117 — Vijoli Aurel
118. — Vîlcu Vasile
119. — Voicu Ștefan
120. — Voitec Ștefan
121. — Zaharescu Barbu

51. Oniga Emil
52. Oprea Gheorghe
53. Pățan Ion
54. Petre Nicolae
55. Petrescu Dumitru
56. Pop Gheorghe
57. Popescu Barbu
58. Popovici Titus Viorel
59. Rădulescu Ilie
60. Savu Ion
61. Sion Mihail Bujor
62. Spătăreiu Ion
63. Stan Gheorghe
64. Stoian Ion
65. Szabo Emeric
66. Szilagyi Dezideriu
67. Takacs Ludovic
68. Tăbîrcă Nicola*
60. Teoreanu Ion
70. Turcu Ion
71. Turcuș Dumitru
72. Vida GheZa
73. Vlad Vasile
74. Voina Ioan
75. Winter Richard

In numele Partidului Comunist 
Român, al întregului nostru pOpOr, 
Congresul al iX-lea al Partidului 
Comunist Român adresează un 
fierbinte salut de solidaritate șl 
frăție internationalists poporului 
vietnamez, care duce o lupjă dirză, 
plină de eroism, pentru libertate 
$1 independentă. (Aplauze puter
nicei

Intervenția militară a imperialis
mului american împotriva poporu
lui din Vietnamul de sud, agresiu
nea împotriva Republicii Demo
crate Vietnam — stat independent 
și suveran —, bombardamentele 
barbare asupra orașelor și satelor 
vietnameze constituie acte de răz
boi fățișe, sfidează cete mai ele
mentare norme ale dreptului inter
național.

Nici un fel de declarații despre 
Intenții pacifice nu pot ascunde a- 
dovârul eu privire la această agre
siune. Ea creează pericolul extinde
rii războiului, al împingerii omeni
rii într-o conflagrație termo-nuclea- 
ri care ar provoca distrugeri in
calculabile, nimicirea imenselor 
valori materiale $1 culturale făurite 
de civilizația umană.

Toate acestea provoacă îngrijo
rarea opiniei publice mondiala, in
dignarea si tnlnla întregii omeniri. 
In lupta pentru apărarea indepen
denței, 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 
stat* Iubitoare de pac* si liberta
te, de solidaritatea tuturor popoa
relor. (Vii aplauze).

Dînd glas gîndurilor și sentimen
telor comuniștilor din țara noas
tră, ale întregului popor român. 
Congresul al IX-lea șl Partidului 
Comunist Rpmân condamnă cu cea 
mai mare fermitate agresiunea
S.U.A. In Vietnam, atacarea țării 
socialiste surori — Republica De
mocrată Vietnam —, își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta Fron
tului Național de Eliberare, expo
nentul aspirațiilor fundamentale și 
unicul reprezentant legitim al po
porului din Vietnamul de Sud 1

Cerem să se pună capăt acțiuni
lor agresive ale S.U.A., să înceteze 
bombardamentele Împotriva R. D 
Vietnam, să fie retrase toate tru
pele străine din Vietnam! Să se 
respecte dreptul poporului vietna
mez de e-șl hotărî singur soarta, 

firi vreun amestec din «tara, 
potrivit propriei sete votați l (A- 
plauze).

Declarăm solemn ci poporul ro
mân este hotărit să acorde poporu
lui vietnamez întregul său ajutor 
frățesc 1 (Aplauze puternice).

IA Intervențiile lor, toate dele- 
gațiilă partidelor comuniste, mun
citorești, democratice, venite să 
salute Congresul nostru, au con
damnat Cu asprime agresiunea im
perialismului american In vietnam. 
Noi vedem In aceasta o puternică 
manifestare a solidarității mișcării 
comuniste și muncitorești interna» 
ționaie cu lupta nobilă a poporului 
vietnamez I (Aplauze puternice).

In agresiunea împotriva Vietna
mului, In intervențiile armate din 
Republica Dominicană, Congo, Laos 
își găsește expresia linia cercuri
lor imperialiste agresive, care se 
opun pretutindeni progresului so
cial, încearcă Să Înăbușe mișcările 
de eliberare națională șt aspira
țiile de libertate ale popoarelor, 
să mențină in lume jugul colo
nial și opresiunea colonialists, să 
susțină cu forța armelor rinduielile 
ultrareacționare, regimuri putrede 
de marionete, urite și respinse de 
propriile popoare.

Aceasta este o linia sortită unul 
inevitabil eșec, care nu poate 'duce, 
în cele din urmă declt la înfrtnge- 
rea promotorilor ei I (Aplauze pu
ternice).

In actualele Împrejurări slnt mai 
necesare ca oricînd creșterea vigi
lentei și Întărirea unității tuturor 
forțelor libertății, păcii și progre
sului social. Ne exprimăm convin
gerea că Întărind continuu unitatea 
lor, luptînd intr-un singur front, 
țările socialiste, clasa muncitoare 
internațională, noile state indepen
dente, mișcarea de eliberare națio
nală, toate forțele democrației șl 
ale progresului au capacitatea reală 
să zădărnicească acțiunile agrgsive 
al* imperialiștilor, să salvgardeze 
păcea I (Vii aplauze).

Congresul al IX-les al Partidului 
Comunist Român urează poporului 
vietnamez să izbîndeașcă deplin In 
lupta sa dreaptă pentru libertate șl 
independență I (Aplauze puternice). 

Dreptul sacru al fiecărui popor de 
a dispune liber de soarta sa, causa 
nobilă a libertății și egalității po
poarelor, cauza păcii in lume vor 
triumfa 1 (întreaga asistenta tn pi
cioare aplauda puternic).

Membrii Comisiei Centrale de revizie AVÎNT ÎN ÎNTRECERE
1. Ateze Nicolae
2. Anghel Nicolae
3. Cristescu Dumitru
4. Dop Gheorghe
5. Dudaș Traian
6. Gomboș Mihai
7. Ionescu Marin Florea
8. Ivan Mihail

Recepția oferită de С. C. al P. C. R. 
la Palatul Snagov

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

La recepție au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bir- 
lădeanu, Emil Bodnăraș, Petre Ba
rili, Alexandru Drăghici, Constan
tin Drăgan, Alexandru Moghîoroș, 
Paul Niculescu-Mlzil, Leonte Răutu, 
Gogu Rădulescu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec — membrii Comite
tului Executiv al Comitetului Cen

8. Marusi Gheorghe
10. Matei Nicolae
11. Nlțulescu Stelîan
12. Oprișan Nicolae
13. Paloș Gheorghe
14. Petrescu Gheorghe
15. Plrvulescu Constantin
16. Popa Emil 

tral al Partidului Comunist Român, 
membrii supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretarii C.C. al P.C.R., 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
delegați și invitați la Congres.

Au luat parte conducătorii și 
membrii delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești frățești și 
ai altor partide democratice, care 
au participat la lucrările Congre
sului.

I.a Începutul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a toastat

17. Puutai Imr*
18. Roman Nicolae
16. Sirbu Ion
20. Stoica Ion
21. Șerban Mlron
22. Vai» Ladișlau
23. Ungurașu Gheorghe 

pentru Partidul Comunist Român, 
pentru poporul român, pentru noi 
victorii In construcția socialismului 
în tara noastră, pentru unitate* ță
rilor socialiste și Întărire* unității 
și coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale in lupt* 
Împotriva imperialismului, pentru 
pace șt socialism, ta sănătatea re
prezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești șt al altor partid* 
democratic* d* paste hotare, ta să
nătatea delegaților și invltaților la 
Congres, a tuturor oaspeților.

Recepția a-a desfășurat intr-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

(Agerpres)

Hill INI II tiflllt
Bill III!

Minării din Valea Jiului an 
înscrie ta acest* alic de puter
nic avint ta muncă noi suece- 
se in Întrecerea pentru spori
rea producției de Cărbune. Cea 
de-a cincea zi a Congresului, 
de exemplu ~ 23 iulie — a 
marcat ta majoritatea minelor 
Văii Jiului realizarea unei pro
ducții sporita de clrbuue. Din 
abatajele minei Dllja s-au ex
tras 223 tone de cărbune peste 
plan. Iar din cel* ele minei 
Lupani — 150 de tone. Cu cile 
40—80 d* tone de cărbune 
și-au depășit planul zilnic de 
producție șl colectivele mine
lor Aninoaea, Vulcan *1 Uricanl.

In primele 23 de zile ale lu
nii iulie, minerii din Valea 
Jiului au reușit să dea peite 
prevederile plenului 13 173 tonă 
de cărbune coctlficabil și *- 
nergetlc. La obținerea aceâtui 
frumos rezultat au contribuit 
tn mod deosebit mina Lupeni 
— cu 7 740 tone de cărbune, 
mine Anlnoaea —■ cu 2 763 de 
tone și mina Lonea — co a- 
proape 2 000 de tone cărbune 
date peste sarcinile de plan.

Firilllirll ll-II lllllllllt
ИНН ІІНГII irBlttll null

Cinstind lucrările celui de-el 
iX-laa Congres al Partidului Co
munist Român colectivul între
prinderii forestiere Petroșani a 
realizat și depășit sarcinile de 
plan pe această lună dînd: 
1049 mc bușteni de gater 
rlșlnoase, 510 m c lemn de 
mină rășinoase, 319 m steri 
lemn de foc esență moaie, 
l 120 tn c celuloză fag, 231 
m c lobde P.F.L., 428 m c lob
de distilare, 520 m c cherestea 
rișinoase, 480 m c cherestea 
fag, 2 248 buc. traverse norma
le, 120 m c doage — la toate 
aceste sortimente planul lunar 
fiind deja depășit I

Au mal test livrați, In aceeași 
perioadă de timp, 4 800 m c 
bușteni gater fag, 450 m c buș
teni dă derultj, 103 m c stupi 
de fag, 5 500 m steri lemn de 
foc esența tare și alte sorti
mente, Incit pe luha iulie, sar
cinile de pian ia producția 
marfă a întreprinderii forestie
re au fost realizate in numai 24 
zile.
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Slmbjtă dimineața â avut 10c 
ședința de închidere a lucrărilor 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Lucrările ședinței au fost condu
se de tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

S-a anunțat eâ în cursul după- 
amiezii de vineri a avut loc ședin
ța consacrată alegerii Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și Comisiei centrale de revizie, 

Luind cuvlntul, din partea Comi
siei de numărare a voturilor, tova
rășul Gheorghe Năstase a dat citi
re listei membrilor Comitetului Cen
tral și membrilor supleanți ai Co
mitetului Central al Partidului Co- 

, munist Român șl al Comisiei een- 
* trale de revizie.

Delegații și invitații aplaudă pu
ternic, Îndelung.

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

Lulrid cuvlntul, tovarășul Gheor
ghe Apostol a anunțat că Plenara ■ 
ales in unanimitate ca secretar ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român pe tovarășul 
NICOJAE CEAUȘESCU.

Delegații la Congres, întreaga a-

(Urmare din pag. l-a)

răsunat puternic glasul da con
damnare a intervenției statelor U- 
nite ele Americii in Vietnamul de 
sud și a agresiunii împotriva R. D. 
Vietnam. Aceasta reprezintă o pu
ternică manifestare internațională 
de solidaritate cu lupta dreaptă a 
eroicului popor vietnamez, f Aplauze 
vii, -^elungite).

Rugăm pe stimațll noștri oaspeți 
că transmită partidelor și popoare
lor lor salutul frățesc de luptă al 
comuniștilor din România, al po
porului tomâri; le adresăm urări 
fierbinți de noi succese In lupta și 
munca Închinată cauzei păcii, de
mocrației, socialismului și comu
nismului. (Vii ți puternice aplauze).

Tovarăși delegați,
Permiteți-mi ea în numele Comi

tetului 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, întregul 
popor român că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a ne îndepliiH 
îndatoririle ce ne revin, pentru a 
fi la înălțimea sarcinilor ce ne-au 
fost Încredințate, pentru realizarea 
hotlrlrllor istorice adoptate de 
Congresul nostru, (Aplauze tuttu- 
поале).

(barata
ale Cansillatal de Stat

Primind însărcinări pe linie de 
partid și în conformitate cu artico
lul 13 din Statutul Partidului Co
munist Român care prevede că un 
membru de partid nu poate deține 
declt o singură funcție de condu
cere politică care cere o activitate 
permanentă, prin decrete ale Con
siliului de Stat, tovarășul Alexan
dru Drăghlci a fost eliberat din 
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al a- 
facerilor Interne, tovarășul Alexan
dru Moghioroș a fost eliberat din 
funcția de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, iar tovarășul 
Mihai Dalta a fost eliberat din 
funcția de președinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

■йг
Tot prin decrete ale Consiliului 

de Stat, tovarășul Ilie Verdeț a fost 
numit in funcție de vicepreședinte 
dl Consiliului de Miniștri, iar to
varășul Cornel Onescu în funcția 
de ministru al afacerilor interne.

(Agerpres)

«Utență, în picioare, aplaudă, ova
ționează îndelung.

Secretarul general al Comitetu
lui Central al partidului a făcut cu
noscut apoi că plenara Comitetului 
Central a ales în unanimitate CO

MITETUL EXECUTIV format din 15 
membri și IO 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 SECRETA
RIATULUI Comitetului Centrai al 
partidului ales în unanimitate de 
plenara Comitetului Central.

■Anunțarea componenței Comite
tului executiv, a Prezidiului perma
nent și a Secretariatului este sa
lutată de Congres cu urala și acla
mații, cu vii și îndelungi aplauze.

De asemenea, s-a anunțat că ple
nara Comitetului Central, conform 
prevederilor Statutului, a desemnat 
Colegiul central alcătuit din 9 to
varăși, avînd ca președinte pe to
varășul Dumitru Coliu. S-a Comu
nicai apoi că vineri seara a avut 
loc prima ședință a Comisiei cen
trale de revizie care a ales iii una
nimitate ca președinte pe tovarășul 
Constantin Pirvulestu.

Cuvlnturua de încheiere o Congresului 
rostite de tovarășul Nicolse Ceaușescu 

secretar general al C.C. al
Deplina unitate și unanimitate cu 

care a acționat Congresul, în aceste 
zile, va constitui un îndreptar per
manent in activitatea noastră de 
Întărire continuă a forței partidu
lui, a coeziunii de nezdruncinat a 
rîndurilor sale, de creștere a rolu
lui său conducător in Întreaga 
noastră societate. (Aplauze puter
nice).

Drumul pe care urmează să-l 
străbatem In următorii cinci ani nu 
va fi de loc ușor. Va trebui să nu 
precupețim nici un efort, să mer
gem intr-un ritm rapid pentru a ri
dica 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 major, 
â stabilit direcțiile și mijloacele 
necesare pentru a străbate in cele 
mâi bune condițiuni, cu succes de
plin, acest drum. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Acum hotăritor 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 intr-o singură direcție — 
realizarea programului multilateral 
de dezvoltare a societății noastre 
socialiste. (Aplauze Îndelungi).

Comuniștii trebuie să fie in pri
mele rinduri, activitatea lor, a in-

PROGRAM
26

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin da 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 
Cintece sportive,- 5,15 Jurnalul sa
telor; 5,25 Mici piese instrumen
tale; 5,45 „Țară bogată-n frumu
seți*1 — program de cintece,- 6,00 
Sport; 6,07 Cîntă fanfara reprezen
tativă a Armatei; 6,35 Melodiile 
dimineții; 7,00 Radiojurnali 7,15 Pe 
strune de ci itară; 7,30 Sfatul me
dicului ; Importanta razelor solare 
pentru sănătatea copiilor; 7,35 A- 
nunțuri, muzică; 7,45 Salut voios 
de pionier; 8,60 Sufnarul ziarului 
„Scinteia"; 8,06 Melodii populare;
6.30 Pagini orchestrale din opere
tele lui Johann Strauss; 9,00 Me
lodiile cerute de dumneavoastră;
9.30 Prietenii lui Do-Re-Mi; 10,00; 
Buletin de știri; 10,03 Capodopere 
ale creației de Operă; 18,00 Buletin 
de știrii 12,03 Pagini aleee din 
muzica de estradă; 12,30 Soliști și - 
formații artistice de amatori; 13,00 
Concert de prînz; 14,00 Buletin de

La propunerea prezidiului Con
gresului, delegații la Congres du 
adoptat o moțiune de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. Tex
tul moțiunii, prezentat de tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, a fost 
subliniat in repetate rtnduri de pu
ternice aplauze, expresie a aprobă
rii unanime de către Congres a mo
țiunii, a spiritului internaționalist, 
de solidaritate cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez.

Tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a rostit cuvîntul de închide
re a lucrărilor celui de-al iX-len 
Congres al Partidului Comunist 
Român.. Cuvinterea a fost sublinia
tă In repetată rinduri cu aplauze 
furtunoase.

Lucrările Congresului iau ZHtșit 
intr-o atmosferă de mare «ntukiaâm. 
întreaga asistenți, In picioare, o- 
valionează minute in șir, nu con
tenesc uratele, se aplaude puter
nic. Participanții intonează: inter
naționale.

dr
Lucrările ședinței de închidere a 

Congresului au fost transmise de 
posturile noastre d« radio șl tele
viziune.

(AgerpresJ

P.C.R.
tregului nostru partid, va fi închi
nată fericirii poporului, cauzei so
cialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Congresul, Comitetul Central a- 
(dresează eroicei noastre clase mun
citoare, t&rănimii cooperatiste, in
telectualității, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, o înflăcărată chathare de 
a-șl Închina energia și priceperea, 
elanul lor creator Înfloririi conti
nue a Republicii Socialiste România. 
(Aplauze furtunoase, asistenta în 
picioare, ovaționează Îndelung).

Poporul nostru liber și stăpîn pe 
soarta sa, construindu-și în mod 
conștient propria istorie, i$i va 
consacra întreaga capacitate șl 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 suc
cese în activitatea dumneavoastră 
închinată înfloririi patriei socia
liste, fericirii poporului român. 
(Aplauze lurlunoase, aclamații, în
treaga asistentă, in picioare, ova
ționează îndelung, minute in șir, 
гааипй и taie).

DE RADIO
iulie
știri; 14,10 Orchestre de muzică u- 
șoari, 15,00 Arii din opereta; 16,00 
Radiojurnal; 16,15 Cîntecul săptă- 
mlnii: „Partidul, conștiință trează" 
de Radu Paladi; 16,30 Vreau să 
știu; 17,00 Program muzical cerut 
de ascultători; 17,30 Orizont 1970; 
18,00 Buletin de știri; 18,05 Melo
dii vocale și orchestrale de estra
dă; 18,30 Colocviu despre tinerețe; 
18,50 ^elecțiuni din opereta „Vîn- 
zătorul de pasări" de Zeller, 19,15 
Varietăți muzicale; 19,45 CIntă 
Alin Noreanu; 26,00 Radlogazeta 
de seară; 20,30 Muzică de dans,- 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Melodii . populare; 21,20 Limba 
noastră; 21,30 La braț cu muzica 
ușoară; 22,00 Radiojurnal. Sport,- 
22,20 Din creația Iul Johann Se
bastian Bach; 23,00 De la o melo
die la altă; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL 1І. 7,30 Buletin de 
știri,- 7,35 Muzică ușoară; 7,50 Trei 
melodii, trei interpreți; 8,30 Pot-

Mtndrle 
fi safiiifaafle

Mina Dtlja. La ieșirea din 
galeria de coastă, nerăb
dători, minerit s-au adu
nai în grupuri, tn lutul ilaru
lui „Scinteia". Se citesc relatările 
presei despre lucrările Congresu
lui al IX-lea al Partidului Comu
nist Român. In glasul celor ce ci
tesc ziarul, în privirile atente ale 
auditorilor vibrează sentimente de 
mindrje șl șatislactie, încrederea 
nețărmurită a minerilor lată de 
partidul comuniștilor. Pentru a alia 
citeva din primele impresii in ur
ma lecturii documentelor Congre
sului ne-am adresat inginerului 
Urăgan Vasile r

— Ce ne puteți spune după Ci
tirea Raportului prezentat de to
varășul Nicola* Ceaușescu ?

— încă de la prima lectură, din 
conținutul Raportului, ca o idee 
principală, am remarcat pianul, 
prolund țtilnțitic. bazat pe lapte 
reale, al continuării industrializă
rii socialiste a țării. Faptul ca ra
murii industriei constructoare de 
mașini i se acordă prioritate, o- 
glindește politica înțeleaptă a 
partidului, de înzestrate în conti
nuare a economiei noastre națio
nale cu mașini și utilaje proprii. 
Ce inseamna aceasta ? Pentru noi, 
cei ce muncim in industria extrac
tive, înseamnă în primul tind me
canizarea lucrărilor grele, ușura
rea eforturilor ilzice, sporirea can
tității de cărbune extras. Progra
mul elaborat de Congres consti
tuie o -oglindă a viitorului fericit, 
un îndemn de a munci mai bine, 
mai eu spor.

Minerii din Petrila au extras in două decade din această lună 370 to
ne de cărbune peste plan, cinstind astfel lucrările Congresului partidului. 
La această realizare, a contribuit .ți brigada lui Tănase loan din sectorul 
IV, care a dat peste plan 100 tone cărbune.

IN CLIȘEU : Cițiva mineri din brigada lui Tănase loan discutînd posi
bilitățile de a obține noi succese în muncă.

trete muzicale; 9,00 Buletin de 
știri; 0,03 Pagini orchestrale din 
opere; 9,30 Popas muzical pe plaiuri 
oltenești; 10,00 Suita „Pe Argeș în 
sus" de Theodor Grigoriui 10,26 
Dansuri de estradă; 11,00 Buletin 
de știri; 11,17 Instrumentiști de 
muzică ușoară; 11,30 „Mi-e dragă 
stema țării mele" — program de 
cintece; 11,40 CIhtă orchestra de 
muzică populară „Flacăra Praho- 
vei" din Ploiești; 12,00 Muzică cu
baneză, 12,15 Concert de muzică 
preclasică; 13,00 Buletin de știri; 
13,03 Arii din opere românești;
13,30 Versuri de Mihal EftinescU;
13,45 Muzică ușoară de George 
Grigoriu; 14,00 Solectiuni din ope
retele lui Dunaevski; 14,35 Din cele 
mai cunoscute melodii populare: 
15,00 Buletin de știrii 15,10 Trei 
madrigale pentru vioară și violă 
de Bohuslav MartinU; 15,30 Pe a- 
ripile valsului; 16,00 Arii din ope
re; 16,30 Muzică populară; 17,00 
Radiojurnal; 17,15 Melodii inter
pretate la instrumente electronice; 
17,36 Sfătui medicului; 17,35 Anun
țuri, reclame, muzică; 18,00 Concer

Jală de filme 
pe stadionul „Jiul"

Aată-teară pe stadionul „Jiul** din 
Petroșani va avea loc o gală de 
filme românești documentare și de 
actualitate privind realizările obținu* 
te de tara noastră în anii șesenalu- 
lui și aspecte de la desfășurarea lu
crărilor Congresului ai IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Spectacolul va începe la ora 20,30. 
Biletele se gătesc la casa stadionu
lui.

O nouă lucrare 
recepționată

Zilele trecute, constructorii de la 
i.C.M.M. au terminat în incinta mi
nei Dîija construcția magaziei de 
materiale.

Noua magazie prevăzută Cu insta
lații de ridicare a pieselor și utila
jelor grele șl cu circuit do vagohe- 
te e unui din obiectivele importante 
din planul de sistematizare a minei 
Dilja.

La realizarea lucrării în termen și 
predarea el în cinstea lucrărilor Con
gresului partidului, o contribuție 
deosebită au adus*; brigada de lă- 
cătuși-montori condusă de comu
nistul Racz Mihai, brigada do dul
gheri condusă de Balînt Alexandru, 
cea de fierari-betoniști condusă de 
Bocșe Gheorghe și cea condusă de 
Kalloi Sigismund, 

tul pentru orchestră de coarde de 
Ion Dumitrescu,- 18,30 Parada so
liștilor de muzică ușoară; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Melodii 
populare; 20.06 Petrecere dansantă;
20.30 Agendă teatrală; 20,50 Lie
duri; 21,00 Radiojurnal. Sport; 21,20 
Cînlă formația Los Paraguayos,- 
21,40 Pagini din Istoria discului,-
22.30 Cintece de dragoste; 22,45 
Muzică de jazz,- 23,00 Buletin de 
știri; 23,05 Poeme simfonice de 
Ric1 ard Strauss și Ottorino Res
pighi; 23,45 Melodii pentru ore 
tlrzii; 0,52 Buletin de știri.

Cinem at<9»T!*af e
26 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
WlnetoU; REPUBLICA: Cin’âreața 
sclavă; PETRÎLA : Regina cintece- 
lor; LONEA; Legea și fort»; AN1- 
NOASA : Cerul și mocirla; LUPENI 

CULTURAL : Mă iubește, nu mă 
iubește.
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Presa internațională despre lucrările 
Congresului al IX-lea id P. C. R.

VIETNAM
In regiunile eliberate de patriofi

MOSCOVA 24 (Agerpres).
„Unitatea și solidaritatea — stea

gul milioanelor" este titlul cores
pondenței din ziarul „PRAVDA" de 
.sîmbătă a trimișilor săi speciali la 
cel de-al IX-Iea Congres ai P.C.R., 
F. Vidrașcu și A. Lukoveț.

Referindu-se la cuvîntarea rostită 
la Congres de tovarășul Emil Bod- 
năraș, ziarul scrie că în orientarea 
politicii externe a României, alianța 
frățească, prietenia și colaborarea 
constantă cu toate țările care 
formează sistemul mondial al socia
lismului sînt pentru Partidul Comu
nist Român de importanță esențială.

In continuare, în corespondență 
se relatează că Congresul comuniș
tilor români a fost salutat de repre
zentanții a 56 de partide comuniste 
și muncitorești, precum și de repre
zentanți ai unor partide democrati
ce din diferite țări ale lumii. Se a- 
rată, de asemenea, că delegații la 
Congres au aprobat cu mare însufle
țire raportul Comitetului Central al 
partidului, activitatea desfășurată de 
Comitetul Central în perioada din
tre cele două congrese, Directivele 
cu privire la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 1966-1970 și 
Directivele cu privire la valorifica
rea surselor energetice și electrifi
carea țării în perioada 1966—1975.

Sub titlul „Sprijin deplin politicii 
P.C.R.", ziarul „SELSKAIA J1ZN" a- 
rată că toți delegații care au luat 
cuvîntul la discuții pe marginea ra
portului C.C. al P.C.R. au sprijinit 
întru totul politica partidului. Știri 
în legătură cu lucrările Congresu
lui publică, de asemenea „MOS- 
KOVSKAIA PRAVDA", „KOMSO- 
MOLSKAIA PRAVDA", SOVET- 
SCAIA ROSSIA", KRASNAIA ZVEZ- 
DA" și altele.

Intr-un articol consacrat lucrărilor 
Congresului, revista „NOVOE VRE
MEA" arată că „cei cinci ani care 
au trecut de la congresul precedent 
au fost ani de profunde transformări 
social-economice în viața României.

In acești ani, socialismul a învins 
definitiv Ia orașe și sate. Aceasta a 
fost cea mai mare victorie repurtată 
de partid după cucerirea puterii". 
In ’ continuare, revista expune prin
cipiile politicii externe a României, 
definite în rapoartele prezentate la 
Congres.

☆

PARIS. Corespondentul Agerpres, 
Al. Gheorghiu, transmite :

Presa franceză continuă să publi
ce articole, comentarii și informații 
cu privire la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al P. C. R. Ziarul 
,,L' HUMANiTE" informează despre 
adoptarea în u "limitate a rezolu
ției și hotărîrilor Congresului.

Intr-o corespondentă a trimisului 
său special la București, Sacha Si
mon, ziarul „LE FIGARO" scrie că 
„Bilanțul, trebuie s-o spunem fără 
ginduri ascunse, este pozitiv. Pe 
plan intern, politica de utilare in
dustrială a țării, recunoscută de

Program referitor la politica internă 
și externă a Siriei

DAMASC 24 (Agerpres).
La Damasc a fost difuzat progra

mul de politică internă și externă 
al Siriei elaborat în cadrul confe
rinței extraordinare a partidului 
Baas din Siria, care a avut loc în 
iunie a. c.

In domeniul relațiilor externe, se 
arată în program, Siria își va axa 
politica pe principiile neaderării și 
neparticipării la blocurile militare, 
sprijină toate mișcările de elibe
rare națională, lupta pentru inde
pendența națională și lichidarea 
colonialismului, activitatea O.N.U. 
îndreptată spre consolidarea păcii 
în întreaga lume. Siria va promo
va o politică de dezvoltare a rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste și cu celelal
te țări pe baza respectării intere
selor naționale, suveranității, avan

multă vreme atît de prietenii cit și 
de adversarii regimului, a dat roade". 
Arătînd că această politică va fi 
continuată, ziarul scrie: Partidul, 
atît prin succesele sale în domeniul 
economiei, cît și prin politica sa, 
își consolidează necontenit pozițiile 
sale în mase.

Ziarul „COMBAT" se referă la lu
crările Congresului, citind din cu
vîntarea tovarășului Alexandru Bîr- 
lâdeanu pasaje privitoare la unita
tea mișcării comuniste și muncito
rești internaționale și Ia politica ex
ternă a Românei.

O informație despre lucrările
Congresului este înserată 
ziarul „Le Populaire".

Și în

HELSINKI 24 (Agerpres).
Presa finlandeză continuă să pu

blice articole și informații privind 
lucrările Congresului al IX-lea al
P.C.R. Ziarul „KANSAN UUTISET" 
redă citate din rapoartele prezenta
te de tovarășii Gheorghe Apostol și 
Chivu Stoica în legătură cu proiec
tul de Statut al P.C.R. precum și 
cu planul de electrificare și dezvol
tare a industriei energetice în vi
itorii zece ani. In legătură cu dez
voltarea economică a României se 
arată că ritmul anual de creștere a 
producției, de peste 14 la sută, este 
„nemaiîntâlnit în dezvoltarea econo
mică a altor țări". Se arată, de ase
menea, că P.C.R. este un partid pu
ternic cu o mare popularitate în rîri- 
dul maselor. „Poporul român, scrie 
ziarul „UUSI SUOMI", este mîndru 
de succesele obținute și privește cu 
încredere în viitor".

☆

HAGA 24 (Agerpres).
Presa olandeză publică materiale 

care oglindesc principalele probleme 
dezbătute la cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R.

Sub titlul „INDUSTRIA ROMÂ
NEASCĂ SE DEZVOLTĂ ÎN RITM 
RAPID", ziarul olandez „De WA- 
ARHEID" se referă la realizările ță
rii noastre în cursul planului șese- 
nal precum și la prevederile viito
rului plan cincinal în principalele 
sectoare ale economiei. „Ținînd sea
ma 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 
nici cea ușoară nu a rămas în ur
mă. Vînzarea de mărfuri cu amă
nuntul s-a dublat în România, ceea 
ce înseamnă o mare creștere a pu
terii de cumpărare în această țară".

Sub titlul „EXTINDEREA ELEC
TRIFICĂRII ÎN ROMÂNIA", ziarul 
„ECONOMISCI IE VOORLICHTING" 
publică date privind realizările de 
pînă acum în acest domeniu, pre
cum și prevederile noului plan cin
cinal în acest sector industrial din 
R. P. Română.

tajului reciproc și fără condiții 
prealabile. Totodată, se spune în 
program, Siria va promova o poli
tică îndreptată spre realizarea uni
tății arabe, acordă popoarelor din 
Oman, Aden, din emiratele și sul
tanatele din golful Persic sprijin 
în lupta lor de eliberare națională.

Referitor la problemele politicii 
interne, programul subliniază că 
socialismul presupune nu numai o 
repartizare mai justă a bogățiilor 
naționale, ci și dezvoltarea econo
mică intensivă a țării, care să per
mită Siriei ca în decursul următo
rilor 10 ani să-și dubleze venitul 
național. Programul preconizează 
încurajarea sectorului social al 
producției, desăvîrșirea reformei a- 
grare și crearea de cooperative a- 
gricole, precum și a unui sistem ban
car centralizat.

MONTEVIDEO 24 (Agerpres).
Presa uruguayană a marcat im

portantul eveniment din viața po
porului român — al IX-lea Congres 
al P.C.R. — publicînd numeroase in
formații, articole și reportaje despre 
România. Ziarul „EL DEBATE" a in
serat, pe lingă informații cu privire 
la lucrările Congresului, articole în
soțite de fotografii despre hidrocen
trala „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de 
pe Argeș și despre rafinăria de pe
trol de la Teleajen. La rîndul său 
ziarul „LA IDEA" publică o pagină 
și jumătate dedicată țării noastre în 
care relatează despre Combinatul si
derurgic de la Galați, dezvoltarea 
învățămîntului, lărgirea bazei ma
teriale și științei și succesele din 
domeniul literaturii și artei. Sub 
titlul „Congresul P.C.R. Ecoul cald 
al luptei pentru unitate. Felicitările 
numeroaselor delegații frățești", zia
rul „EL POPULAR" continuă să re
lateze despre atmosfera de entu
ziasm general și de avînt care dom
nește în întreaga țară în aceste zile 
și despre desfășurarea lucrărilor 
Congresului.

☆

BERNA 24 (Agerpres).
„TRIBUNE DE GENEVE" publică 

o corespondență din București sem
nată de trimisul special al ziarului, 
Gerald Sapey, în care sînt extrase 
și comentate citate din rapoartele 
prezentate celui de-al IX-lea Con
gres al P.C.R. Comentatorul arată, 
între altele, că în țara noastră „au 
fost obținute succese incontestabile 
în domeniul economiei și în ridica
rea nivelului de trai al poporului". 
„TRIBUNE DE LAUSANNE" infor
mează despre cuvîntarea rostită de 
tovarășul Alexandru Bîrlădeanu și 
de alți delegați la Congres. Citate 
din cuvîntarea tovarășului Bîrlădea
nu sînt inserate și în paginile zia
relor „NEUE ZURCHER ZEITUNG" 
și JOURNAL DE GENEVE".

☆

ROMA 24 (Agerpres).
Sub titlul „Unitate împotriva Im

perialismului", ziarul „UNITA" pu
blică o corespondentă din Bucu
rești, semnată de Sergio Mugnai, în 
care se relatează despre cuvîntările 
rostite de delegați în cadrul Con
gresului P.C.R. și despre saluturile 
adresate Congresului de șefii delega
țiilor partidelor comuniste și munci
torești, precum și ale unor partide 
democratice.

Informații referitoare la Congres 
sînt inserate și în ziarul „IL TEM
PO" și „IL MESAGGERO".

VARȘOVIA. La sfîrșitul lunii iu
nie a. c. populația Poloniei era de 
31,5 milioane oameni — anunță a- 
genția P.A.P.

PARIS. La conferința de presă de 
la 23 iulie, șeful secției de presă 
și informații din Ministerul Aface
rilor Externe al Franței, Lebel, a 
declarat că guvernul francez in
tenționează în continuare să nu 
participe la sesiu
nea Consiliului mi
nisterial al țări
lor „Pieței comu
ne", care urmează să se deschidă 
la 26 iulie la Bruxelles.

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la reluarea lucrărilor Comi
tetului celor 18 pentru dezarmare, 
Lebel a declarat că Franța nu va 
participa la lucrările comitetului.

BONN. Tribunalul din Bonn a 
condamnat vineri opt foști mem
bri ai SS la închisoare pe termene 
între un an și 13 ani pentru com
plicitate la asasinarea a peste 
152 000 evrei în lagărul de con
centrare de la Kulmhof, in perioa
da celui de-al doilea război mon
dial.

BERLIN. După cum anunță agen
ția A.D.N. furtunile puternice care 
s-au abătut asupra Turingiei și al-

HANOI 24 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării a 11 ani 

de la semnarea acordurilor de la 
Geneva pentru Vietnam, într-una 
din regiunile eliberate din Viet
namul de sud a avut loc un mare 
miting la care a luat cuvîntul 
Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare. 
El a vorbit pe larg despre succe
sele obținute de armata de elibe
rare și de poporul sud-vietnamez 
în lupta împotriva intervențîoniști- 
lor americani și a marionetelor lor de 
la Saigon. Pacea va triumfa în 
Vietnam dacă Statele Unite vor în
ceta războiul agresiv în Vietnamul 
de sud, își vor retrage trupele lor 
și ale sateliților lor din țară și vor 
respecta cu strictețe acordurile de 
la Geneva, a declarat Nguyen Huu 
Tho.

☆

Citind agenția „Eliberarea", a- 
genția Vietnameză de Informații

Pierderi grele suferite de trupele 
infervenfîonisfe

HANOI 24 (Agerpres). •
Intr-un comunicat al comanda

mentelor forțelor patriotice din re
giunea sud-vietnameză Gia Dinh, 
dat publicității de agenția de presă 
„Eliberarea", se arată că în ulti
mele 18 luni trupele americane au 
pierdut în această zonă 1 253 oa
meni — morți, răniți sau capturați. 
De asemenea, forțele Frontului na
țional de eliberare au scos din

Pe calea intensificării 
agresiunii americane

WASHINGTON 24 (Agerpres).
La Casa Albă au continuat con

sultările președintelui Johnson cu 
principalii săi consilieri militari și 
diplomatici asupra raportului lui 
McNamara privind situația din 
Vietnam. Potrivit declarației se
cretarului de presă al Casei Albe, 
Bill Moyers, vineri, a treia zi con
secutivă de consultări, au fost tre
cute în revistă aspectele militare 
și diplomatice legate de evoluția 
problemei vietnameze, dar nu a fost 
luată nici o hotărîre. S-a examinat 
problema mobilizării rezerviștilor 
care ar urma să fie trimiși „pentru 
întărirea trupelor americane din 
Vietnam". Johnson, anunță agen
țiile americane de presă, va conti
nua consultările în problema viet

tor regiuni din sudul R. D. Germa
ne au provocat moartea a trei per
soane și pagube materiale în va
loare de cîteva milioane de mărci. 
Au fost avariate linii de cale fe
rată, șosele și poduri, iar pe întin
deri de mii de hectare recoltele au 
avut de suferit. In unele fabrici 
lucrul a fost întrerupt temporar.

BONN. Procuratura din orașul 

cîteva. rin duri
■■опав»

vest-german Stuttgart a anunțat că 
în cursul lunii octombrie va înce
pe în această localitate un proces 
intentat unui număr de 11 foști 
SS-iști acuzați de asasinate și com
plicitate la asasinate în perioada 
celui de-al doilea război mondial. 
Cei 11 acuzați au participat în lo
calitatea poloneză Tarnopol la ex
terminarea unui număr de aproxi
mativ 500 000 evrei.

BRUXELLES. La Bruxelles a fost 
semnat un acord comercial între 
Bulgaria și organizația țărilor Be- 
neluxului pe anii 1965—1967, în 
care se prevede o creștere impor
tantă a schimbului de mărfuri din
tre cei doi parteneri.
• Comisia pentru energia atomică 

relatează că în prezent Frontul 
național de Eliberare din Vietna
mul de sud controlează patru cin
cimi din întregul teritoriu al țării 
în care trăiesc 10 milioane de lo
cuitori. In regiunile eliberate Fron
tul Național a înfăptuit reforma a- 
grară, deschide școli noi pentru 
copii, organizează sistemul de de
servire medicală și culturală a 
populației. Țăranii din regiunile e- 
liberate au primit pînă la începu
tul anului 1965 peste 2 milioane 
hectare de pămînt; în aceste re- - 
giuni funcționează 4142 de școli 
în care învață peste 500 000 de e- 
levi (cu mult mai mult decît în o- 
rașele controlate de autoritățile de 
la Saigon).

Pînă la sfîrșitul anului 1964, în 
regiunile eliberate de partizanii 
sud-vietnamezi au fost deschise 
peste 32 500 de puncte medicale 
care deservesc populația, au fost 
editate aproximativ 40 de ziare, 17 
reviste și peste 40 de buletine de 
informații.

luptă 524 militari și ofițeri aparțl- 
nînd trupelor sud-coreene și austra
liene, care participă la războiul 
din Vietnamul de sud, alături de 
agresorii americani. In regiunea 
Gia Dinh de lîngă Saigon, contro
lată de forțele patriotice, inamicul 
a fost lovit chiar în punctele pu
ternic întărite, considerate impe
netrabile, se spune în comunicatul 
transmis de agenția „Eliberarea", 

nameză săptămîna viitoare. Moyers 
a declarat că președintele Johnson 
a cerut serviciilor militare să e- 
fectueze studii precise asupra ne
voilor în efective ale forțelor ar
mate americane în Vietnam. Refe
rindu-se Ia aceasta, agenția France 
Presse scrie : „Casa Albă a pregă
tit astfel terenul pentru a anunța 
probabil în cursul următoarelor zile 
trimiterea de importante efective 
americane în Vietnamul de sud".

Tot vineri. Ministerul Apărării 
a dat un ordin privind mobilizarea 
a 17 100 de oameni în cursul a- 
cestei luni, adică cu 2 000 mai mult 
decît au fost mobilizați în luna 
mai și cu 3 400 mai mult decît in 
luna aprilie.

a S.U.A. a anunțat că la poligonul 
pentru experiențe nucleare din Ne
vada a avut loc vineri o explozie 
nucleară subterană. Aceasta este a 
15-a explozie nucleară subterană 
anunțată de autoritățile americane 
de la începutul anului.

TOKIO. In regiunea de sud-vest 
a Japoniei, de cîteva zile au înce
put să cadă ploi torențiale urmate

de surpări de tere
nuri care s-au sol
dat cu 15 morți 

și numeroși dis- :
păruți. Peste 120 locuințe au fost 
distruse, iar în orașul Masuda din 
prefectura Shimane au fost inun
date peste 300 de case.

DUBLIN. Greva salariaților de la 
ziarele din Dublin — capitala Ir
landei — a intrat în cea de-a pa
tra săptămînă. Cei 1700 de gre
viști revendică majorarea salariilor 
cu 33 la sută. Datorită grevei, 
cinci ziare și-au încetat apariția.

GENEVA. Săptămîna aceasta a 
constituit pentru bursa de acțiuni 
din Geneva o nouă perioadă de 
decepție în care cursul acțiunilor 
a marcat importante scăderi. Ast
fel, acțiunile societăților producă
toare de aluminiu au înregistrat O 
pierdere de 100 de puncte.
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