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COMUNIȘTII, ÎNTREGUL POPOR 
UREAZĂ CONGRESULUI SUCCES DEPLIN!

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, în ziua de 24 noiembrie, pe 
Ian Mlkardo, președintele Comite
tului internațional al Comitetului 
Executiv Național al Partidului 
Laburist din Marea Britanie.

La primire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj prie
tenesc din partea liderului Parti
dului Laburist din Marea Britanie, 
primul ministru Harold Wilson.

Mulțumind cordial pentru me
sajul primit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită primului ministru Ha

rold Wilson un salut prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări, 

în cursul convorbirii au fost 
abordate probleme privind pro
movarea în continuare a relațiilor 
româno-britanice, a fost exprima
tă dorința ambelor părți de a ac
ționa . și în viitor pentru intensi
ficarea și diversificarea conlu
crării dintre Republica Socialistă 
România și Marea Britanie. Tot
odată, s-a evidențiat interesul co
mun pentru lărgirea legăturilor 
cljntre partidul nostru și Partidul 
^burișț din Mărea Britanie, cu 
convingerea că aceasta contribuie 
la dezvoltarea relațiilor româno- 
britanice, este în folosul celor 
două țări și popoare.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

Trăim un timp fără seamăn In 
Istoria de două ori milenară a 
României. Un timp făurit de Parti
dul Comunist Român, cel ce se 
Identifică cu voința poporului, cu 
demnitatea Iul, cu întruchiparea 
speranțelor sale. Un timp în care 
21 de milioane de cetățeni ai 
patriei socialiste, ca un singur om, 
ca o unică și colectivă năzuință, 
își hotărăsc cu luciditate și res
ponsabilitate ziua de mîine. S-au 
succedat către împlinirea acestei 
neasemuite și decisive zile alte 
peste zece mii de zile fierbinți, un 
neprețuit tezaur de experiență, e- 
tapele istorice ale unei lupte con
tinue, desfășurată de partidul co
muniștilor din România timp de 
trei decenii, închinate ceas de 
ceas, clipă de clipă aceluiași nobil 
țel: cucerirea locului ce îi reve
nea de drept României între ță
rile lumii, forjarea unității de spi
rit și de acțiune a tuturor genera
țiilor care și-au contopit în aceste 
trei decenii forțele într-o unică ge
nerație. Generația care a declanșat 
o revoluție decisivă pentru cursul 
istoriei poporului nostru, care a 
pus bazele construirii unei noi o- 
rînduiri și a trecut Impetuos ia de- 
săvîrșirea operei declanșate odată 
cu primele acte ale revoluției.

Există în istoria unui popor mo
mente hotărîtoare pentru viitorul 
Iul, zile decisive cînd însăși istoria 
își capătă un făgaș ferm, săpat 
adine și de neabătut, prin forța lu
cidității și a responsabilității față 
de propriul destin, exprimată de 
tot ce are mal nobil și mai înăl
țător o țară.

Un astfel de moment de co- 
vtrșitoare importanță pentru des
tinul României trăim în această 
zi cînd țara întreagă este cu
prinsă sub vastitatea cupolei 
Congresului al XPIea al Partidului 
Comunist Român și cînd inima unui 
întreg popor bate la unison în 
cadența marilor și decisivelor res
ponsabilități față de ziua de mîine 
a patriei.

Aici, unde tot ce cugetă mai 
înălțător cu privire la viitorul Româ
niei, aici, unde sentimentul de pa
triotism este starea de spirit ferm 
angajată la îndeplinirea cuvintului 
partidului, aici, unde se hotărăște 
drumul în continuare al României, 
aici bate inima țării.

Inima unei țări de eroi. Inima 
unui popor, stâpin în casa lui, In
dependent și liber. Inima României 
socialiste cuprinsă într-o acțiune 
de amploare unică, menită să dea 
expresie cuvintului națiunii asupra 
unor documente care, înmănun- 
chind învățămintele trecutului cu

gîndirea științifică a prezentului 
socialist, sintetizează deopotrivă 
experiența luptelor revoluționare, a 
muncii de construcție a unei noi 
lumi în țara noastră și cea a miș
cării revoluționare mondiale, ofe
rind tabloul cuprinzător al direcții
lor activității Partidului Comunist 
Român, a întregului nostru popor 
in epoca viitoare.

Este ziua de 25 noiembrie 1974. 
O zi de toamnă tîrzie, cînd însăși 
istoria poporului român, în nestăvi
lita ei desfășurare, se oprește o cli
pă să cugete la mersul ei înainte. 
Este o zi ce încununează o am
plă dezbatere de primă însemnă
tate ideologică și politică, teore
tică și practică, desfășurată la 
toate nivelurile partidului, antre- 
nind toți comuniștii din această 
țară care, fie că poartă un carnet 
de partid, fie că sînt doar cu su
fletul alături de partid, și-au spus 
cuvîntul cu privire la proiectele is
toricelor documente ale Congresu
lui, menite să dea o orientare ge
nerală științifică, marxist-leninlstă, 
pentru întreaga activitate pe plan 
național și internațional a partidu
lui șl poporului nostru.

Acum, în această zi care se va 
înscrie cu litere de aur în istoria 
României, forul suprem politic al 
țării — al Xl-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — are cu
vîntul. Au cuvintul oameni ai mun
cii din uzine și de pe ogoare, sa- 
vanți, militari, cărturari, activiști pe 
tărîm social, membrii de partid re- 
prezentînd peste 2,4 milioane de 
comuniști de pe întreg cuprinsul 
patriei, cărora li s-a încredințat 
înaltul mandat de delegați la Con
gres. Sînt cei trimiși să dezbată 
și să învestească cu literă de lege 
Carta României socialiste, Pro
gramul Partidului Comunist Ro
mân.

în mijlocul lor, cu Inima bătînd 
în același ritm cu inima întregului 
popor, cel mai iubit fiu al qcestui 
neam, întruchiparea expresiei sale 
de geniu național și de omenie 
prin tot ce are mai înălțător uma
nitatea unei epoci de înalte exigen
țe —' tovarășul. Nicolae Ceaușescu. 
Acolo unde este el prezent, acum, 
ca întotdeauna, întreaga patrie răs
punde : Prezent! Căci acolo unde 
în această zi de neuitat — 25 no
iembrie 1974 — se deschide cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R., este 
prezentă istoria. Nu numai ea ex
presie a tezaurizării experienței de 
două ori milenară a poporului ro
mân, dar și ca proiecție asupra zi
lei noastre de mîine, ziua unei.țâri 
care, la trecutu-i mare, își merită 
din plin un mare viitor.

Trăinicie

; Sosirea gal’ delegații 
de peste hotare la

Congresul al Xl-lea al P. C. R.

Azi, 25 noiembrie, în jurul orei 9, posturile 
noastre de radio și televiziune vor transmite direct, 
din Sala Palatului Republicii Socialiste România, șe
dința de deschidere a celui de-al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Acum, aici, acasâ sîntem toți
Un arc de boltă ce puterea-și ține 
Din rădăcini adinei și din nepoți, 
Din cei căzuți și din viitorime.

Puterea de-a gîndi — precum o stea 
Pe fruntea timpului cînd înflorește — 
Numai pămîntul știe să ne-o dea 
Vorbind în fața lumii românește.

Ce cutezăm, nu-i jocul pe comori 
Al flăcărilor reci, amăgitoare,
Ci vis hrănit cu sînge și sudori, 
O bucurie aspră ce ne doare.

Partidul și Țara la ora deschiderii Congresului 

UN SINGUR GÎND, 0 SINGURĂ WISȚĂ
25 noiembrie 1974. București, capitala Repu

blicii Socialiste România. Aici, în Sala Palatu
lui, va suna o nouă bătaie de gong a istoriei 
noastre contemporane : încep lucrările Congre
sului al Xl-lea al Partidului Comunist Român. 
Pe masa de lucru : PREZENTUL și VIITORUL na
țiunii noastre socialiste.

Țara trăiește din plin acest memorabil eveni
ment al etapei pe care o străbatem. Din milioa
nele de mărturii ne-am oprit la iapta simplă șl 
durabilă, la gîndul curat, rostit vibrant, din toa
tă inima. La secvența de viață instantanee, care 
vorbește prin ea însăși.

Tara, Ia ora deschiderii Congresului 1

O uriașă înmănunchere de lapte, de gîndurf, 
de năzuințe generate de prezentul nostru socia
list, în perspectiva zborului comunist de mîine.

(Citiți în pagina a ll-a un amplu reportaj 
din actualitatea fierbinte a țării, acum, la 
ora deschiderii Congresului).

Un pas înfipt în anul două mii 
Are temei de două lungi milenii...
De noi atinse, pietrele sînt vii,
Cu nemurirea ne simțim rudenii.
Avem statura mîndrului bărbat, 
Privirile ce, mîngîind, stau treze 
Ca tot ce-n veacuri n-a îngenuncheat 
Să prindă aripi mari pe metereze.
Acolo sus, cu soare roditor
Ne umplem ochii, ne hrănim tăria, 
Păzind comoara unicului dor — 
Al comunismului în România.

Ion BRAD

La București au continuat să so
sească, duminică, delegații și repre
zentanți ai unor , partide comuniste $1 
muncitorești, socialiste șl progresis
te, precum și ai unor mișcări de eli
berare" națională, care vor participa 
Ia lucrările celui de-al Xl-lea Con
gres al Partidului. Comunist Român :

Delegația Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
condusă de A. P. Kirilenko, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Din componența de
legației mai fac parte :K. ,F. Ka- 
tușev, secretar ai C.C. al P.C.U.S., 
V. E. Malanciuk, secretar a! C.C. 
al P.C. din Ucraina, și V. I. Droz
denko, membru al C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești ;

Delegația Uniunii Co
muniștilor din iugoslavia, 
condusă de Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al U.C.I. Din 
delegație mai fac parte Vese- 
lin Djuranovici, președintele Comi
tetului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Muntenegru, Djeorje Lazici, 
secretar ai Comitetului Executiv al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia, și 
Petar Dodik, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București ;

Delegația Partidului Co
munist din Spania, condusă de 
Santiago Carrillo, secretar general al 
P.C. din Spania. Din delegație mai 
fac parte Santiago Alvarez, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C. din Spania, și Manuel 
Ascarate, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C. din 
Spania, Ramon > Mendezona, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Spania ;

Delegația Partidului Co
munist Bulgar, condusă de 
Boris Velcev, membru al Biroului 
Politic, secretar' al C.C. al P.C.B. 
Din delegație fac parte: Rodenko 
Grigorov, membru al C.C. al P.C.B., 
șeful Secției de politică externă și 
relații internaționale, Gheorghi Kar- 
dașev, membru supleant al C.C. al 
.P.C.B., prim-secretar 'al Comitetului 
județean Silistra al P.C.B., și Ivan 
Abagiev, membru al C.C. al . P.C.B., 
ambasadorul Bulgariei la București ;

Delegația Partidului Mun
cii din Coreea, condusă da 
Kim Dong Ghiu, membru al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C. Din delegație mai fac parte 
Pak Zung Guc, membru supleant al 
C.C. al P.M.C., ambasadorul R. P. D. 
Coreene la București, Kim Ghil 
Hiang, adjunct al șefului Secției in
ternaționale a C.C. al P.M.C. ;

Delegația Partidului Co
munist Francez, condusă de 
Guy Besse, membru al Biroului Po
litic al P.C. Francez, Din delegație 
mai fac parte Andre Savre, secretar 
al Federației P.C. Francez din De
partamentul Sonne-et-Loire, și Jeșm- 
Louis Drouhin-Durand, activist al 
C.C. al P.C. Francez ;

Delegația Partidului Co
munist din Cehoslovacia, 
condusă de dr. Peter Colotka, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din
Cehoslovacia, vicepreședinte al gu
vernului federal, președintele gu
vernului slovac. Din delegație mai
fac p^jte : Lubislava FialoVa, se
cretar al Comitetului regional Cehia 
Centrală al ■f’.C.C., și Miroslav Sulele, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București j

Delegația Partidului So
cialist Unit din Germania, 
condusă de Gerhard Griineberg, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G. Din delegație fac 
parte : Alois Pisnik, membru al C.C. 
al P.S.U.G., prim-secretar al Comite
tului regional Magdeburg ai P.S.U.G., 
Hans Voss, ambasadorul R.D.G. la 
București, și Gerd Vehres, instructor 
la Secția internațională a C.C. al 
P.S.U.G. ;

Delegația Partidului Co
munist din Chile, condusă d« 
Rodrigo Rojas, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al P.C. din Chile. Din 
delegație face parte Alejandro Ya- 
nez, membru al C.C. al P.C. din 
Chile ;

Delegația Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, 
condusă de Jan Szydlak, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. Delegația mai cuprinde 
pe Stanislaw Pawlak, membru al 
C.C. al P.M.U.P., prim-vicepreședin- 
te al Comisiei centrale de control a 
C.C. al P.M.U.P., Andrzej Zabinskl, 

.membru al C.C. al P.M.U.P., prim- 
secretar al. Comitetului voievodal 
Opole al P.M.U.P., și pe Wlgdyslaw 
Wojtasik, ambasadorul' Poloniei la 
București ;

Delegația Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, 
condusă de Aczel Gyorgy, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare. Din delegația 
mai fac parte Gergely Istvân, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Szolnok al P.M.S.U., Sziiros Mâtyăs, 
adjunct al șefului .Secției relații ex
terne a C.C. al P.M.S.U., Biczd 
GySrgy, ambasadorul R. P. Ungara 
la București ;

Delegația Uniunii Socia
liste Arabe din Republica 
Arabă Eqipt, condusă de dr. 
Hafez Ghanem, prim-secretar al C.C. 
al partidului. Din delegație fa« 
parte : Nazmi El Mekawi, membru 
al C.C. aT U.S.A., adjunct al secreta
rului pentru probleme politice, șl 
Tawzi El Omda, membrtWal C.C. al 
U.S.A. ;

Delegația Partidului Co
munist din Cuba, condusă d« 
Raul Garcia Pelaez, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. din Cuba. 
Din delegație mai fac parte Manuel 
Diaz Gonzalez, membru al C.C. al 
P.C. din Cuba, secretar al Comitetu
lui provincial Havana al P.C.C., Ni
colas Rodriguez Astiazarain, amba
sadorul Republicii Cuba la București, 
Miguel Ribot, șef de sector Ia Depar
tamentul relații externe al C.C. ai 
P.C. din Cuba ;

Delegația Partidului Co
munist Portughez, condU!îă da 
Fernando Blangui Teixeira, membru 
al Comisiei politice a C.C. al P.C. 
Portughez. Din delegație face paria 
Carlos Aboim Ingles, membru al C.C. 
al P.C. Portughez ;

Delegația Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, 
condusă de Legdenghiin .Damdinjav, 
membru al C.C.'al P.P.R.M., mem
bru al Biroului Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, președintele 
Comitetului controlului popular. Din 
delegație mai face parte Giambyn 
Niamma, membru al C.C. al P.P.R.M^ 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești :

(Continuare în pag. a V-a)
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PARTIDUL Șl JARA LA ORA DESCHIDERII CONGRESULUI
Un timp al împlinirilor

...Din buchetul' lzbînzilor marii 
Întreceri care a cuprins țara in în- 
timpinarea Congresului, ne oprim 
mai intii la un succes cu marca 
„Ilba Maramureș". Motivul ? Ex
ploatarea minieră de aici a realizat 
sarcinile actualului cincinal la 1 
noiembrie 1974. Un calcul mineresc 
arată că, pînă la revelion, se va 
obține suplimentar o producție de 
minereuri neferoase In valoare de 
cel puțin 135 milioane lei. De la ori
zontul plus 80 „Aluniș", acolo unde 
începe drumul de lumină al meta
lului cu luciri solare, redăm gin- 
durile brigadierului Nicolae Pop, 
consemnate de corespondentul nos
tru Gheorghe Susa : „Pînă la Con
gres, brigada noastră a hotărît să 
dea suplimentar 100 de tone de 
minereu. Ne-am ținut cuvîntul mi
neresc. Așa cum și l-au ținut toate 
brigăzile de la orizontul plus 80 
„Aluniș". Pe acest drum, de mun
că, pentru țară, mergem înainte, cu 
partidul".

Cuvintele lui Nicolae Pop le so
cotim un emoționant „Noroc bun", 
tradițională urare a celor din a- 
bataje, pentru toți cel ce muncesc 
cu mintea și cu brațele pentru mai
ca noastră de oîntec etern — Româ
nia socialistă.

— La această urare, ne spune din 
Cluj-Napoca corespondentul nostru 
Alexandru Mureșan, mai adăugați 
și un sincer „La mulți ani!“, ros
tit de colectivul întreprinderii me
canice de material, rulant „16 Fe
bruarie", care se pregătește să în
cheie zilele acestea bilanțul actua
lului cincinal. Și mai dau cuvîntul 
în continuare lăcătușului Bekesi 
Ștefan pentru...

— ...a prezenta construcția celei 
de-a zecea prese de probat arcuri 
pentru locomotive, succes. închinat 
Congresului. Presa a fost proiecta
tă și executată de un grup de co
muniști inimoși, care știu să așeze 
totdeauna lingă ceea ce spun fap
ta de muncă trainică.

Dan Plăeșu, corespondentul nos
tru din Galați, ne solicită să reți
nem -cîteva asemenea fapte și din 
aceste locuri ale Moldovei de Jos. 
Mai precis, el se referă la premie
rele actualului cincinal și la o... 
primăvară deosebită. Pe scurt, este 
vorba de : 53 noi obiective și capa
cități de producție cu act de naș
tere lncepînd din 1971. Cele mai 
multe — în vatra siderurgică a Ga- 
lațiului. „Aceste noi intrări in func. 
țiune și altele care sînt progra
mate — e de părere ing. Corneliu 
Velincov, directorul combinatului si
derurgic — vor determina triplarea 
producției de oțel după 1980, ața 
cum se prevede în proiectul de Di
rective ale Congresului"... Mai con
semnăm aici cifra 100 — sinonimă 
cu tot atttea zile avans în actualul 
cincinal cîștigat de industria Jude
țului.

— Transmit de la noua fabrică 
de tapițerie și mobilă stil din Arad, 
intervine Constantin Simion, cores
pondentul nostru. Este al 30-lea o- 
biectiv pus în funcțiune în actua
lul cincinal pe platforma industria
lă a Aradului.

— Premiere Industriale T ne în
trerupe Crăciun Lăluci, corespon
dentul nostru din Vaslui. „Multe, 
ne-a spus Pavel Stoica, primarul o- 
rașului Vaslui. Ultima, acum, în

In numele partidului 
și al poporului

în dimineața aceasta de toam
nă, dar care prin lumina ce o 
răsfrînge în noi e mâi curînd o 
dimineață de primăvară, sub cu
pola sălii Congresului s-au adunat 
miile de delegați.

Cu emoția primei participări la 
un asemenea eveniment ori cu 
gindul responsabil și calm al acti
vistului de partid, cu sentimentul 
că se hotărăsc drumuri fundamen
tale pentru destinul națiunii și al 
fiecărui om în parte, cu intenția 
de a-și expune cu claritate ideile 
in legătură cu documentele puse în 
dezbatere, cu carnețelul plin de 
propuneri și cu agenda de lucru 
pregătită să-și primească însemnă
rile utile pentru aproape două de
cenii de acum încolo, . delegații la 
Congres, în dimineața aceasta, au 
luat loc în marea Sală a Palatului 
șl, la ora cînd acest ziar ajunge în 
cel mai depărtat colț de țară, ei se 
află în plin exercițiu al misiunii pe 
care le-au încredințat-o milioanele 
de comuniști, membri și nemembri 
de partid.

Cine sînt acești oameni ? Cu ce 
sentimente și cu ce răspunderi 
concrete au venit aici ? Corespon

preajma Congresului — întreprin
derea de ventilatoare șf instalații 
de ventilație. Dar tot astfel pot fi 
numite și cele 4 500 de apartamen
te și modernul magazin „Central", 
policlinica, spitalul cu 700 de pa
turi, casa de cultură, cinematogra
ful, hotelul „Racova"...

— Legătura în Țara de Sus, la 
Suceava, ne solicită Gheorghe Pa- 
rascan, corespondentul nostru. Mă 
voi referi pe scurt la premierele a- 
cestui an jubiliar, anul Congresu
lui al XI-lea al partidului. Iată-le, 
In ordine cronologică : fabrica de 
carton ondulat, intrată în funcțiune 
cu 30 de zile în avans, fabrica de 
drojdie furajeră, apoi centrul teri
torial de calcul, filatura tip bum
bac Gura Humorului, pusă în func
țiune cu 3 luni mai devreme și...

— Sînt deja patru...
— Adăugați și Fabrica da bere 

de la Suceava. In cîteva cuvinte 
deci: politica partidului, de dezvol
tare armonioasă a tuturor județe
lor țării, se concretizează numai în 
acest an, pe meleagurile bucovine- 
ne, și în cele 5 obiective amintite, 
care produc din plin. Cinci dintre 
cele mai mîndre flori. Șl cite ase
menea flori n-au răsărit în acești 
ani de-o rodnicie fără seamăn care 
au trecut de la ultimul Congres...

— Cluj-Napoca solicită din nou 
legătura.

— Spune, Alexandru Mureșan.
— Prof. ing. Mircea Mihăiiescu, 

do la facultatea de construcții a In
stitutului politehnic, mi-a relatat 
un fapt care merită atenție. în 
urmă cu cîteva zile a asistat, cu un 
grup de studenți, în orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej la ridicarea unui 
acoperiș de hală. Motivul ? Hala a 
fost concepută, proiectată de colec
tivul acestei catedre. Virtuțile nou
lui acoperiș ? Consum mai mic de 
oțel, timpul de montaj redus cu 
50%, costul pe metru pătrat mal 
mic și el cu 100 lei. Executat de 
Trustul de construcții din munici
piul amintit, noul obiectiv consti
tuie un bun exemplu de conlucra
re a învățămîntului cu producția, 
rod al orientării riguroase și con
secvente date cu deosebire în ulti
mii ani de partid, de secretarul său 
general.

— Aflîndu-mă la Dobrești, în a- 
ceste zile, ne relatează Dumitru 
Gâță, corespondentul nostru, am ur
cat drumul de asfalt care duce la 
Răcaș. în urmă cu, zece ani, aici se 
defrișa pădurea pentru a se ajunge 
la una din comorile Apusenilor — 
bauxita. L-am reîntîlnit întîmplă- 
tor pe Gherasim Buda, care în ur
mă cu un deceniu a sosit Ia Do
brești să extragă întiiele tone de 
bauxită. Tînărul de atunci este as
tăzi comunist, șef de brigadă, dis
tins cu „Ordinul Muncii" clasa a 
IlI-a. „Mal țineți minte prima noas
tră întîlnire ?“ îl întreb. „Cum să nu. 
Era în preajma celui de-al IX-lea 
Congres al partidului. De atunci, 
în Dobrești și în întreaga țară s-au. 
scris multe file de Istorie nouă. 
Mulți dintre moții Bihorului au de
venit mineri din tăietori de pădu
re". „Ce așteptați de la cel de-al 
XI-lea Congres, ■ tovarășe Ghera
sim ?“ „Ce aștept, stă limpede scris 
în documentele publicate. Rămîne 
doar ca noi, toți, să ne facem cu 
și mai multă vrednicie datoria".

denții noștri sînt gata să vi-i pre
zinte pe cîțiva. I-au întîlnit acolo, 
la ei acasă, în diverse colțuri de 
țară, pe cînd se pregăteau de 
drum.

— Notați, vă rog I — ne «pune 
corespondentul nostru din Vas
lui. Am discutat azi diminea
ță cu muncitoarea Aneta Sli- 
veanu, delegată la Congres, se
cretara comitetului de partid de la 
întreprinderea de confecții din 
Bîrlad. Iată ce mi-a spus : „Parti
cip pentru întîia oară în via
ța mea la un asemenea eve
niment. Tovarășii mei de mun
că m-au învestit cu răspun
derea de â-mi adăuga votul tutu
ror participanțiîor la Congres pen
tru toate hotărîrile menite să 
transforme binele în mai bine, să 
deschidă porțile unui viitor de aur 
pentru popor. E un Congres intrat 
de pe acum în istoria de mîine • 
României".

— Pe comunistul luliu Mezel, 
delegat la Congres, l-am găsit pe 
șantierul unei viitoare fabrici din 
Zalău — iși începe relatarea 
Gheorghe Rusu, corespondentul 
nostru de la Sălaj. De aproape 

B decenii el este constructor. A bă
tut țărușii de început și a zidit 
apoi multe dintre edificiile noilor 
noastre realități economice. „Mă 
duc la Congres să mă alătur, cu 
toată ființa mea, tuturor delegâ- 
ților, pentru aprobarea proiectelor 
de Program, de Directive și a Te
zelor".

Și iată spicuiri din declarațiile 
pe care le-au făcut și alți delegați 
corespondenților noștri :

„Sporind an de an zestrea coo
perativei, vom face ca în cincina
lul următor să mărim de două ori 
șl jumătate capacitatea complexu
lui avicol, să mecanizăm în între
gime sectorul zootehnic, să amena
jăm 2 200 hectare pentru irigat, să 
ne Industrializăm. Pînă în 1980 co
muna Drăgănești-Vlașca va deveni 
oraș. Primele «emne au apărut 
încă de pe acum. Si pentru ca toa

® Pentru Congres, o salbă de noi obiective industriale 
@ Ce se întâmplă la „orizontul plus 80“ @ „Cu gînduri 
curate precum griul de Bărăgan44 ® Un gest - simbol: 
urmașii revoluționarilor de acum 40 de ani, din nou, 
la Izvoare...® Deschideți aparatele de radio și.televizoa

rele și veți auzi glasul solemn al Istoriei!

ta acestea să sa Împlinească, tre
buie ca documentele Congresului 
să fie aprobate". (Radu Rîciu, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P? Drăgănești-Vlașca — Te
leorman).

„Am cîștigat prin eforturi stă
ruitoare o experiență bună. Acolo 
o să ne întîlnim cu reprezentanții 
altor colective fruntașe, cu care 
vom discuta despre marile izbînzl 
ale poporului nostru in acești ani 
fertili care au trecut de la ultimul 
Congres al partidului și, în același 
timp, vom face un rodnic schimb 
de experiență. Comuniștii noștri 
m-au împuternicit să transmit con
ducerii partidului angajamentul 
hotărît al colectivului nostru de 
a-și intensifica eforturile, pentru a 
da viață politicii partidului in do
meniul investițiilor". (Dumitru 
Gheorghe, tehnician, Șantierul 8 
construcții-montaje Buzău).

> „După vizita, in 1972, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la institu
tul nostru am trecut la abordarea 
unor teme de mare actualitate pen
tru economia națională, cum ar fi

Faptele noastre stau 
mărturie adeziunii noastre

In acest timp, țara, poporul ee 
află la viața și la munca sa de toa
te zilele. Cu sentimentul că, de 
fapt, destinele țării se hotărăsc 
prin munca sa. Și cu sentimentul, 
pe deplin justificat, că marea cu
polă sub care se desfășoară. Con
gresul cuprinde, într-o îmbrățișare 
de gînd și voință, întreaga suflare 
românească. Tot prin intermediul 
teleconferinței de azi aflăm cîteva 
opinii ale oamenilor aflațl la locu
rile lor de muncă și la rosturile 
lor. Emilian Rouă, corespondentul 
nostru din județul Olt, ne repro
duce, la telefon, vorbirea directă și 
simplă a cooperatoarei Maria An
tonescu, Șefă de echipă la C.A.P. 
Gostavăț :

vȘtiu, Congresul discută și hotă
răște lucruri care or să însemne 
mult de. tot pentru noi, poporul. 
Reprezentanții pe care i-am trimis 

elaborarea unor tehnologii noi, ori
ginale pentru prepararea în țară a 
unei game variate de produse care 
în prezent se importă. A fost un 
Imbold, o îmbărbătare și un sprijin 
direct care și-au arătat roade 
neașteptate pentru noi. Am finali
zat cercetări de valoare. Și vrem 
să Izbutim mai mult pentru viito
rul țării. Merg la Congres cU gîn- 
dul să votez hotărîrile fundamen
tale pentru destinele poporului și 
deci și ale științei românești". 
(Prof. dr. Gheorghe Marcu, direc
torul Institutului de chimie Cluj- 
Napoca).

„Voi duce cu mine expresia fap
telor de muncă ale consătenilor 
mei, glndurile lor, curate precum 
griul de Bărăgan, da dragoste șl 
recunoștință pentru partid șl secre
tarul său general, adunate In roa
dele pămîntulul, de la an la an tot 

mal bogate. Sînt și voi fi mîndru 
să pot raporta Congresului că noi, 
comuniștii, întreaga suflare a co
munei, am învățat să muncim tot 
mai bine pămîntul, că așa înțele
gem noi să contribuim la bună
starea întregului popor". (Marcel 
Dobre, președintele C.A.P. din co
muna Gîrbov, județul Ilfov).

„Ca delegat la Congres, încerc o 
vibrantă și nemărginită mindrie. 
Este mîndria de a fi ostaș în marea 
armată de peste două milioane și 
patru sute de mii de membri al 
gloriosului nostru partid. Este, tot
odată, mîndria de a fi unul dintre 
lmputerniciții comuniștilor militari 
care, în numele și în virtutea voin-. 
ței celor pe care-i reprezint, a pro
priei mele conștiințe, voi aproba din 
adîncul inimii Programul partidului, 
Directivele și Tezele Congresului. 
Voi lupta cu toate' puterile mele, 
cu toată vigoarea mea ostășească 
pentru. înfăptuirea acestor hotărîri, 
fiind încredințat că astfel tmi ex
prim in modul cel mal' concret 
mjndria de a fi slujitor devotat, 
credincios al partidului". (Colonel 
Ion Pantelimonescu).

acolo vor hotărî, și știm că vor 
hotărî bine, despre ce avem de fă
cut și unde vrem să-ajungem. în ce 
ne privește pe noi, țăranii, știm că 
Programul partidului, odată pus in 
aplicare, o să ne aducă numai 
bucurii, o să trăim șl-o să muncim 
mai bine. Noi, în conferința comi
tetului comunal de partid ne-am 
angajat să obținem în anii urmă
tori 15 000 kg de porumb știulețl 
la hectar...".

Muncitorul Ion Sommcr — „nea 
Hanț" cum 11 spun cei din atelier 
— lucrează da 30 de ani in aceeași 
întreprindere de hîrtie Petrești 
(județul Alba). Cu două zile in 
urmă, el ii declara corespondentu
lui nostru județean, Ștefan Dinică:

— Fabrica se dezvoltă. Acum, in 
ultimele săptămîni. constructorii au 
avut niscaiva necazuri. Am pus și 
noi mina. N-am vrut să ne prindă 

Congresul cu „datorii". Noi vedem 
Congresul ca pe o zi din care în
cepe o etapă foarte importantă pen
tru viața noastră. Acolo, In marele 
sfat al comuniștilor, se va trasa în 
numele nostru — români,' maghiari, 
germani și toți cîți trăim in patria 
noastră, România — linia viitorului 
pe care noi îl vrem și o să-l facem 
bogat și fericit.

Corespondentul noștru din Bucu
rești, Dumitru Tîrcob, l-a găsit zi
lele trecute pe lăcătușul Ion Golea, 
de la întreprinderea de calculatoa
re de pe platforma Pipera, in pos
tură de „reporter" : aduna date 
despre realizările colectivului în in- 
timpinarea Congresului. Scrisese 
pe hîrtie că se realizase, In decada 
a doua pe noiembrie, o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
14 milioane lei. „Am Început zilele 
acestea — nota el — să producem, 
potrivit Indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, primele mi
crocalculatoare de buzunar. E un 
succes !"

— Nici un calculator din lumo 
Insă — i-a declarat el coresponden
tului nostru — n-o să poată calcula 
sentimentele, dorința noastră de a 
înfăptui cele hotărite la Congres...

La întreprinderea de autocamioa
ne din Brașov, corespondentul nos
tru, Nicolae Mocanu, a discutat cu 
muncitoarea Maria Luncă.

— Am o familie numeroasă — 
l-a spus ea. In ultimii ani. rostu
rile acestei familii s-au limpezit, 
pentru fiecare a apărut un loc de 
muncă, o profesie, o perspectivă. 
Trei dintre copii lucrează tot aici, 
in uzină. Vasile, al patrulea, lu
crează la o altă întreprindere din 
oraș. Prin industrializare, țara 
noastră asigură fiecăruia un loc de 
muncă, un venit sigur, un trai ci
vilizat. Și pentru că lucrăm cu to
ții, cîștigăm cu toții și trăim în
destulat. Numai în uzina noastră, 
în ultimii patru ani, numărul an- 
gajaților a crescut cu 5 000. Știu că 
la Congres tocmai asemenea lucruri 
se vor hotărî : cum' și ce trebuie 
să facă poporul nostru pentru ca în 
viitor viața să-i fie și mai bună, 
bucuriile și mai mari...

„în armată am venit, de pe me
leagurile Botoșanilor — ne scrie 
soldatul Vasile Neacșu. Și tot aici 
vreau să mă reîntorc la trecerea în 
rezervă. Am căpătat in armată și o 
specializare — aceea de electrome
canic.

Din cele ce am citit despre con
ferința județeană de partid Boto
șani, am reținut că producția indus
trială globală a județului va crește 
în 1980, față de 1975, de 3,1 ori. 
Astfel, și Botoșanii vor putea Înde
plini prevederea ca. fiecare județ 
să dea, la sfirșitul viitorului cinci
nal, o producție industrială de pes
te 10 miliarde lei. La aceste rea
lizări sînt hotărît să-mi aduc și eu 
contribuția. Cînd voi schimba uni
forma de soldat cu cea de con
structor, voi căuța ca meseriei de 
electromecanic, trăsăturilor cîștiga- 
te la școala bărbătească a armatei 
să le dau noi .împliniri pe frontul 
muncii consacrate înfloririi patriei 
noastre dragi".

Să adăugăm acestor gînduri. năs
cute din trăirea curată a celor ce 
muncesc, omagiul de puritate șl 
noblețe al unui grup de pionieri 
maramureșeni care s-au adunat zi
lele trecute la Izvoare, pe locul 
unde se țineau. în urmă cu 40 de 
ani. conferințele ilegale ale orga
nizațiilor' de partid din Baia Mare 
și Satu-Mare. Au fixat acolo, in 
stîncă, o placă de metal in care, 

•ub stema partidului, au gravat In
scripția : „Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român — 25 
noiembrie 1974“. Gestul-simbol al 
continuității, al prelungirii tradiții
lor revoluționare preluate de la o 
generație la alta emoționează șl 
ne duce cu gindul la istoria trecută 
și viitoare a partidului, istorie fău
rită dintr-o adîncă simțire pentru 
umanitate. Pe locul acela care, prin 
placa de bronz fixată În stîncă, do-

De pe orice meridian - 
cu gindul acasă

George Mihăescu, corespon
dentul nostru din Constanța, ne 
transmite :

...Portul Constanța. Uriașa fereas
tră a României către lume a rapor
tat, In pragul celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, cele mai 
mari succese obținute din istoria 
sa : realizarea planului de trafic pe 
primii patru ani ai cincinalului, la 
data de 1 octombrie, și îndeplinirea 
angajamentului anual de a realiza 
beneficii pesto plan în valoare de 
150 milioane lei valută la data de 
20 noiembrie. E rezultatul firesc 
al efortului depus de cei peste 
14 000 de muncitori portuari și na
vigatori, al marilor investiții făcute 
de stat, prin care portul și-a tri
plat, in ultimii ani, capacitatea, iar 
flota a atins un tonaj de aproape 
1 milion tdw.

In aceste zile echipajele celor 83 
de nave, aflate pe toate meridia
nele și paralele globului, trăiesc cu 
aceeași intensitate sentimentele 
care ne animă pe noi toți. Nume
roase radiograme sosesc zilnic prin 
eter de peste mări și țări la sta
ția de radiorecepție a portului pe 
adresa celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

,',Aflat în drum spre golful Per
sic, echipajul petrolierului „Dacia", 
prima navă românească din seria 
celor 4 giganți de 85 000 tdw, rapor
tează Congresului că și-a depășit 
planul de venituri pe acest an cu 
peste 3 milioane Iei valută. „Cu a- 
cest prilej ne angajăm să nu pre
cupețim nici un efort pentru a fi

„Noi, oameni ai anului
2000, ne angajăm!"

Ni se pare important să aflăm cu 
ce gîndurj, cu ce speranțe și cu ce 
proiecte privește tînăra generație 
spre Congresul care îi hotărăște, in 
modul cel mai concret și nemijlocit, 
destinul. Corespondenții noștri Oc- 
tav Grumeza de la Satu-Mare și 
cel de la Galați ne-au reprodus cî
teva frînturi dintr-un extemporal 
la istorie pe care elevii anului IV 
B al liceului „M. Eminescu" din 
Satu-Mare și ai anului III al șco
lii profesionale de pe lîngă Com
binatul siderurgic din Galați l-au 
dat zilele trecute, la rugămintea 
noastră, cu tema „Congresul ai XI- 
lea al P.C.R.".

Liceenii din Satu-Mare :
„Aștept cu nerăbdare hotărîrile 

ce se vor lua la Congres și, aș mai 
spune, cu multă speranță. Sînt tn 
anul IV, am împlinit 18 ani și, pu
țin cîte puțin, încep să fac parte 
din rîndul oamenilor muncii, iar 
atunci cînd voi fi cu adevărat în
tre constructorii comunismului voi 
beneficia, asemenea întregului po
por, de prefacerile ce se hotărăsc 
acum". (Nadia Petai).

„Act epocal in istoria țării mele, 
Congresul- al XI-lea nu poate să 
nu fie un eveniment foarte impor
tant și in viața mea, în viața unei 
eleve din anul IV de liceu, care a- 
cum iși pune poate cele mai multe 
întrebări, cu privire la viitorul ei. 
Dar acest viitor este indisolubil le
gat de viitorul patriei, întocmai 
cum viitorul patriei va fi hotărît și 
de contribuția adusă de noi, cei 
care pășim in viață. Oricare din 
noi, indiferent de ce vrea să de
vină, are dorința de a contribui la 
fericirea, bunăstarea și înflorirea 
patriei socialiste". (Vass Ildiko).

„Noi, elevii anului IV, avem in 
vedere faptul că vom fi oamenii 
societății viitoare, oamenii anului 
2000, că atunci cînd vom fi in de

Țara la ora deschiderii Congresului !
Moment solemn al întregii națiuni. Delegații afiați în marea sală 

a dezbaterilor sînt, îș această clipă, stăpîniți de gîndul responsabi
lității istorice. Muncind, visînd, întreaga țară, întregul popor urmă
resc cu ardent interes lucrările Congresului. Muncitori, țărani, sa- 
vanți, ostași se gîndesc la România socialistă de azi, la România co
munistă de mîine, frumoasă, bogată și liberă. Din întregul pămînt 
românesc se ridică acum un imn de slavă, de bucurie și încredere 
pentru partid, pentru istoricul său Congres.

Țara la ora Congresului. Deschideți aparatele de radio șf televi
zoarele și veți auzi glasul solemn al ISTORIEI !

Mihai CARANFIL 
Iile TANASACHE

blndește o atlt de vibrantă semnifi
cație, copiii au rostit un legămlnt 
In versuri :

„l-a cilit partidu-n lupt»
Și credința și tăria
De aceea-n juru-i astăzi
Stă un neînvins popor.
Și se cheamă-n țara noastră 
Comunismul, omenia
Și se cheamă Ceausescu — drumul 

către viitor".

demni de a purta cu mindrie trico
lorul patriei pe toate mările lumii". 
In numele echipajului semnează : 
comandantul Ștefan Timofte și Pe
tre Budacea, secretarul organizației 
de partid.

Dintr-un alt punct cardinal, echi
pajul mineralierului „Reșița" trans
mite din Rio de Janeiro : „Alături 
de angajamentul de a păstra în con
tinuare titlul de navă fruntașă pe 
flotă, pe care îl deținem de 4 ani, 
ne exprimăm dorința arzătoare ca 
apropiatul Congres să realeagă, în 
funcția de secretar general, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, a cărui 
neobosită activitate și clarviziune 
politică ne-au deschis drumurile 
spre toate țările cu care întreținem 
relații economice". Semnează : co
mandant Nicolae Bozenovici și Mi
hai Buta, secretarul organizației de 
partid.

Consemnăm aici alte telegrame : 
una de pe cargoul -„Tg. Mureș", a- 
flat în drum spre Conakry, de pe 
coasta Africii de vest, și alta de la 
cargoul „Dolj", plecat spre Karaci, 
ambele avînd la bord instalații in
dustriale și mașini fabricate în 
România pentru țările respective. 
Din nordul Europei, o telegra
mă, trimisă pe adresa Congresu
lui, aparține echipajului cargou
lui „Tîrgu-.Tiu“, care transportă 
mărfuri generale spre Anglia, O- 
landa șl Belgia. Semn că geogra
fia sentimentelor noastre, adresate 
Congresului al XI-lea al partidului, 
cuprinde întreg globul.

plinătatea forțelor noastre ne vom 
afla într-o societate mult evoluată, 
condusă după principiile de viață 
comuniste, și ne dăm seama ce răs
punderi vom avea și ce răspundere 
avem acum pentru a deveni «oa
menii de mîine»". (Maria Pavel).

„Acum, la vîrsta împlinirii, Con
gresul al XI-lea mă integrează și 
pe mine în viața poporului, ca un 
fluviu care adună în tumultul lui 
toate firicelele de apă...". (Robert 
Tarța).
’'Și iată cîteva dintre gîndurile ce
lor care doar peste cîteva luni vor 
păși în rîndurile clasei muncitoare 
ca făuritori ai bunurilor materiale, 
continuatori ai tradițiilor muncito
rimii. Fragmente, deci, din extem
poralul viitorilor furnaliști gălă- 
țeni :

„Mă bucur că In curînd am să 
pot participa, cu brațele și cu pri
ceperea mea, cu tinerețea mea, ca 
muncitor furnalist, la îndeplinirea 
prevederilor din proiectul Directi
velor Congresului, elaborînd șarje 
de metal 'pentru industria patriei". 
(Nicu Purnave).

„Acest Congres istoric va însem
na pentru noi, tinerii care vom 
păși, peste cîteva zile, la locul de 
muncă, alături de muncitorii vîrst- 
nici, realizarea unor înalte aspi
rații, pentru noi, pentru întreaga 
țară". (Costică Ciobanu).

Credem că sînteți de acord cu noi 
să conferim acestor extemporale 
nota maximă pentru gîndul matur 
și responsabil, pentru sinceritatea 
și emoția așternute pe hîrtie într-o 
oră de meditație asupra viitorului 
în legătură cu un eveniment care 
privește națiunea noastră, întreagă, 
istoria și destinul ei pînă spre anul 
2000 și, deci, privește în modul cel 
mai direct posibil tînăra generație 
— beneficiara înfăptuirilor prevă
zute in Programul partidului.
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De h al X-lea la al Xl-lea Congres

Investițiile

1967-1970 ' 1971-1974

Venitul național
(In procente)

Volumul total al investițiilor .ce se realizează în patru ani al 
actualului cincinal — 413 miliarde lei — este egal cu cel din 
șapte ani anteriori (1964—1970). în perioada 1 ianuarie 1971— 
31 octombrie 1974 au intrat în funcțiune 1 619 obiective indus

triale și agrozootehnice mai importante.

Ca rezultat al dezvoltării producției materiale și creșterii efi
cienței economice, venitul național a sporit, în perioadq/ 1971- 
1974, într-un ritm mediu anual de 12,1 la sută, superior ritmu

lui de creștere a produsului'social — de 10,9 la sută.

6088700

5108700

Numărul personalului

in economia națlo- 
mare decît s-a pre-

In perioada 1971—1974, numărul locurilor de muncă
nală crește cu 980 000, fiind cu 480 000—580 000 mal

văzut în Directivele Congresului al X-lea pentru întregul cincinal.

4305300

Ca factor esențial al creșterii producției industriale, sporirea 
productivității muncii este determinată, in principal,'de introdu
cerea largă a progresului tehnic și ridicarea calificării cadrelor.Producția globală agricolă

(In procente)
1966-1970

1971-1974

Agricultura a înregistrat progrese însemnate în cursul ac
tualului cincinal. Graficul de mai..șus înfățișează creșterea pro
ducției m'edii anuale preliminată’ pentru perioada 1971—-1974, 

față de media anuală a perioadei 1966-T-1970.

„Congresul al X-lea, care a stabilit ca obiectiv 

' fundamental' al politiciipartidului trecere fia fă&rirea 

societății socialiste multilateral dezvoltate, a marcat 

un moment istoric în evoluția modernă a României. Prin
l

succesele obținute în dezvoltarea forțelor de producție, 

a activității economico-sociale generale, în perfecțio

narea relațiilor de producție și a organizării sociale, 

în lărgirea democrației socialiste și ridicarea nivelului 

de trai al poporului, acești ultimi cinci ani reprezintă 

o etapă de cea mai mare importanță pe drumul edifi

cării noii orînduiri sociale în patria noastră".

(Din Tezele C. C. al P, C. R. pentru Congresul al XI-lea)
•I i

0
Veniturile reale totale ale populației

(In procente)

1970
Creșterea veniturilor reale totale ale populației, reflectată de 
graficul de mai sus, se realizează prin majorarea generală a 
retribuțiilor, sporirea veniturilor țărănimii, a fondurilor sociale 
de consum, in condițiile menținerii indicelui prețurilor în limi
tele planificate. Numai ca urmare a acțiunii de majorare gene
rală a retribuției tarifare lunare. începute la 1 august 1974 și 
care va continua și în 1975, fondul suplimentar de retribuire — 

la nivelul unui an întreg — va fi de 23,6 miliarde lei.

Comerțul exterior (în procente) I

Expresie a participării lot mai largi și eficiente a României 
la circuitul economic mondial, ritmul mediu anual de creștere 
a comerțului exterior in anii 1971—1974 este de 15,5 la sută, 
superior ritmului de creștere a produsului social și a pro

ducției industriale.

Locuințele

1966-1970 1.1.1971-31X.1974

Construcția de locuințe s-a intensificat in cursul 
actualului cincinal. Nufnai în trei ani și zece luni 
s-a construit — din fondurile și cu sprijinul sta
tului — un număr de apartamente care depășește 
cu 7 la sută pe cel realizat în întregul cincinal 

1966—1970.

Cheltuielile social-culturale

In perioada 1971—1974 au fost alocate 
de la bugetul de stat pentru acțiuni so- 
cial-culturale fonduri egale cu întregul 

venit național din 1967.

Desfacerile de mărfuri (In procente) |

1970 1974
, Desfacerile de mărfuri cu amănuntul <prin comerțul socialist au crescut în 

perioada 1971—1974 într-un ritm mediu anual de 8.3 la sută, superior celui de 
5,4—6,2 la sută prevăzut in Directivele Congresului al X-lea.
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IN CINS TEA CONGRESUL UI
Raport muncitoresc

Industria județului Buzău a îndeplinit 
planul pe 4 ani din cincinal

BUZĂU (Corespondentul „Scîn
teii". Mihai Bâzu). — Muncind cu 
inițiativă si dăruire, colectivele de 
muncă din industria județului 
Buzău raportează acum, în ziua 
deschiderii Congresului al XI-lea 
al partidului, realizarea planului da 
producție pe 4 ani ai cincinalului. 
Sint create astfel premisele obți
nerii pînă la sfirșitul anului a unei 
producții suplimentare de circa 850 
milioane lei. în telegrama adresa
tă cu_ acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae CeaușeScu, de 
Comitetul județean de partid se 
spune, printre altele : „Sîntem pe 
deplin conștienți că acest succes 
este rezultatul grijii permanente 
manifestate de partid ți de stat, de 
dumneavoastră personal, mult 
stimate ți iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, față de dezvoltarea eco-

nomico-socială a județului nostru. 
De un neprețuit ajutor au fost pen
tru noi indicațiile primite din partea 
dumneavoastră cu prilejul vizitei de 
lucru întreprinse în județul Buzău.

Exprimînd vii mulțumiri condu
cerii partidului și statului, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general', pentru înțeleaptă 
politică de dezvoltare armonioasă a 
tuturor localităților — se spune în 

’încheierea telegramei — vă asigu
răm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru realizarea înainte de 
termen a sarcinilor actualului cinci
nal, sporindu-ne, astfel, aportul la 
înfăptuirea exemplară a programu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul 
patriei noastre, la înaintarea Româ
niei spre comunism".

A ÎNCEPUT 
ACUMULAREA APEI 

ÎN VIITORUL LAC 
DE PE TÂRLUNG

BRAȘOV (Corespondentul „Scîn
teii", Nicolae Mocanu). — Pe rîul 
Tărlung, care îți adună apele din 
zona Carpaților de curbură, se des
fășoară ample lucrări în scopul 
creării unei noi surse de alimentare 
cu apă a municipiului Brașov. Ba
rajul care se ridică aici va permite 
crearea unui lac de acumulare cu 
o capacitate de 18 milioane mc. Da
torită ritmului înalt și susținut de 
lucru, înregistrat în acest an, pla
nul de construcții-montaj la baraj 
a putut fi realizat cu circa două 
luni mai devreme. Ca urmare, în 
cursul zilei de vineri 22 noiembrie 
a început acumularea apei în lac 
(prima etapă).

VÎLCEA: LIVRĂRI LA 
EXPORT PESTE PREVEDERI
RÎMNICU-VÎLCEA (Coresponden

tul „Scînteii", Ion Stanciu). — Cu 
două zile înainte de deschiderea 
lucrărilor celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale ale județului Vîlcea au 
raportat că sarcinile de export pe 
patru ani ai cincinalului au fost 
îndeplinite și depășite, livrîndu-se 
suplimentar importante cantități de 
sodă caustică și calcinată, mobilă, 
placaj, PAL și alte produse în va
loare de peste 2,5 milioane lei valu
tă. Pînă la sfirșitul acestui an, in
dustria județului Vilcea va mai li
vra la export produse în valoare de 
peste 56 milioane lei valută.

CLUJ: SI-AU ONORAT 
SARCINILE DE PRODUCȚIE 

PE 1974
CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 

„Scînteii", Alexandru Mureșan). — 
Colectivele întreprinderii mecanice 
de material rulant „16 Februarie", 
întreprinderii electrocentrale, al ce
lei de rețele electrice, Trustului de

construcții locale din Cluj-Napoca, 
întreprinderii piscicole, întreprin
derii de conserve „11 Iunie“-Dej 
au îndeplinit sarcinile de plan pe 
întregul an. Pînă la finele anului, 
aceste unități vor realiza suplimen
tar produse. în valoare de peste 130 
milioane lei. Alte întreprinderi se 
pregătesc să raporteze atingerea 
cotei finale a planului pe acest an, 
printre care Fabrica de produse re
fractare din Dej și întreprinderea 
forestieră și de transporturi Cluj- 
Napoca.

VRANCEA: O PRODUCȚIE 
SUPLIMENTARĂ DE 

1,2 MILIARDE LEI
FOCȘANI (Prin telefon de la Ion 

Nistor). —. începînd din ziua de 25 
noiembrie a.c., oamenii muncii din 
industria 'județului Vrancea produc 
peste sarcinile de plan stabilite 
pentru acest an la producția-marfă. 
Pînă în prezent, unitățile in
dustriale vrîncene au realizat pes
te plan produse chimice în valoare 
de 13 milioane lei, dispozitive și 
scule în valoare de 30 milioane lei, 
peste 6 800 mc bușteni și 200 000 
mp furnir, aproape 4 500 mc pre
fabricate din beton șl alte produse 
în valoare de 254 milioane lei. In 
acest fel, producția-marfă ■ supli
mentară obținută pînă acum de co
lectivele vrîncene peste prevede
rile pe 4 ani ai actualului cincinal 
se ridică la 1,2 miliarde lei.

IMPORTANTE LUCRĂRI 
IN PORTURI Șl AEROGĂRI

La Constanța a = fost recepționat 
primul doc uscat pentru revizia 
tehnică și construcția unor vase cu 
o capacitate de pînă la 50 000 tdw, 
lucrare ce constituie o premieră în 
domeniul navigației civile din țara 
noastră. De asemenea, la Galați și 
Tulcea au fost date în exploatare 
de curînd noi.' porturi industriale, 
înzestrate cu utilaje și instalații 
care asigură un înalt grad de me
canizare și automatizare a opera
țiilor de încărcare și descărcare. în 
ceea ce privește sectorul aeronau
tic, este de amintit faptul că pe

aeroporturile Otopenl și /Băneasa 
au fost ridicate hangare de mari 
dimensiuni pentru întreținerea teh
nică a celor mai moderne turbo
reactoare din dotarea TAROM, cum 
ar fi IL-62 și Boeing-707. / 

Realizatorii acestor lucrări de 
prestigiu — șantiere specializate ale 
Ministerului Transporturilor și TeT 
lecomunicațiilor' — care de curînd 
și-au onorat sarcinile de plan pe 
patru ani ai cincinalului, s-au an
gajat ca pînă la sfirșitul lui 1974 să 
dea o producție globală suplimen
tară în valoare de peste 90 mili
oane lei.

DIN ABATAJE, 
CANTITĂȚI SPORITE 

DE MINEREU
Harnicii mineri din bazinul Dor- 

nelor, care și-au onorat sarcinile 
pe actualul cincinal cu aproape 20 
de luni mai devreme, căntinuă să 
se situeze în fruntea întrecerii so
cialiste, la care participă cu însu
flețire toți ortacii lor din nordul 
Moldovei. Numai în perioada care 
a trecut din acest an, ei au dat în 
plus economiei naționale peste 
1 400 tone minereu de mangan și 
au livrat în plus către beneficiarii 
externi circa 4 000 tone minereu. 
De asemenea, angajamentul anual, 
majorat în mai multe rînduri, a 
fost cu mult depășit.

ZILE RECORD 
IN ÎNTRECERE

- Zile record, de mare avînt în în
trecerea socialistă, anunță colecti
vul Combinatului chimic din Tîrnă- 
veni. Carbidarii, de pildă, au rea
lizat în luna noiembrie o produc
ție suplimentară de 1 600 tone car
bid, obținînd, totodată, cea mai ri
dicată medie la indicatorii calității 
carbidului românesc La rindul lor, 
chimiștii de aici au furnizat unor 
beneficiari din țară și de peste ho
tare mai bine de 10 000 tone pro
duse peste prevederi. Ei vor putea 
încheia acest an cu depășiri în va
loare de 185 milioane lei.

INTENS TRAFIC 
DE MĂRFURI 

LA CONSTANȚA 
Docherii, mecanizatorii și naviga

torii din portul Constanța întîmpină 
Congresul partidului cu un remar
cabil succes : depășirea planului de 
trafic cu un milion tone de măr- 

3 furi. De la începutul lunii noiem
brie ei au operat un număr record 
de nave — 120, creind astfel con
diții pentru îndeplinirea planului 
anual cu o lună mai devreme.

SCHIMBURI DE ONOARE 
ÎN CINSTEA 

CONGRESULUI
BAIA MARE (Corespondentul, : 

„Scînteii", Gheorghe Susa). — în 
semn de cinstire a marelui forum 

. al comuniștilor, din inițiativa or
ganizațiilor U.T.C. din' Baia Mare, 
peste 6 000 de tineri muncitori, 
maiștri, ingineri și tehnicieni din 
unitățile miniere de exploatare și 
preparare, metalurgică, construc
toare de mașini, filatură, construc
ții-montaj, industria locală etc au 
efectuat, duminică 24 noiembrie, 
un schimb de onoare în sprijinul 
producției, fără a fi retribuiți. A- 
semenea acțiuni au avut loc și în 
celelalte localități din județ.

Manifestări cultural-educative
PARTIDULUI - 

INIMA Șl FAPTA

• Pe scena Casei orășenești de 
cultură din Bistrița a avut loc spec
tacolul omagial : „Partidului, ini
ma și fapta". în program au figu
rat : piese corale, recitări de poe
zie patriotică și revoluționară, dan
suri și muzică populară specifice 
zonelor etnografice de pe văile So
meșului, Șieului și Bistriței. La 
reușita spectacolului și-au dat con
cursul formațiile artistice ale Casei 
de cultură din Bistrița, corul că
minului cultural din Rebrișoara, 
formația de recitatori a căminului 
cultural din Teaca, formația de 
călușari din localitatea Mărișelu și 
ansamblul folcloric „Cununa de,pe 
Someș". (Ion Anghel).

• Sîmbătă, în sala Teatrului ma
ghiar de stat din Sf. Gheorghe, a 
avut loc spectacolul omagial în 
cinstea Congresului al XI-lea al 
partidului, intitulat „Partidul — 
eroul eroicei istorii". La spectacol
— un montaj literar-muzical-core- 
grafic oglindind lupta dusă de ico- 
muniști pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării — și-au 4 dat 
concursul peste 600 de artiști ama-

. tori de la ansamblul județean al 
tineretului, Casa- pionierilor din 
Sf. Gheorghe, corurile caselor de 
cultură din Baraolt și Sf. Gheor
ghe, fanfara din orașul Sf. Gheor
ghe. (Tomori Geza).

SIMPOZIOANE,

• Săptămîna pe care o Încheiem 
a fost marcată în comuna Dra- 
goslavele, județul Argeș, de im
portante manifestări culturale șl 
educative dedicate marelui fo
rum al comuniștilor. între aces
tea. amintim simpozionul privind 
rolul femeii în societate, o seară 
distractivă pentru tineret, dezba
teri pe teme de zootehnie. în în
cheiere, programul a cuprins mon
tajul literar-muzical intitulat „Slă
vim partidul". (Gh. Cîrstea). .

• în cadrul ciclului de manifes
tări pe care oamenii muncii din 
județul Neamț le dedică marelui 
forum al comuniștilor, sub generi
cul „împreună cu participanții la 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului — dezbatem și adoptăm pro
gramul viitorului comunist al pa
triei", la Casă de cultură a sindica
telor din Piatra Neamț a avut loc 
o întîlnire a delegaților la Congres
— din acest județ — cu tinerii de 
pa platforma chimică Săvinești, de 
la I. M. „Ceahlăul", întreprinderea 
de tricotaje „8 Martie" și cu elevi 
ai liceelor din localitate. Delegații 
la t(Congres au vorbit tinerilor des-

L pre ."însemhătâfega istorică și sem
nificația celui de-al XI-lea Congres 
al partidului în viața poporului și 
a patriei noastre". A urmat un 
bogat program omagial prezentat 
de către formații artistice de pe 
platforma chimică Săvinești sub 
sugestivul generic „Cinstim patria 
liberă — slăvim partidul Iubit".
(I. Manea).

• DuminicJ s-a încheiat la Cra
iova Festivalul filmului de scurt- 
metraj organizat de forurile locale

in colaborare cu Studioul „Alexan
dru Sahia". Din cele 42 de filme 
prezentate in cadrul acestui festi
val — vizionate de peste 6 300 spec
tatori — au fost premiate șapte 
producții. Filmul „România azi" a 
fost distins cu premiul publicului 
pentru cea mai- bună regie, iar ope-' 
ratorii Dumitru Gheorghiu și Sorin 
Constantinescu — premiați pentru 
cea mai bună imagine. Au fost dis
tinse în continuare filmele „Româ
nia — cronica eliberării" — ca cel 
mai bun film de educație patrioti
că — și „Sufletul între mit și ști
ință", considerat cel mai bun film 
de, educație ateistă.

Cele mai bune filme pentru pio
nieri și tineret au fost considerate 
scurt-metrajele „Acțiunea 2 543,8 
metri" și „Iscusința nu așteaptă 
virsta". Premiul pentru cel mai bun 
film de artă a fost obținut de peli
cula „Sărbătoarea nepoatelor", iar 
premiul cinecluburilor a fost acor
dat filmului „începuturi".

OMAGIU PIONIERESC

• în preziua deschiderii celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R., în 
Capitală s-a desfășurat actul final 
al ciclului de manifestări „Noi creș
tem odată cu țara", amplă acțiune 
organizată de consiliul Național al 
Organizației pionierilor în cinstea 
marelui forum al comuniștilor. Im
presionanta sărbătoare a fost des
chisă în cursul dimineții de pionie
rii din București, cînd circa 12 000 
de elevi — purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor — și-au dat întîl
nire în fața Monumentului eroilor 
patriei. Aici au avtit loc înmînarea 
ștafetei-album completate de repre
zentanții diferitelor sectoare ale 
municipiului și parada pionierească 
„Trec detașamentele".

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România s-a 
desfășurat festivitatea predării șta- 
fetelor-album de către reprezentan
ții municipiului București și a 
cinci județe. De" la începutul lunii 
noiembrie, cînd s-a declanșat ac
țiunea, aceste albume au parcurs, 
pe cinci itinerare diferite, toate ju- 
dfețele țării.

• Sîmbătă, activul pionieresc din 
municipiul Tîrgu-Jiu s-a deplasat 
la Scornicești, locul de baștină al 
celui mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, unde 
a avut o prietenească și emoțio
nantă întîlnire cu pionierii și șco
larii din această localitate. Mani
festările prilejuite au dat expresie 
omagiului fierbinte adus de pur
tătorii cravatelor roșii cu tricolor 
din județele Gorj și Olt celui de 
al XI-lea Congres, remarcabilei 
personalități a secretarului gene
ral al partidului. în aceeași zi, la 
Casa pionierilor din Tîrgu-Jiu s-a 
prezentat spectacolul omagial „Sa
lut pionieresc celui de-al XI-lea 
Congres al partidului". (Dumitru 
Prună).

e La Baraolt a avut loc o întîl
nire la care au participat peste 500 
purtători al cravatei roșii cu tri
color. Ea a fost organizată în ca
drul acțiunii „Stejarul din Scorni
cești", inițiată de Consiliul Națio
nal al Pionierilor.

Zi de muncă pe o magistrală ener
getică

FAPTUL

„Duzina"
Drăgănuță

loan și Maria Drăgănuță, din 
orașul Săcele, au adus pe lume 
12 copii. O duzină. Și toți 12 
sint oameni de nădejde. Dintre 
ei, nu mai puțin de 7 lucrează 
la Întreprinderea de autocami
oane Brașov. Primul venit aici, 
Ilie, a lucrat mai intîi ca mun
citor, apoi maistru, apoi șef 
de atelier. Ilie i-a adus după el 
pe loan și Pavel. Tot muncitori. 
Acum sint maiștri. Cei trei au 
mai adus alți trei frați pe lingă 
ei: Mircea — strungar, Nico
lae — lăcătuș, Mihai — frezori 
După ei, hop și mezina — Cor
nelia. Dar tot in aceeași între
prindere, cei 7 Jrați au adus 
încă' doi Drăgăhuți... juniori : 
fiii lui Ioan și Pavel. In curînd, 
pe lingă cei 9, vor veni alți 3, 
inchegîndu-se, din nou, o 
zină. „Duzina" Drăgănuță.

du-

LA C. P. L. SEBEȘ

Preocupări pentru 
modernizarea 
tehnologiilor

Colectivul de muncă de la 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Sebeș, județul Al
ba, și-a intensificat în această 
perioadă eforturile pentru creș
terea ritmului de producție și 
îmbunătățirea calității produse
lor. Pentru aceasta, la fabrica 
de plăci fibrolemnoase s-au e- 
xecutat lucrări de modificare a 
sistemului de uscare a fibrei de 
la cele două linii de fabricație 
și s-au înlocuit cele 6 uscătoare 
sub formă de tambur rotativ cu 
un sistem de uscare în coloane, 
fapt care asigură o uscare uni
formă a fibrei, cu consecințe 
pozitive pentru calitatea plăci
lor fibrolemnoase. De asemenea, 
a fost executată revizia genera
lă a instalațiilor. Un prim re
zultat al acestei acțiuni s-a în
registrat în luna octombrie, cînd 
C.P.L? Sebeș a realizat cea mai 
mare producție globală și marfă 
de pînă acum. La o singură li
nie de fabricație s-au realizat 
aproximativ 4 000 tone P.F.L. în
cepînd din luna octombrie, după 
cum ne-a informat ing. Ion Pa- 
nait, directorul unității, la fa
brica de cherestea s-au realizat 
indicatorii economici proiectați : 
prețul de cost, productivitatea 
muncii și consumurile spăci- 
fice. fapt care marchează o nouă 
etapă calitativă în activitatea 
combinatului. Realizări , impor
tante s-au obținut în activitatea 
de autoutilare. în primele 10 
luni ale anului au fost depășite 
sarcinile planificate în acest 
domeniu cu peste un milion de 
lei.

Șîeîan DINICĂ 
corespondentul „Scînteii"

„Aviasan" 
la înălțime!•

„Aviasan" Craiova a recepțio
nat un apel 'de la Petroșani : 
minerul Eihuer Rudolf, grav 
bolnav, trebuia transportat ur
gent la București. Imediat, un 
elicopter a pornit spre Petroșani. 
La întoarcere, întrucît starea 
bolnavului devenise critică și 
neexistind speranța că mai poate 
supraviețui pînă în Capitală (ca 
să nu mai vorbim și de condi
țiile atmosferice potrivnice), eli
copterul a fost nevoit să ateri
zeze la Craiova. Internat la Spi
talul clinic nr. 1, medicul de 
gardă V. Ghelasie i-a acordat 
primul ajutor. Un ajutor inspi
rat și competent. în prezent, mi
nerul din Petroșani se află încă 
la serviciul de reanimare și 
„merge" spre bine.

<
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Fotbal-în etapa a XV-a a primei divizii

Scor general: 22-2 în favoarea gazdelor!
“ 1 Clasamentul

Handbalistele noastre au 
cucerit „Trofeul Carpați" 

9 In ultimul meci-vedetă al turneului i 
România — Iugoslavia 13—13

IER9 ÎN CAPITALĂ

Rezultate tehnice
DINAMO — „U“ CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0). Au marcat : Lucescă 

(min. 21) și Dumitrache (50).
C.F.R. — STEAUA 1—0 (0—0). A marcat : Țegean (70).
JIUL — POLITEHNICA TIMIȘOARA 6—0 (4-0). Au marcat : Fii- 

diroiu (11), Pavel (18), Rosznai (19), Nagy (37), Baloș (72) și Rusu (87).
UNIVERSITATEA CRAIOVA — F.C. CONSTANȚA 1—0 (0—0). A 

marcat Bălăci (47).
POLITEHNICA IAȘI — U.T.A. 2—1 (2—0). Au marcat : Incze (40) și 

Costea (44), respectiv dolnic (55).
SPORTUL STUDENȚESC — F.C. GALAȚI 3-0 (1—0). A marcat : 

Constantin (14, 53. 73).
A.S.A. — OLIMPIA 2—0 (2—0). Au marcat : Hajnal (6) și Mure

șan (43).
F.C. ARGEȘ — STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0). A marcat : Jercan (24).
F.C.M. REȘIȚA — F.C. CHIMIA 4—1 (1—0). Au marcat : Florea (31, 

64), Pușcaș (67) și Bora (73), respectiv C. Nicolae (88).
în clasamentul golgeterilor conduc Georgescu (Dinamo) și Mureșan 

(A.S.A.) cu cite zece goluri marcate.

Dinamo 15 11 1 3 27—10 23
F.C.M. Reșița 15 9 3 3 25—14 21
A. S. A. 15 9 1 5 23—19 19
U. T. A. 15 7 3 5 16—13 17
C. F. R. 15 6 5 4 14—14 17
Univ. Craiova 15 6 4 5 19—15 16
„U“ Cluj-Napoca 15 6 4 5 13—17 16
Steaua 15 6 3 6 23—16 15
Olimpia 15 6 3 6 13—14 15
Jiul 15 5 4 6 23—14 14
„Poli" Timișoara 15 6 2 7 12—18 14
Steagul roșu 15 5 3 7 18—14 13
F.C. Argeș 15 6 1 8 20—18 13
F.C. Constanța 15 5 3 7 16—19 13
Sportul stud. 15 5 3 7 16—21 13
Poli. Iași 15 6 0 9 16—26 12
F.C. Chimia 15 3 5 7 10—26 11
F.C. Galați 15 3 2 10 5—21 8

în sala „Victoria" din Ploiești au 
luat sfîrșit duminică seara întîlnirile 
din cadrul competiției internaționale 
feminine de handbal pentru „Tro
feul Carpați". în această confruntare 
de elită a handbalului feminin mon
dial, selecționata țării noastre s-a 
comportat remarcabil, cucerind tro
feul, fără să fi suferit vreo înfrin- 
gere. în ultimul meci, ea a terminat 
la egalitate 13—13 (5—7) cu echipa 
Iugoslaviei, deținătoarea titlului 
mondial.

Clasamentul final : 1. . România — 
9 puncte ; 2. R. D. Germană — 7 
puncte ; 3. Iugoslavia — 6 puncte ; 
4. U.R.S.S. — 5 puncte ; 5. România 
II — 2 puncte; 6. Polonia — 1 punct.

★
Duminică seara, în „Cupa mondia

lă" de handbal, echipa României a 
întilnit în orașul suedez Boras selec
ționata Poloniei. Handbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
19—18 (11—8).

în cea de-a XV-a etapă a campio
natului diviziei A, cu scorul general 
de 22—2, au învins echipele-gazdă pa 
cele sosite în vizită I Chiar și acele 
două goluri înscrise de oaspeți n-au 
servit la nimic, în ambele cazuri (la 
fel ca de altfel și în celelalte șapte 
meciuri) toate punctele fiind cîști- 
gate de echipele localnice. Printre 
beneficiarele avantajului de a juca 
pe terenurile proprii s-au aflat ieri 
și primele două echipe din clasamen
tul general — Dinamo și F.C.M. Re
șița — care și-au fructificat precis 
șansele și-și vor prelungi duelul de 
la distanță în etapele viitoare. Dar, 
în timp ce Dinamo va juca duminică 
la Iași contra tinerei și vijelioasei 
formații locale, redutabilă pe stadio
nul din Dealul Copoului, echipa re- 
șițeană se va afla iarăși între zidu
rile cetății sale, spre a se confrun
ta cu un adversar ceva mai dificil 
decit F. C. Chimia, și anume, cam
pioana, Universitatea Craiova. De pe 
aproape, privește acum ambițioasă 
spre dinamoviști și reșițeni formația 
celor de la A.S.A. Tg. Mureș. Aceasta 
va juca din nou acasă, împotriva 
unei echipe pe nume Jiul. Și așa, am 
ajuns la performera etapei de ieri, 
formația minerilor, care a învins cu 
nici mai mult, nici mai puțin de șase 
goluri la zero pe Politehnica Timi
șoara ! Adică, tocmai pe acea echipă 
care se distinsese cu prilejul etapei 
precedente printr-o victorie asupra 
lui Dinamo ! De-aici rezultă încă 
o dată că maturitatea echipelor noas
tre se probează numai departe de

orașele lor de baștină, acolo unde ad- 
versarii, la rindul lor, au curajul să 
asalteze cam de la primul pînă la 
ultimul minut poarta vizitatorilor. In 
această idee, putem spune că și 
Steaua a căzut la proba jocului „in 
deplasare". Bucureștenii n-au jucat 
rău contra C.F.R.-ului din Cluj-Na
poca, dar nici atit de sclipitor cum 
se arată pe frumoasa arenă din bu
levardul Ghencea ; Steaua, au putut 
constata și telespectatorii, are nevoie 
de mai multă forță psihică pentru a 
se realiza ca echipă, de mai multă 
energie și hotărîre în joc spre ’ a-și 
pune în valoare calitățile fotbalisti
ce. (Vorbind despre meciul de la 
Cluj-Napoca, nu putem să nu subli
niem frumusețea punctului înscris 
de către Tegean, un punct care ar 
merita un loc în antologia 'celor mai 
spectaculoase goluri ale anului 1974).

Deci, duminica viitoare, din nou 
pe stadioane pentru a privi la me
ciurile penultimei etape a campio
natului de toamnă. Pînă atunci, cine 
vrea să vadă trei partide în șapte 
zile, va putea să-și satisfacă gustu
rile la „etapa optimilor" a Cupei 
României, programată miercuri. La 
care iau parte și zece echipe din ca
tegoria A : F.C.M. Reșița, A.S.A., 
Jiul (contra lui Rapid !), „U“ Cluj- 
Napoca, U.T.A. contra Universității 
Craiova, Politehnica Timișoara con
tra Stelei și C.F.R. Cluj-Napoca 
contra brașovenilor de la Steagul 
roșu.

Valeriu MIRONESCU

Etapa viitoare
(1 decembrie)

F.C. Galați — U.T.A. ; Steaua — 
F.C. Argeș ; Politehnica Timișoara — 
C.F.R. ; F.C. Constanța — Sportul 
studențesc ; Steagul roșu — F.C. 
Chimia ; F.C.M. Reșița — Universi
tatea Craiova ; Politehnica Iași — 
Dinamo ; A.S.A. — Jiul ; „U“ Cluj- 
Napoca — Olimpia. Reamintim că 
miercuri, 27 noiembrie, va avea loc 
etapa „optimilor" în Cupa României, 
în cadrul căreia vor Juca zece dintre 
echipele divizionare A.

DIVIZ
SERIA I : 3. C. Bacău se menține în 
frunte

Știința Bacău—F.C. Petrolul 1—1 t 
S. C. Tulcea—Metalul Plopeni 1—1 ; 
Ceahlăul—C.S.U. Galați 1—0 ; C.S.M. 
Suceava—Foresta Fălt. 2—1 ; Celulo
za—Gloria Buzău 0—0 ; Constructo
rul Gl.—Reloriul 6—1 ; Progr. Brăila— 
S. C. Bacău 2—2 ; Oțelul Galați—Chi
mia Brăila 0—1 ; C.F.R. Pașcani— 
Unirea Focșani 2—1. în clasament 
conduce S. C. Bacău cu 19 puncte, 
urmată de Metalul Plopeni tot cu 
19 p., Gloria Buzău și Progresul 
Brăila cu cite 18 p. și F. C. Petrolul 
cu 17 p.
SERIA A II-A : Rapid, la primul 
eșec !

Metrom Brașov—Automat. Alex. 
1—0 ; Voința Buc.—Autobuzul Buc. 
0—0 ; C.S.U. Brașov—Gaz Metan 
0—3 ; Electroputere—S.N. Oltenița

Ședința Biroului executiv al C.N.E.F.S.
• Pe ordinea de zi: analiza Ioturilor de caiac-canoe, gim
nastică, box și tir • A fost aprobată componența lotului ro

mân pentru „Cupa Davis" — ediția 1975
Recent a avut loc ședința lunară a 

Biroului executiv al C.N.E.F.S, Pe 
baza unor informări prezentate de 
federațiile de specialitate, au fost ana
lizate pregătirea și participarea lotu
rilor naționale de gimnastică, caiac- 
canoe, box și tir la campionatele 
mondiale din această toamnă, stabi- 
lindu-se măsuri pentru activitatea în 
1975, la nivelul corespunzător cerin
țelor unei cit mai bune prezentări la 
J.O. din 1976. Totodată, au fost apro
bate planul de pregătire a lotului 
național de tenis pentru „Cupa

Davis", ediția 1975, precum și compo
nența acestui lot : Ilie Năstase, Ion 
Țiriac, Toma Ovici, Dumitru Hără- 
dău, Traian Marcu și Mihai Tăbăraș.

Ședința Biroului executiv al 
C.N.E.F.S. a relevat importanța trans
punerii energice în practică a măsu
rilor privind îmbunătățirea activită
ții la toate loturile olimpice, în sco
pul reprezentării sportului românesc, 
la nivelul cel mai ridicat al posibi
lităților sale, la marile competiții in
ternaționale și, în special, la Jocurile 
Olimpice.

IA B
2—1 ; Metalul Buc.—Rapid 1—0 ; Ol
tul Sf. Gh.—Tractorul Bv. 2—1 ; Me
talul Mija—Dinamo Slatina 1—0 ; 
Progresul Buc.—C. S. Tîrgoviște 1—0 ; 
FI. Moreni—Metalul Tr. S. 5—1. în 
clasament conduce Rapid cu 25 punc
te, urmată de Metalul București cu 
21 p.

SERIA A III-A : Luptă strînsă pen
tru primul loc

Mureșul Deva—Minerul B. Sprie 
2—0 ; Arieșul Turda—Victoria Călan 
4—1 ; Mștalurg. Cugir—C.F.R. Timiș. 
2—1 ; F. C. Bihor—Vulturii ' Lugoj 
2—1 ; Victoria Cărei—Rapid Arad
1— 0 ; Minerul Mold. N.—Ind. Sirmei 
C.T. 2-0 ; Metalul Aiud—Corvinul
2— 2 ; Minerul B.M.—Minerul Anina 
2—0 ; U. M. Timișoara—Șoimii Sibiu 
0—2 în clasament conduce Minerul 
Baia Mare cu 21 puncte, urmată de 
Șoimii cu același număr de puncte, 
F. C. Bihor cu 20 p. și Corvinul cu 
19 p.

TENIS DE MASĂ :

Maria Alexandru - cam
pioană internațională 

a Franței
Multipla campioană de tenis de 

masă a României, Maria Alexandru, 
a repurtat, duminică, la Paris, un 
nou succes. Maria Alexandru a cu
cerit titlul de campioană interna
țională a Franței, învingînd-o în fi
nală cu scorul de 21—16, 11—21,
18—21, 21—12, 21—17 pe cunoscuta 
jucătoare maghiară Judith Ma- 
gos, campioană a Europei. în fi
nală, Maria Alexandru și-a pus în 
valoare tot talentul și experiența sa. 
Trecînd cu succes momentele dificile 
din setul 3, campioana româncă a 
evoluat excelent, în continuare obți
nînd un aplaudat succes. în sferturile 
de finală, Maria Alexandru o elimi
nase cu 3—1 pe maghiara Lo taller, 
iar în semifinale cîști'gase cu 3—0 
jocul cu Kishazi (Ungaria).

Ștafeta sportivă 
omagială

Duminică, pe străzile Capitalei, 
Consiliul municipal pentru educație 
fizică și sport București, în colabora
re cu consiliile sportive ale sectoare
lor și cluburilor bucureștene, a orga
nizat ștafeta populară dedicată Con
gresului al XI-lea al Partidului Co
munist Român. Purtătorii ștafetei 
omagiale au transmis mesajul de 
salut adresat Congresului al XI-lea 
al P.C.R. care începe astăzi, adeziu
nea deplină la politica partidului și 
statului, ca și angajamentul ferm de 
a îmbunătăți valoarea performanțe
lor.

In cadrul unei festivități care a 
avut loc pe stadionul Dinamo, atletul 
Carol Corbu a citit mesajul ștafetei 
omagiale organizate în cinstea aces
tui mare eveniment al poporului 
nostru, prin care sportivii își iau an
gajamentul ferm de â-și ridica per
manent măiestria, de a aduce noi 
succese de prestigiu culorilor patriei 
noastre. Miile de .spectatori prezent! 
în tribunele stadionului Dinamo au 
urmărit apoi un interesant program 
polisportiv.

★
Manifestări sportive de mase, 

crosuri populare și întreceri polispor
tive au avut Ioc, de asemenea, in în
treaga țară, fiind închinate celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. De un 
frumos succes s-au bucurat crosurile 
desfășurate la Brăila, Drobeta-Tr. Se
verin, Orșova, Buzău și alte orașe, la 
startul probelor fiind prezenți mii de 
tineri și tinere.

În cîteva rînduri
Haltere :

La Burgas (R. P. Bulgaria) au luat 
sfîrșit, duminică, campionatele bal
canice de haltere. La categoria „u- 
șoară", medalia de aur a revenit 
sportivului român Aurel Miuț, care 
a totalizat 275 kg. Echipa României 
a ocupat locul al doilea în clasa
mentul final.

Rugbi: Campionatul 
național

Seria I : Constructorul Buzău — 
Dinamo 3—3 ! ; Universitatea Timi
șoara — ‘ Politehnica Iași “15—3 ; 
C.S.M. Sibiu — Steaua 0—3 ; Spor
tul studențesc — Gloria 19—3. în cla
sament conduce Universitatea Timi
șoara cu 14 puncte. Seria a Il-a: Fa
rul — Vulcan 46—0 ; Știința Petro
șani — Agronomia Cluj 25—0 ; Gri- 
vița roșie — Rapid 15—9 ; T.C.I. Con
stanța — Rulmentul 10—4. în clasa
ment. conduce Farul cu 18 puncte.

I Meseria l-a
| făcut doctor
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Inginerul Ion Crețu, președin
tele cooperativei agricole Cri- 
șan, județul Constanța, are o 
mare pasiune : învățătura. „Mai 
intîi am făcut agronomia, Invă- 
țind cum să fac pămîntul mai 
rodnic. Apoi, la fără frecvență, 
am terminat științele juridice, 
invățind cum să apăr rodnicia 
pămîntului. De curînd am ob
ținut și diploma de doctor în ști
ințe agricole, cu tema: «Plan
tații intensive de cais in regim 
irigat»". Aici e cazul să preci
zăm că tema i-a fost inspirată 
din activitatea proprie, intrucît 
cooperativa din Crișan are o li
vadă a cărei producție depă
șește, cu consecvență, de ani de 
zile, de circa 
die de caise

10 ori recolta me
șe țară, E ceva I

Dacă era în
locul meu...

— Ce ești supărat, frate-meu ? 
— l-a -întrebat un consătean pe 
Dumitru Ghinea din comuna 
Crușețu, județul Gorj. \

— Fusei la Craiova și făcui 
ce făcui, că pierdui și banii, și 
actele...

Supărarea lui D. G. n-a ținut 
mult. Chemat la miliție, i 
înmînat și banii, și actele.

— Sincer să fiu, nici nu 
cum să vă mulțumesc, 

nouă, ci omului 
pe stradă, 
le-a găsit se numește 
Băloiu, pensionar din

s-au

știu

care— Nu 
le-a găsit

Cel care 
Gheorghe 
Craiova.

— Mie ? Pentru ce să-mi mul
țumească 1 — s-a mirat pensio
narul. Dacă era în locul meu el, 
nu făcea tot la fel 7

Credem că da.

200 de flăcăi
După satisfacerea stagiului 

militar, 200 de tineri s-au reîn
tors la vechiul loc de muncă : 
Șantierul naval Galați. Colegii 
le-au pregătit o surpriză : săr
bătorirea reîntilnirii — cu flori, 
îmbrățișări, cintece, veselie. Dar 
cea mai mare surpriză le-a o- 
ferit-o însuși șantierul : deși nu 
plecaseră de multă vreme, totul 
din jur îi uimea. Ii uimeau, mai 
ales, navele noi — mai mari, 
mai moderne și mai multe — 
de pe cale și cheiuri. Ca să nu 
mai vorbim de atmosfera de 
muncă mai dinamică decit ori- 
cînd. Pentru a le potoli „setea" 
de a afla cit mai multe noutăți, 
navaliștii le-au prezentat un „ta
blou la zi" cu preocupările de 
pină acum. Și cu cele de acum 
înainte, care vor fi și ale celor 
200 de flăcăi.

„Secretul"? 
Munca!

Ecaterina Koller, din 
Mare. (str. Republicii nr. 
împlinit frumoasa virstă_ ...
de ani. Sărbătorita, aflată încă 
în putere, sănătoasă și cu o ui
mitoare energie, a deschis bucu
roasă ușa tuturor celor veniți 
să-i ureze la mulți ani. „Dar 
cea mai mare bucurie de ziua 
mea — ne-a spus ea — mi-au 
adus-o copiii, care mi-au năvă
lit în casă ca. o primăvară". Este 
vorba de pionierii detașamentu
lui clasei a IlI-a de la Liceul de 
muzică și arte plastice, care au 
înconjurat-o pe bătrînă cu bra
țele încărcate cu flori. Cînd în
vățătoarea lor, Felicia Dan, a 
întrebat-o care e „secretul" lon
gevității, ea a răspuns :

— Munca, maică. Munca, cin
stea, cumpătarea. Vă doresc și 
eu să creșteți mari, frumoși și 
sănătoși. Și să treceți peste su
tă...

Satu-
13), a 

de 100

■ Rubrică redactată de 
Petre POPA

L_L corespondenții „Scînteii"
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Sosirea unor delegații de peste hotare
la Congresul al XI-lea al P. C. R.

(Urmare din pag. I)

Delegația Partidului Pro
gresului și Socialismului din 
Maroc, £ormat& din Mohamed 
Moucharik, membru al Biroului Po
litic al partidului, A. Serbouti, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Francez, condusă de 
Pierre Beregovoy, membru al Bi
roului Executiv, secretar național al 
P.S. Francez, Din delegație mai face 
parte Claude Michel, deputat socia
list ;

Delegația Partidului Co
munist Irakian,. condusă da 
Baqlr Ibrahim, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Irakian. Din 
delegație face parte Toma Thomas, 
activist al P.C. Irakian-;

Delegația Partidului Con
gresul pentru Independența 
Madagascarului, condusă da 
Richard Andriamanjato, președintele, 
partidului, primarul orașului Tana
narive: Din delegație mai face parte 
Arsene Ratsifehera, membru al Bi
roului Politic, secretar general ad
junct, șef al Departamentului pentru 
relații internaționale al partidului ;

La a 50-a aniversare a proclamării

Republici Populare Mongole

Delegația Uniunii Progre
siste Senegaleze, condusă da 
Magatte Lo, secretar permanent al 
Biroului Politic al uniunii. Din de
legație face parte Kabirou M’Bodje, 
membru al C.C. al U.P.S., vicepreșe
dinte al Adunării Naționale ;

Delegația Partidului Co
munist Finlandez, condusă d« 
Erkki Rautee, membru al Biroului 
Politic al P.C. Finlandez. Din dele
gație mai face parte Arvo Vihtori 
Aalto, membru supleant al C.C. al 
P.C. Finlandez ;

Delegația Frontului de 
Eliberare Națională din Al
geria condusă de Abdelaziz 
Maoui, membru al guvernului, mi
nistrul turismului. Din delegație fac 
parte Rahni Belkacem, activist în 
'.?drul aparatului central de partid 
și secretar în Ministerul de Externe 
al Algeriei, Rabah Amelal, activist în 
cadrul aparatului central de partid și 
director în Ministerul Turismului, 
Moustapha Boutayer, adjunctul șefu
lui Secției orientale și informații a 
aparatului central de partid ;

Delegația Partidului So
cialist Portughez, condusă da 
Mânuel Tito de Morais, prim-secr.e- 
tar național i al P.S. Portughez. Din 
delegație fac parte Antonio Campos 
și Jose Luis Nunes, membri ai Co
mitetului Director, și Joao Tito de 
Morais, membru al Comitetului Di
rector și al Secretariatului partidu
lui ;

Delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
condusă de Faruk Kadumi, membru 
al Comitetului Executiv al O.E.P., șe
ful Departamentului politic. Din de
legație fac parte Muhamad Abu Mei- 
zer, șeful Departamentului relații 
externe al Al-Fatah, Nobil Remlawi, 
șeful sectorului politic în Departa
mentul politic al Al-Fatah, Said Ka
mal, șeful Departamentului politic al 
O.E.P. la Cairo, și Omar Shaka, șef 
de secție In Departamentul politic al
O. E.Pi ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Columbia, 
Alvaro Vasquez, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al
P. C. din Columbia ;

. Delegația Partidului Po
porului din Pakistan, eondUBă 
de Sayed Nassir Aii Rizvl, secretar 
general al organizației partidului din 
provincia Punjab. Din delegație fac 
parte dr. Abdul Hayee, președinte al 
organizației partidului din Rawal
pindi, Bahadur Khan Bangui Zai, pre- 
sedirrte al organizației partidului din 
Belucistan Kalat ;

Delegația Partidului Co
munist din Israel (RAKAH), 
condusă de Meir Vilner, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
partidului. Din delegație fac parte 
David Sasha Khenin, membru al Bi
roului Politic, secretar al Comitetu
lui Central al partidului, Tawfir 
Zayad, membru al Comitetului Cen
tral al partidului ;

Delegația Partidului Po- . 
porului Mauritanian, condusă 
de Abdoul Aziz Sall, responsabilul 
permanenței partidului. Din delegație 
fac parte Sidi Bouna, ambasadorul 
Mauritaniei acreditat în Republica 
Socialistă România, și Mohamed Ab- 
dallahi Ould Bechir, membru al Bi
roului Național al Uniunii Muncito
rilor din Mauritania ;

Delegația Partidului Afri
can al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde, condusă da dr- 
Fidelis Cabrai d’Almada, membru al 
Comitetului superior de luptă al 
P.A.I., ministrul justiției. Din delega
ție face parte Mario Delgado, comba
tant ;

Delegația Partidului Li
beral din Columbia, condusă 
de German Zea Hernandez, pre
ședintele Directoratului Național al 
partidului. Din delegație mai face 
parte Victor Mosquera Chaux, mem
bru al Directoratului Național al 
partidului ;

Delegația Partidului Mun
cii din Olanda, condusă d8 
Ien van der Heuvel-de Blank, pre
ședintele partidului. Din delegație 
fac parte Relus Ter Beck și Hans 
Kombrink, membri ai Biroului Per
manent al Comitetului Executiv al 
partidului ;

Delegația Partidului So
cialist din Japonia, condusă da 
Katsujiro Nagai, vicepreședinte al 
partidului. Din delegație fac parte 
Nobvo Sekita, membru al Comitetu
lui Executiv Central al partidului, 
șft’Shozo Sugyama, adjunct al șefu
lui Biroului internațional al parti
dului ;

Delegația Mișcării Ra
dicalilor de Stingă din Franța, 
condusă de Franțois Loncle, membru 
al Biroului Național, secretar al 
M.R.S. Din delegație mai fac parte 
Janine Lucas, membru al Biroului 
Național al M.R.S., Jacques Borda- 
neil, membru al Biroului Național al 
M.R.S., și Michel Soulie, membru în 
Comitetul Director al M.R.S., fost 
ministru ;

Delegația Mișcării de Eli
berare din Arhipelagul Sao 
Tome și Principe, condusă da 
Aldo Espirito Santo, președintele 
Mișcării, membru al Biroului Politic. 
Din delegație fac parte Alexan
drina Lima, membru al Biroului Po
litic, dr. Carlos Graca, membru al 
Biroului Politic și al Secretariatului 
Executiv, și Osorio Umbelina dos 
Rrazeros, militant ;

Delegația Partidului Co
munist din Venezuela, 
condusă de Jeronimo Carrera, mem
bru al C.C. al Partidului ;

Delegația Mișcării pentru 
Socialism (M.A.S.) din Ve
nezuela condus^ de Eloy Torres, 
secretar general adjunct al partidu
lui. Din delegație mai face parte 
Victor Hugo de Paola," membru al 
Direcțiunii partidului ;

Reprezentantul 
Socialist-Popular 
vegia, stein Oinhol> 
partidului ;

Partidului 
din Nor- 
președintele

Delegația Frontului Na
țional pentru Eliberarea An- 

condusă de Pedro Gadim- 
povi, membru al Biroului Politic - al
F.N.L.A. Din delegație mai face par
te Toko Mavuidi, membru al Con
siliului de conducere al organizației 
de tineret F.N.L.A. ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Martinica, 
Armand Nicolas, secretar general al 
partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Austria, condusă de 
Ernst Wimmer, membru al Biroului 
Politic al C.C al P.C.A. Din delegație 
face parte Leopold Prankl, membru 
al conducerii organizației P.C.A. din 
districtul Traisen ;

Delegația Partidului So- 
cialist-Desturian, condusă da 
Mohamed Sayah, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.D., direc
torul partidului. Din delegație fac 
parte Abdeimalek Laarif, guvernato
rul regiunii Jendouba, Mekki Alloui, 
deputat însărcinat cu ordine Ia 
P.S.D., și Taieb Sabbani, ambasado
rul Tunisiei, acreditat în România j

Delegația Partidului Re
voluționar Instituțional din 
Mexic condusă de Fidel Herrera 
Beltran, secretar organizatoric al 
Comitetului Executiv Național al 
P.R.I., deputat în parlament ;

Delegația Uniunii Socia
liste Sudaneze, condusă d9 
maior Aboul Gasiem Mohamed Ibra
him, secretar general adjunct al U.S.S., 
ministrul agriculturii. Din delegație 
fac parte Mohamed Osman Abou Sag, 
membru al C.C. al U.S.S., secretar 
cu problemele ideologice, Abdel Rah
man Abass, membru al C.C. al U.S.S., 
deputat în Adunarea Națională a 
Poporului din Sudan ;

Delegația Partidului So
cialist Arab Baas, condusă de 
Jafer Kassim Hamudi, membru su
pleant al conducerii regionale a Par
tidului Socialist Arab Baas din Irak. 
Din delegație fac parte Mandoh Al- 
Kțieari, membru al Biroului Palesti
nei din conducerea națională a P.S.A. 
Baas, și Tahssin Al-Atrash, mem
bru al conducerii 'secției Partidului 
Socialist Arab Baas din Tripoli — 
Liban ;

Delegația Partidului Co
munist din Canada, condu;;ă 
de Alf Dewhurst, membru al Comi
tetului Executiv, secretar cu proble
me organizatorice. Din delegație mai 
face parte Mei Doig, membru al Co
mitetului Executiv al partidului ;

Delegația Partidului Ra
dical din Chile, condusă d9 
Carlos Parra, membru al Direcțiunii 
partidului. Din delegație mai fac 
parte Carlos Diemer și Betty Bar
rientos, membri ai conducerii parti
dului ;

Delegația Partidului Co
munist din Danemarca, 
condusă de Ingmar Wagner, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P. C. din Danemarca. Din delegație 
mai face parte Gunnar Kanstrup,

membru ai C.C. al P. C. din Dane
marca |

Delegația Partidului' Con
servator din Columbia, con" 
dusă de dr. Alvaro Camargo de la 
Torre, secretar general al Directora
tului Național al partidului. Din de
legație mai face parte dr. Gustavo 
Rodriguez Vargas, membru al Di
rectoratului Național al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Dominican, condusă da 
Carlos Dore, membru al Comitetului 
Politic al partidului. Din delegație 
mai fac parte Julian Pena, membru 
al C.C., și Ignacio Mejia, membru al 
conducerii tineretului comunist do
minican ;

Delegația Partidului So
cialist Popular din Dane
marca, condusS de Sigurd Omann, 
membru al C.C. al P.S. din Dane
marca. Din delegație face parte Hen
ning Philipsen, membru supleant al 
G.C. al P.S.P. din Danemarca ; >

Delegația Consiliului Re
deșteptării Naționale din 
Republica dhana, condusă da 
Kwame Yeboah Boafo, ambasador. 
Din delegație mai face parte Ebene- 
zer IJkow Mills ;

Delegația Partidului Co
munist German, condusă da 
Jupp Augenfort, membru al Prezi
diului și Secretariatului P.C. Ger
man. Din delegație mai face parte 
Benhard Roppel, membru al condu
cerii secretariatului organizației re
gionale a P.C. German din Ruhr- 
Westfalia ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Guadelupa, 
Osange Talis-Gane, membru al Bi
roului Politic al P.C. din Guadelupa ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Iordania, 
Nairn Al-Asshab, membru al C.C. ai 
P.C. din Iordania ;

Delegat pentru a repre
zenta Partidul Republican 
Italian — Enrdo D’Anîello, mem
bru al Direcțiunii Naționale a parti
dului, deputat ;

Delegația Partidului Co
munist Libanez, condusă da 
Nadim Abdel Samad, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.L. Din delegație face parte 
Georges Batal, membru al C.C. al 
P.C.L.;

Delegația Comitetului Mi
litar de Eliberare Națională 
din Mali, condus& de Missakone, 
comisar îa Informații al C.M.E.N. din 
Mali. Din delegație fac parte Mama- 
dou Traore, ambasadorul Republicii 
Mali Ia București; și Abdoulaye 
Toure, funcționar la Ministerul Afa
cerilor Externe și Cooperării ;

Reprezentantul Partidului 
Socialist din Nicaragua;

Reprezentantul Partidului 
Socialiștii Democrați (A.I.K.) 
din Norvegia, 01e Wiig- vice_ 
președinte al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Norvegia, condusă 
de Arne Jorgensen, membru al Co
mitetului Central, redactor-șef al 
organului de presă al partidului, 
„Friheten". Din delegație mai face 
parte Leif Hammerstad, membru al 
Comitetului Central al partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Poporului din Panama — 
Moises Carrasquilla, membru al C.C. 
al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Reunion, condusă 
de Elie Hoarau, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. din 
Reunion, secretar general al Frontu
lui Autonomist al Tineretului din 
Reunion (F.A.J.R.)';

Delegația Partidului Uniu
nea Poporului African Zim
babwe (ZAPU), condusă da 
Michael Maladze, membru al Con
siliului revoluționar, director al Co
misariatului Politic al ZAPU ;

Delegația Frontului Na
țional din R.D.P. a Yemenu
lui, condusă de Rashed Mohamed 
Thabet, membru al C.C. al organiza
ției politice a Frontului Național, 
ministrul informațiilor. Din delegație 
face parte Ahmed Hussein Kaze
mi, adjunct al șefului Secției relații 
externe, secretar al C.C. al organiza
ției Frontul Național ;

Reprezentantul Partidului 
Socialist din Elveția, Munder 
Karl, membru al Comitetului Direc
tor al P.S.E. ;

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Emil Drăgănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Petre Lupu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul muncii, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul educației 
și Invățămîntului, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. ai P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis
tru al guvernului, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte al Consi
liului de conducere, rector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", Hie Ver- 
deț, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc ai Activității E-

■ conomice și Sociale, Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Vasile Pati- • 
lineț, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul economiei forestiere și mate
rialelor de construcție, Iosif Uglar, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., Mihai Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice șl Sociale, Ni- 
colae Agachi, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei metalur
gice, Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Ion Cosma, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul turismu
lui, Traian Dudaș, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat, Mihnea Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Emilian Dobrescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat, prim-vicepreședinte 
al C.S.P., consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, Ilie 
Cîșu, .membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Industriei Chimice, Constantin Scar- 
lat, membru / al C.C. al P.C.R., 
consilier la Consiliul de Miniștri, ge- 
neral-colonel Mihai Burcă, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Național al Societății 
de Cruce Roșie, loan Cotoț, membru 
al C.C: al P.C.R., a'q^asadprul .' 
României la Budapesta. Aurel Duca, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul României la Varșovia, Teodor 
Haș, membru al C.C. al P.C.R.-; •am
basadorul României la Praga, Petre 
Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Havana, 
Mihail Levente, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României în Li
ban, Dumitru Popa, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul României la 
Phenian, Gheorghe Badrus, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Moscova, loan 
Ceterchi, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Legislativ. Marin Enache, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului de sector 
P.C.R. nr. 3 București, Dumitru 
Ghișe, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, Barbu Popescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șeful . 
Departamentului agriculturii de stat, 
Nicolae Ștefan, membru suple
ant al C.C. al P.C.R., adjunct al mi- ' 
nistrului agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Berlin, gene- 
ral-maior Constantin Olteanu, Vasile 
Șandru, Dumitru Turcuș și Constan
tin Vasiliu, adjuncți de șef de secție 
la C.C. al P:C.R., Tamara Dobrin, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S., Vasile Nicolcioiu, membru 
al Comisiei centrale de Revizie, se
cretar al C.C. al U.T.C., Ion St. Ion, 
secretar general al Consiliului de Mi
niștri, Emil Nicolcioiu, prim-vicepre
ședinte al Consiliului Legislativ, Oc
tavian Paler, membru al Consiliului 
Național al F.U.S., redactor-șef al 
ziarului „România liberă", Florin Ior- 
gulescu, președintele Consiliului Na
țional al Apelor, George Ciucu, rec
torul Universității București, Gheor
ghe Dolgu, rectorul Academiei de 
studii economice, general-locotenent 
Constantin Oprită, adjunct al minis
trului apărării naționale, secretar al 
Consiliului Politic Superior, Ion Io- 
sefide și Cornel Pînzaru, adjuncți ai 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini grele, Radu Bogdan și Con
stantin Manolescu, adjuncți ai minis
trului educației și învățămîntului, Ni
colae Popovici, adjunct al ministrului 
justiției, Ion Cumpănașu, director ge
neral al Direcției Generale a Presei 
și Tipăriturilor, Grigore Comartin și 
Ervin Hutira, prorectori ai Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", Constantin 
Petre, membru în Comisia Centrală 
de Revizie, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., Nico
lae Constantin, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., Oc
tavian Bărbulescu, ambasador în 
M.A.E., de activiști de partid.

(Agerpres)

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populara Mongole

ULAN BATOR
Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, al întregului popor ro
mân și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, Con
siliului de Miniștri și poporului mongol cele mai sin
cere felicitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a proclamării Republicii 
Populare Mongole.

în decursul celor cinci decenii, poporul mongol, sub 
conducerea Partidului său Popular Revoluționar, a 
înfăptuit profunde transformări revoluționare, a ob
ținut realizări însemnate în edificarea noii orînduiri. 
Poporul român cunoaște și prețuiește progresele Mon

goliei populare în dezvoltarea industriei și agricul
turii, a învățămîntului, științei și culturii, în îmbună
tățirea condițiilor de trai ale celor ce muncesc.

Sîntem bucuroși să subliniem și cu acest prilej evo
luția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre partidele și țările noastre și ne 
exprimăm convingerea că aceste relații se vor întări 
și aprofunda în continuare, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socialist, 
spre binele ambelor popoare, în interesul unității ță
rilor socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.

Vă dorim, stimați 
opera de construire 
Populară Mongolă, 
poporului mongoL

tovarăși, noi și mari succese în 
a socialismului în Republica 

pentru prosperitatea și fericirea

c i ne ma
• Mihai Viteazul : PATRIA — 9; 
13,30; 18.
O Bunicul siberian : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
O Tînărul comunist : TIMPURI 
NOI — 9; 11,45; 14,30; 17,15.
© Program de documentare româ
nești : TIMPURI NOI — 20.
• Columna (ambele serii) : CASA 
FILMULUI — 10; 12,30; 16.
O Frații Jderi : SCALA — 10.30; 
14; 18,30 ; CRÎNGAȘl — 15,30; 19.
q Felix și Otilia : CAPITOL — 11; 
13; 16; 19.
e Tunelul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 14; 17; 19,30.

• Haiducii Iul Șaptecal s FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
© Grăbiți apusul soarelui : FAVO
RIT — 9,30; 12,30; 16,15; 19,15.
o Baltagul : VICTORIA — 9,15 ;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9,30; 12,30 16; 19,30.
© Facerea lumii : LUMINA — 9,30; 
12; 14,15; 17; 19,30.
o Aventurile lui Babușcă : DOI
NA — 11; 13,15; 15,30; 19,30.
q Program pentru copii ; DOINA 
— 9,30; 17,30.
© Agentul straniu : FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30;
GLORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45:
18,15; 20,30.
© Poliția sub acuzare : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 
20,30.
o Explozia : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

o Bariera : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE —16; 18; 20.
© „Stejar’4 — extremă urgență : 
BUZEȘTI — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,30; 'FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
@ Comoara din Vadul vechi : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Joe Hill : BUCEGI — 15,45; 18; 
20,15.
© Proprietarii : UNIREA — 16 ;
18; 20.
© Porțile albastre ale orașului i 
LIRA — 15,30; 18; 20.15.
© Departe de Tipperary : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
© Neamul Șoimăreștilor : GIU- 
LEȘTI — 15,30 : 19; POPULAR — 
15.30: 19.
® Ultimele lor cuvinte t COTRO- 
CENI - 15,30; 18; 20,15.
© Tatăl risipitor : PACEA — 16;
18; 20.

• NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

NĂSCUT ODATĂ CU REPUBLICA
De sus, de la înălțimea cerului 

albastru, aveam perspectiva din 
ce în cs mai apropiată a Ulan Ba- 
torului : valuri de munți ple
șuvi peste care iarna Întinsese, în 
acele zile de septembrie, un strat 
subțire de zăpadă. Din 6 loc în loc 
— păduri retrase la adăpostul stîn- 
cilor, ca niște coame, pe grumazul 
unor cămile. Pe podișuri — sume
denie de patrulatere : negre, unde 
pămîntul era arat ; verzi închis sau 
deschis, după planta de cultură și 
stadiul ei de maturitate. în rest — 
pășuni ofilite de soarele verii și 
mușcătura frigului prea timpuriu, 
serpentinele cînd înguste, cînd largi 
și ramificate ale rîurilor, calotele 
albe ale iurtelor și mulțimea im
presionantă a animalelor.

Puternic integrată acestui peisaj, 
capitala R.P. Mongole și-a așezat 
vatra într-un vast amfiteatru mun
tos, ale cărui terase coboață pînă 
in valea rîului Tola. Dincolo de al
bia largă se profilează pe cerul 
înalt Bogdo-ul, "„muntele sacru", 
neîntinat. Respectînd o veche tra
diție, arații mongoli nu s-au atins 
timp de veacuri de podoaba vege
tală și de fauna sa. Codrii au cres
cut falnici, sălbăticiunile s-au în
mulțit nestingherit, iar masivul a 
devenit o splendidă rezervație na- 

., turală, oază, de liniște șj -„climati-, 
zdrul" orașului1 de la poâlele sale.

. f. Astăzi, „muntele sacru" continuă 
. să fie ocrotit de stat, dar totodată 
.slujește citadinului, nevoii sale de 
a se refugia și a se regăsi pe sine 
în sinul naturii, atît de apropiată 
și îndrăgită de orice mongol.

Cîteva punți de beton construite 
peste apa, asanată și în bună parte 
lndiguită, a Tolei fac legătura cu 
centrul orașului. Străzile largi, 
flancate de blocuri înalte, piețele și 
bulevardele, edificiile social-cultu- 
rale și institutele de învățămînt, 
parcul central, stadionul, mulțimea 
întreprinderilor — toate acestea 
conferă Ulan Batorului nota dis
tinctivă a unui oraș modern, dina
mic.

Piața Suhe Bator, mărginită de 
monumentala clădire a Consiliului 
de Miniștri, de combinatul poli
grafic, teatrul de operă și balet, 
teatrul de dramă și de alte edifi
cii, constituie nucleul orașului, din 
marginea căruia se desfac în larg 
evantai artere radiale, întretăiate 
de inelele a două bulevarde circu
lare.

în arhitectonica orașului, tradițio
nalul se îmbină cu modernul. Iur
tele n-au dispărut cu totul. Ele s-au 
retras spre periferii, dar și aici a 
pătruns noul sub multiple înfăți
șări : căi de acces, mijloace de 
transport în comun, rețea telefoni
că, lumină electrică, radio, televi
zor. Slujind drept locuințe tempo
rare pentru mulțimea noilor veniți 
din zonele rurale, iurtele vor dispă
rea pe măsura extinderii fondului 
de locuințe — obiectiv căruia îi 
sînt consacrate an de an investiții 
din ce în ce mai mari.

Străbătînd Ulan Batorul, al posi
bilitatea să apreciezi vastitatea 
frontului constructiv, diversitatea 
obiectivelor ce se înscriu in peri- 
metrul său. Desigur, predomină 
blocurile de locuințe, încadrate tot 
mai mult în microraioane prevăzu
te cu toate dotările necesare. Un 
singur exemplu. în zona sudică au 
fost construite blocuri cu 1 500 de 
apartamente, două școli medii cu 
cîte 964 de locuri, unități comer
ciale și de servire, obiective cul
tural-sportive, spații de joacă. La 
aceasta, edilii au adăugat în pri
măvara ce a trecut un modern 
complex cu magazine de produse a- 
limentare și industriale, cu cine
matograf, bibliotecă, restaurant, 
cantină, frizerie, croitorie, farma
cie, librărie, curățătorie' chimică și 
altele.

Paralel cu noile construcții sa 
desfășoară o amplă acțiune de sis-

Insemnăd de călătorie 
din Ulan Bator

tematizare șl modernizare urbanis
tică. Se extind sistemul de canali
zare, 'termoficare,- rețeaua de'dru
muri, se îmbunătățește confortul 
locuințelor. Deosebită atenție se a- 
cordă zonei centrale, unde se „plom
bează" pe locurile libere blocuri de 
cîte 12—14 etaje și se inalță impor
tante edificii culturale : casa de 
cultură a sindicatelor, casa tînăru- 
lui tehnician, în laboratoarele că
reia vor putea lucra concomitent 
300 de copii, și altele.

Am lăsat Ia urmă, nu întîmplă- 
tor, construcțiile industriale ale 
Ulan Batorului. Ele au constituit 
elementul motor care a schimbat 
profilul ancestral al capitalei. O 
litografie expusă în Muzeul cen
tral prezintă imaginea orașului de 
acum o jumătate de veac. De fapt, 
nu era un oraș ci o îngrămădire 
de iurte din pislă, dominată de 
fastuoase temple budiste. Nici un 
așezămînt social-cultural, nici un 
fel de amenajări edilitar-gospodă- 
rești, nici o unitate industrială, ni
mic din atributele unui oraș. Ulan 
Batorul era în anul proclamării sale 
drept capitală a țării, an ce a co
incis cu instaurarea republicii 
populare pe străvechiul pămînt al 
Mongoliei — la 26 noiembrie 1924 — 
o așezare ce trăia încă în plină epocă 
feudală. Avea pe atunci 50 000 de 
locuitori, care se îndeletniceau a- 
proape exclusiv cu creșterea prin 
transhumantă a vitelor (dacă ex
ceptăm tagma preoțească ce era pe 
atunci majoritară). Acum nu
mără peste 300 000 de locui
tori și mai mult de 60 de întreprin
deri industriale — de energetică, 
minerit, materiale de construcții, 
prelucrarea lemnului, industrie a- 
limentară și ușoară, de piese pentru

construcția de mașini etc. Toate a- 
cestea sînt rodul a cinci decenii de 
construcție socialistă, rodul unei 
munci neobosite depuse de harnicii 
arați deveniți, în acest răstimp, con
structori, energeticieni, mineri, in
gineri, profesori. Nu numai aici, ci 
și în întreaga țară industrializarea 
a demarat la începutul anilor '30. 
Dacă pătrunzi în oraș prin poarta 
sa aeriană, ai prilejul să întîlnești 
cele dinții obiective industriale 
născute pe pămînt mongol ; com
binatul industrial, cu cele șase fa
brici ale sale, care realizează o ga
mă largă de produse din lină și pie
le, și termocentrala I, în jurul că
rora s-a dezvoltat treptat o pu
ternică zonă industrială, dublată de 
cartiere de locuințe.

Născut odată cu republica, pro- 
gresînd In pas cu ea, Ulan Bato
rul este oglinda vie. concentrată, a 
transformărilor radicale petrecute 
în jumătatea de veac ce a trecut 
de la angajarea poporului mongol 
pe făgașul unei vieți noi. Peste 50 
la sută din producția globală in
dustrială, circa 40 la sută din to
talul investițiilor și al comerțului 
cu amănuntul revin capitalei, care 
înglobează în prezent aproape un 
sfert din populația Mongoliei. A- 
ceastă vertiginoasă dezvoltare a în
trecut, c^.mulț preyi^itjpileț planifi- 
catorjloț,.,imp.umnd. lansarea în 1952 
a primului plan de . dezvoltare a 
capitalei, apoi â unui nou plan de 
sistematizare, în 1961, pe o durată 
de timp de 15—20 de ani și, în fine, 
elaborarea unui al treilea plan, de 
perspectivă, pină în anul 2 000. 
Despre bilanțul îndeplinirii lor și 
obiectivele de perspectivă, dintre 
care unele prind de pe acum viață, 
ne-a vorbit tovarășul Luvsangiin 
Dugarjav, prim-vicepreședinte al 
huralului popular municipal. „Cum 
va arăta Ulan Batorul viitorului ? 
Deocamdată el se află doar pe plan
șetele arhitecților, dar putem spune 
că va fi un oraș modern, cu blocuri 
turn de 12—14—16 etaje, cu hote
luri confortabile, întreprinderi mo
dernizate, amenajări edilitare și, în 
mod sigur, cu nurrieroase orășele- 
satelit. Potrivit estimărilor, în pe
rioada anilor 1990—2000, populația 
va crește cu circa 75 la sută, ceea 
ce impune o sporire substanțială a 
construcției de locuințe, extinderea 
sectorului industrial, a rețelei de 
învățămînt și cultură. In această 
perioadă, volumul construcției de 
locuințe va crește cu 80 la sută. Se 
vor da în folosință noi școli, insti
tute,. laboratoare, un parc cu dotări 
sportive de tot felul și multe alte 
obiective de interes cetățenesc".

Ulan Batorul (în traducere — Vi
teazul Roșu) acumulează noi forțe, 
noi frumuseți. înfățișarea capitalei, 
ca și a întregii țări prietene con
stituie pentru poporul mongol cel 
mai prețios dar, care încununează 
o jumătate de veac de muncă ne
obosită pentru o viață demnă, de 
progres și bunăstare.

Gabriela BONDOCDepunerea unor
Delegația Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice, condusă de A. P. 
Kirijenko, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
zentă în țara noastră pentru a par
ticipa la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, a depus, duminică după-amia- 
ză, coroane de flori la Monumentul 
„V. I. Lenin" din Piața Scînteii, Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism, Monumentul eroilor patriei 
și la Monumentul eroilor sovietici.

Au participat. tovarășii Mihai Da
lea, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ioan A- 
vram, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, Dumitru Turcuș, ad
junct de ' șef de secție la C.C. al

coroane de flori
P.C.R., Petre Constantin, secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., și Gheorghe Badrus, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Moscovă.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Zair, ambasadorul acestei 
țări la București, Bokingi Embeyolo, 
a vorbit, duminică seara, la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 26, 27 

și 28 noiembrie. în țară : Vreme 
rece în prima parte a interva
lului, apoi în curs de încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit. Se vor semnala 
precipitații . slabe, locale, care 
în prima parte a intervalului 
vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 
grade, mai coborîte în primele 
nopți, iar maximele între minus 
2 și plus 8 grade. Ceață către 
sfirșitul intervalului, îndeosebi 
în sud-estul țării. In București : 
Vreme.rece la început, apoi in 
curs de încălzire ușoară.

© Dacii : MELODIA — 9; 11,15;
13; 16; 18,15; 20,30.
• Conspirația : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
O Amintiri din copilărie : VOLGA 
— 9,30; 11,15; 13,30; 15,30; 17; 19,30. 
© întoarcerea lui Magellan : VI
ITORUL — 15,30; 18; 20,15.
© Pădurea spînzuraților : AURO
RA — 9; 12; 16; 19.
o Războiul minelor j MIORIȚA 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
© „Z“ : MOȘILOR - 15.30; 18;
20,15; FLAMURA - 9; 12.30; 16; 19. 
e La patru pași de infinit : 
MUNCA - 16;. 18; 20.
© Dincolo de brazi : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
© Capcana : TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
o Anchetă la Marienbad : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20.
© Un comisar acuză : ARTA — 
15,30; 17,45; 20.

© Serata : VITAN _ 15,30; 18;
20.
© Cu miinile curate : MODERN 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
© Dimineți de război j RAHOVA 
16; 18; 20.
© Pădurea pierdută : PROGRE
SUL — 16; 18; '20.

în Jurul orei 9,00

TRANSMISIUNE DIRECTA DIN 
SALA PALATULUI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA : ȘEDIN
ȚA DE DESCHIDERE A CELUI 
DE-AL XI-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

PROGRAMUL I

15.30 Cîntecele țării noi.
16,00 Emisiune în limba maghiară. 
17,00 Concert dedicat celui de-al 

XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român de Filarmo
nica „Gheorghe Dima“ din 
Brașov și corul Filarmonicii 
„George Enescu*4. In pro
gram : Oratoriul „Zorile de 
aur“ de Gheorghe Dumitres
cu, Dirijor : Ilarion Ionescu- 
Galați.

18.30 Satul românesc ieri, azi, mîi- 
ne — reportaj TV.

18,50 Mîndru sînt de tine. țara 
mea. Muzică ușoară româ
nească.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal © Cronica lucrări

lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

20.30 Filmul artistic românesc „în- 
, toarcerea lui Magellan”. Pro

ducție a Casei de Filme Trei. 
Premieră TV. Scenariul și 
regia ; Cristiana Nicolae. Cu: 
Vladimir Găitan, Mihaela 
Marinescu, Cornelia Gheor
ghiu, Radu Beligan și George 
Motoi.

22,05 Omagiu — muzică ușoară.
22,15 Telejurnal © Cronica lucrări

lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

22,45 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20.30 Oamenii — eroii reportaje
lor TV.

21.05 Succese ale muzicii româ
nești.

21,55 Gigantul de la gurile Du
nării.

22,15 Telejurnal © Cronica lucrări
lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.
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pentru ca procesul de destindere
1ireversibil

Rezoluție adoptată la conferința UNESCO
PARIS 24 (Agerpres). — După a- 

proximativ șaăe săptămîni de dezba
teri, s-au încheiat lucrările celei de-a 
XVIII-a Conferințe generale a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru Edu
cație, Știință și Cultură (UNESCO).

In rezoluția cu privire la . rolul 
UNESCO în promovarea păcii — unul 
din cele mai importante documente 
adoptate — participanții și-au expri
mat satisfacția în legătură cu faptul 
că în ultimii ani a fost posibil, prin 
eforturile concertate ale 'guvernelor, 
să se treacă de la „războiul rece" la 
o perioadă de destindere a încordării 
internaționale, de dezvoltare a unei 
largi cooperări intre state. Rezoluția 
subliniază necesitatea ca acest proces

de destindere să dobindească un ca
racter ireversibil. Documentul arată, 
între altele, că încheierea cu succes, 
cît mai curind posibil, a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa corespunde intereselor tuturor 
popoarelor iubitoare de pace și chea
mă pe toți membrii UNESCO să-și 
aducă întreaga lor contribuție Ia 
atingerea acestui țel. Rezoluția sub
liniază, de asemenea, că UNESCO 
trebuie, în limitele competențelor 
sale, să sprijine eforturile îndreptate 
spre înfăptuirea dezarmării, să con
tribuie la lupta împotriva oricăror 
forme și manifestări ale neocolonia- 
lismului, rasismului, apartheidului și 
politicii bazate pe forță, în general.

„Carta drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor46

Azi începe în Comisia pentru probleme economice a Adunării 
Generale a O.N.U. dezbaterea asupra proiectului aprobat de 

„grupul celor 77"
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— După doi ani de intense și com
plexe negocieri. „Carta drepturilor și 
îndatoririlor economice ale statelor" 
a fost prezentată în mod oficial Se
cretariatului Organizației Națiunilor 
Unite, a declarat, în cadrul unei con
ferințe de presă, Ruben Gonzales 
Sosa, ministrul adjunct al relațiilor 
extertîe al Mexicului.

Proiectul, discutat și aprobat, In 
prealabil, de către „grupul celor 77", 
urmează să fie dezbătut, luni, in ca
drul Comisiei pentru probleme eco
nomice a Adunării Generale.

Carta își propune codificarea și 
dezvoltarea normelor pentru stabili
rea unei noi ordini economice inter
naționale, în vederea democratizării 
relațiilor dintre state și așezării aces
tora pe baza principiilor de egalitate 
și echitate, respectului independenței 
și suveranității naționale, avantajului 
reciproc și cooperării între toate sta
tele, fără deosebire de sistem social- 
economic.

Proiectul, care constă dintr-un pre
ambul șl 34 de paragrafe rezolutive,

reafirmă, intre altele, dreptul tuturor 
statelor de a exercita în mod liber 
suveranitatea deplină și permanentă 
asupra resurselor lor naturale, drep
tul suveran de a-și exercita autorita
tea asupra investițiilor străine, ca și 
reglementarea și supervizarea acti
vităților companiilor supranaționale 
care operează în cadrul jurisdicției 
naționale. De asemenea, proiectul- 
subliniază dreptul la naționalizarea, 
exproprierea s.au transferarea bu-. 
nurilor străine.

PIAȚA COMUNĂ’

reuniunea la nivel înalt
(Agerpres). — Mi- 
ai țărilor membre 

_____ _________ sa întîlnesc la 25 
noiembrie, pentru a discuta proble
mele cheie ce vor fi abordate la 
reuniunea la nivel înalt a țărilor co
munitare vest-europerie. Printre ele 
vor figura inflația, șomajul, politica 
energetică și organizarea instituțio
nală a C.E.E. Miniștrii de externe, ai 
„celor nouă" s-au mai întrunit pină 
acum de două ori în vederea pregă
tirii reuniunii la nivel înalt. Deoa
rece progresul realizat cu aceste pri
lejuri a fost extrem de mic, există 
temeri că reuniunea de la Paris nu 
va da rezultatele «contate. Miniștrii 
Justiției țărilor coAunitare vest-eu- 
ropene se vor reuni, la rîndul lor, 
marți, la Bruxelles. Miniștrii de fi
nanțe ai „celor nouă" se vor întruni, 
Joi, pentru a examina a doua oară 
proiectul de buget al C.E.E. pentru 
anul viitor.

BRUXELLES 24 
niștrii de externe 
ale Pieței comune

r
VIENA

Succese ale luptei de eliberare națională
Negocieri în vederea independenței insulelor Sao Tome 

și Principe
După recentele convorbiri de la 

Alger între ministrul de stat portu
ghez Melo Antunes și președintele 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei, Agostinho Neto, cpntactela 
în vederea recunoașterii efective a 
dreptului la independență a popoa
relor din teritoriile aflate sub admi
nistrație portugheză înregistrează un 
nou pas important : în capitala Al
geriei au început, sîmbătă, negocieri 
între delegația Mișcării de Elibera
re din Săo Tome și Principe 
(M.L.S.T.P.), condusă de Miguel 
Trouvoada, membru al Biroului Poli
tic și al Secretariatului Executiv al 

■Mișcării, și delegația guvernului 
portughez, condusă de Almeida San
tos, ministrul coordonării interteri- 
toriale; cu privire la ascensiunea la 
independență a insulelor Săo Tome 
și Principe și la alegerea, prin vot 
direct și universal, a unei adunări 
reprezentative. '

„Poporul nostru — a declarat zia
riștilor din capitala algeriană Miguel 
Trouvoada — cere independența to
tală a țării, el fiind unit in jurul 
M.L.S.T.P., singura mișcare de elibe
rare națională existentă în țară. Pre
zența noastră la Alger se înscrie în 
cadrul deschiderii negocierilor pri
vind definirea modalităților practice 
de ascensiune la independență a 
insulelor Săo Tome și Principe".

Potrivit surselor apropiate delega
ției M.L.S.’T.P., ca și observatorilor 
politici din Alger, cele două delega
ții urmează să pună Ia punct proce
deul cel mai adecvat de transferare 
a puterii și să fixeze modalitățile 
concrete în această direcție. După 
cum se știe, cele două părți au ajuns, 
recent, la unele acorduri în timppi 
convorbirilor preliminare de la Libre
ville, în cadrul cărora M.L.S.T.P. a 
respins ideea organizării unui refe
rendum în zonă. care, nu ar fi făcut 
decît să complice mai mult situația, 
iar autoritățile portugheze au re
cunoscut M.L.S.T.P. ca reprezen
tantul legitim al poporului din Săo 
Tome șl Principe, ca și dreptul Ia

Independență . al celor două Insule.
Ministrul Melo Antunes, care a 

avut anterior convorbiri cu ’ membrii 
delegației M.L.S.T.P., a apreciat că 
problema decolonizării va fi relativ 
simplu de rezolvat, dalb fiind con
tactele deja stabilite și care au des
chis drumul unei soluționări în viito
rul apropiat.

★
Insulele Săo Tomă ți Principe sint 

situate Ia o distanță de aproximativ 
290 km de coasta vestică a Africii, 
In Golful Guineea. Teritoriul lor 
este de aproximativ 960 km pătrați, 
tar populația — de 70 000 locuitori.

ORIENTUL APROPIAT
AMMAN 24 (Agerpres). — In ca

drul unor măsuri menite să trans
pună în practică hotărîrile adoptate 
la reuniunea arabă la nivel înalt de 
la Rabat, care a recunoscut Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
drept reprezentant unic și legitim al 
poporului palestinean — transmite 
agenția M.E.N. — regele Hussein al 
Iordaniei a dizolvat, sîmbătă noap
tea, cele două camere ale parlamen
tului, a acceptat demisia cabinetului 
regal și a primit jurămîntul noului 
guvern iordanian, format de premie
rul Zeid Rifai. In scrisoarea prin 
care regele Hussein a cerut premie
rului Rifai să formeze un nou cabi
net se reafirmă, de asemenea, „spri
jinul total pentru poporul'Palestinei 
și pentru reprezentanții săi legitimi 
pe plan național și internațional, 
pentru ca acesta să-și redobîndească 
dreptul său legitim".

COMUNICAT SOVIETO-AMERICAN
VLADIVOSTOK 24 (Agerpres). — 

Agențiile de presă transmit că 
in zilele de 23 și 24 noiembrie, 
in zona Vladivostokului a avut loc 
o întîlnire de lucru intre Leonid 
Brejnev, secretar1 general al C.C. al 
P.C.U.S., și Gerald Ford, președintele 
Statelor Unite ale Americii. La con
vorbiri au participat Andrei Gromiko, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și Henry Kissinger, se
cretarul de stat al S.U.A., consilierul 
președintelui S.U.A. i pentru proble
mele securității naționale, alte ofi
cialități sovietice și americane.

Comunicatul comun sovieto-amerl- 
can relevă că cele două părți și-au 
reafirmat hotărirea de a dezvolta și 
pe viitor relațiile in direcția stabilită 
de tratatele și acordurile fundamen
tale încheiate în ultimii ani între 
cele două state. Părțile apreciază că, 
prin acordurile încheiate între ele, 
au fost obținute rezultate importante 
în restructurarea,radicală a relațiilor 
sovieto-americane pe baza coexisten
ței pașnice și securității - egale.

S-a relevat că S-a convenit, în con
formitate cu înțelegerile realizata 
anterior, să fie continuată căutarea 
activă a unor soluții reciproc accep
tabile în problemele privind măsuri
le îndreptate spre înlăturarea peri
colului folosirii mijloacelor de acțio
nare asupra mediului natural în sco
puri militare, precum și cele privind 
armele chimice.

Părțile au ajuns la concluzia că 
există posibilități de încheiere cu 
succes a Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa în viitorul cel 
mai apropiat, socotind că rezultatele 
importante realizate în cadrul lucră
rilor conferinței vor permite ca ea 
să se încheie la cel mai înalt nivel, 
ceea ce va corespunde însemnătății

acesteia pentru viitorul ipașnic al 
Europei.

Uniunea Șovietică și Statele Unite 
și-au reafirmat sprijinul pentru in
dependența, suveranitatea și integri
tatea teritorială a Ciprului și au de
clarat că vor depune toate eforturile 
în această direcție.

Părțile și-au exprimat îngrijorarea 
în legătură cu situația periculoasă 
din Orientul Apropiat și și-au rea
firmat intenția de a depune toate 
eforturile pentru a contribui la re
zolvarea problemelor cheie ale unei 
păci juste și durabile în regiune, pe 
baza Rezoluției nr. 338 a Consiliului 
de Securitate al O.N.U., ținînd seama 
de interesele legitime ale tuturor po
poarelor din zonă, inclusiv poporul 
palestinean, și cu respectarea drep
tului la existență independentă a tu
turor statelor din Orientul Apropiat? 
In acest sens, cele două părți consi
deră că trebuie reluate cît mai cu- 
rind posibil lucrările Conferinței de 
la Geneva, chemată să joace un rol 
important în instaurarea unei păci 
juste și trainice în Orientul Apro
piat.

Au fost examinate, de asemenea, 
relațiile sovieto-americane în dome
niile economic, comercial, tehnico- 
științific. cultural. Președintele Ford 
a reînnoit invitația adresată lui Leo
nid Brejnev de a face o vizită ofi
cială în S.U.A. în cursul anului 1975.

A. fost dată publicității, de aseme
nea, Declarația comună sovieto-ame- 
ricană în care părțile își exprimă in
tenția de a încheia un nou acord cu 
privire la limitarea armamentelor 
strategice ofensive, valabil pînă la 
sfirșitul anului 1985. Convorbirile 
dintre delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. 
în vederea elaborării noului acord 
vor fi reluate la Geneva, in ianuarie 
1975.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres), 
— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a părăsit, duminică, New 
Yorkul cu destinația Paris, de unde 
urmează să plece spre Orientul A- 
propiat. pentru o vizită la Damasc, 
Tel Aviv și Cairo. După cum a pre
cizat un purtător de cuvînt al O.N.U., 
Kurt Waldheim va sosi la Damasc 
luni. Marți, el se va afla în Israel, 
urmînd ca turneul in Orientul Apro
piat să și-l încheie miercuri, la Ca
iro.

Situația din Etiopia
Șeful guvernului militar provizoriu și alți 59 de politicieni 

și ofițeri superiori au fost executați
ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — mâții menționează că persoanele exe-.

Radio „Etiopia" a difuzat declarația cutate, din ordinul guvernului mili-
Consiliului de coordonare al forțelor 
armate in care se arată că generalul 
Michael Aman Andom, șeful guver
nului militar provizoriu, a fost exe
cutat după ce, sîmbătă, fusese ares
tat. S-a anunțat, totodată, că un 
nou șef al guvernului va fi numit 
peste .cîteva zile. în același timp cu 
generalul Andorri au fost executate 
alte 59 de persoane, intre care foș
tii prim-miniștri Aklilu I-Iabte Wold 
și Endalkatchew Makonnen, amira
lul Iskender' Desta — nepot al îm
păratului Haile Selassie I, detronat 
în luna septembrie. — prințul Asrats 
Kassa —. șeful fostului Consiliu al 
coroanei, toți generalii regimului an
terior, precum și foști miniștri, ofi
cialități guvernamentale, guverna
tori de provincie, judecători. Cele 60 
de persoane executate fac parte din
tr-un 
dună 
siliul 
mate 
unui 
de corupție și administrare necores
punzătoare a statului.

Radio „Etiopia" a anunțat, dumi
nică dimineața, că aceste execuții au 
avut loc în incinta Palatului Mene- 
lik, din Addis Abeba, upde se află 
deținut și fostul 
lassie I.

Un comunicat 
tății de Agenția

grup de 200 de oameni arestați 
preluarea puterii de către .Con
de coordonare al forțelor ar
și urmau să compară în fața 
tribunal militar sub învinuirea

împărat Haile Se-

militar dat publlcl- 
etiopiană de lnfor-

tar provizoriu „s-au făcut vinovate 
de crime împotriva poporului etiopian 
și de tentativa de sabotare a mișcării 

. populare’iri curs de desfășurare*. Alte 
150 de persoane vor fi imediat tradu
se in fața curților marțiale supreme 
și districtuale.

„Cea mai mare parte a celor execu
tați au fost declarați, de către Consi
liul de coordonare al forțelor armate, 
vinovați de enorme abuzuri de auto
ritate, de a fi asigurat o gestiune 
incorectă, de a fi comis acte de injus
tiție împotriva poporului etiopian șl 
de a fl căutat să divizeze, în funcție 
de interese tribale și religioase, miș
carea in curs. Ele sint, de asemenea, 
acuzate de a se fi îmbogățit pe. căi 
necinstite, în timp ce numeroși cetă
țeni mureau de foame" — arată în 
continuare comunicatul militar, care 
adaugă că „alții au fost găsiți vino- 
vați. de a fi incitat populația la de
clanșarea unui război civil și de a fi 
încercat să abată mișcarea pdpulară ‘ 
da reînnoire ' de la obiectivele sale 
esențiale. Ele au încercat, de aseme
nea, să divizeze forțele armate și să 
atragă țara într-o baie de singe".

Agenția France Presse informează, 
totodată, că duminică după-amiază 
atmosfera din capitala Etiopiei — 
Addis Abeba — era calmă. Patrule 
militare motorizate continuau să 
circule ne străzile orașului, băncile și 
alte edificii publice fiind puternic 
păzite.

TURCIA Programul noului guvern
ANKARA 24 (Agerpres). — Dumi

nică, noul prim-ministru al Turciei, 
Sădi Irmak. a prezentat parlamen
tului programul guvernamental care 
se pronunță, în esență, în favoarea 
organizării de- alegeri generale anti
cipate și pentru o soluționare, pe 
principiul federalizării, a problemei 
cipriote.

„Este.In interesul național și chiar 
o necesitate absolută ca alegerile să 
se desfășoare la o dată anticipată" — 
se arată în declarația-program.

Abordînd problema 
tica externă a țării, 
reafirmat, in ce 
rea situației din

privind poli- 
Sadi Irmak a 

privește soluționa- 
Cipru, cunoscuta

poziție a Turciei. El a relevat apoi 
că vor fi depuse eforturi pentru re
vizuirea, în favoarea Turciei, a re
lațiilor cu Piața comună, întărind, 
de asemenea, relațiile cu țările so
cialiste și din Orientul Apropiat.

în încheierea expunerii sale, pri
mul ministru a subliniat că țara sa 
va continua „să sprijine cauza ara
bă", subliniind, totodată, necesitatea 
recunoașterii drepturilor naționale 
legale ale poporului palestinean.

Parlamentul turc se va întruni din 
nou miercuri, pentru a analiza pro
gramul guvernului Irmak, urmînd 
ca votul de încredere să aibă loc cu 
două zile mai tîrziu.

agențiile de presă
SE

Forțele patriotice cam
bodgiene au 'ansat' ln ultimele 
zile, numeroase atacuri împotriva 
unităților lonnoliste, în zona malului 
răsăritean al fluviului Mekong. Pa- 
trioții vizează, în special, convoaiele 
de nave care încearcă să aprovizio
neze cu alimente și muniții capitala 
cambodgiănă. Cu trei zile în urmă, 
patru nave și, două vedete de escortă 
ale unui' astfel de convoi au fost 
scufundate de forțele patriotice.

Guvernul S.UX 8 lnter- 
venit pe lingă sindicatul minerilor șl 
pe lingă patronat pentru rezolvarea 
conflictului de muncă în urma că
ruia minerii au declarat greva afla
tă, de acum, în cea de-a doua săp- 
tămînă. M. W. Usery, directorul 
„Serviciului federal, ds mediere și 
conciliere", a invitat reprezentanții 
celor două părți să sa întrunească, 
împreună cu el, pentru a căuta o so
luție convenabilă. Sindicatul și pa
tronatul au anunțat că vor răspundă 
favorabil

Secretarul general al
O.O., Kurt Waldheim, l-a numit 
pe profesorul american James M, 
Hester ip postul de rector al Uni
versității Națiunilor Unite. Prof. Hes
ter, de naționalitate americană, seva 
deplasa, în curind, la Tokio pentru 

' a-și prelua postul la Universitatea 
Națiunilor Unite, creată în baza u- 
nei hotărîri a Adunării Generale. 
Hester este absolvent al Universită
ții Princeton, a obținut titlul de doc
tor în/ filozofie la Universitatea Ox
ford și s-a specializat în filologia 
niponă.

Populația R.F.G. era 18 80 
iunie 1974, potrivit datelor publicata 
de Oficiul federal de statistică, da 
62 040 000 locuitori, ceea ce reprezintă 
o scădere cu aproximativ 60 000 da 
persoane (0,1 la sută) în raport cu 
cifra înregistrată la 31 
1973. Această diminuare este 
tă, in primul rind, scăderii 
tății.

Uniunea ziariștilor afri
cani 3 fost la Congresul
constitutiv desfășurat la Kinshasa, 
ale cărui lucrări s-au încheiat ’du
minică, La congres au participat 
reprezentanții uniunilor de ziariști 
din țările africane, precum și dele
gații din partea mișcărilor de eli
berare națională. In ședința de în
chidere, participanții au aprobat 
statutul noii uniuni a ziariștilor a- 
fricani și au ales organele de condu
cere ale acesteia. Președinte al or
ganizației a fost ales reprezentantul 
Uniunii ziariștilor din Egipt, Abdel 
Moneim Mahmud As-Saoui, iar se
cretar general.— reprezentantul zia
riștilor din Mali, Abdul Hassama.

acestui apel.

decembrie 
datora- 
natali-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Raporturi echitabile intre
toate statele - cheia rezolvării 
problemelor economice mondiale

recente în 
materiilor 

energiei, 
comuni-

Evoluțiile 
domeniul 
prime și al 
preocuparea 
tății internaționale de .
a găsL răspunsuri și 
de a acționa în mod 
corespunzător pentru 
instaurarea unei noi 
ordini economice în 
lume sint Ia ordinea 
zilei în dezbaterile din 
organismele interna
ționale, în presa mon
dială. Despre aceste 
probleme am avut o- 
cazla să discutăm la 
sediul de Ia Viena al 
Organizației Națiuni
lor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) cu doi 
remarcanți economiști, 
dr. Peter H. Kruck și 
Abou Aii — experți 
cu îndelungată expe
riență în vasta pro
blemă a lichidării fe
nomenului de subdez
voltare.

Convorbirea a de
butat cu unele preci
zări . făcute de dr. 
Kruck în legătură cu 
actualele fenomene de 
criză energetică și im
plicațiile . lor asupra 
relațiilor internațio
nale.

Cum vede interlo
cutorul nostru soluțio
narea problemelor din 
sfera energetică ?

Consider — răspun
de la întrebarea noas
tră dr. Kruck — că 
momentul 
ternațional 
discutarea 
de către toate statele 
lumii, a problemelor 
economice cu cere ele 
sint confruntate. Spi
ritul de cooperare in-

politic in- 
reclamă 

în comun,

ternațională este o 
condiție elementară a 
soluționării acestor 
probleme, inclusiv a 
celor privind energia, 
in interesul tuturor 
națiunilor.

în această mare ac
țiune, O.N.U. și insti
tuțiile sale specializa
te trebuie să îndepli
nească un rol mai im
portant. Orice măsuri 
vor fi adoptate trebuie 
să țină seama de nece
sitatea continuării dez
voltării economice și, 
în primul rind, a in
dustrializării in rit
muri tot mai înalte a 
țărilor "in curs de dez
voltare. O.N.U.D.I., ca 
organizație specializa
tă din sistemul Națiu
nilor Unite, trebuie să 
identifice căi pentru 
introducerea în, viața 
internațională a unor 
noi forme de coopera
re. Un exemplu de ac
țiune în acest sens îl 
constituie seminarul ce 
se va desfășura la 
București la începutul 
lunii decembrie, _sub 
auspiciile 
reuniune 
promovării investiții
lor in domeniul indus
triilor chimică și pe
trochimică. Interesul 
viu pe care l-a trezit 
această reuniune în 
rîndul țărilor lumii 
dovedește dorința ge
nerală de a se între
prinde în comun ac
țiuni în vederea folo
sirii echitabile și ra
ționale a materiilor 
prime și energiei pe 
plan internațional.

Cel de-al doilea in
terlocutor, dl. Abou

Aii, a insistat asupra 
' unor probleme legate 

de statornicirea unor 
raporturi noi, echita
bile intre țările avan
sate și cele in curs de 
dezvoltare. Evocînd 
faptul că pe harta 
economică a Africii, 
de pildă, au apărut in 
ultimii ani numeroase 
oțelării, fabrici de ci
ment, uzine de montaj

auto, ca expresie a 
hotărîrii acestor țări 
de a se industrializa, 
economistul african a 
subliniat că, în aceste 
condiții, a devenit tot 
mai evident că vechi
le relații, de depen
dență economică și 
inechitate, în dome
niul schimburilor din
tre țările avansate și 
cele rămase în urmă, 
se cer modificate în 
sensul echității. al 
avantajului reciproc. 
Se impune tot mai 
stringent statornicirea 
unei noi ordini inter
naționale, atît pe plan 
economic, cît și politic. 
Țările în curs de dez
voltare înțeleg tot mal 
bine, că emanciparea 
lor economică și so
cială trebuie să se rea
lizeze în principal prin 
propriile lor eforturi.

In același timp, apa
re clar că dezvoltarea 
cooperării, 
eforturilor 
curs de dezvoltare răs
pund și intereselor ță
rilor dezvoltate, comu
nității internaționale 
în general.

Concluzia care s-a 
desprins pregnant din 
părerile exprimate de 
cei doi experți constă 
în aceea că în prezent 
devine mai necesar ca 
oricînd să se manifes
te voință politică din 
partea tuturor statelor 
în scopul asigurării u- 
nei ordini economice 
și politice care să răs
pundă aspirațiilor de 
progres economic și 
social ale tuturor na
țiunilor lumii.

sprijinirea 
țărilor in

Cornelia VLAD

BRUXELLES

De cind Rinul a
să mai fie apă

O.N.U.D.I., 
consacrată

încetat
dulce...

pe marginea lor în Piața
Poluarea mediului 

înconjurător, ca peri
col grav pentru ome
nire, nu mai este o 
problemă ce poate fi. 
lăsată în umbră. Gu
vernele întreprind di
verse măsuri. Cu un 
an în urmă, facto- 

Arii de resort ai C.E.E., 
în urma unor discuții 
purtate la Bruxelles, 
dădeau configurație u- 
nui „program antîpo- 
luare", considerat sa
lutar, atît în 
științifice, cît 
pinia publică. 
Ia Bruges și, 
Paris, sub auspiciile 
Comisiei C.’E.E., au a- 
vut. loc simpozioane în 
cadrul cărora oameni 
de știință din nume
roase domenii de spe-

cercurile 
și de o- 
Ulterior, 
apoi, la

cialitate au definit di
recții de acțiune, cit și 
soluții practice. Foar
te recent, din nou la 
Bruxelles, în cadrul 
aceleiași comisii, au 
fost adoptate măsuri 
considerate ca funda- 

'mentale în domeniul 
protejării apelor.

Este cunoscut faptul 
că mai mult de 200 
milioane de ființe u- 
mane trăind in Europa 
occidentală au ca uni
că sursă de alimentare 
apele de suprafață. 
Rinul ocupă, în aceas
tă privință, un loc 
dintre cele mai impor
tante, el sat.isfăcînd 
necesitățile a peste 25 
milioane de oameni 
din R.F.G., din Fran
ța, din Olanda. Dar

Și- 
alte

Programe de combatere a poluării și controverse 
comună

> 
marele fluviu — 
împreună „cu el
importante cursuri eu
ropene de apă — a în
cetat de a mai fi apă 
dulce. In fiecare an 
minele de potasiu din 
Alsacia deversează în 
Rin neste 6 milioane 
tone ,de sare. S-a cal
culat că aceleași ape 
încorporează anual 85 
mii tone de mercur, 
1 000 tone de arsenic, 
200 tone de cadmiu. 
Navele circulînd intre 
Rotterdam și porturile 
din amonte lasă, la 
rindu-le, irt Rin peste 
zece mil tone de pe
trol. în plus, din cele 
33 milioane de oameni 
care trăiesc în bazinul 
renan, o treime de
versează direct în flu-

viu sau In afluenții 
acestuia apele uzate. 
Ecologii constată cu 
durere că viața in Rin 
se stinge treptat, din
tre numeroasele specii 
de pești care compu
neau fauna foarte di
versă a fluviului, doar 
anghilele încăpăținin- 
du-se în a supraviețui, 
fără însă a mai con
stitui o valoare eco
nomică. In zilele tori
de de vară, cind apele 
sint supuse unui in
tens proces de evapo
rare, întreaga vale a 
Rinului este invadată 
de miros de fenol. 
Specialiștii sint de a- 
cord în a afirma că 
dacă poluarea fluviu
lui va continua, fie 
chiar și într-o măsură 
moderată, peste nu 
multă vreme se va a- 
sista la un proces, ire
versibil prin care ma
rele fluviu va deveni 
atunci un simplu ca
nal colector, o vastă 
„cloacă".

Recentele discuții pe 
tema poluării, care au 
avut loc la Bruxelles, 
și în ansamblul cărora' 
problema Rinului a a- 
vut o pondere impor
tantă, nu ș-au desfă
șurat pe un teren fără 
asperități. Olanda, ca
re se folosește de a- 
pele Rinului-- aproape 
in aceeași măsură ca 
de oxigenul din at
mosferă, primește pe. 
teritoriul său apele 
degradate în R.F.G. și 
pretinde instituirea u- 
nui control 
acestora la 
dintre cele
te, ceea ce 
fuză să accepte.. Cu 
toată opoziția vest- 
germană, la care, 
parte, s-a 
Franța, se 
tn virtutea 
lui „cine 
plătește".
Piața comună — un a- 
cord este realizabil.

asociat 
pare că — 
principiu- 

poluează 
adoptat de

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

PRETUTINDENI
• „MANTAUA DE 

PLASMĂ" A TERREI. c°- 
laboratorii Institutului ■ Max 
Planck pentru fizică extrateres
tră clin Miinchen (R.F.G.) au 
descoperit o „manta de plasmă" 
a Terrei, care are o grosime ce 
variază între 10 000-20 000 de ki
lometri. Acest strat, format din 
particule cu sarcină electrică, 
se află la o depărtare de cel pu
țin 65 000 km, la extremitatea 
cîmpului magnetic al Pămintu- 
lui. „Mantaua de plasmă" a fost 
identificată cu ajutorul unui a- 
parat, numit „Analizator de plas
mă", construit de specialiștii din 
Miinchen, și care se afla la bor
dul satelitului științific „He- 
lios-2".

® CREȘTE FLOTA 
COMERCIALĂ MON
DIALĂ. In pofida reducerii, 
în ultimul timp, a construcțiilor 
navale, capacitatea flotei, co
merciale mondiale a crescut în 
ultimul an cu 7 la sută, ridi- 
cindu-se la un deplasament de
311.6 milioane tone — anunță 
publicația „Lloyd's register of 
shipping". (Explicația constă în 
faptul că în perioada respectivă 
a scăzut simțitor numărul na
velor scaase din uz.). Creșterile 
cele mai mari s-au înregistrat 
la petroliere, care însumează
41.6 la sută din tonajul mondial.

© „O SCARĂ PEN
TRU ROMANTICII DE 
TOATE VIRSTELE". Unica 
piesă de teatru a lui Conan 
Doyle avînd ca erou principal 
pe genialul detectiv Sherlock 
Holmes a fost recent pusă în 
scenă, în premieră mondială, de 
„Broadhurst Theatre" din New 
York. Din în'treaga serie da 
piese polițiste în care apărea 
„cel mai mare detectiv al tutu
ror vremurilor" și care se bucu
rau de mare popularitate la în
ceputul secolului nostru, nici 
una nu aparține creatorului lui 
Sherlock Holmes. Noua pre
mieră a fost caracterizată de 
„New York News" drept o 
„scară pentru romanticii de 
toate vîrstele".

~r

Zăcămînt petrolier des 
copent în Kngoia. Un 
tant zăcărnîrît petrolier descoperit re
cent în Golful San Antonio ar putea 
să plaseze Angola printre țările pro
ducătoare de petrol, a anunțat un 
purtător de. cuvînt ăl companiei pe
troliere americane „Texaco", cars 
prospectează în zona respectivă. El a 
declarat că zăcămîntul descoperit în 
zona de coastă ar putea să aibă o 
producție de circa zece ori mai mare 
debit cea din Cabinda, care este d„ 
10 milioane tone anual.

impor-

de

Concedieri. Dupâ firmele 
mericane „General Motors" 
„Chrysler", companiila „Ford" și „A- 
merican Motors" au anunțat reduceri 
temporare ale numărului angajațllor. 
Noile concedieri afectează aproxima
tiv 40 000 de muncitori.

CONVORBIRI
NICOSIA 24 (Agerpres). — Pre

ședintele interimar al Ciprului, Glaf- 
kos Clerides, s-a reîntors la Nicosia, 
venind de la Londra, unde a conferit 
cu președintele Makarios, și cu mi
nistrul de externe britanic, ' James 
Callaghan. Intr-o scurtă declarație 
făcută ziariștilor, el a precizat, că își 
va-continua la 29 noiembrie, 4a Ate
na, convorbirile asupra evoluției si
tuației din insulă, în cadrul unei în- 
tîlniri comune cu primul -ministru, 
Constantin Caramanlis, și cu arhi
episcopul Makarios.

Un avion al companiei 
iugoslave „lat", 
ruta Paris-Belgrad, a 
bătă, o aterizare forțată pe un cimp 
din apropierea aeroportului din Bel
grad, informează agenția Taniug. 
După aceasta, avionul a luat foc și a 
ars complet. Țoți cel 44 pasageri și 
cei 6 membri ai echipajului au fost 
salvați — menționează agenția. A 
fost formată o comisie pentru sțabi- 
lirea cauzelor accidentului.

care zbura pe 
efectuat, sîm-

Comisia interimară a ce
lor șapte state riverana la 
Marea Baltică ?i~a încheiat se
siunea de cinci zile, consacrată gră
birii aplicării convenției privind 
protejarea acestei mări împotriva 
poluării. Un purtător de 
arătat că lucrările comisiei 
rezultate satisfăcătoare și 
putut realiza noi progrese, 
tați și experți din Danemarca. R. D. 
Germană, Finlanda, Polonia. Suedia, 
Uniunea Sovietică și IL- F. Germania 
au alcătuit proiectele regulilor asu
pra procedurii și finanțării conven
ției.

cuvînt a ' 
au dat 

că s-au 
Oficiali-

INTERCIPRIOTE
Clerides a menționat, totodată, că 

va' continua la 25 noiembrie cu vice
președintele cipriot, pauf Denktaș, 
liderul comunității turce, analizarea 

. problemelor cu caracter umanitar și, 
■ în primul rind, a refugiaților. Luni 

după-amîază, președintele interimar 
va face o expunere în fața membri- 
lor cabinetului cipriot asupra desfă
șurării convorbirilor din capitala Ma
rii Britanii cu președintele Makarios 
fi James Callaghan.

al calității 
frontiera 

două sta- 
R.F.G. re-

Franța. in timpul recentei greve naționale. Gara Saint’Lezare din Paris, cu
noscută prin traficul său intens, a devenit din cauza inactivității aproape 

pustie.
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• RARITATE NUMIS
MATICĂ. O monedă de ar- I 
gint în valoare de un penny, 
veche de peste 1 000 de ani, a 
fost vindută la licitație pentru 
Suma record de 9 000 de lire 
sterline. Moneda, emisă în anul 
948, a circulat sub domnia lui 
Eric Bloodaxe, unul din rejii 
Northumbriei, din nordul An
gliei.

• DECANUL DE VÎR- 
STĂ AL STEJARILOR. 
După părerea exp.erților Institu
tului pentru economia forestieră 
al R. S. S. Letone, cel mai vechi 
stejar din Europă s-ar afla la 
12 km nord-vest de localitatea 
letonă Zarasaia. Circumferința 
tulpineț are 8,6 metri, iar vîrsta 
sa este apreciată la 2 000 de ani. 
Declarat monument al naturii, 
arborele a fost prins in cercuri 
de fier pentru a-i conferi o re
zistență sporită.

• TRATAREA RAPIDĂ
A OBEZITĂJII. La ' spitalul I 
Emory din Statele Unite s-a 
pus la punct o nouă metodă 
pentru tratarea rapidă a obezi
tății, fără, ca sănătatea pacien- 
ților să fie periclitată. Noua 
metodă . urmărește eliminarea 
țesuturilor adipoase, evitîndu-se 
distrugerea celor esențiale pen
tru existența omului, cum ar fi 
țesutul muscular și cel osos. în 
cursul tratamentului, pacienților 
li s-a permis să bea atîta apă 
cită doreau; Cercetătorii de la 
spitalul Emory le-au adminis
trat apoi doze zilnice mici de. 
substanțe minerale, intre care) ■*' 
fosfor, calciu, sodiu, potasiu,"* 
clor și magneziu. Pacienții au 
slăbit in cursul tratamentului 
intre 7 și 18 kg.

• LOCUINJA VIITO
RULUI. Un grup de tineri ar
hitecta, care și-au alăturat un 
inginer și un sociolog, au reali
zat proiectul unei clădiri ce ar 
urma să fie construită in valea 
Chevreuse din Franța. Proiectul 
urmărește să-i ferească pe loca
tari de riscurile poluării și, în 
același timp, să le asigure o 
locuință funcțională și conve
nabilă. Principiul e simplu : e- 
nergia solară captată pe aco
perișul de tablă va asigura în
călzire și apă la 60° tot timpul 
anului. In acest scop, se încearcă 
să se stocheze energia solară — 
și aici e noutatea — într-o masă 
de apă subterană. Electricitatea 
ya fi obținută grație unor ma
șini de captat și condus energia 
vintului. Sint prevăzute, de ase
menea, sere, uscătorii pentru 
conservarea produselor serelor 
prin expunere la soare, o baltă 
care se va preface în bazin 
pentru pește, o distilerie de gaz 
metan provenit din deșeurile 
menajere. Deocamdată, totul 
încă în stare de proiect.

• FURT DE PEȘTI, 
în localitatea Hatiodzi, un hoț 
a furat de la un vînzător de 
pești exotici trei crapi de cres
cătorie în valoare de aproape 
trei milioane yeni. Unul din 
crapii furați este ciștigătorul 
concursului de pești pe întreaga 
Japonie din anul 1971, și valo
rează aproximativ 1,5 milioane 
yeni. Reprezentanții poliției au 
emis ipoteza că hoțul este un 
bun specialist in creșterea peș
tilor exotici, deoarece a reușit 
să prindă crapii cei mai va
loroși într-un bazin cu supra
fața de circa 100 metri pătrațl.
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