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Militînd pentru înfăptuirea hotărîrilor marelui forum al comuniștilor

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Conducătorul delegației P.C.U.S., Andrei Pavlovici Kirilenko

SĂ PROMOVĂM SPIRITUL ȘTIINȚIFIC, 
REALIST, RESPONSAOIL

AL DOCOMENTELOR CONGRESOLOI
Șuvoiul miilor și zecilor de mii 

de scrisori și telegrame adresate 
în aceste zile Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuvintele pornite din 
adîncul inimii cu care milioanele 
de oameni ai muncii își exprimă 
gindurile și sentimentele în legă
tură cu hotăririle marelui forum 
al comuniștilor exprimă gindurile 
și reflectă pulsul întregii națiuni, 
fac să se audă cum bate inima 
tării într-unul din momentele de 
însemnătate crucială pentru desti
nele dezvoltării noastre socialiste.

Numitorul comun al acestor me
saje constă în îmbinarea satisfac
ției fată de adoptarea documente
lor Congresului și a bucuriei calde 
produse de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de se
cretar general al partidului, cu ma
nifestarea fermă a voinței poporului 
de a-și consacra întreaga energie și 
capacitate creatoare transpunerii în 
viață a grandioaselor obiective ale 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate. „Avem un pro
gram minunat, ■ cutezător, o pers
pectivă clară, vom face totul pen
tru a le da viață pentru binele și 
fericirea întregului popor" — a- 
ceasta.este esența mesajelor, ideea 
dominantă în conștiințe.

Optimismul tonic. încrederea 
neabătută în cuvîntul. și planurile 
elaborate de partid, certitudinea' 
înfăptuirii tuturor hotărîrilor Con
gresului au un fundament trainic, 
de nezdruncinat, o verificare isto
rică. întreaga experiență de viată 
a poporului, întreaga dezvoltare 
socială a României în ultimele de
cenii au confirmat concordanța 
deplină dintre vorbă și faptă pro
prie partidului, adevărul că tot ce 
a proiectat marele arhitect al 
României socialiste — partidul co
muniștilor — și-a găsit întotdeau
na traducere în viață, prin reali
zări care au schimbat radical în
fățișarea țării, traiul oamenilor, lo
cul României in lume.

Cu trei decenii în urmă. Intr-o 
țară în care vechea înapoiere era 
agravată de distrugerile'războiului, 
practic din mijlocul ruinei econo
mice. Partidul Comunist a înălțat 
obiectivul industrializării ca pîr- 
ghie a progresului întregii econo
mii si condiție de bază a indepen
denței naționale — iar acum pu
ternica noastră industrie socialistă, 
cu un ritm de creștere atit de pu
ternic și în procesul vast de mo
dernizare specific ultimului dece
niu. se dovedește principalul factor 

Un gînd fierbinte, o voință fermă 
străbat mesajele adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Aprobarea hotărîrilor Congresului, satisfacția și bucuria sint exprimate prin angajamente, 

prin muncă destoinică, pentru îndeplinirea cincinalului inainte de termen, pentru înfăptuirea 

insuflețitorului Program al partidului nostru
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Este viu în inimile tuturor îndemnul vibrant al secretarului 
general al partidului rostit la încheierea lucrărilor celui • 
de-ai XI-lea Congres al partidului de a se trece cu hotărîre 
la muncă, în toate sectoarele de activitate, pentru realizarea 
în cele mai bune Condiții a tuturor obiectivelor stabilite de 
Congres. Acest îndemn adresat tuturor cetățenilor țării gă
sește o puternică și elocventă materializare, pretutindeni, 
în fapte remarcabile de muncă, în puternicul avînt pe care 
îl cunoaște marea întrecere socialistă.
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Interes viu față de hotăririle 
Congresului al XI-lea al P.C.R.
Agenții de presă internaționale, ziare, posturi de radio 
relevă însemnătatea documentelor adoptate, perspecti
vele deschise dezvoltării României, orientările princi
piale și constructive în domeniul politicii interne și 

externe
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al lichidării decalajului care ne 
desparte de statele industriale. a- 
vansâte ale lumii. La fel, într-o 
tară a milioane de gospodării ță
rănești fărimițăte și nevoiașe. Par
tidul Comunist a lansat ideea fău
ririi unei agriculturi cooperatiste 
înfloritoare — iar- realitatea anilor 
aceștia atestă obținerea celor mal

Raportul prezentat Congresului, 
Programul și Directivele înarmează 
partidul cu o concepție teoretică, 
ideologică și politică unitară, bazată 
pe~ materialismul dialectic și istoric, 
pe atotbiruitoarea învățătură marxist- 
leninistă. Aceste documente dau o 

perspectivă măreață dezvoltării 
societății românești, trasează direcțiile 
principale ale activității practice 

a partidului, statului, întregului 
nostru popor.

NICOLAE CEAUȘESCU

mari recolte din istoria țării, fap
tul că satul românesc a pășit ire
versibil pe calea largă a civiliza
ției. într-o țară unde pecinginea 
analfabetismului cuprindea o mare 
parte a populației, comuniștii au 
adresat chemarea la înfăptuirea 
revoluției culturale — iar România 
de azi înfățișează Imaginea unei 
țări în care, practic, întregul popor 
învață, cu un grad de școlarizare 
dintre cele mai .ridicate pe plan 
mondial, cu o știință și cultură 
prestigioase.

Comuniștii, pe care unii au în
cercat să-i înfățișeze ca „visători 
utopici", s-au dovedit - în. fața ma

relui examen al istoriei militanți 
înarmați cu realismul profund, lu
ciditatea și clarviziunea pe care 
le-o conferă concepția științifică 
despre lume — materialismul dia
lectic și istoric. Poporul nostru are 
așadar toate temeiurile să fie con
vins că tot ceea ce se prevede în 
hotărîrile Congresului, în Directive, 

în Programul partidului — progre
sul accelerat al forțelor de produc
ție, făurirea unei economii din cele 
mai moderne pe baza cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice, situ
area României la nivelul țărilor 
avansate ale lumii, asigurarea unui 
nivel de trai îmbelșugat, cu o de
plină satisfacere a cerințelor unei 
vieți de inaltă civilizație — totul își 
va găsi materializare. Nu este vorba 
de idealuri îndepărtate sau visuri 
romantice, ci de obiective clar de
finite ale următorilor ani, al căror 
realism se sprijină pe investigarea 
și prognoza științifică, pe realitățile 
societății românești. Pe drept cu- 

vlnt se poate afirma că documen
tele Congresului al XI-lea ilustrea
ză in mod strălucit armonizarea lu
cidității realiste, a spiritului riguros 
științific cu cutezanța gîndirii no
vatoare, înaripată do autentic spi
rit revoluționar.

Prin întreaga lor concepție, hotă
rîrile Congresului reflectă caracte
risticile proprii și rolul decisiv în
deplinit în inițierea și elaborarea 
lor de secretarul general al partidu
lui. își găsesc o manifestare preg
nantă în aceste documente trăsătu
rile definitorii pentru modul de 
gîndire și acțiune al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — clarviziune 
politică, simț viu al realităților, re
ceptivitate față de nou, înaltă ca
pacitate de a investiga și sintetiza 
noile fenomene ale societății româ
nești și ale vieții internaționale, 
minunat exemplu de aplicare a 
adevărurilor fundamentale ale co
munismului științific la condițiile 
concrete și particularitățile Româ
niei.

Fiecare dintre opțiunile funda
mentale consacrate în documentele 
Congresului, toate măsurile prac
tice preconizate sore a asigura 
realizarea lor efectivă ilustrează 
fantul că politica Partidului Comu
nist Român este întemeiată în în
tregime pe știință, pe folosirea le
gităților obiective ale dezvoltării 
sociale. Studiind cu atenție, ă- 
profundînd: ideile majore ale Ra
portului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,. ale Programului 
și Directivelor, sîntem impresionați 
de acea trăsătură caracteristică 
coristînd în spiritul creator, care 
străbate ansamblul tezelor teoreti
ce și al tuturor prevederilor docu
mentelor Congresului. Este aceasta 
o nouă expresie a concepției parti
dului nostru — fidelă esenței însăși 
a marxismului — potrivit căreia so
cialismul științific nu este o teorie 
finită, rigidă, o colecție de teze 
Imuabile, ci o știință revoluționară, 
mereu vie și dinamică, permanent 
regenerată prin raportarea la reali
tate, lă condițiile concrete ale fie
cărei' țări, la particularitățile și'ce
rințele practice ale dezvoltării .so
cietății.

Caracterul profund științific, re
alist, al documentelor Congresului 
se cuvine relevat nu doar în sensul 
unei simple aprecieri de ordin teo
retic, ci pentru a învedera conclu
zia practică, însuflețitoare, că stă 
in puterea oamenilor muncii, de
pinde de mobilizarea energiilor lor
(Continuare în pag. a IV-a)

Sîmbătă, 30 noiembrie, au avut 
loc convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral aL Partidului Comunist Român, 
și tovarășul Andrei Pavlovici Ki
rilenko, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C,C. al P.C.U.S., 
conducătorul delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice care 
a participat îa lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român. .

La convorbiri au luat parte to
varășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
K. F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Conducătorul delegației P.C.U.S., 
tovarășul A, P, Kirilenko, a expri
mat mulțumiri pentru invitația de 
a participa la Congresul al XI-lea 
al P.C.R., subliniind . că' lucrările 
sale, documentele adoptate de a- 
cesta reflectă succesele poporului 
român, obținute sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
construcția socialismului, -succese- 
cărora P.C.U.S., oamenii sovietici 
le dau o înaltă apreciere. Totodată, 
oaspetele a adresat comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră urări de succes în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez

Delegația Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului' Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste ■ România, a primit, 
sîmbătă, delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, con
dusă de Faruk Kaddumir membru 
al Comitetului Executiv al. O.E.P., 
șeful Departamentului Politie.

Din delegație fac parte Muha- 
mad Abu Meizer, șeful. Departa
mentului relații externe Al Fatah, 
Nabil Remlaivi, șeful Sectorului 
politic în- Departamentul Pblitic 
Al Fatah, Omar Shaka,' șef de sec
ție în Departamentul Politic al 
O.E.P.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al . Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A participat, de asemenea, Imad 
Abdin, reprezentantul permanent 
al O.E.P. la București.

Conducătorul delegației palesți- 
nene a transmis tovarășului 

voltate în România. în numele Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., al 
tovarășului L. I. Brejnev, personal, 
tovarășul A. P. Kirilenko a trans
mis călduroase felicitări tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu ocazia 
realegerii sale în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru aprecierile expri
mate la adresa activității și reali
zărilor obținute de Partidul Comu
nist Român, de întregul popor ro
mân, pentru felicitările. călduroase 
și urările ce i-au fost adresate. 
Secretarul general al P.C.R. și-a 
exprimat satisfacția față de parti
ciparea delegației Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice la lu
crările celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român,. 
subliniind că aceasta constituie 
încă o mărturie a bunelor relații 
de prietenie și colaborare dintre 
partidele, popoarele și țările noas
tre. Secretarul general al P.C.R. a 
urat popoarelor Uniunii Sovietice 
noi succese în. construirea - comu
nismului, sub conducerea P.C.U.S.

In cadrul convorbirii. a avut Ioc 
o informare reciprocă asupra preo
cupărilor actuale, șl de perspectivă 
ale celor două partide, un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de co
laborare dintre P.C.R. și P.C.U.S.,

Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Comitetului Execu
tiv al O.E.P., Yasser- Arafat, și. a 
celorlalți membri ai conducerii 
O.E.P., un cordial mesaj de salut, 
calde felicitări pentru succesul de
plin al lucrărilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., pentru hotărîrile 
adoptate de Congres privind dez
voltarea economică, politică și so
cială a României. Tovarășul 

. Nicolae Ceaușescu a fost rugat să 
. primească un mesaj de profundă 
simpatie din partea întregului po
por palestinean, împreună. cu cele 
mai sincere felicitări, cu ocazia 
realegerii sale în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Totodată, Faruk Kaddumi a dat 
o înaltă apreciere Raportului pre- 

' zentaț la Congres de tovarășul 
. Nicolae Ceaușescu și a mulțumit 
în mod deosebit pentru modul' în 
care sînt abordate problemele O- 
rientului Mijlociu și, în special, 
problema palestineană. 

dintre România și U.R.S.S., spre 
binele ambelor popoare, al cauzei 
socialismului, unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, al tuturor forțelor progresiste.

A fost reafirmată dorința ambe
lor părți de a extinde și întări a- 
ceste relații, pe multiple planuri 
— politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural — de a intensifica 
contactele, schimburile de expe
riență, consultările în probleme de 
interes comun, de a se identifica 
noi căi și domenii de colaborare, 
corespunzător intereselor funda
mentale ale celor două, partide, țări 
și popoare.

în cursul convorbirii au fost a- 
bordate, de asemenea, unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale, subliniindu-se dorința co
mună de a dezvolta conlucrarea 
dintre cele două partide și state, 
în vederea asigurării păcii, conso
lidării destinderii, în sprijinirea 
aspirațiilor popoarelor de progres 
social, în lupta împotriva imperia
lismului și reacțiunii.

După convorbiri, tovarășul Nicolae 
CeaUșescu a reținut la dejuri pe to
varășul Andrei Pavlovici Kiri
lenko, pe membrii delegației Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice.
(Continuare în pag. a III-a)

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe conducătorul 
delegației să transmită, din partea ‘ 
sa, a C.C. al P.G.R. și' a -poporului ;. 
român, președintelui Yasser. Âra^A ■ 
tat un salut prietenesc, urări' 
noi succese în activitatea OJB;P£ 
iar poporului palestinean realiza
rea cit mai grabnică a aspirațiilor '' 
sale pentru o viață liberă și înde? J 
pendentă. Totodată, tovarășul : 
Nicolae Ceaușescu' a' asigurat con-' 
ducerea O.E:P., întregul popor pa
lestinean de solidarițatea și prie
tenia sinceră a conducerii de 
partid și de stăt a României, a 
poporului român, de faptul că șl 
în viitor. țara noastră vă face to
tul pentru instaurarea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mij
lociu, pentru crearea un,or ■ premi
se care să dea posibilitate po
porului palestinean să-și constru
iască o viață nouă, independentă, 
inclusiv un stat arab palestinean 
independent.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

IN ZIARUL DE AZI:
® La aniversarea actului istoric de la 1 decembrie 
1918 (56 de ani de la unirea Transilvaniei cu Româ
nia) ® Rubricile noastre: Faptul divers, Sport, De 

pretutindeni

RELATAREA PRIMIRII ALTOR DELEGAȚII 
PARTICIPANTE LA CONGRES

IN PAGINA A III-A
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MULT IUBITE ȘI STIMATE TOVARĂȘE SECRETAR GENERAL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român, Guvernul Republicii Socialis
te România vă adresează cele mai calde felicitări și urări de ani 
mulți, sănătate și putere de muncă pentru a putea conduce partidul, 
poporul, în activitatea creatoare menită să asigure înflorirea patriei, 
înaintarea neabătută'pe drumul socialismului și ’ comunismului.

în votul unanim al Congresului iși. găsește expresie unitatea și 
coeziunea indestructibilă a întregii națiuni în jurul partidului, hotă- 
rîrea fermă de a înfăptui politica să, dragostea, încrederea și prețui
rea pentru dumneavoastră, tovarășe secretar general, de a cărui ac
tivitate se leagă indisolubil paginile cele mai bogate în realizări din 
istoria luptei revoluționare pentru construirea socialismului.

Partidul nostru a adoptat, la al XI-lea Congres, hotărîri istorice 
pentru destinele poporului român, în inițierea și elaborarea cărora 
dumneavoastră ați avut contribuția decisivă. Congresul al XI-lea va 
intra în istorie drept Congresul care a adoptat mărețul Program de 
făurire a socialismului multilateral dezvoltat și de înaintare spre co
munism, de edificare în România a celei mai înaintate și mai drepte 
orînduiri sociale. >

Guvernul Republicii Socialiste România este pe deplin conștient 
că sarcina fundamentală care îi revine în prezent este organizarea, 
sub conducerea partidului, a eforturilor clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, ale întregului popor pentru transpunerea în viață a 
mărețelor obiective stabilite de Congres.

Dorim să vă asigurăm în mod solemn, tovarășe secretar general, 
că guvernul în ansamblul său și toți membrii săi nu vor precupeți 
nici un efort pentru a-și îndeplini obligațiile ce le revin în acti vi ta- 
tea economică, de investiții, comerț exterior, instrucție publică, ocro
tirea sănătății populației, în toate domeniile construcției socialiste.

Vă încredințăm că guvernul țării va face totul pentru aplicarea po
liticii externe stabilite de Congres, pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu toate țările socialiste, cu țărjle in curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, pentru promovarea unor relații noi între state, 
întemeiate pe egalitate în drepturi, respectul independenței și suvera
nității naționale și echitate, pentru statornicirea unei noi ordini eco- 
nomice și politice în lume, astfel ca România să fie un factor tot mai 
activ al păcii și colaborării internaționale.

Vom acționa neabătut pentru perfecționarea activității de organi- 
za.rA-condu?,er,e .?i .Panificare a activității în toate domeniile, îmbu- natațirea stilului și metodelor de muncă ale aparatului de stat, de 
sus și pînă jos, pentru perfecționarea continuă a activității Consiliului 
de Miniștri însuși, pentru promovarea largă a simțului de responsa- 
bilitate partinică în aplicarea legilor țării, în înfăptuirea întregii po- 
litici a partidului și statului.

Vom munci neobosit pentru ca obiectivele fundamentale prevăzute 
In Programul partidului și în Directive să, prindă viață, astfel ca pa- 
tua noastră, la sfirșitul viitorului cincinal și al cincinalelor următoa
re, sa fie așa cum ați preconizat la Congres, mai puternică, mai bo
gata, mai înfloritoare, spre binele poporului român, al cauzei generale 
a socialismului și. păcii.

„însuflețiți de istoricele hotărîri 
ale Congresului al XI-lea al par
tidului, hotărîți să acționeze neabă
tut pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin, comuniștii, 
toți lucrătorii din cadrul Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor și al uniunilor pe ramuri 
de activitate vă adresează, cu oca
zia realegerii in înalta funcție de 
secretar general al partidului, calde 
și respectuoase felicitări — se arată 
într-o altă telegramă. Alegîndu-vă 
pe dumneavoastră, Congresul al 
XI-lea a exprimat voința unanimă 
a poporului, care și-a legat destinul 
și fericirea de Partidul Comunist 
Român și-și făurește viitorul avînd 
garanția că în fruntea luptei sale 
se află omul înzestrat cu virtuțile 
cele mai prețuite ale poporului nos
tru, patriot și internaționalist con
secvent, exemplu de principialitate, 
spirit novator și clarviziune politi
că, promotor al păcii și colaborării 
între popoare, devotat trup și su
flet cauzei nobile a socialismului și 
comunismului. Vă dorim, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
multă putere de muncă și sănătate, 
spre binele partidului nostru și al 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România",
..„Profundă .principialitate și res

ponsabilitate a înaltului' forum al 
comuniștilor români — Congresul 
ăl'. XI-lea al partidului își gă
sesc confirmarea în merituoasa re- 
învestitură ce vi ș-a acordat, con
sacrare a dorinței ferme a întregii 
noastre națiuni — se arată în tele
grama Comitetului județean Arad 
al P.C.R. Noi, comuniștii, toți oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
din județul Arad, alături de între
gul nostru partid și popor, ne rea
firmăm și cu acest prilej totala a- 
deziune și aprobare față de înțe
leaptă politică internă și externă a 
partidului și statului, față de orien
tările trasate de la înalta tribună a 
Congresului de dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
față de toate documentele Congre
sului. Strîns uniți în jurul condu
cerii partidului, locuitorii de pe me
leagurile arădene, în frunte cu co
muniștii și sub îndrumarea organi
zației județene de partid, vă asigu
răm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru ca și în viitor 
să facem tot ce ne stă în putință 
pentru dezvoltarea socialistă a 
României noastre dragi, pentru îna
intarea ei neabătută spre comu
nism". '

„Vestea realegerii dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului ne-a umplut 
sufletele de bucurie și încredere, 
considerînd acest act istoric de cea 
mai mare importanță pentru viito
rul ' țării, al națiunii noastre — se ' 
menționează in telegrșma Comite
tului județean Botoșani al P.C.R. 
Dați-ne voie, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm cu acest prilej . omagiul 
nostru profund de dragoste și pre
țuire, cele mai călduroase felicitări 
și să vă urăm din adîncul inimilor 
multă sănătate, viață îndelungată 
și putere de muncă, spre binele și 
fericirea poporului, al întăririi și 
înfloririi României. Alegerea dum
neavoastră în suprema funcție de 
conducere în partid reprezintă 
pentru întregul nostru popor o nouă 
și viguroasă garanție că și de acum 
înainte politica internă și interna
țională a României socialiste va fi 
înfăptuită cu succes, că idealurile 
națiunii se vor împlini, că socialis
mul și comunismul vor triumfa pe 
pămîntul patriei noastre dragi. Vă 
asigurăm, încă o dată, iubite tova
rășe Nicolae. Ceaușescu, de profun
dul nostru atașament la politica in
ternă și externă a 'partidului și sta
tului, de hotărîrea neabătută de a 
acționa cu toate forțele și pricepe
rea, pentru înfăptuirea exemplară 
a mărețelor sarcini ce ne revin".

Cităm din telegrama Comitetului 
județean Buzău al P.C.R. : „în 
numele celor 58000 de comuniști, al 
tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Buzău, comitetul județean de 
partid iși exprimă adeziunea de
plină față de documentele adoptate 
de Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român, eveniment de 
o importanță crucială, care jalo
nează cu claritate liniile directoare 
ale dezvoltării patriei noastre și 
deschide o etapă nouă în afirmarea 
României socialiste în' concertul 
țărilor dezvoltate ale lumii. Dind 
glas celor mai înflăcărate gînduri, 
voinței tuturor locuitorilor de pe 
aceste străvechi meleaguri, ne ex
primăm via satisfacție, entuziasmul 
profund față de realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al partidului. în 
acest moment istoric, comuniștii, 
toți cei peste 500 000 de locuitori 
ai județului Buzău consideră că cea 
mai nobilă și înălțătoare satisfacție
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este aceea de a fi părtași activi la 
înfăptuirea prevederilor documen
telor adoptate, la tot ceea ce se 
clădește spre binele 
continuă a 
apropierii 
patriei".

și înflorirea 
socialiste, al 
comunist al

României 
viitorului

muncii de naționalitate^Oamenii
maghiară din România își expri-

STRĂBAT MESflIELE ADRESATE
Aprobarea botdrîriier Congresului, satisfacția și bucuria 
sînt exprimate prin angajamente, prin muncă ■ destoinică,

pentru îndeplinirea cindnalului înainte de termen,

mă, împreună cu întregul nostru 
popor, marea lor bucurie și satis
facție prilejuită de # realegerea 
dumneavoastră, de către Congresul 
al XI-lea, în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român — se arată în telegra
ma Consiliului oamenilor muncii de 

■ naționalitate maghiară din Repu
blica .Socialistă România. Conside
răm acest act rațional și nobil al 
marelui forum al comuniștilor ca 
o manifestare vie a discernămîntu- 
lui, a orientării mature, a aprecie
rii realiste a valorilor. Prin tota
litatea absolută a voturilor expri
mate de delegați pentru alegerea 
dumneavoastră ca secretar general 
al partidului, Congresul a demon
strat în mod strălucit voința și do
rința fierbinte a întregului partid, 
a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ca cel 
mai stimat Si iubit fiU al patriei să 
fie în continuare în fruntea parti
dului și poporului. însuflețiți de 
mărețele perspective prefigurate de 
Programul partidului și de cele
lalte documente ale Congresului, 
avînd în față exemplul excepțional 
al personalității . dumneavoastră, 
oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din Republica Socialistă 
România. î'n strînsă unitate și fră
ție cu poporul român, se angajează 
să-și dăruie cu pasiune și înaltă 
răspundere patriotică întreaga lor 
energie și capacitate de muncă pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de înaltul forum al comuniștilor".

„Dînd glas profundelor sentimente 
de bucurie și satisfacție ale oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană din țara noastră, exprimăm 
cu deosebită căldură deplina ade
ziune față de realegerea dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român — se. arată în telegrama 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană. Exprimăm to
tala și unanima adeziune a oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană față de conținutul Raportului 
magistral prezentat Congresului de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fața de Progra
mul partidului, de Directivele de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre, față de toate hotărî
rile și documentele programatice 
adoptate de Congresul partidului, 
care corespund firesc și intereselor 
populației de naționalitate germa
nă din patria noastră, ele asigurînd 

In continuare aplicarea consecven
tă a' politicii marxist-leniniste a 
partidului de egalitate deplină în 
drepturi a tuturor cetățenilor țării, 
indiferent de naționalitate. Asigu
răm Comitetul Central, pe dumnea
voastră personal, mult iubite, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii de naționalitate germană, 
conștienți de răspunderea lor pa
triotică, sînt ferm hotărîți ca, în 
strînsă unitate cu oamenii muncii 
români, maghiari și de alte națio
nalități, strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a contribui la înfăptuirea 
politicii interne și externe promo
vate de partidul și statul nostru".

„Din cuprinsurile de străveche 
istorie ale Caraș-Severinului, din 
preajma vetrelor nestinse ale Re- 
șiței, gîndurile și sentimentele co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 
acestor locuri au fost îndreptate 
cu profundă satisfacție, cu elan pa
triotic spre marele forum comunist 
al țării, care a definit jaloanele 
viitorului luminos al patriei noas
tre — se arată în telegrama Comi
tetului județean Caraș-Severin al 
P.C.R. Vă rugăm să ne îngăduiți 
ca în numele organizației noastre, 
al tuturor cetățenilor acestui colț 
de țară — români, germani, sîrbi, 
maghiari și de alte naționalități — 
să vă transmitem sincere și căldu
roase felicitări- cu ocazia realege
rii dumneavoastră în înalta func
ție de secretar general al partidu
lui, laolaltă cu expresia încrederii 
depline, a dragostei și a stimei cu 
care vă urmăm în pilduitoarea 
dumneavoastră activitate consacra
tă fericirii, bunăstării, libertății și 
demnității poporului nostru. Vă a- 
sigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că vom 
face totul pentru înfăptuirea hotă-' 
rîrilor adoptate de către Congresul 
al XI-lea, pentru îndeplinirea îna
inte de termen a prevederilor ac
tualului cincinal și pentru crearea 
tuturor condițiilor care în perioada 
1976-^1980 să sporească, pe multi
plele planuri, contribuția județu
lui nostru la accelerarea progresu
lui general al României socialiste".

Spicuim din telegrama Comite
tului județean Constanța al P.C.R.! 
„împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Constanța au urmărit cu 
viu interes și dau o înaltă apre
ciere lucrărilor celui de-al XI-lea

Congres al partidului. Cu prilejul 
realegerii dumneavoastră — cel 
mai iubit fiu al României, eminent 
conducător și militant de frunte al 
mișcării comuniste — in înalta 
funcție de secretar, general al parti
dului, în numele tuturor oamenilor 
muncii de pe aceste meleaguri vă 
felicităm și vă' urăm noi succese, 
viață îndelungată și putere de 
muncă, pentru a conduce cu aceeași 
înțelepciune, clarviziune și pasiune 
revoluționară țara noastră spre noi 
culmi ale civilizației și progresului.

Ne exprimăm convingerea că ac
tivitatea conducerii superioare de 
partid nou aleasă, a dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, va duce Ia înflorirea pa
triei, a națiunii noastre socialiste 
și ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din istoricele 
hotărîri adoptate de înaltul 
al comuniștilor români".

forum

jude- 
arată:

Comitetului 
al P.C.R. se 
inima vibrîndă a 

toți

în telegrama 
țean Dîmbovița 
„La unison cu 
întregii națiuni, comuniștii, 
oamenii muncii din județul Dîm
bovița își exprimă nemărginita lor 
bucurie prilejuită de realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului. Ma
rele forum al comuniștilor a con
firmat, prin învestitura pe care v-a 
acordat-o, dorința fierbinte a po
porului nostru, a reafirmat cu tă
rie recunoștința și neclintita pre
țuire pe care muncitorii, țăranii și. 
intelectualii din patria noastră le 
nutresc față de consecvența dum
neavoastră comunistă. Strîns uniți 
în jurul partidului, al conducerii 
sale, în frunte cu dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii 
muncii dîmbovițeni vor face totul 
pentru întărirea rolului conducător 
al partidului în întreaga viață _ so
cială, pentru unitatea de granit a 
partidului nostru, a întregii noastre 
națiuni socialiste".

„împreună cu întregul partid și 
popor — se arată în telegrama Co
mitetului județean Dolj al P.C.R. 
— organizația noastră județeană 
de partid, toți oamenii muncii de 
pe meleagurile doljene își exprimă 
adeziunea unanimă față de hotărî
rile adoptate, deplina satisfacție 
pentru realegerea dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Avîndu-vă în fruntea partidu
lui și statului, sintem convinși 
că România socialistă va. înainta cu 
pași 
greș 
mai 
duri 
muniști din județul. Dolj, ale 
turor oamenilor muncii din ac

repezi spre noi culmi de 
și civilizație. Dind glas 
înflăcărate sentimente și 
ale celor aproape 75 000

pro- 
celor 
gîn- 
co- 
tu- 

turor oamenilor muncii din această 
pârte a țării, ne exprimăm hotă- 
rîrea nestrămutată de a face totul 
pentru a făspunde prin fapte ape
lului călduros, cuvintelor adresate 
de Ia înalta tribună a celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., de a 
munci cu și mai multă abnegație 
și răspundere comunistă pentru în
deplinirea întocmai a 
partidului".

Programului

al Consiliu- 
a Cooperati

vă

„Comitetul Executiv 
lui Uniunii Naționale 
velor Agricole de Producție 
adresează, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele întregii ță- 
rănimi cooperatiste, cele mai calde 
felicitări și vă urează mulți ani de 
Viață plină de sănătate și putere 
de muncă pentru înflorirea necon
tenită a patriei, spre binele și fe
ricirea neamului românesc — se 
spune intr-o altă telegramă. Re
alegerea dumneavoastră' în înalta 
funcție de secretar genera] al 
partidului constituie suprema re
cunoaștere a înaltelor calități de 
conducător înțelept și încercat, a 
marilor merite pe care le-ați cîști- 
gat de-a lungul celor peste patru
zeci de ani de activitate revoluțio
nară plină de dăruire, de slujire 
cu devotament și abnegație a po
porului român. Vă asigurăm, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune eforturi stăruitoare 
pentru ca Raportul prezentat de 
dumneavoastră Congresului, Pro
gramul P.C.R. și Directivele Con
gresului să fie temeinic însușite și 
înfăptuite neabătut în viață de că
tre toți cooperatorii. Vom duce 
pînă la ultimul cooperator cuvîntul 
partidului, cuvîntul dumneavoastră 

'generator de energii. Vom face to
tul pentru educarea cooperatorilor 
în spiritul înaltelor principii ale 
eticii și echității socialiste, pentru

• mobilizarea întregii țărănimi coo
peratiste la realizarea mărețelor 
sarcini trasate agriculturii prin 
documentele Congresului".

Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor arată în telegrama sa : 
„împreună cu întregul nostru po-

prosperita- 
socialiste. 

prilej, cele 
și recunoș- 

partidului,

por, cei aproape două milioane de 
purtători ai cravatelor roșii cu tri
color și cei peste 100 000 de coman- 
danți-instructori și activiști ai Or
ganizației pionierilor vă roagă să 
le îngăduiți Să vă adreseze, din 
toată inima, cele mai calde felici
tări și urări de multă sănătate, 
multă putere de muncă și viată 
îndelungată, spre binele și fericirea 
poporului, înflorirea și 
tea națiunii noastre 
Adresăm, și cu acest 
mai sincere mulțumiri 
tința noastră fierbinte 
conducerii sale, personal dumnea
voastră. mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
dragostea părintească și grija per
manentă pe care o purtați tinerei 
generații a patriei.

învățind din strălucitul dumnea
voastră exemplu de mUncă și via
tă revoluționară, vă încredințăm 
că, alături de școală și familie, 
vom contribui cu toată energia și 
priceperea noastră la educarea pio
nierilor și școlarilor în spiritul dra
gostei față de patrie, partid și po
por, al înaltelor idealuri pentru 
care militează neobosit partidul 
nostru".

în telegrama biroului Comitetului 
județean de partid Galați al P.C.R. 
se arată : „Făcîndu-ne ecoul celei 
mai vibrante bucurii, izvorîte din 
împlinirea unei dorințe arzătoare a 
comuniștilor, a tuturor locuitorilor 
județului nostru, vă dorim din a- 
dîncul inimii, cu căldura și dragos
tea recunoștinței, noi și prestigioase 
izbînzi în nobila dumneavoastră 
misiune pe drumul de lumină al 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism. Pentru 
noi, gălățenii, ca și pentru întreaga 
țară, realegerea dumneavoastră în
seamnă certitudinea îndeplinirii 
sarcinilor istorice ale Congresului 
al XI-lea. Ne angajăm 
măm neabătut exemplul, 
bilizăm întreaga energie 
tate creatoare spre a 
procesul materializării 
Congresului al XI-lea rezultate de 
prestigiu, pe măsura exigențelor și 
aspirațiilor acestor ani".

să vă ur
să ne mo
și capaci- 
dobîndi în 
hotărîrilor

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe meleagurile Gorjului trăiesc, 
alături de întregul popor, momente 
de adîncă bucurie și satisfacție, pri-

noastre putem

temerar pe care l-ați 
făurire a viitorului 
patria noastră dragă, 

solemn, scumpe tova- 
general, că activul de 

toți oamenii

lejuite de realegerea dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului — se arată în te
legrama Comitetului județean Gorj 
al P.C.R. Acest act politic cu pu
ternice și profunde semnificații re
prezintă manifestarea vibrantă a 
voinței unanime a întregului partid 
și popor, dă expresie - sentimente
lor celor mai alese de prețuire, gra
titudine, dragoste și atașament pe 
care vi le purtăm. Ne simțim deo
sebit de fericiți că prin puterea 
minții și brațelor
contribui.. sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere, la materializarea 
Programului 
conceput, de 
comunist în 
Vă asigurăm 
rășe secretar 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Gorj își vor 
consacra întreaga energie și putere 
de muncă îndeplinirii exemplare a 
obiectivelor și sarcinilor ce ne re
vin din Programul și Directivele 
adoptate de cel de-al XI-lea Con
gres, pe deplin convinși că în acest 
fel. participă la măreața operă de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism".

în telegrama Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R. se spu
ne „Făcîndu-ne ecoul gîndurilor, 
simțămintelor și voinței comuniș
tilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din județul Hunedoara, vă adre
săm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cele mai calde felicitări 
și urări de succes deplin în înde
plinirea mandatului încredințat de 
partid, de întregul nostru popor, 
în zilele Congresului, în întreprin
derile industriale și de construcții, 
în toate unitățile economice au fost 
realizate în cinstea acestui mare 
eveniment succese deosebite în , ___,------- . - . .
producție,. au avut loc largi mani- partid, am învățat să ni le punem 

Înainte și să le urmărim, iar prin 
exemplul strălucit al dumnea
voastră ne-am deprins să le socotim 
cu putință de atins. Urările 
de sănătate și viață lungă, spre 
binele României socialiste, urări 
care sînt pe buzele tuturor, 
obștea artiștilor plastici este firesc 
să vi le formuleze astăzi din toată 
inima și prin cuvinte, așa cum cu 
fiecare operă de artă le formulează 
prin imagini" — se relevă în tele
grama Uniunii Artiștilor plastici 
din Republica Socialistă România.

festări politico-ideologice și cultU- 
ral-educative, în cadrul cărora a 
fost reafirmată din nou adeziunea 
deplină a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii' de pe aceste fru
moase meleaguri ale patriei Ia 'în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru. încre
zători în idealurile socialismului și 
comunismului, de care sîntem le
gați cu toată ființa noastră, asigu
răm, în numele comuniștilor, al tu
turor celor ce trăiesc și muncesc 
pe frumoasele plaiuri hunedorene. 
Comitetul Central' al partidului, pe 
dumneavoastră, tovarășe secretar

w

general, că vom acționa cu toată 
puterea, energia și pasiunea noas
tră revoluționară, într-o deplină
unitate de voință, pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor ce revin 
județului nostru din Programul
partidului și din celelalte docu
mente de majoră importanță adop
tate de Congres".

„Reînvestirea dumneavoastră în 
funcția de secretar general al par
tidului reprezintă garanția sigură 
pentru înfăptuirea neabătută a. isto
ricelor hotărîri adoptate de Congres, 
chezășia înfloririi socialiste multi
laterale a patriei, înaintării ei sus
ținute spre comunism, întăririi per
manente a capacității sale de apă
rare, creșterii tot mai puternice a 
prestigiului României în lume — 
se arată în telegrama Consiliului 
Politic Superior al armatei. Vă în
credințăm, tovarășe comandant su
prem, că, urmînd însuflețitorul 
dumneavoastră exemplu de pasiu- 
he, dăruire și înaltă responsabili
tate comunistă în muncă, toate or-, 
ganele și organizațiile de partid și 
ale U.T.C. din armată, toți comu
niștii și uteciștii militari vor acțio
na cu fermitate în spirțtul și exi- ’ 
gențele documentelor Congresului 
pentru perfecționarea continuă a 
stilului și metodelor de lucru în 
toate sectoarele vieții militare, pro
movarea largă a normelor eticii și 
echității socialiste, intensificarea 
activității politico-organizatorice și 
educativă, în vederea formării de 
ostași temeinic pregătiți, străjuitori 
devotați, de nădejde ai scumpei 
noastre patrii".

„Compozitorii și muzicologii din 
Republica Socialistă România, co
muniștii, toți membrii Uniunii 
compozitorilor ®u luat cunoștință 
cu un sentiment de profundă 
mîndrie patriotică de realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Vom face totul — 
se arată în încheierea telegramei 
Uniunii Compozitorilor din Repu
blica Socialistă România — pentru 
a răspunde înaltelor chemări adresa
te de dumneavoastră oamenilor de 
cultură și artă de a reflecta în 
operele lor. adevărurile vieții tu
multuoase a contemporanilor, per
spectivele pe care le deschid pa
triei noastre istoricele documente 
adoptate de forumul suprem al co
muniștilor, al întregului popor 
român".

„De numele dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul nostru stimat și iubit, se 
leagă marile realizări pe care po
porul român le-a obținut pe dru
mul progresului și civilizației, 
prestigiul pe care România l-a do
bîndit in mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, în 
întreaga lume — se arată în tele
grama Comitetului de partid al 
Marelui Stat Major. în această at
mosferă de entuziasm și deplină 
satisfacție, generalii, ofițerii, sub
ofițerii, personalul civil din Mare
le Stat Major, animați de minuna
tele perspective ce se deschid 
României socialiste prin Progra
mul partidului, prin Directive și 
celelalte documente ale Congresu
lui al XI-lea, își reafirmă și cu 
acest prilej totala lor adeziune 
față de aceste documente, Vă asi
gurăm din nou, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, de 
devotamentul nostru nemărginit, 
de hotărîrea de a lupta pen
tru apărarea a ceea ce poporul 
român a clădit și va clădi sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân și, așa cum am jurat cu mi
na pe drapelul sfînt al patriei, nu 
ne vom precupeți șingele și viața 
pentru apărarea suveranității, in
dependenței și integrității scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România."

„Asigurăm partidul și pe dum
neavoastră personal — mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — de întregul nostru 
devotament, de voința neabătută de 
a ne pune talentul și forța noastră 
de muncă în slujba unei arte pro
funde și angajate, închinate po
porului și realizărilor sale, educării 
omului nou, înfăptuirii idealu- 

, rilor înălțătoare pe care, prin

<

în telegrama Comitetului jude
țean Iași al P1C.R. se spune, intre 
altele : „Raportindu-vă că, în zi
lele Congresului, oamenii muncii 
ieșeni au dobîndit succese deose
bite în Cinstea marelui eveniment, 
exprimăm in același timp angaja
mentul nostru solemn de a acțio
na cu toată răspunderea pentru 
amplificarea acestor succese, pen
tru crearea condițiilor necesare în
deplinirii actualului cincinal înain
te de termen, pentru trecerea; cu 
forțe sporite și de pe o bază supe
rioară, la îhfăptuirea ritmică a 
cinalului viitor. Vă asigurăm 
prin' măsurile luate în acest 
pîhă în prezent și prin cele pe 
le vom întreprinde în lumina 
cinilor și prețioaselor indicații 
de dumneavoastră prin 
prezentat la Congres, județul Iași 
va da țării' un' plus de producție 
industrială globală în valoare de 
aproape 4 miliarde lei față de pre
vederile inițiale ale. cincinalului 
1971—1975. Sîntem ferm hotărîți să 
ne dăruim cu toate forțele, cu în
treaga noastră capacitate, și energie 
creatoare muncii practice de a îm
brăca în haina faptelor certe tot 
ceea ce istoricul Congres a funda
mentat teoretic, a adoptat și ne-a 
dăruit, într-un amplu și cuprinză
tor program. Vă dorim, mult iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
multă sănătate și putere de muncă 
spre binele și fericirea întregii na
țiuni române".

cin- ’ 
că, 

scop 
care 
sar- 
date 

Raportul

„în aceste momente de aleasă 
sărbătoare — se' menționează în te
legrama Comitetului județean de 
partid și a Consiliului popular ju
dețean Maramureș — permiteți-ne, 
mult iubite tovarășe secretar gene
ral, ca, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Maramureș, să vă adresăm cele 
mai calde felicitări și să vă urăm 
din toată inima multă sănătate, 
viață îndelungată, putere de muncă, 
spre binele și fericirea întregului 
popor, în conștiința cărora proe
minenta dumneavoastră personali
tate a devenit simbolul cutezan
ței, înțelepciunii și spiritului revo
luționar, al onoarei, demnității și 
omeniei, al abnegației și dăruirii 
nețărmurite față de .cauza socialis
mului și comunismului. în perioada 
premergătoare Congresului și in 
zilele desfășurării lui, colectivele 

de oameni ai muncii de pe întreg 
cuprinsul județului nostru au rea
lizat, printr-o exemplară mobili
zare a forțelor, adevărate rbcorduri 
în bătălia pentru onorarea angaja
mentului patriotic de a îndeplini 
actualul cincinal" în patru ani și 
jumătate. Ne angajăm solemn, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că vom face totul pentru amplifi
carea succeselor de pînă acum, pen
tru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din istoricele do
cumente ale Congresului al XI-lea, 
strălucită prefigurare a viitorului 
socialist și comunist al, patriei".

în telegrama adresată de biroul 
Comitetului județean Olt al P.C.R. 
se arată : „Cu sufletul vibrînd de 
bucurie și mîndrie patriotică, co
muniștii, oamenii muncii din ju
dețul Olt, împreună cu întregul / 
popor, au trăit în aceste zile în
tr-o atmosferă de fierbinte entu
ziasm, de profundă responsabilitate 
politico-socială, generate de lucră
rile celui de-al XI-lea Congres al 
partidului Comunist Român. Avem 
fiecare dintre noi . convingerea că 
traversăm un drum fără seamă al 
istoriei multimilenare a patriei. •— 
drum făurit de Partidul Comunist 
Român — drumul revoluției și con
strucției socialiste, al înaintării spre 
comunism. Cu sentimente de pro
fundă încredere în perspectivele 
luminoase ale patriei, ne expri
măm încă o dată adeziunea depli
nă la hotărîrile adontate de Con-ț 
greș, voința nestrămutată de a face 
tot ce ne stă în putință, de a ne 
dărui întreaga capacitate de muncă 
și creație pentru ca aceste hotărîri 
să devină înfăptuiri 
asigurăm că oamenii 
devotați idealurilor 
că nu vor precupeți 
a îndeplini exemDlar 
revin în toate 
vitate".

durabile. Vă 
Oltului sînt 

comunismului, 
nimic pentru 

sarcinile ce le 
domeniile de acti-

„în atmosfera de puternic entu
ziasm și deplină unanimitate de 
voință, asociindu-și simțămintele 
inimii cu vrerea întregului pop'or, 
comuniștii, toți oamenii muncii de 

. pe înfloritoarele plaiuri sălăjene 
— români și maghiari, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei — se 
spune in telegrama Comitetului 
județean de partid și a Consiliului 
popular Sălaj, au fost în aceste 
zile martori și participant! activi 
la desfășurarea înaltului forum co
munist al țării. La unison cu 
întregul partid și popor, comu
niștii, oamenii muncii din Să
laj vă doresc, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă Sănă
tate, viață îndelungată și rod
nică, multă putere de muncă, 
pentru a încununa cu noi și remar
cabile succese activitatea neobosită ‘ 
pe care o desfășUrați spre binele 
și fericirea poporului român, pen
tru progresul și înflorirea continuă 
a scumpei noastre patrii. Călăuziți 
de tezele și ideile cuprinse în do
cumentele adoptate de Congres, ne 
angajăm solemn în fața conduce
rii partidului, în fața dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secretar 
general, să muncim cu toată ener
gia, să punem în valoare întreaga 
noastră oapacităte creatoare, să 
canalizăm eforturile, priceperea și 
elanul comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din județ pentru 
înfăptuirea exemplară a mărețelor 
sarcini ce. revin Sălajului".

în telegrama adresată în' numele 
comuniștilor, al tuturor locuitorilor 
județului Sibiu —români, germani, 
maghiari — de către Comitetul ju
dețean Sibiu al P.C.R., se spune : 
„Avînd permanent în conștiință 
exemplul muncii dumneavoastră 
eroice, al înaltului patriotism și al 
internaționalismului consecvent, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom dovedj 
prin fapte, prin întreaga noastră 
viață, dragostea fierbinte pe care 
v-o purtăm, că vă vom urma 
neabătut pe drumul luminos pe 
care ne conduceți. Vă urăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
.sănătate și putere de muncă în 
exercitarea înaltului mandat pe 
care vi-1 încredințează comuniștii, 
națiunea noastră socialistă, reale
gerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului fiind expresia vie a voinței 
ferme, unanime a întregii țări, de 
a îndeplini neabătut politica parti- 

. dului, pentru bunăstarea poporului 
român. întărirea păcii și colaboră
rii îh lume, pentru fericirea 
tră și a generațiilor ce vin".

noas-

în telegrama Comitetului 
țean Teleorman al P.C.R. se 
ționează : 
Congres

jude- 
men- 

„Votul delegaților la 
__ reprezintă voința în
tregului partid, a națiunii noastre 
socialiste. Vă raportăm. tova
rășe secretar general, că oame
nii muncii din județul Teleorman, 
antrenați în marea întrecere socia
listă, au înscris rezultate de sea
mă, îndeplinind și de.pășind sarci
nile de producție din industrie la 
principalii indicatori pe cele 10 
luni din acest an. Țăranii coope
ratori, mecanizatorii și specialiștii 
au încheiat la timp recoltatul și 
însărrtînțatul culturilor de toamnă 
și au executat arăturile pe întrea
ga suprafață, punînd astfel baze 
solide producției din anul viitor. 
Și cu acest prilej, reafirmăm ho
tărîrea comuniștilor, a tuturor oa
menilor ■ muncii teleormăneni de a 
realiza anul viitor, peste plan, o 
producție ' globală industrială " de 
120 milioane lei, de a depăși pro
ductivitatea muncii în industrie 
cu 3 000 lei pe angajai și de a eco
nomisi însemnate cantități de Com
bustibil, energie electrică, metal, 
ciment și material lemnos. în agri
cultură ne propunem să realizăm 
peste plan 15 000 tone griu, 31000 
tone porumb, 3 000 tone floarea- 
soarelui, 14 000 tone sfeclă de za
hăr și 24 000 tone legume — înfăp
tuind astfel hotăririle Congresului".

„Comuniștii, activiști de partid — 
cadre didactice, studenți și cursanți 
— din Academia „Ștefan Gheor
ghiu", urmărind cu deosebită emo
ție desfășurarea Congresului al 
XI-lea își exprimă, într-un glas cu 
întregul partid, cu întregul popor, 
nețărmurita bucurie și profunda 
satisfacție pentru încheierea cu 
succes a lucrărilor acestuia, pentru 
documentele istorice pe care le-ă 
adoptat, pentru realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al partidului — se 
arată în altă telegramă. Vă asigu
răm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că întreaga noastră activitate in- 
structiv-educativă, îmbinată strîns 
cu munca practică și de cercetare, 
va fi ferm angajată în realizarea 
sarcinilor ce ne revin din hotărî
rile Congresului al XI-lea, a indi
cațiilor conducerii de partid,' ale 
dumneavoastră personal".
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL FELICITĂRI ADRESATE

NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorul delegației P.C. U.S., Andrei Pavlovici Kirilenko
(Urmare din pag. I)

La dejun au participat tovarășii 
Manea Mănescu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Oprea, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Mihai Da- 
lea, Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au luat parte tovarășii K. F. Ka- 
tușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
V. E. Malanciuk, secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, V. I. Drozdenko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., amba
sadorul Uhiunii Sovietice la Bucu
rești, activiști cu munci de răspun

dere la C.C. al P.C.U.S. — I. P. Po- 
mialov și V. I. Potapov.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
schimbul rodnic de păreri cu dele
gația P.C.U.S., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a toastat pentru buna 
colaborare între partidele și po
poarele noastre, în edificarea socia
lismului și comunismului, pentru 
întărirea unității și colaborării în
tre toate partidele comuniste și 
muncitorești, între toate țările so
cialiste, pentru P.C.U.S. și condu
cerea sa, în frunte cu tovarășul 
Brejnev.

La rîndul său, tovarășul A. P. 
Kirilenko a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă acordată delega
ției sovietice, a urat succes parti
dului și poporului român în înde
plinirea sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea, a toastat pentru 
prietenia între P.C.U.S. și P.C.R., 
între U.R.S.S. și România, între 
cele două popoare, în sănătatea to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Convorbirile și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie.

Delegația Partidului Democrat din Guineea

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la realegerea în funcția de

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general 

al Partidului Comunist Român, vă transmit, în numele Comitetului Cen
tral și al tuturor membrilor Partidului Socialist Unit din Germania, sa
lutări și felicitări cordiale.

Sîntem convinși că oamenii muncii din Republica Socialistă România 
vor obține, sub conducerea Partidului Comunist Român, noi succese 
în realizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului, în 
construirea socialismului. Sîntem siguri că relațiile dintre Partidul So
cialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român se vor dezvolta 
și în viitor-cu succes, pe baza marxism-leninismului și internaționalismu
lui socialist.

Vă dorim mult succes pe mai departe în activitatea dumneavoastră 
plină de răspundere, putere de muncă și cele mai bune urări de sănătate.

Cu salutări socialiste,
ERICH HONECKER

Prim-secretar
al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit 
din Germania

secretar general al P.C.R.
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea și 

al meu personal, vă adresez felicitări cordiale în legătură cu realegerea 
dumneavoastră în funcția de secretar genera] al Partidului Comunist 
Român. —- *

Urez poporului țării dumneavoastră noi succese în lupta sa pentru 
traducerea în viață a sarcinilor trasate de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, în vederea edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, a asigurării progresului țării, precum și în activita
tea dumneavoastră de răspundere.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
cele două partide și popoarele țărilor noastre se vor întări și dezvolta tot 
mai mult și în viitor în toate domeniile, în interesul dezvoltării procesu
lui revoluționar din cele două țări pe baza principiilor marxism-leninis
mului și internaționalismului proletar.

KIM IR SEN
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul cambodgian, Frontul Unit Național al Cambodgiei, Guver
nul regal de Uniune Națională al Cambodgiei și eu personal am aflat cu 
entuziasm știrea triumfalei dumneavoastră realegeri de către cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comunist Român în înalta funcție de se
cretar general al gloriosului dumneavoastră partid.

Rugăm pe Excelența Voastră să primească felicitările noastre cele 
mai călduroase, urările noastre fierbinți de fericire, și succes deplin în 
continuarea înaltei dumneavoastră misiuni patriotice, precum și via 
noastră admirație față de gigantica dumneavoastră acțiune consacrată 
edificării României socialiste, fericirii și prosperității poporului român, 
care nutrește față de persoana dumneavoastră o afecțiune imensă și cea 
mai profundă recunoștință.

Folosim această fericită ocazie pentru a exprima din nou veșnica 
noastră recunoștință și respectul față de Excelența Voastră, care a acor
dat atît de mult ajutor pentru succesul crescînd al luptei noastre de eli
berare națională.

Cu cea mai înaltă și afectuoasă considerație,

NORODOM SIANUK
, Șef al statului 

și președinte al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei

VIZITE ALE WfflS DELEGAȚII

Mesaj transmis Congresului al XI-lea al P.C.R.

Partidul Social-Democrat
din Norvegia

Adresîndu-se Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, 
în mesaj se spune :

Partidul Social-Democrat din Norvegia transmite salutul său Parti
dului Comunist Român.

Ne exprimăm, convingerea că hotărîrile de importanță vitală care 
vor fi adoptate de Congres vor servi cauzei dezvoltării României.

Partidul Social-Democrat din Norvegia privește cu interes conti
nuarea contactelor prietenești cu mișcarea muncitorească din România.

Cu salutări frățești, i

Ronald Bye
Secretar general al Partidului Social-Democrat 

din Norvegia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, sîmbătă dimineața, delegația 
Partidului Democrat din Guineea, 
condusă de Mamadi Keita, mem
bru al Biroului Politic al partidu
lui, care a participat la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

Din delegație fac parte Alphonse 
Mansare, secretar al Comitetului 
pentru Europa de est al partidu
lui, și Ibrahim Camara, ambasado
rul Guineei la București.

La primire a luat parte tovară
șul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Șeful delegației guineeze a . trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde felicitări pentru realegerea

Sîmbătă, 30 noiembrie, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit delegația U- 
niunii Socialiste Sudaneze, condu
să de maior Aboul Gasiem Moha
med Ibrahim, secretar general ad
junct al U.S.S., ministrul agricul
turii, care a participat la Congre
sul al XI-lea al P.C.R.

Delegația, alcătuită din Moha
med Osman. Abou Sag, membru 
al C.C. al U.S.S., secretar cu pro
blemele ideologice, Abdel Rahman 
Abass, membru al C.C. al U.S.S., 
deputat în Adunarea Națională a 
Poporului din Sudan, a fost însoți
tă de Sayed Sharief . Ahmed, am
basadorul Sudanului la București.

La întîlnirea cu oaspeții, care a 
decurs într-o atmosferă de caldă 
prietenie, a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al

în înalta funcție de secretar- gene- 
. ral al partidului. ' - .<>

Oaspetele a înmîhat,,. apoi,' - ' din 
partea președintelui Guineei, Seku 
Toure, și a doamnei Andree 
Toure, mesaje adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, care reînnoiesc 

1 sentimentele lor de prietenie.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

exprimat delegației guineeze mul
țumiri pentru participarea la Con
gresul partidului nostru, partici
pare în care vede expresia bunelor 
relații existente între partidele și 
popoarele noastre, o nouă contri
buție la întărirea și dezvoltarea 
acestor legături de conlucrare prie
tenească.

Secretarul general al partidului 
a mulțumit, în numele său. și al 
tovarășei Elena Ceaușescu, .pentru 
mesajele amicale, urările și salu-

Delegația Uniunii Socialiste Sudaneze

Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Salutînd-delegația, secretarul ge
neral al partidului a mulțumit 
pentru participarea la Congresul 
al XI-lea, apreciind aceasta ca pe 
o nouă manifestare a raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
P.C.R. și U.S.S., dintre cele două 
țări, un aport la promovarea con
tinuă a legăturilor româno-suda- 
neze.

Conducătorul delegației a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din partea președintelui Gaffar 
Mohamed El-Numeiri, a poporului 
și Uniunii "Socialiste Sudaneze, cal
de felicitări pentru succesul de
plin al lucrărilor Congresului, pen
tru realegerea sa ca secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că România 
este convinsă că dezvoltarea multi
laterală a fiecărei țări constituie o 
bază trainică pentru lărgirea și ex

.ț-tuvllp transmise. Reședințele 
-Nicolae Ceaușesdu ■?a•afifjesat, la 

Tîndiil său, •' președintelui Seku' 
Toure un salut • călduros și cele 
mâi bune urări de ' succese din 
partea sa, iar doamnei Andree 
Toure cele mai calde sentimente 
de prietenie din partea tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordate unele probleme ' ale pro
movării relațiilor dintre cele două 
popoare, partide și țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat cu satisfacție dezvoltarea 
raporturilor româno-guineeze, a 
exprimat hotărîrea României de a 
face totul pentru ca acordurile de 
cooperare și conlucrare stabilite 
între cele două țări să fie realizate 
în cele mai bune condiții.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

tinderea colaborării dintre toate 
statele lumii, pentru consolidarea 
luptei forțelor antiimperialiste.

în acest context, s-a exprimat 
dorința ca România și Sudanul să 
conlucreze și mai strîns în viața 
internațională, pentru afirmarea 
principiilor noi; — statuate, de alt
fel, și în documentele încheiate în
tre cele două țări prietene — pen
tru așezarea pe această bază a 
unor noi raporturi între state, pen
tru edificarea unei noi ordini po
litice și economice în lume.

în încheierea întrevederii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspeți să transmită conducerii U- 
niunii Socialiste Sudaneze urări de 
noi succese, spre binele poporului 
sudanez, a adresat președintelui 
El-Numeiri un cordial salut, îm
preună cu dorința ca națiunea su- 
daneză să obțină noi reâlizări pe 
calea dezvoltării sale libere și in
dependente.

în cursul zileLtdș* simbătâf: nume
roase delegații- «e 'Șațtidclpr ț comu- 

-• -niște • și -muncitorești;-?»--, speralfete și 
progresiste, precum și'ale dnor miș
cări de' eliberare națională, care ' au 
participat la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, au făcut vizite in dife
rite județe ale țării.

Delegația Partidului Muncii din 
Coreea, condusă de Kim Dong Ghiu, 
membru al Comitetului Poliție, se
cretar ăl C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, a vizitat Șantierul naval 
din Galați și obiective de pe marea 
platformă siderurgică. De asemenea, 
delegația a avut o întîlnir.e la Co
mitetul județean Galați al -P.C.R. ; 
Tsuyoshi Tok-i, membru al C.C. al 
Partidului* Comunist din Japonia, 
membru al delegației Partidului Co
munist din Japonia, a vizitat Combi
natul siderurgic Galați, Casa de'cul
tură a sindicatelor din Galați, spita
lul județean, complexul sportiv Du
nărea, precum și cartiere noi ale o- 
rașului ; delegația Partidului Celor ce 
Muncesc djn Vietnam, condusă de 
Nguyen Van Trah, secretar al C.C. 
al. Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, a vizitat întreprinderea de 
autocamioane din Brașov, cartiere de 
locuințe și stațiunea turistică Po!a- 
na Brașov ; delegația Partidului Co
munist din Ecuador a vizitat Univer
sitatea din Craiova, obiective social- 
culturale din acest municipiu, hidro
centrala de la Porțile de Fier și a 
participat la o întilnire la Comite
tul județean Mehedinți al P.C.R. ; re
prezentantul Partidului Comunist din 
Columbia, Alvaro Vasques, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C al partidului, a avut întâlniri 
la Universitatea din Craiova și la Co
mitetul județean Mehedinți al P.C.R. 
și a vizitat sistemul hidroenergetic 
și de navigație „Porțile de Fier" ; 
delegația Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud, con
dusă de Vu Ngoc Ho, membru al. C.C. 
al F.N.L. din Vietnamul de Sud, a 
vizitat întreprinderea de autoca
mioane din Brașov, noi cartiere de 
locuințe și stațiunea Poiana Brașov ; 
delegația Partidului Comunist Pe
ruan, în frunte cu Râul Acosta 
Salas, secretar general adjunct al 
partidului, a făcut o Vizită la Uniu-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,------------------------------------- - \

PLECAREA UNOR DELEGAȚII
a

Delegațiile a numeroase partide co
muniste și muncitorești, socialisto și 
progresiste, ale unor mișcări, de eli
berare națională care au participat la 
lucrările celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist. Român, au 
părăsit Capitala: DELEGAȚIA
PARTIDULUI COMUNIST DIN 
CEHOSLOVACIA, condusă de Peter 
Colotka, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, vicepre
ședinte al guvernului federal, pre
ședintele guvernului ’ slovac; delega
ția UNIUNII SOCIALISTE ARABE 
DIN REPUBLICA ARABĂ EGIPT, 
condusă de dr. Hafez Ghanern, prim- 
secretar al C.C. al U.S.A.; delegația 
FRONTULUI DE ELIBERARE DIN 
MOZAMBIC (FR3LIM0), condusă de 
Marcelino dps Santos, vicepreședinte 
al FRELIMO; delegația ORGANIZA
ȚIEI PENTRU ELIBERAREA PA
LESTINEI, condusă de Faruk Kad- 
clumi, membru al Comitetului Exe- s 
cutiv al O.E.P., șalul ’ Departamentu
lui politic; delegația PARTIDULUI 
COMUNIST DIN MAREA BRITA- 
NIE, condusă de George Chir Ies 
Wake, membru al Biroului Po
litic al P.C. din. Marea Britanic; 
delegația PARTIDULUI COMUNIST 

pea Generală a Sindicatelor din.Ro^i 
■ mânia ; delegația Partidului Elvețian

al- Muncii, condusă de- Armând' Ma-j 
gain, membru al Biroului Politicț-se
cretar al C.C. al partidului, a avut 
o întilnire la Comitetul județean de 
partid Suceava și a vizitat Combi
natul de industrializare a lem
nului Suceava, precum și unele 
monumente istorice și de artă din 
nordul Moldovei ; delegația Partidu
lui Democrat din Guineea,, condusă 
de Mamadi Keita, membru al Birou
lui Politic al partidului, a avut o în
trevedere la Ministerul Educației și 
învățămîntului ; delegația Partidului 
Comunist dim Salvador, condusă de 
Shafik Jorge Handal,. secretar gene
ral al partidului, a avut sîmbătă în- 
tilniri la Comite’tul județean Me
hedinți al P.C.R și cu cadre didactice 
ale Universității din Craiova, a vizi
tat noile cartiere ale Craiovei, unele 
obiective social-culturale din Dolj, 
hidrocentrala „Porțile de Fier" ; de
legația Partidului Socialist Arab Baas 
din Irak, condusă- de Jafer Kassim 
Kamudi, membru supleant al con
ducerii regionale a partidului, și de
legația Partidului Comunist Irakian, 
condusă de Ibrahim Taher, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Irakian, au vizitat obiective social- 
culturale și noi cartiere din Brașov ; 
delegația Partidului Comunist din 
San-Marino, condusă de Umberto Ba- 
rulli, secretar general al partidului, a 
făcut vizite la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia și la întreprinderea agricolă de 
st.-'.t „30 Decembrie" din județul 
Ilfov ; delegația Partidului Comu
nist din Venezuela, condusă de Je
ronimo Carrera, membru al C.C. al 
partidului, a avut o întilnire cu cadre 
didactice ale Universității din Cra
iova și a vizitat noi cartiere și unele 
obiective culturale din Dolj. După- 
amiază, delegația a avut o întilnire 
la Comitetul județean Mehedinți al 
P.C.R. și a vizitat hidrocentrala 
„Porțile de Fier" ; delegația Mișcării 
Evoluției Sociale din'Africa Neagră- 
M.E.Ș.A.N. — Republica Africa Cen
trală, condusă de Francois Otina. se
cretar de stat, a vizitat întreprinderea 
„Tractorul" și noi cartiere din Brașov; 
delegația Frontului Național pentru

DIN BELGIA, condusă de Georges 
Glineur, membru al Biroului Poli
tic al partidului : delegația PARTI
DULUI SOCIALIST BELGIAN, con
dusă de Andre Sweert, membru al 
Biroului- National al. partidului, se
nator ; delegația PARTIDULUI DE- 
MOCT.AT DIN GUINEEA, condusă 
de Mamadi Keita, membra al Bi
roului Politic al partidului : delegația 
UNIUNII SOCIALISTE SUDANHTE, 
condusă de . maior Aboul Gasiem 
Mohamed Ibrahim, secretar general 
adjunct al U.S.S.. ministrul ag-laul- 
turii : delegația UNIUNII SOCIA
LISTE ARABE DIN REPUBLICA 
ARABĂ LIBIA, condusă de Moha
med Khalil, secretar al Comitetului 
Uniunii Socialiste Arabe al guverno- 
ratului Misurata ; delegația LIGII 
AWAMI DIN BANGLADESH, con
dusă de Salahuddin Yusuf, membru 
al C.C. al ligii, deputat ; delegația 
PARTIDULUI POPORULUI DIN 
PAKISTAN,'.condusă de Sayed Nas
sir Aii Rizvi, secretar general al or
ganizației partidului din provincia 
Punjab ; delegația PARTIDULUI 
AFRICAN AL INDEPENDENȚEI 
DIN GUINEEA-BISSAU SI INSU
LELE CAPULUI VERDE (P.A.I.G.C.), 

.Elibergre^.. Apgolei, condusă de Pe- 
dro’ Gadimpavi, membru al Biroului 
Politic ăl.^.N-D-A., a efectuat o vi
zită-la -Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la Fun- 
dulea ; delegația Partidului Comu
nist Brazilian, condusă de Sofia Ri
beiro, membru al C.C. al partidului, 
a vizitat hidrocentrala „Porțile de 
Fier", obiective spcial-culturale din 
județul Dolj și a avut îniilniri cu 
cadre didactice la Universitatea din 
Craiova și cu membri ai Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R. ; dele
gația Uniunii pentru Progres Națio
nal din Burundi, condusă de Ma- 
kakwe Wilson, membru al C.C. al 
UPRONA. a vizitat .întreprinderea de 
sere Codlea, obiective social-cultu
rale din Brașov și stațiunea Poiana 
Brașov; delegația Partidului Comunist 
din Canada, condusă de Alf Dewhurst, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C. din Canada, a 
vizitat monumente istorice și de artă 
din Sibiu, cartiere noi de locuințe, 
întreprinderea textilă din Cisnădie, 
Muzeul Brukenthal și a avut o în
trevedere la comitetul județean de 
partid ; reprezentantul Consiliului 
Redeșteptării Naționale din Ghana, 
K. Y. Boafo. ambasador, a avut o în
tilnire la Ministerul Educației și In- 
vățămîntului ; • delegația Frontului 
Patriotic Laoțian, condusă de Saly 
Vongkhamsao. membru al Comitetu
lui Central al frontului, a vizitat 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
Năvodari. întreprinderea agricolă de 
stat Murfatlar, cooperativa agricolă 
de producție din Palazu Mare și s-a 
întilnit cu conducerea Uniunii jude
țene a cooperativelor agricole de 
producție Constanța; reprezentantul 
Comitetului Militar de Eliberare Na
țională din Republica Mali, Missa 
Kone, membru al Biroului C.M.L.M., 
a făcut sîmbătă vizite la Complexul 
pentru creșterea și îngrășarea tinere
tului taurin din comuna Bărcănești- 
Prahova și în stațiunile de pe Valea 
Prahovei ; delegația Organizației po
porului din Namibia, SWAPO, con
dusă de Andrews Shipanga, membru 
al Comitetului Central, șeful Depar
tamentului Informațiilor SWAPO. a 
vizitat întreprinderea textilă din Cis
nădie și a avut o întrevedere la Co

condusă de dr. Fidelis Cabrai d’Al- 
mada. membru al Comitetului Supe
rior de Luptă, ministrul justiției ; 
delegația PARTIDULUI PROGRE
SIST AL OAMENILOR MUNCII DIN 
CIPRU, condusă de Mihalis Poum- 
bouris, membru al Biroului Politic 
al Akel : delegația PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN BERLINUL 
OCCIDENTAL, condusă' de Karl
heinz Knipstedt, membru al Biroului 
și Secretariatului Comitetului Direc
tor al partidului ; delegația PARTI
DULUI ELIBERĂRII NAȚIONALE 
DI?i -COSTA RIGA. condusă de Gon
zalo Solorzano, membru al Direcțiu
nii partidului : reprezentantul PAR
TIDULUI SOCIALIST DIN CIPRU 
(E.D.E.K.), Periclis Nearkou, -ad
junct al secretariatului partidului .cu 
problemele internaționale ; delegația 
PARTIDULUI COMUNIST GER
MAN, condusă de Jupp Angehfort, 
membru al Prezidiului și' Secretaria
tului P.C. German; delegația PARTI
DULUI COMUNIST DIN IRLANDA, 
condusă de Hugh Murphy, membru 
al Comitetului Executiv al partidului; 
delegația PARTIDULUI SOCIALIST 
PROGRESIST DIN LIBAN, condusă 
de Selim Razah, secretar general al 

mitetul , jricțețeșin,, de partid Sibiu ț 
delegațiaPartidului Comunist din 
S.U.A., condusă de Thomas' Dennis, 
membru aj■'C,C.,' al P.C. din Ș.U.A., 
a vizitat monumente istorice și de 
artă din Sibiu, cartiere noi apărute 
pe harta orașului, întreprinderea tex
tilă din Cisnădie, Muzeul Brukenthal 
și a avut 6 întrevedere la comitetul 
județean de partid ; delegația Uniu
nii Naționale Africane — T.A.N.U. 
din Tanzania, condusă de Remigius 
Kalubu, membru al C.C. al T.A.N.U., 
și delegația Afro-Shirazi din Tanza
nia, condusă de Mkubwa Haji, mem
bru al Comitetului Național Execu
tiv, au .vizitat întreprinderea de gea
muri și întreprinderea de materiale 
pentru construcții din mase plastice 
de la Buzău, obiective social-cultu
rale din localitate și au avut o întil
nire la comitetul județean de partid; 
delegația Mișcării de Eliberare din 
Arhipelagul Sao Tome și Principe, 
condusă’de Alda Espirito Santo, pre
ședintele mișcării, membru al Birou
lui Politic, a vizitat cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna Si- 
nești, județul Ilfov.

în timpul vizitelor, oaspeții, întâm
pinați pretutindeni cu căldură, au 
luat cunoștință de realizările oameni
lor muncii din unitățile vizitate, da 
preocupările acestora pentru înfăp
tuirea cu succes a hotărîrilor adopta
te de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Oaspe
ții s-au interesat, de asemenea, de 
condițiile de muncă și viață, de mo
dalitățile în care se exercită și se 
perfecționează democrația socialistă 
in țara noastră.

în cadrul discuțiilor purtate cu re
prezentanții organelor locale de 
partid au fost abordate pe larg varia
te aspecte legate de creșterea rolului 
conducător al partidului, de expe
riența dobîndită de Partidul Comu
nist Român in soluționarea probleme
lor complexe ale revoluției socialist» 
in țara noastră.

Membrii delegațiilor au mulțumit 
pentru primirea călduroasă ce le-a 
fost rezervată și pentru modul des
chis in care s-au desfășurat întâl
nirile.

(Agerpres)

partidului, membru al Biroului Poli
tic ; reprezentantul PARTIDULUI 
SOCIALIST DIN NICARAGUA ; de
legația UNIUNII NAȚIONALE A- 
FRICANE ZIMBABWE (ZANU) 
DIN RHODESIA, condusă de H. W. 
Chitepo, președinte interimar al u- 
niunii ; delegația CONSILIULUI RE
VOLUȚIONAR DIN SOMALIA, con
dusă de Mohamed Omar Gess, mem
bru al Consiliului Revoluționar Su
prem ; observatorul PARTIDULUI 
SOCIAL-DEMOCRAT DIN GERMA
NIA, Giiriter Markscheefel.

La plecare, oaspeții au fost condiîșl 
de Mihai. Gore, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Giosari, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, , președintele Marii Adunări 
Naționale; Vasile Patilineț, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcție, loan Ursu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintei» 
Consiliului Național pentru Știință șl 
Tehnologie, de activiști de partid.

(Agerpres)



PAGINA 4 SCINTEIA — duminică 1 decembrie 1974

r

PRODUCȚIA PESTE PLAN
SEMNĂTURĂ PE PROGRAM!

Realizările record din 
timpul Congresului, înfăp
tuiri obișnuite în zilele ur
mătoare. Cu 0 săptămînă înain
tea deschiderii lucrărilor Congresu
lui, am primit, la redacție, din 
ZALĂU, oraș care începînd cu acest 
cincinal cunoaște din plin suflul în
noitor al marii industrii, o știre 
deosebită : tinărul colectiv al în
treprinderii de conductori electrici 
din localitate se angaja să transfor
me zilele lui noiembrie in zile ale 
producției record. în timpul desfă
șurării lucrărilor Congresului ne-au 
fost comunicate și alte angajamente 
similare — constituite într-un fier
binte omagiu adus marelui forum 
al comuniștilor.

iembrie reprezintă, valoric, mal 
mult de 150 milioane lei, sumă care 
este mult superioară angajamente
lor asumate în chemarea la între
cere pe 1974, adresată de hunedo- 
reni tuturor colectivelor de muncă 
din industria metalurgiei feroase 
din țara noastră. Creșterea produc
ției fizice și valorice s-a obținut cu 
consumuri specifice și cheltuieli 
materiale mai mici decît cele pla
nificate, economisindu-se pe această 
calc 1 600 tone cocs metalurgic, 
5 400 tone metal, aproape 80 000 
tone de combustibil conventional și 
20 milioane kWh energie electrică. 
In același timp s-au realizat, pe an
samblul Combinatului siderurgic 
hunedorean, 125 milioane lei bene
ficii suplimentare, sumă care va 
spori în continuare pînă la sfîrșitul 
acestui an.

pentru Înfăptuirea lor. Accentul 
principal se pune pe utilizarea mai 
eficientă a capacităților de produc
ție. In prezent, timpul efectiv de 
utilizare a mașinilor și utilajelor se 
ridică la peste 90 la sută, fiind muit 
Îmbunătățit față de lunile - anteri
oare. Vom acționa energic pentru 
încărcarea mai bună a liniilor de 
laminare și a secției trăgătorie ds 
oțel tare nr. 2 la sortimentul sîr- 
me de beton precomprimat, pentru 
care așteptăm și sprijinul forului 
de resort. în al doilea rînd, vom

— cînd In fiecare secție s-au atins 
ritmuri de lucru superioare. Un 
exemplu : s-au montat zilnic In 
medie cu 14—15 000 bucăți rulmenți 
mai mult decît media de pînă a- 
tunci, realizindu-se deja ritmurile 
stabilite pentru anul viitor. Aceste 
succese Își găsesc explicația in fo
losirea mai deplină a potențialului 
tehnic și uman. Două exemple : 1) 
Indicele de utilizare a mașinilor a 
fost de peste 91 la sută. 2) S-a ex
tins acțiunea de servire multiplă a 
mașinilor și utilajelor, ajungîndu-se

Buna organizare a mun
cii e intr-adevăr esențială. 
— Luna noiembrie a fost o adevă
rată lună-record pentru colectivul 
nostru, ne-a spus ing. Mihail 
mitrașcu, director adjunct al 
TREPRINDERII „UNIO" 
SATU-MARE. în această lună 
fabricat peste 2 100 tone utilaj
nier, cifră nemaiatinsă vreodată 
Intr-un asemenea interval. în ulti
ma săptămină s-a înregistrat, de

DIN 
am 
mi-

De la Porțile de Fier, în acest an, 5,4 miliarde

tem livra Ia timp produsele către 
beneficiari. Este - vorba de restan
țele la benzi pentru transportoare 
da la Combinatul de articole tehni
ce de cauciuc Pitești, de reductoa- , 
rele mari de la „Progresul“-Brăila 
și motoarele electrice de la I.M.E. 
București.

exagerăm cu nimic afirmînd că 
tocmai stimularea acestor inițiati
ve, generalizarea lor, 
spiritului 
de forță și sprijin ale 
viitoare.

cultivarea 
gospodăresc devin linii 

succeselor

inseam-

Primim acum primele semnale 
despre felul cum aceste angaja
mente au fost îndeplinite. La hidro
generatoarele de la PORȚILE DE 
FIER — ne transmite coresponden
tul nostru Virgil Tătaru — s-au 
atins în aceste zile indici. cu 2,5 la 
sută superiori celor mai înalți in
dici înregistrați aici de la intrarea 
în funcțiune a acestei surse hidro
energetice. Ca urmare, în numai 
cinci zile s-au realizat în plus 2 
milioane kilowați-oră energie elec
trică, hidrocentrala de pe Dunăre 
ridicînd astfel la aproape 5,4 mi
liarde kWh cantitatea de energie 
electrică furnizată de la începutul 
acestui an sistemului energetic 
țional.

na

La aceeași Înaltă tensiune 
entuziasmului se situează și 
plica constructorilor SISTEMULUI 
HIDROENERGETIC DE PE SO
MEȘ. Ei au obținut în săptămină 
Congresului recorduri în muncă la 
toate' punctele de lucru. Un exem
plu semnificativ comunicat de co
respondentul nostru Alexandru Mu- 
reșan : în barajul de la Fîntinele, 
care va pune în mișcare hidrocen
trala subterană de 220 kW de 
la Mărișelu, au fost depuse zilnic 
mai mult de 7 000 mc arocamente, 
ceea ce înseamnă mai mult decît 
dublul mediei realizărilor zilnice de 
pînă acum. „Așa am înțeles noi — 
ne spune tovarășul Teodor Timbuș, 
secretarul comitetului de partid — 
să salutăm muncitorește Congresul.

Un apel de la corespondentul 
nostru din JUDEȚUL OLÎT, Emilian 
Rouă :

— Deși unitatea la care mă refer 
— Întreprinderea de vagoane din 
Caracal — nu a împlinit încă 2 ani 
de existență, aici, muncește un co
lectiv matur, angrenat trup și suflet 
in înfăptuirea exe\^$IM‘ă''ă/sarcini-,'. 
lor economice stabilite de partid. 
Directorul întreprinderii. Dinei Sta- 
mate, ne transmite iln argurrient în 
stare a confirma maturitatea tînăru- 
lui colectiv : „Așa cum ne-am an
gajat, în noiembrie am produs su
plimentar 30 de vagoane de marfă. 
Conștienți că putem da, și mai 
muit, hotărîți să ne autodepășim, 
pină la sfirșitul acestui an vom inai 
fabrica peste plan 200 de vagoane".

Abia încheiată convorbirea cu în
treprinderea din Caracal, citim pe 
telex o altă comunicare :

șe
a 

re

O altă știre din TIMIȘOARA : La 
„Electromotor", producția zilnică 
din această săptămină a crescut cu 
peste 5 000 kW motoare electrice, 
iar Ia întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat, sporul înre
gistrat depășește 400 contori mono- 
fazați pe zi. în același timp, colec
tivele întreprinderilor textile au 
realizat în plus, față de producția 
zilnică planificată, mai mult de
6 000 mp țesături și 3 000 , tricotaje, 
muncitorii fabricii „Modern" au 
confecționat suplimentar, din mate
rie primă economisită, aproape
7 500 perechi încălțăminte.

Remarcabilele realizări obținute 
în timpul desfășurării Congresului 
de colectivele de muncă de pe cu
prinsul întregii țări constituie, din
colo de cifrele și rezultatele re
cord. o dovadă în plus a puterii de 
mobilizare a organizațiilor de 
partid, a dorinței tuturor oamenilor 
muncii de a munci fără preget, cu 
toate energiile și capacitățile lor 
creatoare, pentru fructificarea re
zervelor existente in vederea înde
plinirii cincinalului înainte de ter
men. Totodată, cota maximă atinsă 
in aceste zile în marea întrecere 
socialistă mai confirmă un lucru : 
atunci cînd munca este bine orga
nizată. cînd disciplina este cuvîn- 
tul de ordine la fiecare eșalon pro
ductiv, de la muncitor la director, 
rezultatele nu pot să fie decît „de 
vîrf", la nivelul exigențelor maxi
me stabilite de partid. Permanenti- 
zînd un asemenea stil de muncă, 
comuniștii, oamenii muncii sînt 
hotărîți să transforme producțiile 
record obținute în timpul desfășu
rării Congresului in realizări obiș
nuite. de fiecare zi. Este prima 
sarcină de partid pe care își pro
pun să o înfăptuiască.

L\. i\. ' - .. i .ii ..j

kWh energie

Valea Jiului:
127000 tone

Constructorii

©

©

muncitorești
plan

Pentru ei, 1974 
nă ultimul an al
Iu lui, Cifră de bilanț 
de secretarul general al 
în fața Congresului : peste 80 de 
întreprinderi au înfăptuit prevede
rile cincinalului, 900 de unități în
registrează un substanțial avans de 
timp, de pînă Ia un an, in realiza
rea acestor prevederi. Este unul 
dintre cele mai. frumoase . succese 
pe care clasa noastră muncitoare, 
întregul popor le-au închinat Con
gresului. Bătălia pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen con
tinuă. Consemnăm cîteva din aces
te succese care marchează, deopo
trivă, înfăptuirea prevederilor ac
tualului cincinal, eît și pregătirea 
realizărilor viitoare:

cincma- 
prezentată 
partidului

„SA LUCRAM DOUA ORE PE 
ZI CU MATERIE PRIMA ECONO- 
MISITA" este titlul inițiativei năs
cute, în timpul lucrărilor Congre
sului, pe platforma chimiei din 
Săvinești. Analiza amănunțită a po
sibilităților de folosire judicioasă a 
materiei prime, de valorificare su
perioară a acestora a dus Ia for
mularea mobilizatoarei inițiative. 
Este o inițiativă aflată la început 
de drum, o inițiativă care după re
zultatele obținute pînă in prezent 
oferă garanția faptului că recordu
rile acestui colectiv — care într-o 
singură lună, noiembrie, a realizat 
o producție suplimentară de 60 mi
lioane Iei — vor fi depășite lună 
de lună. Certitudine optimistă — 
dacă avem în vedere că în viitorul 
cincinal producția acestui combinat 
se va dubla.

energeticieni de pe Someș: în 
realizările

• ÎNTREPRINDEREA DE TRI
COTAJE „8 MARTIE" DIN PIA
TRA NEAMȚ anunță realizarea pla
nului la producția globală pe între
gul cincinal. Ca urmare, au fost 
create toate condițiile tehnico-ma- 
teriale pentru ca, pină Ia finele 
anului 1975," să se obțină suplimen
tar o producție în valoare de peste 
300 milioane lei. De reținut că preo
cuparea acestui harnic colectiv pen
tru devansarea cincinalului a fost 
însoțită și de căutări perseverente 
menite să ducă Ia diversificarea 
continuă a producției. Astfel, în 
prezent, circa 80 la sută din volu
mul producției marfă îl reprezintă 
sortimentele noi sau reproiectate, 
corespunzător cu cerințele popu
lației.

„ZILNIC 400 M.C. BETON PES
TE PLAN" este inițiativa construc
torilor hidroenergeticicni dc pe rîul 
Olt, lansată tot în zilele Congresu
lui partidului. Un calcul amplu 
gospodăresc a arătat că. aplicînd o 
serie de soluții tehnice noi^ elabo
rate de specialiștii șantierului de 
construcții din Rm. Vîlcea. se poale 
spori substanțial volumul de be
toane depuse în corpurile barajelor 
și centralelor de la Dăești și Go
vora. Rezultatul ? Devansarea pu
nerii în funcțiune a noilor obiecti
ve hidroenergetice eu cel puțin o 
lună.

Brașov, Cimpia Turzii, Satu-Mare: liniile de 
forță ale realizărilor de vîrf

Peste 80 de întreprinderi au îndepîmit cincinalul

« CONSTRUCTORII DE LOCU
INȚE MARAMUREȘENI lucrează 
de ieri în contul lunii decembrie 
1975. Cu alte cuvinte, încă înainte 
de sfîrșitul acestui an ei vor marca 
îndeplinirea sarcinilor actualului 
cincinal. în acest cincinal ci au pre
dat beneficiarilor 7 000 de aparta
mente, in care s-a mutat o popu
lație egală eu cea a municipiului 
Sighetul Marmației.

„Deviza SIDERURGIȘTILOR HU
NI?,DORENT este : „Oțel mal mult, 
mai bun, mai ieftin". Așa își inti
tula corespondența Sabin lonescu. 
Cităm, in continuare : siderurgișlii 
combinatului din Hunedoara au ra
portat partidului, prin delegatul lor 
la Congres, comunistul Costache 
Trotuș, că în această lună au rea
lizat cei mai înalți indici de pro
ducție și de eficiență economică 
atinși pînă acum în această cita
delă a metalurgiei românești : Can
titatea de produse siderurgice dată 
peste plan în lunile ianuarie — no-

întreaga producție su
plimentară — prin creș
terea productivității muncii. 
„Cînd ne-am întors de la Congres 
— ne spune tovarășul loan Stama- 
tiev. Erou al Muncii Socialiste, di
rectorul întreprinderii „INDUS
TRIA SÎRMEI" DIN CîMPIA 
TURZII — am aflat cu bucurie că, 
în această perioadă, colectivul nos
tru a obținut adevărate recor
duri în muncă. Producția 
nică suplimentară a depășit 
milioane lei, nivel care se 
ține. Aceasta constituie o 
ranție a îndeplinirii și depășirii an
gajamentului nostrj revizuit de a 
obține o producție suplimentară pe 
arest an de peste 100 milioane lei. 
întregul spor de producție este ro
dul creșterii productivității muncii. 
Volumul beneficiilor va fi cu pesle 
10 milioane lei peste cel planificat. 
Acum, după ce cunoaștem precis 
obiectivele mărețe trasate de Con
gres, întregul nostru colectiv de 
metalurgiști acționează cu hotărîre

.. "■ ............... .. . J- ... c
asigura o continuă diversificarei(»f! ' ca un muncitor să lucreze la 
producției și creșterea ponderii 
produselor cu caracteristici supe
rioare, așa cum prevăd Directivele 
Congresului. Chiar în timpul Con
gresului au fost introduse în fa
bricație noi sortimente de oțeluri 
pentru rulmenți și sîrme speciale".

zil- 
dottă 
men- 

ga-

Lucrăm în ritmurile sta
bilite pentru anul viitor I 
Din relatarea inginerului Gheorghe 
Badea, director general al grupului 
de întreprinderi pentru fabricația 
rulmenților și organelor de asam
blare, aflăm că ÎNTREPRINDEREA 
„RULMENTUL" DIN BRAȘOV a 
încheiat cele 11 luni din acest an 
cu un bilanț prestigios. Planul pro
ducției globale a fost depășit cu 
41,5 milioane, realizîndu-se peste 
prevederi cîteva zeci de mii bucăți 
rulmenți. Realizări fără precedent 
a cunoscut întreprinderea în ulti
mele zile — în timpul Congresului

mașini.
— Sînt rezultate'cu care ne mîn- 

drim — aprecia directorul general, 
în același timp, aceste rezultate ne 
obligă la mai mult. în. acest sens 
precizez că, pînă la sfîrșitul anului, 
vom menține ritmul actual de lu
cru. Totodată, ne preocupă intens 
asigurarea mai bunei pregătiri a 
producției pentru anul viitor. Iată 
cîteva măsuri aflate în stadiu de 
finalizare : atingerea parametrilor 
proiectați la linia automată de la
minare cu încălzire prin curenți de 
inducție ; reducerea cu 5—6 zile a 
timpului afectat pentru repararea 
mașinii automate de forjat inele ; 
impulsionarea ritmului de lucru 
pentru dezvoltarea capacităților la 
secțiile cuzineți și mecanic-șef. Și, 
intrucît pregătirile producției anu
lui viitor sînt pe încheiate, ne-am 
propus să trecem de îndată la pre
gătirea producției pentru cincinalul 
următor.

asemenea, un record 
utilaj minier. Sintem mîndri să ra
portăm că acest succes marchează 
un pas foarte important inainte pe 
linia traducerii în viață a indica
ției secretarului general al partidu
lui de a spori ponderea utilajului 
minier destinat exploatării cărbu
nelui „la zi" din unele bazine 
niere.

Cit privește angajamentul 
pină la sfirșitul anului, doresc 
precizez că vom onora exemplar 
sarcina de a livra importante can
tități de utilaje, între care noi ti
puri de transportoare carierelor la 
zi de la Roșia de Jiu și Lupoaia. 
In acest scop am luat măsuri pen
tru a asigura o bună organizare a 
lucrului la fiecare loc dc muncă, 
pentru întărirea disciplinei. Din 
păcate, mai întîmpinăm unele greu
tăți în aprovizionarea cu piese și 
subansamble. De aceea, apelăm din 
nou la furnizori (despre restanțele 
în livrări s-a scris în „Scînteia" 
din 16 noiembrie a.c.) pentru a-și 
respecta obligațiile contractuale, 
pentru ca, la rîndul nostru, să pu-

O MINERIT DIN NORDUL MOL
DOVEI anunță îndeplinirea preve
derilor planului de investiții pe în
tregul cincinal.

« ȚESĂTOARELE DR LA ÎN
TREPRINDEREA TEXTILA DIN 
ORȘOVA, real'izînd prevederile cin- ' 
cinalului, au livrat peste plan pînă 
la sfirșitul lunii noiembrie produse 
în valoare de 90 milioane Iei. O 
precizare : întregul spor de produc
ție a fost obținut pe seama creșteri) 
productivității muncii.

„ÎN FIECARE ZI. CÎTE TREI 
METRI DE ȚESĂTURI PESTE 
PLAN DE LA FIECARE RĂZBOI". 
Inițiativa harnicelor textiliste de la 
întreprinderea „Moldova" din Bo
toșani a dus Ia realizarea unei pro
ducții suplimentare de 261 mii 
metri liniari de țesături. Acum nu 
încape nici o îndoială că în gene
ralizarea acestei initiative se află 
cheia importantului avans de timp 
cîștigat în realizarea cincinalului.

Inițiativa șefului de brigadă Pe
tre Constantin. Erou al Muncii So
cialiste. de la mina Lunarii, da a 
realiza LUNAR DOUA CICLURI ÎN 
PLUS ÎN ABATAJELE FRONTA-

a 
23

mi-
luat

să

O GRUPUL DE ȘANTIERE PEN
TRU CONSTRUCȚII FORESTIERE 
DIN RM. VÎLCE^, care își desfă
șoară activitatea în 6 județe ale 
țării, a realizat prevederile cincina
lului. Ei îndeplinesc acum noi și 
importante sarcini de plan, supli
mentare atacînd lucrările la, deco- 
pertările de la exploatarea minieră 
Rogojelu, lucrările la fabricile de 
prelucrare a lemnului din Rm. 
Vîlcea și Tg. Jiu.

Inițiativă muncitorească 
răspundere gospodă- 

bătălie pentru
termen a cin-

rească, marea
realizarea înainte de 
cinalului, la loc de cinste se situ
ează inițiativele muncitorești. Nu

fost preluată pînă acum 
brigăzi din Valea Jiu- 

Peste 40 de brigăzi și echi- 
din acest bazin minier s-au 

alăturat Inițiativei membrilor bri- 
Căzii Ini 
ploatarea 
piis să 
RECORD 
MERA.

Extinderea Inițiativelor amintite, 
ca și a altor acțiuni de perfecțio- 

.' nare a sistemului de organizare a 
muncii, a condus la creșterea pro
ducției zilnice, pe ansamblul Văii 
Jiului, cu 7 000 tone de cărbune; 
Unitățile miniere din acest impor
tant bazin carbonifer al tării aii 
livrat de Ia începutul anului 127 000 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic peste

Cu această 
conferința de 
ză prin fante 
ritul de răspundere, 
și hărnicia cu care oamenii muncii 
răspund chemării adresate națiunii 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
convteși fiind că așa și numai așa 
vor fi îmbogățite resursele ridică
rii continue a bunăstării materiale 
și spirituale. vor fi atinse noi 
culmi ale civilizației socialiste.

LE 
de 
lui. 
pe

Petru Roman, de la ex-l 
Aninoasa, care și-mț, nrp- 
or^anizeze SCHIMBURI 

ÎN ABATAJELE-CA-
, ....i fe si .a

sarcinile de plan.
Știre încheiem tele-r 
astăzi, care . ilustrea-j 
demne de laudă spi- 

entuziasmul

Viorel SĂLĂGEAN
Dan CONSTANTIN 
și corespondenții „Scînteii

Colectivul tinerei întreprinderi de cazane mici și arzătoare din Cluj-Napoca se înscrie cu rezultate de prestigiu in cronica întrecerii socialiste. Astfel, aici s-a realizat In acest an o producție globalâ suplimentara de peste 8 milioane lei, parametrii proiectați fiind atinși cu 
3 luni inainte de termen. Unitatea a omologat și asimilat in fabricație in 1974 8 tipuri de cazane și 12 arzătoare complet automatizate, cu un consum redus de combustibil. lată-i în fotografii (în ordinea de la stingă la dreapta) pe cîțiva dintre fruntașii între

prinderii : tehnicianul Vasile Fărcășan șl lăcătușul Andrei Ocskai (foto 1), debitorul Irini Petru (foto 2), lăcătușul Vasile Petruț (foto 3), maistrul Miron Rancea și cazangiul Corneliu Rat (foto 4) Foto: S. Cristian

y

(Urmare din pag. I)
creatoare, de elanul și hărnicia tu
turor ca să se asigure îndeplinirea 
exemplară a fiecărei prevederi — 
fie că este vorbă de cele privind 
dezvoltarea in continuare în rit
muri înalte a producției, progresul 
industrial al fiecărui județ, făuri
rea unei agriculturi moderne in
tensive, realizarea impresionantu
lui program al construcției de lo
cuințe sau asigurarea în continuare 
a stabilității prețurilor. întreaga 
activitate politico-educativă des
fășurată de organizațiile de partid, 
de propagandiști și agitatori pen
tru explicarea convingătoare a ca
racterului științific al documente
lor’ Congresului, ca și a întregii po
litici a partidului, are rolul unei 
puternice pirghii mobilizatoare, de
oarece cu cit va pătrunde mai a- 
dino în conștiințe ideea realismu
lui obiectivelor stabilite de Con
gres, cu atit va spori amploarea și

Intensitatea mișcării de masă pen
tru traducerea lor în viață.

Constituie o cerință primordială 
a etapei actuale ca spiritul știin
țific propriu documentelor Congre
sului să-și exercite forța de ira
diere gsupra întregii activități prac
tice pentru materializarea aces
tora. Făurirea unei economii cu 
un atit de înalt grad de com
plexitate și dinamism presupu
ne o organizare riguros științifică 
în fiecare ramură economică și uni
tate productivă. Numai pe temelia 
unei asemenea organizări, care să 
asigure fructificarea integrală a re
zervelor interne ale producției, a 
resurselor de materii prime și ma
teriale, numai printr-o perfectă 
funcționare a relațiilor contractuale 
între întreprinderi, prin precizia a- 
provizionării tehnico-materiale. iși 
pot găsi îndeplinire obiectivele de 
creștere a productivității muncii, de 
creștere a eficienței în toate sec
toarele și verigile economiei națio

nale. Efectiv, cerințele făuririi me
canismului economico-social com
plex și suplu pe care îl edificăm 
impun imprimarea pretutindeni a

lui partidului chemarea ca cincina
lul viitor să devină cincinalul re
voluției tehnico-științifice, al afir
mării largi a cuceririlor celor mai

Iui instrument in Înfăptuirea do
cumentelor programatice adoptate. 
Nu este, desigur, un secret că mai 
pot fi întîlnite nu rareori mani-

Să. promovăm 
responsabil a

spiritul științific, 
documentelor Co

realis

unui stil și a unor metode științi
fice de muncă în activitatea prac
tică, eradicarea oricărei manifes
tări de improvizație și diletantism.

Adresînd de la tribuna Congresu-

avansate ale cunoașterii în toate 
ramurile și sectoarele industriei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
cu putere faptul că știința este și 
va fi tot mai mult principa-

festări ale unor atitudini rutiniere, 
refractare progresului, tehnologii 
avansate care nu-și găsesc apli
care, că idei tehnice prețioase ră- 
mîn intre coperțile dosarelor, ini

țiative valoroase nu sînt întotdea
una sprijinite. Or, una din princi
palele concluzii ale lucrărilor Con
gresului constă în necesitatea de a 
se deschide porți largi aportului 
științei la realizarea tuturor obiec
tivelor dezvoltării eccnomico-so- 
ciale.

în același timp, partidul accen
tuează că un corolar și atribut e- 
sențial al organizării științifice con
stă în instaurarea unui climat de 
desăvîrșită ordine și disciplină la 
scara întregii societăți, a tuturor 
celulelor ei. Fiecare organizație de 
partid, fiecare colectiv de muncă 
trebuie să desprindă ^concluzii prac
tice din adevărul axiomatic că or
dinea și disciplina reprezintă ce
rințe legice, obiective ale dezvoltă
rii societății socialiste, condiții 
fundamentale pentru îndeplinirea 
unor obiective atit de grandioase ca 
acelea stabilite de Congres.

„Programul partidului — progra
mul poporului" — este lozinca mo
bilizatoare întruchipind voința de 
nezdruncinat a tuturor cetățenilor 
patriei de a munci fără preget spre 
a da viață hotărîrilor marelui fo
rum al comuniștilor români. Veștile 
sosite din toate colțurile țării care 
consemnează noi succese în pro
ducție, noi izbînzi in bătălia pen
tru realizarea cincinalului înainte 
de termen exprimă concludent 
răspunsul prin fapte pe care po
porul îl dă chemării însuflețitoare 
adresate de secretarul .general al 
partidului în cuvîntarea rostită la 
încheierea lucrărilor Congresului. 
Este cea mai concludentă ilustrare 
a patriotismului socialist în acțiu
ne, a încrederii și devotamentului 
neprecupețit cu ' care întregul po
por înfăptuiește politica marxist- 
leninistă a partidului, pusă în 
slujba binelui și fericirii oamenilor, 
a înfloririi patriei socialiste.
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la aniversarea 
actului istoric de Ia
1 decembrie 1918

„ ......:...........■ ... ......

„Istoria demonstrează că formarea statului național 
unitar român nu a fost rezultatul unui eveniment in- 
tîmplător, de conjunctură, al înțelegerilor intervenite 
la masa tratativelor; tratatul de pace n-a făcut decît 
să consfințească o situație de fapt, creată de lupta 
maselor populare,(Unirea Transilvaniei cu România a 
constituit înfăptuirea firească a năzuinței seculare de 
unitate a poporului nostru, a visului pentru care au 
luptat și s-au jertfit nenumărate generații de înaintași, 
împlinirea unei necesități obiective a însăși dezvoltării 
istorice".

fD/lV PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN)

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu ocazia survolării teritoriului României vecine, vă transmit feli
citări din inimă și salutări dumneavoastră și poporului prieten.

JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

In studiul „Mersul revoluției In 
istoria românilor", N. Bălcescu ex
prima, lapidar, un mare adevăr : 
„Unitatea națională fu visarea iu
bită a voievozilor noștri cei viteji, 
a tuturor bărbaților noștri cei mari, 
care întrupară in sine individuali
tatea și cugetarea poporului spre a 
o manifesta lumii".

Unitatea poporului român por
nește din etnogeneză. în spațiul 
carpato-dunărean, admirabilă uni
tate geografică, o cetate de munți 
înconjurată de ape, s-a născut și a 
trăit, încă din primele veacuri ale 
mileniului. întîi al erei noastre, a- 
celași popor : românii, coborîtori din 
daco-romani.

Vicisitudinile istoriei n-au îngă
duit însă crearea unui singur stat 
al românilor în timpul Evului me
diu. Totuși, momentele de colabo
rare economică, politică, militară 
n-au lipsit.

Unirea realizată de Mihai Vitea
zul s-a întipărit adine în conștiința 
românilor și, la rîndu-i, a contri
buit la hrănirea, lâ înflăcărarea i- 
dealului de unitate. Cu dreptate 
observa N. Iorga : „De la. 1600, nici 
un român n-a mai putut gîndi U- 
nirea fără uriașa lui personalitate, 
fără paloșul sau securea lui ridi
cată spre cerul dreptății, fără chi
pul lui de curată și desăvîrșită poe
zie tragică".

Jugului într-o parte a țării grăbea 
eliberarea și unitatea întregii na
țiuni române. Asociațiile culturale, 
ca „Astra" din Sibiu sau „Liga cul
turală" din București, au dus o 
luptă tot mai stăruitoare, mai in
tensă, mai rodnică de propagandă 
politică și culturală în vederea u- 
nirii Transilvaniei cu România in
dependentă. Răsunătorul proces al 
Memorandumului a înfierbîntat și 
mai mult spiritele.

La sfîrșitul veacului XIX șl în
ceputul celui de-al XX-lea, unirea 
Transilvaniei cu România devenise o 
necesitate vitală — economică, politi
că și spirituală. Ea acaparase total

se făcuse de sute de ani. In dimi
neața zilei de 1 decembrie, ca la 
un semnal, lumea românească a 
purces spre Alba Iulia... pe jos șl 
cu căruțele". Ca în zilele revoluției 
din 1848, cînd Avram Iancu chema
se poporul la Blaj, și acum, cu un 
entuziasm ce depășește marginile 
închipuirii, s-au adunat, la 1 de
cembrie 1918, peste 100 000 de ro
mâni, îndeosebi țărani și munci
tori. Toți veneau cu flamurile tri
colore desfășurate și cu marșul U- 
nirii în glasuri.

Adunarea națională de la 1 de
cembrie 1918 a ales Marele sfat na
țional, care, întrunit în Sala Casi-

56 de ani de la unirea Transilvaniei 

cu România

■ Nevoia de Unire a sporit odată 
eu dezvoltarea puterii economice, 
odată cu îmbogățirea culturală, o- 
dată cu transformarea simțămîntu- 
lui național într-o conștiință națio
nală clară, puternică. Răscoala lui 
Horea, truda intelectuală a ilumi
niștilor transilvăneni, revoluția lui 
Tudor Vladimirescu, biruința lim
bii române în secolele XVII și 
XVIII, împotriva încercărilor de 
deznaționalizare, înflorirea culturii 
în grai românesc, tbate au contri
buit la întreținerea și răspîndirea 
ideii de unitate, care a cuprins 
masele și a devenit o forță, o mare 
forță, imposibil de înfrînt. Revolu
ția de la 1848 a însemnat momen
tul cînd poporul a pus această pro
blemă în fața lumii întregi. Cuceri
rea independenței, în 1877, a dat lin 
nou impuls și o nouă vigoare lup
tei pentru unitate. G. Bariț arăta 
cit de mult s-au bucurat transilvă
nenii cînd au aflat că România 
și-a dobîndit libertatea ; scuturarea

conștiința întregului popor de pre
tutindeni. Dorind cu înflăcărare 
deăăvirșirea unificării statale a po
porului român, clasa muncitoare 
din România arăta că Unirea tre
buia și putea fi realizată prin lup
ta revoluționară, socială și națio
nală.

Lupta poporului român pentru 
desăvîrșirea statului său național 
a putut fi încununată de succes în 
condițiile favorabile create de pră
bușirea imperiilor otoman, habsbur- 
gic și țarist, sub presiunea luptei 
de eliberare a popoarelor, de vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, care a deschis o nouă 
epocă în dezvoltarea societății o- 
menești.

în lupta lor revoluționară și na
țională, românii din Transilvania 
au format „Consiliul național ro
mân central", la care a participat 
și secția română a Partidului so
cial-democrat. Consiliul a convocat, 
pe cimpul lui Horea din Alba Iu
lia, Adunarea națională cu scopul 
de a hotărî unirea Transilvaniei cu 
România. „N-a fost nevoie de o 
deosebită pregătire a opiniei publi
ce, scria Lucian Blaga. Pregătirea

nei din Alba Iulia, a votat, cu mare 
entuziasm, unirea Transilvaniei cu 
România. Cuvintele emoționante ale 
rezoluției au înflăcărat inimile : 
„Adunarea națională a tuturor ro
mânilor din Transilvania, Banat și 
Țara Ungurească, adunați prin re
prezentanții lor îndreptățiți la Alba 
Iulia în ziua de 1 decembrie 1918, 
decretează unirea acelor români și 
a teritoriilor locuite de dinșii cu 
România"... Văzduhul a clocotit de 
urale și cerul s-a învăpăiat de flu
turarea steagurilor. A fost cel mai 
patetic moment din toată istoria de 
pînă atunci a poporului român.

Formarea statului național român 
unitar a' răspuns cerințelor obiec
tive ale dezvoltării istorice care 
impuneau cu stringență încheierea 
procesului de formare a statelor 
naționale aflate sub dominația ma
rilor imperii din Europa. „Reali
zarea acestui deziderat istoric -- se 
subliniază în Programul partidu
lui — a fost rodul luptei maselor 
largi populare, a muncitorimii, ță
rănimii, intelectualității, a cercuri
lor înaintate ale burgheziei, a prin
cipalelor clase și pături ale socie

tății, opera întregului popor, a în
tregii națiuni".

Sărbătorim a 56-a aniversare a 
actului istoric care a consfințit uni
rea Transilvaniei cu România in 
condițiile deplinei înfăptuiri a I- 
dealurilor de eliberare socială șl 
națională pentru care veacuri in 
șir au luptat nenumărate generații 
de patrioți luminați și militanți re
voluționari. Una din marile cuce
riri ale socialismului o constituie 
lichidarea pentru totdeauna a asu
pririi naționale, realizarea deplinei 

. egalități în drepturi a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Rezolvarea marxistă a 
problemei naționale s-a materiali
zat in crearea condițiilor pentru 
participarea lor activă la viața e- 
conomico-socială, la conducerea 
societății, precum și în asigurarea 
învățămîntului în limba maternă și 
a dreptului de folosire liberă a aces
teia. Statornica preocupare a parti
dului și statului nostru pentru re
partizarea armonioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriu] țării, 
imprimarea unui ritm mai rapid 
de industrializare în zonele altă
dată menținute în înapoiere econo
mică, printre care și cele unde, ală
turi de români, locuiesc și oameni 
ai muncii de alte naționalități, dez
voltă și consolidează baza materia
lă a egalității în drepturi a tuturor 
cetățenilor țării.

Aprobarea deplină și adeziunea 
unanimă a oamenilor muncii de 
toate naționalitățile — români, ma
ghiari, germani — față de istori
cele hotărîri ale Congresului al 
XI-lea, puternicul avînt al mun
cii creatoare pentru realiza
rea cincinalului înainte de ter
men constituie expresii grăitoare 
ale unității întregului nostru popor 
in lupta pentru înflorirea patriei 
.socialiste.

Nu poate fi în zilele noastre o 
mai înaltă cinstire a luptei înain
tașilor, a tradițiilor noastre patrio
tice, decît eforturile creatoare pen
tru înfăptuirea grandiosului pro
gram de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României 6pre comu
nism.

Dumitru ALMAȘ

Intîlnîri la C.
Simbătă , dimineața, tovarășul Iosif 

Uglar, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
S-a întilnit. cu Gunvor Ryding, mem
bru al Biroului PoHtic al Partidului 
de Stînga-Comuniștii din Suedia, 
care a condus delegația P.S.C.S. la

*

Simbătă după-amiază, tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu 
delegația Partidului Socialist din 
Japonia, condusă de Katsujiro Na- 
gai, vicepreședinte al Comitetului E-

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

A participat tovarășa Aneta Spor
nic, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
xecutiv Central al P.S. din Japo
nia.

Cu acest prilej, într-o atmosferă 
prietenească a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de priete
nie între P.C.R. și P.S.J.

Cale liberă**
O urare îndeobște cunoscută 

nu numai de ceferiști. In cazul 
nostru, urarea „Cale liberă" a 
fost rostită de peste 30 000 de ori, 
în actualul cincinal, de către 
constructorii de vagoane din A- 
rad. Adică, a fost rostită pentru 
fiecare din Cele '29 400 vagoane- 
marfă și pentru fiecare din cele 
1 300 vagoane călători care au 
primit „cale liberă" pentru ma
gistralele de fier ale patriei și 
din alte țări. Știți ce înseamnă 
cele 30 700 de vagoane, puse cap 
la cap ? Un tren cu o garnitură 
care ar acoperi distanța Arad- 
BuCurești.

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite câștigă

toare la tragerea la sorți lunară 
din 30 noiembrie 1974
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1 05248 01 • 50 000
1 58304 23 25 000
1 50042 31 15 000
1 81782 58 10 000
1 38381 77 5 000
1 40209 80 5 000
1 46470 21 5 000
1 22868 56 5 000
1 42269 50 5 000
1 G9220 46 3 000
1 84060. 78 3 000
1 21403 64 3 000
1 06568 30 3 000
1 77843 56 3 000
1 55482 46 3 000
1 03916 31 3 000
1 35479 71 3 000

Terminația
seriei

obligați-
unilor

100 183 52 2 000
100 614 68 2 000
100 250 43 2 000

T00 272 76 2 000
100 728 35 2 000
100 422 38 1 000
100 563 01 1 000
100 937 40 1 000
100 693 56 1 000
100 371 74 1 000
100 807 30 1 000
100 556 46 1 000
100 088 48 1 000
100 012 02 1 000
100 553 42 1 000
100 059 07 1 000
100 849 66 1 000
100 144 42 1 000
100 615 07 1 000

1 000 66 05 800
1 000 87 58 800
1 000 15 63 800
1 000 59 66 Bdo

S 917 TOTAL: 5 749 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor, cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
* sucursalele și filialele C.E.C.

DUMINICA, t DECEMBRIE

PROGRAMUL I

«,30 Deschiderea programului.
8,45 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru .copii : 

■ Daktari.
10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii. Arta inter

pretativă românească.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
15.30 Magazin sportiv.
16,25 Coloane ale istoriei : Transil

vania (I) — film documentar.
16,55 Film serial „Nemuritorul^ 

— episodul 5.
17.45 Floarea din grădină — eml-

siune-concurs pentru tineri
interpreți de muzică popu
lară.

18,40 Legenda păsărilor.
19,00 Reporter ’74.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
80,10 Flecare... cîte-o floare — mu

zică ușoară.
10.20 Film artistic : „Acei oameni 

minunați și mașinile lor zbu
rătoare". Producție a stu
diourilor engleze.

s . ■ - b mom

Handbal la nivelul campionilor
Steaua —

Ieri seară, Steaua, echipa campioa
nă a României, s-a calificat în sfer
turile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni", după ce a învins și 
în partida retur, cu 21—20, binecu
noscuta formație sovietică „Institutul 
de aviație Moscova" (în primul meci, 
scorul fusese de 24—22 în favoarea 
echipei noastre).

Fără îndoială, publicului de la Pa
latul sporturilor și culturii, ca și te
lespectatorilor, victoria echipei Steaua 
le-a dat o mare satisfacție de ordin 
sportiv. Nu mai puțin îmbucurător a 
fost însă și faptul că sportivii noștri 
desfășoară în fața numeroșilor lor 
susținători un joc demn de renumele 
mondial al handbalului românesc. 
Ieri, în compania unei formații de 
club deosebit de valoroase — să nu 
uităm că Maksimov, IUri Klimov, 
Kravțov, Oganezov și Mahorin au 
fost titulari în reprezentativa sovie
tică la turneele importante din ulti
mii ani — Steaua a demonstrat, un 
joc complet, în care s-au împletit 
strîns virtuozitatea tehnică cu vigoa
rea fizică și uimitoarea abilitate tac-

ÎN CÎTEVA
Campionatele internaționale de 

tenis de .masă ale. Scandinaviei au 
continuat în localitatea suedeză Karls- 
ham cu disputarea primelor me
ciuri din turneele individuale. în pro
ba de simplu femei, Maria Alexandru 
a dispus în primul tur cu 3—1 (23—21, 
21—9, 19—21, 21—16) de suedeza Bri- 
gitta Olsson. în turul următor, Ma
fia Alexandru a întîlnit-o pe campi- 
bapa europeană Judith Magos (Un- 
garia) în fața căreia a cîștigat cu 
3—1 (21—16, 21—13, 19—21, 21—18),

Proba masculină ,pe echipe a fost 
ciștigată de formația R. P. Chineze, 
Care a întrecut în finală cu 3—0 se- 
lecțidnata Suediei. în finala probei 
feminine pe echipe, Japonia a învins 
cu 3—0 echipa U.R.S.S,

Institutul de aviație Moscova 21—20
tică cu spiritul competitiv înalt. Ca 
scor, echipa noastră a condus de la 
început pină la sfîrșit, iar diferența 
finală de numai un gol se explică, 
desigur, prin replica excelentă a ad
versarilor, dar și prin relaxarea care 
intervenea în sinul formației bucu- 
reștene ori de cite ori tabela de 
marcaj indica mai multe puncte în 
favoarea Stelei.

,Din echipa bucureșteană s-au dis
tins ieri portarul Ștefan Orban — cu 
aport extraordinar în cîteva momen- 
te-cheie ale partidei — Kicsid, Voi- 
na, Stockl și, firește, Cristian Gațu ; 
de la moscoviți s-au remarcat Maksi
mov, cu aceleași șuturi redutabile 
(ieri a marcat 9 goluri), Kravțov și 
Oganezov. Imparțial, și foarte sever, 
arbitrajul iugoslavilor Simanovici și 
Valcici.

V. M.
în deschidere la partida de hand

bal a avut loc meciul internațional 
de baschet dintre echipa Steaua și 
selecționata Armatei Greciei. Bas- 
chetbaliștii români au terminat în
vingători cu scorul de 73—72 (38—38).

RÎNDURI
Cunoscutul tenisman american 

Jimmy Connors nu va participa la 
„Turneul campionilor" de la Mel
bourne, unde, începind de la 10 de
cembrie, vor fi prezenți primii opt 
clasați în „Marele Premiu — F.I.L.T.". 
Din cercurile apropiate jucătorului 
american se anunță că acesta nu se 
poate deplasa la Melbourne, fiind su
ferind. Astfel, în cazul că nu vor 
apărea și alte forfaituri, la turneul 
de la Melbourne vor participă : 
Guillermo Vilas, Manuel Orantes, 
Bjorn Borg, Raul Ramirez, Hie Năs- 
tase, Onny Parun, Harold Solomon 
și John Newcombe (ultimul necla
sat între primii opt, dar reprezen
tant, din oficiu, al țării gazdă).

FOTBAL - DIVIZIA A
• Ieri : Politehnica Iași — Di
namo 3—A 9 Azi : F.C.M. Re
șița — Universitatea Craiova 
și celelalte meciuri ale etapei 

a XVI-a

Ieri, la Iași, echipa locală Politeh
nica a jucat cu fruntașa clasamentu
lui diviziei A, echipa Dinamo, un 

, meci in cadrul etapei a XVI-a a 
campionatului național. A învins Di
namo cu 4—3 (1—1), după ce scorul 
fusese in două rînduri favorabil le-/ 
șenilor. Prima parte a meciului a 
fost agreabilă și cu un joc de bună 

’calitate, atît Dinamo cit și Politeh
nica construind cu grijă acțiuni bune 
și spectaculoase. Scorul l-au deschis 
ieșenii prin Romilă (min. 28), însă 
Dinamo — care ieri n-a pus accent 
pe defensivă, după obiceiul echipe
lor ce joacă în deplasare — a ripos
tat cu atacuri succesive, obținind re
pede egalarea prin Georgescu (min. 
31). După pauză, deși s-au marcat 
nu mai puțin de cinci goluri, jocul 
a fost mai puțin frumos, mai puțin 
ordonat,, cu multe greșeli ale apără
torilor din ambele echipe. Au înscris, 
în ordine : Dănilă — Politehnica 
(min. 51), Ciocîrlan — Politehnica 
(autogol, min. .62), Georgescu — Di
namo (mln. 67 și, din penalti, min. 
82), Dănilă (min. 87).

Cu această victorie, Dinamo tota
lizează 25 de puncte și așteaptă ceva 
mai liniștită, rezultatul meciului de 
azi dintre F.C.M. Reșița (21 p) și U- 
niversitatea Craiova (16 p). Ultimele 
știri dau ca nesigură prezența lui 
Beldeanu în formația reșițeană, in 
timp ce la craioveni se pare că va 
juca de la începutul partidei centrul 
înaintaș Bălan, intr-un cuplu cu Bă
lăci.

Celelalte șapte pârtide ale etapei 
de astăzi, partide care vor începe 
toate de lă ora 14, sint : Steaua (15 
p) — F. C. Argeș (13 p) ; F.C. Con
stanța (13 p) — Sportul studențesc 
(13 p) ; Steagul roșu (13 p) — F.C. 
Chimia (11 p) ; F. C. Galați (8 p) —. 
U.T.A. (17 p) ; „U“,Cluj-Napoca (16 
p) — Olimpia (15 p) ; A.S.A. (19 
p) — Jiul (14 p) și Politehnică Timi
șoara (14 p) — C.F.R. (17 p).

Delegația guvernamentală română 
s-a înapoiat de la Tirana

Delegația guvernamentală română, 
Condusă de tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi- 

«nistrul Comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, care 
a participat la manifestările prile
juite de cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării Albaniei, s-a înapoiat, 
simbătă Ia amiază, în Capitală.

Din delegație au făcut parte Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Ion Stoian, ambasa
dorul României la Tirana.

Lă sosire, pe aeroportul Otopenl,

membrii delegației au fost salutați de 
tovarășii Emil Drăgănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii Ministerului Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, și alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți Nikolla Profi, am
basadorul Albaniei la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

CRONICĂ
Prin Decret Prezidențial, tovarășul 

Emil Drăgănescu a fost eiiberat din 
funcția de președinte al Comitetului 
de Stat al' Planificării, urmînd ca în 
Calitate de viceprim-ministru al gu
vernului să coordoneze unele sec
toare economice.

Prin același decret, tovarășul Mi
hai Marinescu a fost eliberat din 
funcția de prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale și numit în funcțiile de vice- 
prim-ministru al guvernului și de 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării.

★

Prin Decret Prezidențial. toVarășul 
Matei Ghigiu a fost eliberat din 
funcția de ministru al construcțiilor 
industriale.

Prin același decret, in funcția de 
ministru al construcțiilor Industriale 

' a fost numit tovarășul Vasile Bum- 
băcea.

De la ADAS
/

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor mixte de,viață pentru luna 
noiembrie 1974 au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

V.B.V.’; W.G.Z. ; B.T.D. ; Y.G.D. ; 
H.VJE. ; H.L.W, ; D.L.U. ; T.B.X.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și, la următoa
rele trageri lunare este necesar ca 
asigurații să achite primele de asi
gurare la termenele stabilite.

Informații
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Giosan, a adresat pre
ședintelui Consiliului Național al El
veției. Simon Kohler, și președinte
lui Consiliului Statelor al acestei 
țări. Heinrich Oechslin, telegrame de 
felicitare cu prilejul alegerii lor în 
aceste funcții.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macoyescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului de stat însăr
cinat cu afacerile externe al Repu
blicii Centrafricane, Joseph Potolot, 
cu ocazia celei de-a XVI-a aniver
sări a republicii, Ziua națională a 
acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a primit din partea mi
nistrului. de.. .externe al Republicii: 
Arabe Yemen, Yahya Hamoud Gegh- 
man, o telegramă de mulțumire pen
tru felicitările adresate cu, prilejul 
numirii sale în funcția respectivă.

★

Orchestra simfonică a Filarmonicii 
din Zagreb, sub conducerea dirijoru
lui Mladen Bășici, a prezentat, sim
bătă seara, în sala Ateneului Român, 
un concert de gală, care a avut in 
program lucrări de Stravinski, Stan
ko Horvat și Brahms. Solistul con
certului a fost pianistul. Ranko Filjak.

în asistența la concert Se aflau Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii, și Educației Socia
liste, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, persona
lități ale vieții culturale.

Au fost prezenți, de asemenea, Pe- 
tar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, alți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră, membri ai corpului diploma
tic, precum și Iakșa Bucevici,1 sub
secretar al Consiliului Executiv al 
Republicii Socialiste Croate.

(Agerpres)

| Meșterul de 
| la Momești

!în comuna Șolonț, din apro
pierea Moineștiului, învățătorul 
pensionar Constantin Cucu și-a 
descoperit o nouă vocație. Folo- 

Isind ca „materie primă" paiele 
de grîu (in culoarea lor natura
lă sau vopsite), el întruchipează 

(personaje, conturează edificii, 
închipuie scene de muncă, re
produce pitorescul priveliștilor 
din împrejurimi, Cu migală, is- 

Icusință și fantezie, Cucu a fău
rit, din paie împletite sau lipi
te, sute de lucrări stîrnind ad- 

Imirația celor din jur. La ultima 
lui expoziție, vizitatorii au ză
bovit îndelung în fața persona- 

Ijelor atit de îndrăgite din lu
mea poveștilor lui Creangă : 
„Capra cu trei iezi", 
Alb", „Punguța cu doi bani".

I Pentru iarna care vine și-a fă
cut rost de o claie întreagă 
paip.

„Harap

de

După 126
de ani

Arhi- 
pose- 

de
Filiala din Baia Mare a 

velor statului a intrat în 
sta undi hîrtii îngălbenite 
vreme, pe care se află scris pre
cum Că un oarecare Vdsilică 
Mustea, „den-ixreună cu soața", 
ar fi vîndut un porc consătea
nului lor, Petre Cristea, din 
Coruiehi-Maramureș. Pînă aici, 
nimic deosebit. Deosebit este 
faptul Că diacul Vasilie Indrean, 
care încheiase actul de tranzac
ție în ziua de 19 august 1S4S, 
a scris cele de cuviință pe o 
adeverință de participare a ți
nui maramureșean la Adunarea 
Națională de lă Blaj, din mai 
1848. .Deșcoperir.efl,,rintimplatoa^- , 
re, aduce în'că b dovadă despre 
puternicul ecou pe care l-a avut 
în Maramureș -acel ,,an fierbilir 
te" - 1848.

întrebare...
La un control al serviciului 

de circulație, omului de la vo
lan, Gavril Județ, din Tiha Bîr- 
găului (Bistrița-Năsăud), i s-a 
dat o fiolă. Verde s-a făcut. A 
recunoscut :

— Am băut. Sînt vinovat. 
Plătesc. Dar acuma, noâptea, 
n-am bani la«mine. Vin mîine 
dimineață, personal, la 
oră, la miliție...

A doua zi dimineață, 
s-a dus „personal" la 
județului, unde a început :

— Eu la volan .? Eu am înver
zit fiola ? Eu, care am dormit 
buștean toată noaptea. Eu, 
care...

— Atunci, pentru ce ați venit 
la miliție ?

întrebare... legitimă, urmată 
de ridicarea permisului de con
ducere pentru două luni.

i'i I

I

a

i)

prima
Județ 

miliția

Condoleanțe cu ocazia 
Încetării din viață a lui U Thant

Cu ocazia încetării din viată a lui 
U Thant, fost secretar general al 
O.N.U., la birourile Națiunilor Unite 
din București a fost deschis un re
gistru de condoleanțe.

Simbătă au prezentat condoleanțe 
directorului Centrului de Informare 
al O.N.U., Sayed Abbas Chedid, și 
reprezentantului P.N.U.D., B. R. De- 
varajan, reprezentanți ai Conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe. Aso
ciației pentru Națiunile Unite din 
România. Comisiei Naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO. Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale, conducători ai

unor instituții centrale și organizații 
obștești, delegații de oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene, numeroși cetățeni.

Au exprimat, de asemenea, condo
leanțe șefi de misiuni diplomatice 
acreditați ța București, membri ai 
corpului diplomatic.

în fata portretului îndoliat al lui 
U Thant s-a păstrat un moment de 
reculegere, după care s-a semnat în 
cartea de condoleanțe.

Registrul poate fi semnat la se
diul Centrului de Informare al O.N.U. 
la București din str. Aurel Vlaictt 16, 
duminică, 1 decembrie, între orele 
10,00 și 12,00, iar în perioada 2—5 
decembrie inclusiv, între orele 10,00— 
12,00 și 14,00—16,00. 1

La „Butoiul
de aur4*

I De multă vreme auzise 
Voicu, din comuna Bogatu 

i mân, județul Sibiu, de faimoa- 
j sa cramă „Butoiul de aur". Ve- 
; nit prin Sibiu, n-a rezistat ten- 
i tației și i-a trecut pragul.
' — Un butoiaș "de vinișor la
j Iliuță — spuse el vesel ospăta- 
: rului. .
■ — Care Iliuță ?
I — Știi: că ai haz ? Eu sînt 
i Iliuță...
i — îtnr pare bine de cunoștin- 
i ță. Mai poftiți pe la noi.

Cit de „bine" i-a părut ospă- 
' tarului de cunoștință, s-a con- 
' vins în aceeași seară. După ce 
I a întrecut măsura cu băutura, 
i Iliuță a cerut să-i cinte lăuta- 
I rii. Cum, crama n-are orchestră, 
i Iliuță a iscat un scandal de po

mină, care, s-a lăsat cu... muzi
că. Degeaba i-a spus ospătarul 
„să mai poftească" pe la „Bu
toiul de aur". Pentru 5 luni, lui 
Iliuță i-a pidrit pofta...

Ilie 
RO-

22.15 Telejurnal • Sport.
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

10,00—11,45 Matineu simfonic. Con
certul Filarmonicii de stat 
„Geofge Enescu". Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solist : Va
lentin Gheorghiu.

20,10 Marmură pentru o posibilă 
statuie. Documentar TV.

20,40 Tot cintînd ca clocirlla. Con- 
cert-spectacol de muzică^ 
populară, dansuri și coruri' 
interpretate de ansamblul ar
tistic „Doina" al armatei.

21,25 Inscripții pe celuloid.
22,00 Arte înfrățite : muzica și ba

letul.
22.30 închiderea programului.

z
LUNI, 2 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16,05 Avanpremiera săptăminii.
16.15 împreună cintăm țara. Pre

lucrări de muzică populară.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Țară mindră, mîndră floare 

— cîntece șl jocuri.
20.10 Roman foileton : „Surorile 

Mătefassi”. Ultimul episod.
21.20 Revista literar-artlstlcă TV.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Avanpremiera săptăminii.
17.45 Soliști de muzică populară.
18.10 Film serial : „Micii bur

ghezi". Ultimul episod.
18.45 Bucureștiul, azi.
19,00 Muzică ușoară românească.
19.30 Telejurnal.
20-,00 Film serial pentru copii : 

Daktari.
20,25 Ce știm șl ce nu știm des

pre... >
20,55 Preferințele dv. muzicale. 
21,40 Telex.
21.45 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mal făcut nevasta mea.
22.10 Muzee și expoziții.
22.30 închiderea programului.

cinema
O Puterea și adevărul : PATRIA 
— 9; 13,30; 18.
©. Bunicul siberian : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
20,30.
© Tînărul comunist : TIMPURI
NOI — 9; 11,45; 14,30; 17,15.
a Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI — 20.
& Columna (ambele serii) î CASA 
FILMULUI 10; 12,30; 16; 19.
q Drum spre stele — 10; 20,45,

Zestrea — 12,15; 18,45, Columna 
(ambele serii) — 14;30 : CINEMA
TECA (sala Union).
e Frații Jderi : SCALA — 9; 12,30; 
16; 19,30, CRINGAȘI — 15,30; 19.
O Felix și Otilia : CAPITOL — 
11; 13; 16; 19.
o Tunelul : BUCUREȘTI — 9;
11,15; 14; 17; 19,30.
o Haiducii lui Șaptecai : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.

Grăbiți apusul soarelui : FA
VORIT — 9,30; 12,30; 16,15; 19,15. 
o Baltagul : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
o Ciprian Porumbefccu : CEN
TRAL — 9,30; 12,30; 16; 19,30.
q Facerea Uimii : LUMINA ~
9,30; 12; 14,15; 17; 19,30.
q Aventurile lui Babușca : DOI
NA — 14,15; 16,45; 19,30.
© Program pentru copii : DOINA
— 9,30; 11; 13,30.
q 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.
© Bariera : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 16; 18; 20.
a „Ste,iar“ — extremă urgență : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, FERENTARI - 15,30; 
18; 20,15.
q Comoara din Vadul vechi î

DACIA — d; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
O Joe Hill t BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15.
O Proprietarii : UNIREA — 16;
18; 20.
a Porțile albastre ale orașului î 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
q Departe de Tipperary : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
e Neamul Șoimăreștilor : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19, POPULAR — 
15,30: 19.
a Ultimele lor cuvinte : COTRO- 
CENI - 15,30; 18; 20,15.
® Tatăl risipitor : PACEA — 16; 
18; 20.
• Dacii î MELODIA — 9; 11,15; 
13; 16; 18,15; 20,30.
a Conspirația : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
O Amintiri din copilărie : VOL
GA — 9,30; 11,15; 13,30; 15,30; 17;
19.30.
a întoarcerea lui Magellan j VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.
o Pădurea spînzuraților : AURO
RA — 9; 12; 16; 19.
a Războiul minelor : MIORIȚA 
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a „Z“ : MOȘILOR — 15,30; 18:
20,15, FLAMURA — 9; 12,30; 16; 
19.
a La patru pași de Infinit : MUN
CA — 16; 18; 20.
p Dincolo de brazi : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
a Capcana : TOMIS 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Anchetă la Marienbad : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20.

a Un comisar acuză î ARTA — 
15,30; 17,45; 20.
© Serata : VÎTAN — 15,30; 18; 20. 
a Cu mîinile curate : MODERN
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Dimineți de război ; RAHOVA
— 16; 18; 20.
a Pădurea pierdută : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.

teatre
o Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert pen
tru elevi — 11, (sala Studio) : Ci
clul După-amiezile muzicale ale 
tineretului — 19.
a Teatrul Național București (sa
la mare) : Oameni și șoareci — 
10,30; 15, Coana Chirița — 19,30, 
(sala mică) : Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf 7 — 10,30, Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 15, Pă
rinții teribili — 19,30.
Bi Opera Română : Seară vlene- 
ză — 11, Madame Butterfly — 19.
n Teatrul de operetă : My fair 
lady — 10,30, Contesa Maritza — 
19,30.
a Teatrul de comedie : Un Ham
let de provincie — 10, Moliere la 
Teatrul de comedie — 15, Opinia 
publică — 19,30.

o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Măr 
gureanu) : Joc de pisici — 10;.
19.30, Leonce șl Lena — 15. (sala 
din str. Alex. Sahia) : A, 12-a 
noapte — 10; 19,30.
■ Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon 7 — 10.30.
a Teatrul „C.I. Nottata" (sala Ma- 
gheru) : Lady X — 10; 19,30, Adio 
Charlie — 15,30, (sala Studio) : Pi
ticul din grădina de vară — 10,30; 
19, O lună la țară — 15.
O Teatrul Gluleștl : Cine ucide 
dragostea — 10, Marea expediție 
— 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Cu
lorile nemuririi — 11, Nunta de 
argint — 19,30.
o Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala din 
Calea Victoriei) ; Un băiat de za
hăr... ars — 11; 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt șl Pufușor și 
Mustăcioară — 10, Nota zero Ia 
purtare — 16.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" ; Eu silit tatăl co
piilor — 10, Dudul lui Traian —
19.30.
a Teatrul Țăndărică : Șoricelul și 
păpușa — 10; 12.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Simbătă Ia Veritas — 20. 
o Circul de stat : Marele specta
col — 10; 16; 19.

Tractorul
sau 
locomotiva ?

Orice conducător auto știe — 
sau ar trebui să știe — că ori de 
cite ori se apropie de un pasaj 
peste calea ferată, păzit sau ne
păzit, trebuie să se asigure că 
nu e nici un pericol. Neasigu- 
rîndu-se, loan Vereș a încercat 
să traverseze cu tractorul linia 
ferată îngustă într-un punct de 
pe ruta Blaj — Praid. Era în 
ziua de 26 noiembrie, ora 15 și 1 
minut. în minutul următor, 
tractorul a fost izbit și avariat 
de trenul mărfar 45964. Rezulta
tul : patru persoane au fost ră
nite, locomotiva și patru vagoa
ne încărcate cu lemne au de
raiat, iar traficul feroviar din 
zona respectivă a fost întirziat 
cu vreo trei' ore. Ceea ce 
înseamnă că tractoristul va 
tirzia", să răspundă pentru 
săbuinț-a lui.

nu 
„în- 
ne-

Rubrică redactată da
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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NAȚIUNILE UNITE

.DEZBATERILE ASUPRA PROBLEMEI COREENE
NAȚIUNILE UNITE 30 — Corespon

dentul nostru transmite : Comitetul 
pentru problemele politice și de secu
ritate al Adunării Generale și-a re
luat, vineri după-amiază, dezbaterile 
începute luni, asupra problemei co
reene. Un grup de state socialiste și 
nealiniate, intre care și România, 
au prezentat un proiect de rezoluție 
vizînd „retragerea tuturor trupelor 
străine staționate in Coreea de Sud 
sub drapelul Națiunilor Unite" și 
„exprimă convingerea că părțile di
rect interesate vor întreprinde mă
surile necesare pentru soluționarea 
problemelor referitoare la retragerea 
acestor trupe".

Un alt proiect de rezoluție la acest 
punct a fost prezentat de către un 
număr de state occidentale, intre 
care și Statele Unite, in care se pre
tinde că problema prezenței trupelor 
străine în Coreea de Sud și a așa-nu-

Consiliul de Securitate a reînnoit mandatul forțelor O.N.U. 
de obsereare a dezangajării militare intre Siria și Israel

NAȚIUNILE UNITE — întru
nit vineri după-amiază la ceperea 
secretarului general al O.N.U., Con
siliul de Securitate a adoptat — cu 
13 voturi și două neparticipări la vot 
(R. P. Chineză și Irak) — un proiect 
de rezoluție avansat de 6 state mem
bre nepermanente ale. Consiliului, vi- 
zind prelungirea cu încă 6 luni a 
mandatului de staționare a Forțelor 
Națiunilor Unite de observare a de
zangajării militare (U.N.D.O.T.) între 
Siria și Israel.

Rezoluția evidențiază eforturile ce 
se întreprind pentru pregătirea con
dițiilor de edificare a unei păci juste 
și durabile în Orientul Apropiat, ex-

Reafirmare a dreptului poporului namibian la independență
NAȚIUNILE UNITE — Comitetul 

de decolonizare al Adunării Generale 
a O.N.U. a adoptat vineri o serie de 
decizii cu privire la Namibia, reafir- 
mind dreptul inalienabil și impres
criptibil al poporului namibian la 
autodeterminare și la independență.

Comitetul a apreciat, din nou că 
Organizația Popoi'ului din Africa de 
sud-vest (S.W.A.P:O.) este reprezen
tantul autentic al poporului namibian 
și a susținut eforturile acestei miș
cări pentru întărirea unității națio
nale.

După vizita lui Yasssr Arsfet la Moscova
MOSCOVA 30 (Agerpres). — în co

municatul transmis de agenția TASS 
cu privire la vizita efectuată la Mos
cova de delegația Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei condusă de 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P.. și la con
vorbirile avute cu reprezentanți so
vietici se relevă că „Uniunea Sovie
tică sprijină și va sprijini și în viitor 
lupta poporului arab al Palestinei 
pentru drepturile sale legitime, inclu
siv dreptul său inalienabil la autode
terminare și crearea unei vetre na

O declarație a lui
PEKIN 30 (Agerpres). — Norodom 

Sianuk, șeful statului Cambodgia, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.), a dat pu
blicității o declarație în legătură cu 
recenta rezoluție a Adunării Gene
rale a O.N.U. în problema cambod- 
giană, care cheamă F.U.N.C. și Gu
vernul Regal de Uniuhe Națională al 
Cambodgiei (G.R.U.N.C.) să negocie
ze realizarea păcii în Cambodgia cu 
regimul de la Pnom Penh, regim 
care — arată declarația — este o 
creație imperialistă ce nu poate avea 
pretenția de a reprezenta Cambod
gia. 

r

Sub titlul „Cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
și-a încheiat în mod solemn lucră
rile. Congresul a reales pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al P.C.R.", ziarele 
„JENMINJIBAO" și „GUANMIN- 
JIBAO", precum și POSTURI
LE CENTRALE DE RADIO DIN 
R. P. CHINEZA au informat 
pe larg despre ceremonia în
cheierii lucrărilor celui mai înalt 
forum al partidului nostru. Relatînd 
despre cuvîntarea de închidere a 
Congresului rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, presa chineză 
scrie că secretarul general al P.C.R. 
a chemat partidul să se unească și 
mai strîns cu întregul popor și să 
meargă cu hotărîre înainte, pentru 
a cîștiga noi victorii în opera de 
construire a socialismului.

în același timp, presa sub
liniază înalta apreciere și deplina 
aprobare exprimate la Congres pen
tru politica externă a P.C.R. și li
niile directoare ale viitoarei activi
tăți a partidului pe plan interna
țional.

înformînd despre lucrările Con
gresului al XI-lea al P.C.R., ziarul 
„GRANMA" din Havana anunță 
aprobarea Raportului Comitetu
lui Central cu privire la activitatea 
P.C.R. și la sarcinile viitoare ale 
partidului, a Programului Partidu
lui Comunist Român și a altor do
cumente de bază, care trasează ja
loanele mersului înainte al Româ
niei pe calea construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
spre comunism.

„Prin ovații călduroase. Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în funcția 
de secretar general al partidului" — 
6crie „AVANTI", organul Partidu
lui Socialist Italian. în continuare, 
ziarul relevă înalta considerație a 
muncitorilor, țăranilor și intelec-V.. ——-—

mitului comandament al Națiunilor 
Unite ar cădea în competența Con
siliului de Securitate. Astfel, orice 
încercare de a desființa acest coman
dament s-ar lovi de vețo-ul S.U.A. 
în Consiliu, perpetuîndu-se ocuparea 

r Coreei de Sud.
Huang-Hua, ambasadorul R.P. Chi

neze la O.N.U., a salutat prezența la 
dezbateri a delegației R.P.D. Co
reene, evidențiind, totodată, efortu
rile perseverente ale guvernului aces
tei țări de a promova reunificarea 
pașnică și independența Coreei. 
Vorbitorul a declarat că nici o mare 
putere nu are dreptul de a uza de 
numele O.N.U. pentru a interveni în 
afacerile interne ale altei țări și S;a 
pronunțat pentru retragerea necon
diționată a trupelor americane din 
sudul Coreei și abolirea comanda
mentului militar al Națiunilor Unite.

primînd, în același timp, îngrijora
rea Consiliului față de starea de în
cordare din zonă. Ea cheamă părțile 
interesate să treacă la transpunerea 
în viață a prevederilor Rezoluției 
338 a Consiliului de Securitate, care, 
în afară de încetarea ostilităților și 
dezangajarea trupelor părților . be
ligerante, vizează începerea imediată 
a tratativelor de pace.

Prin rezoluția adoptată vineri 
seara de Consiliu se hotărăște, de 
asemenea, reînnoirea mandatului 
U.N.D.O.T. și se cere secretarului 
general ca, peste 6 luni, să prezinte 
Consiliului un raport asupra evolu
ției situației din zonă și a măsurilor 
luate pentru aplicarea Rezoluției 338.

Pe de altă parte, comitetul a rea
firmat legitimitatea luptei pe care 
poporul namibian o desfășoară, prin 
toate mijloacele de care, dispune, îm
potriva . ocupării ilegale a țării sale 
de către Africa de Sud.

Condamnînd în mod energic R.S.A., 
comitetul a cerut ca Africa de Sud 
să se retragă din Namibia, „imediat 
și necondiționat", împreună cu for
țele sale militare, poliția și adminis
trația sa.

ționale proprii, mergînd pînă la for
marea unui stat propriu". Partea so
vietică și-a exprimat, totodată, con
vingerea că „reglementarea întregu
lui complex de probleme privind O- 
rientul Apropiat poate fi în modul 
cel mai eficient înfăptuită în cadrul 
Conferinței de pace de la Geneva 
pentru Orientul Apropiat, la ale că
rei lucrări reprezentanții poporului 
arab al Palestinei trebuie să ia parte 
pe baza egalității in drepturi cu cei
lalți participanți".

Norodom Sianuk
Declarația lui Norodom Sianuk re

levă că F.U.N.C. și G.R.U.N.C., For
țele armate populare de eliberare 
națională ale Cambodgiei și el însuși 
consideră că au datoria sacră de a 
elibera complet Cambodgia, neputînd 
să accepte o pace care privează po
porul cambodgian de deplina inde
pendență națională^ de unitatea na
țională și de stat și de posibilitatea 
de a se situa pe pozițiile unei ade
vărate nealinieri.

Declarația evidențiază hotărîrea 
forțelor patriotice cambodgiene de a 
obține victoria finală în lupta împo
triva agresiunii imperialiste.

tualilor din România față de 
Nicolae Ceaușescu, conștiința pa
triotică a românilor recunoscin- 
du-se plenar în persoana secretaru
lui general al P.C.R.

După ce se referă la partea din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind relațiile 
dintre partidele comuniste și cele 
socialiste, „L’UNITE", revistă săp- 
tămînală a Partidului Socialist 
Francez, subliniază aprecierea Con
gresului că de unitatea internațio
nală a mișcărilor progresiste de
pinde intrarea ultimului sfert de 
secol în istorie ca o perioadă de 
mari transformări revoluționare in 
lume.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
— informează cotidianul american 
„NEW YORK TIMES" — a. fost re
ales pe un nou termen de cinci ani 
ca secretar, general al Partidului 
Comunist Român. Delegații la Con
gres s-au pronunțat in unanimitate 
pentru secretarul general și tot în 
unanimitate au aprobat politica și 
activitatea partidului în perioada 
care a trecut de la congresul pre- 
cedefit".

Cotidianul londonez „TIMES" pu
blică, pe trei coloane, un articol re
dacțional în care face referiri am
ple la principiile politicii externe a 
României, ca și la poziția P.C.R. cu 
privire la relațiile dintre partidele 
comuniste și muncitorești. Ziarul 
insistă, de asemenea, asupra punc
tului de vedere român în problema 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Eurooa. La rîn- 
dul său, FINANCIAL TIMES" 
relatează — într-o amplă co
respondență — despre atmos
fera entuziastă care a marcat 
încheierea lucrărilor Congresului.

Despre realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general, alegerea organe
lor conducătoare și adoptarea do- 

La Conferința 
general-europeană < 

in discuție - măsurile 
privind interzicerea 

folosirii tortei armate 
împotriva altor țări

GENEVA 30 (Agerpres). — După 
adoptarea de formulări cuprinzînd 
angajamente în domeniile politic, ju
ridic, militar, economic și cultural, 
în scopul de a face efpctivă nere- 
curgerea la forță și la amenințarea 
cu forța, pe baza propunerilor dele
gației României, participanții la Con
ferința pentru securitate și cooperare 
în Europa și-au concentrat atenția 
asupra uneia dintre cele mai impor
tante măsuri propuse de delegația 
noastră, și anume interzicerea orică
rei folosiri a forței militare împotriva 
altui, stat participant. Prezentînd 
ideea care stă la baza acestei măsuri, 
delegatul român a subliniat necesi
tatea adoptării de către toate statele 
participante a unor angajamente fer
me de nerecurgere la forță, eviden
țiind importanța asigurării protecției 
fiecărui stat participant împotriva 
oricărei acțiuni armate din partea al
tui stat și, în special, împotriva acțe- 
lor celor mai grave, cum sînt invazia 
sau atacul împotriva altui stat.

La dezbaterile asupra măsurii men
ționate, reprezentanții Belgiei, Bul
gariei, Austriei, Maltei, Elveției, 
U.R.S.S., Italiei, Iugoslaviei, Greciei 
și Turciei, exprimîndu-și acordul cu 
ideea de bază conținută în textul res
pectiv, au subliniat sensul profund al 
acestei propuneri și semnificația eî 
deosebită pentru dezvoltarea de re
lații prietenești, pe bază de încredere 
și respect reciproc, între statele par
ticipante. Ei au subliniat eforturile 
consecvente depuse de România pen
tru promovarea unor raporturi care 
să garanteze fiecărui stat, fiecărui 
popor că se poate dezvolta liber, la 
adăpost de orice agresiune sau a- 
mestec in treburile șale interne. transmit:

z

DssesnMrea no’ihii pra- 
ședinSo d Republicii Iricrn- 
jJjj în urma unui acord intervenit 
între principalele partide ale țării — 
Fine Gael, Partidul Laburist (am
bele de guvernămînt) și Fianna Fail 
(de opoziție), Cearbhaill O’Dalaigh a 
devenit, vineri seară, cel' de-al cin
cilea președinte al Republicii Irlan
da, succesorul lui Erskine Childers, 
decedat la 16 noiembrie.

Convorbiri tjraco-dpriote. 
Președintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, aflat într-o vizită oficială 
în Grecia, a avut sîmbătă o primă 
rundă de convorbiri cu premierul 
grec, Constantin Caramanlis.

Cel de-d Il-Iea Conspss 
d Federației Femeilor Cu- 

la care au Parti' 
cipat 2 000 de delegate și invitate ale 
organizațiilor de femei din 55 de țări, 
între care o delegație a Consiliului 
Național al Femeilor din România, 
și-a încheiat lucrările la Havana. A 
participat primul secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, pri
mul ministru al guvernului revolu
ționar, Fidel Castro, care â relevat, 
în alocuțiunea rbstită, condițiile . și 
succesele . participării femeilor cuba
neze la viata social-politică și cul
turală a țării și a chemat la activi
tate mai susținută pentru construirea 
socialismului în Cuba.

cumentelor prezentate relatează și 
„LA LIBRE BELGIQUE". Ziarul 
face, totodată, considerații ample 
privind atmosfera sărbătorească de 

< însuflețire' caracteristică ultimei 
faze a lucrărilor. ,

.,KANSAN UUTISET", organul 
Partidului Comunist Finlandez, 

Agenții de presă, ziare, posturi de
radio și televiziune relevă însemnă
tatea documentelor adoptate, per-' 
spectivele deschise dezvoltării 
României, orientările principiale și
constructive în domeniul politicii 

interne și externe

scrie, că „politica externă a Româ
niei cunoaște "in prezent o nemai- 
întîlnită recunoaștere internaționa
lă". Sub titlul „România are .un nou 
program al partidului său", „SUO- 
MEN SOSIALDEMOKRAATTII", 
organul P.S.D. din Finlanda, infor
mează pe larg despre documente
le adoptate de Congres. „Progra
mul P.C.R. trasează calea dezvol
tării României pe următorii 20—25 
de ani — subliniază ziarul. în ca
drul programului un loc de maxi-

„Congresul P.C.R.-un eveniment 
de o mare însemnătate"

Declarata lui Stane Dolanț, secretarul Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.L

BELGRAD 30 — Corespondentul 
nostru transmite : Delegația U.C.I., 
condusă de Stane Dolanț, secretarul 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R.. a participat la Congresul 
al XI-lea al P.C.R., s-a înapoiat sim- 
bătă la Belgrad.

într-o declarație făcută la sosire, 
Stane Dolanț a spus : „Ne întoarcem 
din România <Su impresii foarte po
zitive despre Congres, cît și despre 
marele respect manifestat față dc 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
și președintele Tito. Apreciem Con
gresul Partidului, Comunist Român 
ca pe lin eveniment care, fără în
doială, are o mare ' importanță pe 
plan intern, în mișcarea muncito
rească internațională și, în general, 
pe plan internațional.

în ceea ce privește dezvoltarea 
internă, a spus el. societatea româ
nească a realizat, fără îndoială, pro
grese în primul rînd în dezvoltarea 
forțelor materiale, iar în ceea ce,/ 
privește politica externă este intere
santă claritatea cu care Nicolae 
Ceaușescu, președintele României, 
secretar general al partidului, a ex
pus punctele de vedere asuora si
tuației internaționale și a trasat liPreședintele S.U.A. va vizita R. P. Chineză

PEKIN 30 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei secretarului de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, în R. P. Chi
neză, la Pekin și la Washington s-a 
anunțat că „părțile americană și chi
neză au avut convorbiri sincere, am
ple și reciproc avantajoase și cele 
două guverne au căzut ele acord ca 
președintele Gerald Ford să viziteze 
R. P. Chineză în 1975".

0 delegdie a P.C, feri- 
CCÎIl, condusă de Valentin Campa, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Mexican/ a avut, săptămîna 
aceasta, la Hanoi, convorbiri cu o 
delegație a Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, condusă de Le 
Thanh Nghi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.M.V.

Venezuela nu vu pornite 
și nu este dispusă Isă permită uzur
parea atributelor sale suverane — a 
declarat ministrul venezuelean de in
terne, Luis Pinerua Ordaz, ca răs
puns la recentele afirmații ale direc
torului Agenției Centrale de Inves
tigații a S.U.A. (C.I.A.), potrivit că
rora acest organism ar. avea „drep
tul de a face soionaj în orice tară 
din lume". Pot să garantez faptul că 
pe teritoriul național nici un orga
nism de investigații, străin de Vene
zuela, nu își vanutea exercita „dren- 
turile la spionai și supraveghere" — 
a precizat ministrul de interne ve
nezuelean. <

Cosțvowea unei seswi 
extraordinare a Dietei.la 12 
decembrie, a fost holărîtă de guver
nul japonez și Partidul Liberal De
mocrat de guvernămînt. La sesiune 
urmează să fie aprobată o lege refe
ritoare la suplimentarea bugetului 
și o alta cu privire la revendicările 
funcționarilor din serviciile publice.

0 puternică explode în 
s_a declanșat la baza aeriană 

militară de la Da Nang, una din cele 

mă importanță va fi acordat con
tinuării industrializării țării, care 
constituie baza creșterii potențialu
lui economic al României". Coti
dianul „HELSINGIN SANOMAT" 
a publicat o corespondență, înso
țită de un portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Articolul face o 

trecere în revistă a principalelor 
direcții de dezvoltare economico- 
socială a României pînă in anul 
1990, subliniind că „o atenție deo
sebită va fi acordată, de conducerea 
partidului și statului, omului și ne
voilor sale, creșterii salariilor și 
reducerii săptămîhji de lucru".

Agenția vest-germană de presă 
D.P.A. relevă că Congresul a apro
bat primul program unitar al P.C.R.. 
care trasează liniile directoare 
fundamentale ale activității pentru 

nia politicii partidului și a statului 
român. El a subliniat in mod foarte 
clar hotărîrea României de a-și con
solida independența, de a milita pen
tru pace in lume, pentru colaborarea 
între toate statele, a relevat politica 
de colaborare a Partidului Comunist 
Român cu partidele comuniste, socia
liste, social-democrate și alte parti
de progresiste, a adus un elogiu mar
cant politicii de nealiniere, a sub
liniat importanta colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare. în afară 
de aceasta. Congresul a demonstrat 
marea unitate a Partidului Comu
nist Român. Elogiile adresate Iu
goslaviei la acest Congres au fost 
obiectul interesului multor delegații. 
Delegația noastră a avut in România 
contacte cu delegații ale unui șir de 
partide.

Considerăm că prezenta noastră la 
Congres a fost importantă și din 
punctul de vedere al cunoașterii si
tuației. interne flin România, a orien
tării politicii ei externe, precum și 
pentru dezvoltarea în continuare a 
colaborării bilaterale și a relațiilor 
reciproce care, după aprecierea noas
tră, sînt în toate domeniile foarte 
bune, deși există încă spațiu pentru 
dezvoltarea'lor și mai amplă".

Comunicat 
iugoslava-zambian

BELGRAD 30 (Agerpres). — Co
municatul comun iugoslavo-zambian 
privind vizita efectuată în R.S.F. Iu
goslavia de Kenneth David Kaunda, 
președintele Zâmbi ei. și convorbirile 
acestuia cu președintele Iosip Broz 
Tito arată că cele două părți și-au 
exprimat satisfacția pentru stadiul 
colaborării reciproce.' Ele au subli
niat că destinderea în lume poate fi 
eficientă numai în cazul în care va 
cunrinde comunitatea internațională 
în ansamblul său.

mai mari din Vietnamul 'de sud. - A 
fost distrus în întregime, denozitul de 
bombe și s-au produs avarii grave 
în orășelul care adăpostește persona
lul bazei. 48 de militari saigonezi au 
fost răniți.

Comisia Politică a C.C. ai 
P. C. Portughez3 dat publicității 
o declarație cu privire la principiile 
unității. sindicale. P.C. Portughez 
cheamă pe oamenii muncii să se- aso— 
cieze în,sindicate autonome, ..inde
pendente de patroni, deoarece numai 
în cadrul unor asemenea organizații 
profesionale ei vor putea acționa în 
front unic pentru apărarea libertății 
și a democrației în țară, pentru apă
rarea propriilor lor interese, împo
triva manevrelor și a uneltirilor 
reacțiunii.

Miniștrii petroluluidin cele 
10 state membre ale Organizației ță
rilor arabe exportatoare de petrol — 
A.O.P.E.C. s-au reunit la Bahrein 
pentru a semna acordul final, pri
vind construirea unui mare doc uscat 
în obrtul Bahrein, finanțat de către 
A.O.P.E.C.

Două explozii puternice, 
puse la cale de elemente extremists, 
s-au produs, într-un interval de două 
ore, în Irlanda de Nord. Prima ex
plozie a avut loc într-un local pu
blic din Newry, comitatul Down, în 
urma căreia au fost rănite 35 de per
soane. Al doilea atentat s-a produs 
într-un local public, la. Crossmaglen, • 
comitatul Armagh, două persoane 
fiind ucise, iar alte patru —rănite.

următorii 20—25 ani, amplu docu
ment care se referă, de asemenea, 
la perspectivele evoluției internațio
nale și la relațiile cu celelalte par
tide comuniste. In context, agenția 
citată relevă că P.C.R. se pronunță 
pentru o unitate de tip nou. bazată 
pe egalitate și respectarea indepen
denței fiecărui partid, pe ideologia 
comună m'arxist-leninistă.

Ziarul vest-berlinez „DER TA
GESSPIEGEL" a publicat, vineri, 
un articol consacrat celui de-al XI- 
lea Congres al P.C.R., în care, după 
ce subliniază că președintele Româ
niei a fost reales, in unanimitate, 
in funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, este 
relevată importanța Programului 
partidului.

înformînd despre încheierea lu
crărilor celui de-al XI-lea' Congres 
al P.C.R., PRESA INDIANA de vi
neri menționează realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului.

Cotidianul mexican „LA PREN- 
SA“ publică o relatare intitulată 
„România propune o nouă ordine 
economică internațională".

Cotidianele libaneze de limbă a- 
rabă „LISSEN-UL-HAL" și „AL 
JUMHOURIA" și revista „HAWA- 
DEES" au publicat relatări despre 
lucrările Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. ziarul libanez de limbă 
franceză „LE SOIR" informînd. de 
asemenea, despre primirea de către 
secretarul, general al partidului a 
delegațiilor unor țări arabe.

Ziarul „LE FIGARO" relevă că, 
la încheierea lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres, Nicolae Ceaușescu 
ă rostit o călduroasă cuvînt'are, 
în care a prezentat un atriplu 
bilanț al Congresului. Ziarul ci
tat menționează adoptarea pri
mului Program al partidului — 
carta ideologică care dezvoltă pe

sA?bAtoa/?£A națională

A REPUBLICII CENTRAFRICANE

Excelenței Sale
Domnului JEAN BEDEL BOKASSA

Președinte pe viață 
Mareșal al Republicii Centrafricane

’ BANGUI
Stimate domnule președinte, .
Cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a proclamării Republicii Cen

trafricane, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului 
și guvernului român, precum și în numele meu personal, cele ntai Si 
călduroase felicitări, iar poporului centrafrican prieten urări de succese 
din ce în ce mai importante pe calea dezvoltării și înfloririi patriei sale 
libere și independente.

Poporul român a urmărit întotdeauna cu mult interes lupta dv. no* 
tărîtă pentru dezvoltarea independentă a patriei, dînd, totodată, o înalță 
apreciere eforturilor constructive menite să asigure prosperitate și bună
stare poporului centrafrican.

Sînt deosebit de fericit să pot constata cu aceâstă ocazie ca rela
țiile de prietenie și colaborare care s-au statornicit între țările noastre, 
ca urmare a contactelor noastre personale, a fructuoaselor convorbiri pe 
care le-am avut și a acordurilor încheiate între România și Republica 
Centrafricană, cunosc o diversificare continuă și o dezvoltare neîntreruptă, 
în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și cooperării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Situată la jumăta
tea drumurilor dintre. 
Mediterana și Capul 
Bunei Speranțe, A- 
t! antic și golful. Aden, 
Republica Centrafri
cană se află la o mie 
de kilometri distanță 
de cel mai apropiat 
litoral. Absența acce
sului la mare a afec
tat intr-o anumită mă
sură dezvoltarea. a- 
cestei vaste țări, in 
ciuda bogatelor sale 
resurse naturale. Doar 
odată cu proclamarea 
republicii, la 1 decem
brie 1958, și cu obține
rea independenței, în 
1960, Africa Centrală 
s-a putut smulge din 
izolare, angajîndu-se 
pe drumul progresu
lui. în acest scurt 
interval de timp au 
fost date în ex
ploatare peste 120 de 
întreprinderi, conco
mitent cu dezvoltarea 
agriculturii, efectua
rea reformei agrare,

extinderea suprafețe
lor cultivate, diversi
ficarea producției, in
troducerea mecanizării.

Rezultate deosebite 
s-au obținut și în do
meniul comunicațiilor, 
al învățămintului, cul
turii.

în spiritul priete
niei cu lupta popoare
lor africane, poporul 
român urmărește cu 
caldă simpatie și so
lidaritate eforturile 
poporului prieten din 
Republica Centrafrica
nă îndreptate spre 
consolidarea indepen
denței și propășirea 
patriei sale. O contri
buție de cea mai mare 
însemnătate la dez
voltarea relațiilor de 
prietenie și colabora
re româno-centrăfri- 
câne au adus întîlnirile 
și convorbirile din ul
timii ani dintre pre
ședintele Republicii
Socialiste România,
Nicolae Ceaușescu, și

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

, pentru construcții
BERLIN 30 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc cea de-a 38-a ședință 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru construcții. La ședință au luat 
parte delegații din toate țările mem
bre ale C.A.E.R, și din R.S.F. Iu
goslavia. -

A fost prezentat raportul privind 
rezultatele coordonării planurilor și 
dezvoltării industriei construcțiilor, 
materialelor de construcții, sticlei și 
ceramicii pe perioada 1976—1980. Co
misia a elaborat recomandări în le
gătură cu adoptarea unor acorduri 
multilaterale pentru această perioadă, 
precum și programe pe termen lung 
privind colaborarea in domeniile in
dustriei cimentului, construcțiilor 
ușoare, investițiilor speciale în in
dustria construcțiilor, construcției de 
locuințe, precum și în domeniile anu
mitor produse -ale industriei materia
lelor de construcții și sticlei.

Comisia a examinat probleme ale 
continuării colaborării pentru proiec
tarea și construirea în comun de linii 
tehnologice nentru uzine de panouri 
mări, în vederea trecerii treotate, 
după 1980/ la cooperarea în producția 
echipamentelor respective în indus
tria construcțiilor de mașini..

Pornind de la programul complex, 
comisia a examinat probleme ale 
dezvoltării colaborării tehnico-știin- 
țifice în industria construcțiilor și 
Imaterialelor de construcții în R. P. 
Mongolă, precum și sprijinirea a- 

’cesteia de către țările membre ale 
C.Ă.E.R.

larg și sistematic tezele activității 
P.C.R. — și a directivelor econo
mice tinzînd să facă din România 
o țară dezvoltată economic.

într-un articol, referitor la Con
gres, cotidianul olandez, „TRQW", 
care apare la Amsterdam, se refe
ră, îndeosebi, la politica externa a 
României, subliniind bogata activi
tate a țării noastre pe plan inter
național. „Programul partidului care, 
pentru România, reprezintă o piatră 
unghiulară — scrie ziarul — sinte
tizează evoluția întregii politici na
ționale pentru următorii 20—25 de 
ani".

Presa egipteană publică la loc de 
frunte informații privind încheie
rea lucrărilor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, cotidianele „JOURNAL 
D’EGYPTE" și „EGYPTIAN GA
ZETTE" anuntînd, pe prima pagi
nă. realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român și adoptarea de către 
Congres a Programului P.C.R.

Cotidianele turcești „HURRIYET", 
„TASVIR". „YENI ULUS" și „YENI 
ORTAM" au publicat știri și arti
cole privind încheierea . lucrărilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., în
soțite de fotografii ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul mate
rialelor publicate se informează pe 
larg despre realegerea tovarășului 
Nicolae Ceausescu în funcția de se
cretar general al P.C.R. și se co
mentează unele probleme cuprinse 
în raportul la Congres, insistîn- 
du-se asupra principiilor de poli
tică externă promovate de Româ
nia.

TELEVIZIUNEA TURCA a pre
zentat un reportaj filmat despre 
desfășurarea lucrărilor Congresu
lui și realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al P.C.R.

președintele Republi
cii Centrafricane, Jean 
Bedel Bokassa. Dia
logul româno-centra- 
frican la cel mai 
înalt nivel, documen
tele semnate și măsu
rile preconizate în a- 
cest cadru au creat , 
condițiile cele mai fa
vorabile pentru stimu
larea și diversificarea 
colaborării reciproc a- 
vantajoase. în baza 
Acordului general de 
colaborare, au fost crc-f'”.. 
atp și și-au început 
activitatea cu bune re
zultate un șir de so
cietăți mixte româno- 
centrafricane în dome
niile minier, forestier 
și agricol. Dezvolta
rea în continuare a a- 
cestei colaborări co
respunde pe deolin 
intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

G. BONDOC

• SONDA SPAȚIALĂ 
AMERICANĂ „PiO- 
NEER-11" se afla’ vineri 
seara, la 2,5 milioane mile de 
Jupiter, evoluind cu viteza de 
26-400 mile pe oră. Fotografiile 
transmise prezintă imagini ale 
părții invizibile de pe Pămint a 
astrului. Studierea condițiilor 
meteorologice ale lui Jupiter va 
ajuta la o mai bună cunoaștere 
a celor de pe Pămint, sînt de 
părere cercetătorii americani. 
„Pioneer-ll“ a transmis, tot
odată, fotografii ale unuia din 
sateliții naturali ai lui Jupiter, 
Callisto, care, după opinia specia
liștilor, ar prezenta interes 
pentru o eventuală debarcare a 
unor astronauți,. deoarece este 
cel mai ferit de radiațiile „gi- 
ganților sistemului solar". Son
da a măsurat, de asemenea, lu
mina polarizată a lui Callisto. 
Datele culese vor putea ajuta 
la cunoașterea compoziției aces
tui satelit, precum și . a at
mosferei sale.

• LASERUL MĂSOA
RĂ STRATURILE DE 
CĂRBUNE. In Polonia a 
fost realizat un aparat cu laser 
care este folosit în industria 
minieră în vederea aprecierii cu 
o mare exactitate a grosimii 
straturilor de cărbune. Aplica
rea sa este de o deosebită' im
portanță pentru trasarea gale
riilor, mijloacele clasice fiind 
insuficiente. Oamenii de știință 
polonezi se află in stadiul de 
finalizare a unei alte instalații 
cu laser care să fie aplicată in 
teleghidarea mașinilor miniere 
și, in primul rind, a marilor 
excavatoare.

«■MICROSCOPIA 
ELECTRONICĂ ÎN TREI 
DIMENSIUNI a fost pusă 
la punct de cercetătorul cana
dian Eric Chatfield. Un bobinaj 
magnetic suplimentar dublează 
imaginea, după două unghiuri 
care diferă- puțin Unul de altul. 
Reunite într-un receptor TV in 
culori, cele două imagini sînt . 
suprapuse după colorare — una 
în roșu, cealaltă în verde. Folo
sind artificiul care a permis re
alizarea „cinematografului ' in 
relief", observatorul va privi 
ecranul cu ochelari dotați cu o 
lentilă verde și una roșie. în 
acest fel devine posibilă micro
scopia electronică în trei dimen
siuni, care va aduce, după cum 
se prevede, servicii considera
bile cercetătorilor.

• CUM STAT! CU
LECTURA ? 42 la sută din
familiile italiene nu dețin în lo
cuințele lor nici o carte de citit. 
Această^constatare a reieșit din- 
tr-o anchetă efectuată în 1973 
de Institutul italian de statisti
că. Este totuși un progres dacă 
șe are în vedere că o anchetă 
asemănătoare. întreprinsă în 
1965, a demonstrat că pe atunci 
procentul era de 64,4 la sută. 
Bărbații citesc mai mult decit 
femeile, dar acest decalaj tinde 
să se lichideze. Ancheta înve
derează mari disproporții in ce' 
privește cititul între diferitele 
regiuni ale țării : in timp ce in 
nordul Italiei se citește mai mult 
(80 la sută din cei ce citesc sînt 
concentrați aici), în sudul sub
dezvoltat nrocentul e cu mull' 
mai mic (40 la sută).
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