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REZOLUȚIA 
Congresului al Xl-lea 

al Partidului 
Comunist Român

Delegația Partidului Muncii din Coreea

Congresul a! Xl-lea al Partidului Comunist Român, întrunit la București, în zilele de 25—28 noiembrie 1974, a dezbătut și analizat, într-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă, activitatea desfășurată de Comitetul Central, de organele și organizațiile de partid, de toți comuniștii, de întregul nostru popor pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale din 1972 și a stabilit o- biectivele dezvoltării României în noua etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și ale înaintării spre comunism.Congresul al Xl-lea apreciază că în perioada de la Congresul al X-lea au fost obținute realizări remarcabile în dezvoltarea în ritm înalt și repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, în creșterea și modernizarea potențialului economiei naționale, în dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, în perfecționarea relațiilor de producție și 
a organizării vieții sociale, în lărgirea democrației socialiste și ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor. Desfă- șurîndu-se în anul jubiliap al împlinirii a 3 decenii de la eliberarea țării de sub dominația fascistă, Congresul — făcînd bilanțul activității desfășurate de partid în acești 30 de ani — a- preciază că perioada care s-a sciitfs de la Congresele. al IX-lea și al X-lea este cea mai rodnică în înfăptuiri, din întreaga istorie a României.Congresul consideră că Comitetul Central al partidului și-a îndeplinit în cele mai bune condiții misiunea încredințată și dă o înaltă a- preciere vastei activități organizatorice, politice și ideologice desfășurate în această perioadă, în conformitate cu linia și orientările stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională.Congresul subliniază rolul determinant și contribuția hotărîtoare ale secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la întreaga activitate de conducere a societății noastre, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului. Activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit tuturor comuniștilor, întregului popor un înalt exemplu de conștiință comunistă, de patriotism înflăcărat, de dinamism și cutezanță revoluționară, de profundă răspundere pentru destinele țării, pentru cauza construirii socialismului și comunismului pe pămîntul României, pentru idealurile transformării revoluționare a lumii contemporane.

1. Congresul aprobă în unanimitate Raportul 
Comitetului Central prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român în perioada dintre 
Congresul al X-lea și Congresul al Xl-lea și 
sarcinile de viitor ale partidului. Exprimîn- du-și acordul deplin cu aprecierile Raportului asupra importantelor realizări și marilor transformări calitative înfăptuite . în acești ani în toate domeniile construcției socialiste, Congresul își însușește pe deplin analiza științifică, marxist-leninistă, cuprinsă în Raport privind stadiul actual al dezvoltării vieții noastre economico-sociale, direcțiile fundamentale de acțiune și principalele obiective și sarcini de viitor, menite să asigure ridicarea pe o treaptă superioară a operei de edificare a noii orîn- duiri, continua propășire a României socialiste, ridicarea nivelului de trai al poporului, creșterea aportului țării noastre la cauza generală a socialismului și păcii în lume.

2. Dezbătînd atît în plen, cît și pe secțiuni proiectul de Program al partidului, sintetizînd hotărîrile exprimate cu prilejul tuturor adunărilor organizațiilor și organelor de partid, dînd glas voinței întregului partid și popor, Con
gresul al Xl-lea adoptă în unanimitate Pro

gramul Partidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.Congresul relevă însemnătatea excepțională a Programului, care asigură unirea eforturilor comuniștilor, ale întregului popor, pe baza unei concepții unitare, în vederea edificării cu succes în România a celei mai înaintate și mai drepte orînduiri sociale.'Congresul subliniază rolul hotărîtor al secretarului general al partidului la fundamentarea teoretică și elaborarea Programului Partidului Comunist Român, valoarea inestimabilă a contribuției tovarășului Nicolae Ceaușescu la stabilirea liniei strategice și tactice, a direcțiilor principale de acțiune în vederea edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerii la construcția comunismului în România.

3. Congresul aprobă Directivele cu privire Ia 
planul cincinal 1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociale a României 
pentru perioada 1981—1990 — parte integrantă a Programului partidului. Concretizînd prevederile și obiectivele Programului pentru următorii 5 ani și formulînd prognozele de perspectivă, Directivele înarmează partidul și poporul, cu im vast program concret- de acțiune, care cuprinde soluțiile menite să ridice la un nivel calitativ superior întreaga activitate economi- co-socială în noua etapă a construcției socialiste. Cincinalul viitor va trebui să fie cincinalul înfăptuirii plenare a revoluției tehnico- științifice în țara noastră. Congresul apreciază că, prin îndeplinirea prevederilor înscrise în Directive, România se va afla în 1990 pe o treaptă superioară a dezvoltării sale ; în linii generale va fi înfăptuită societatea socialistă multilateral dezvoltată, creîndu-se o bază trainică pentru trecerea la făurirea treptată a societății comuniste. în patria noastră.Congresul însărcinează Comitetul Central al partidului ca, pe baza Directivelor, să asigure elaborarea viitorului plan cincinal ce va fi prezentat spre dezbatere și aprobare Marii Adunări Naționale și să definitiveze liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale pentru perioada 1981—1990.

I.în vederea realizării Programului și Directivelor, Congresul însărcinează Comitetul Central să acționeze în continuare pentru 'perfecționarea formelor și metodelor de organizare și conducere a societății.Pornind de la principiul marxist-leninist că dezvoltarea democrației socialiste constituie o necesitate obiectivă a făuririi cu succes a noii orînduiri, Congresul consideră că este necesar să se asigure participarea activă și efectivă a tuturor celor ce muncesc la adoptarea hotărîrilor și înfăptuirea lor, la conducerea activității economico-sociale — în dubla calitate de producători și proprietari ai mijloacelor de producție, la conducerea generală a societății.Congresul apreciază că există în prezent cadrul organizatoric corespunzător cerințelor etapei actuale de dezvoltare a societății noastre, care permite desfășurarea în bune condiții a activității economico-sociale. Sarcina constă în prezent în a acționa pentru folosirea acestui cadru în vederea realizării în întregime a obiectivelor trasate de Programul partidului și de Directive, de Raportul la cel de-al Xl-lea Congres. în acest sens, Congresul hotărăște să se acționeze permanent pentru’perfecționarea continuă a activității și buna funcționare a tuturor organismelor economico-sociale, a Consiliului de Miniștri, a ministerelor, a Consiliului Organizării Economice și Sociale și a Consiliului 

Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale. Se impun, totodată, măsuri de îmbunătățire a activității Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale, ridicarea nivelului științific al muncii sale, în vederea adoptării celor mai corespunzătoare măsuri pentru -progresul neîntrerupt al patriei.Se va ridica la un nivel și mai înalt activitatea Marii Adunări Naționale, organul suprdm al puterii de stat, precum și a Consiliului de z Stat. ''Congresul consideră necesar să se întărească în continuare rolul organizațiilor de masă și obștești în societatea noastră, atît în dezbaterea măsurilor privind dezvoltarea economico- socială, cît și în educarea socialistă și mobilizarea oamenilor muncii Ia înfăptuirea Programului partidului, a politicii sale interne și externe.Congresul dă o înaltă apreciere politicii mar- xist-leniniste promovate de partidul și statul nostru în problema națională, rezultatelor obținute în dezvoltarea națiunii noastre socialiste, în asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire, de naționalitate. Congresul stabilește să se acționeze în continuare pentru dezvoltarea și înflo- ' rirea multilaterala a națiunii noastre' socialiste. Totodată, Congresul hotărăște aplicarea și în viitor, cu aceeăși consecvență, a politicii mar- xist-leniniste de deplină egalitate în drepturi și afirmare plenară în viața economico-socială a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru cimentarea și mai puternică a frăției și unității poporului român și naționalităților conlocuitoare în munca de înflorire a patriei noastre comune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
delegația Partidului Muncii din Co
reea, condusă de Kim Dong Ghiu, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al partidului, care a 
participat la lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, Pak 
Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului Kim Ir Sen, se

cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, un salut prietenesc 
și cele mai calde felicitări pentru 
realegerea sa în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Kim Ir Sen un 
cordial salut, cele mai bune urări de 
sănătate, iar poporului coreean prie
ten succes deplin în construirea so
cialismului și în unificarea pașnică 
a patriei sale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat, totodată, că 
prezența delegației Partidului Mun
cii din Coreea la Congresul comu
niștilor-români este o nouă expresie 
a bunelor relații dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Tn cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția fată de dezvolta
rea ascendentă, în toate domeniile, a 
relațiilor frățești, de prietenie și co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană. De ambele părți 
a fost' reafirmată hotărîrea de â am
plifica și extinde aceste relații, în 
spiritul acordurilor și înțelegerilor 
convenite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, în intere
sul popoarelor român și coreean, al 
cauzei generale a păcii și socialis
mului.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale de in
teres comun.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de . caldă 
prietenie.Intîlnire cu tovarășul Pedro Saad, secretar general ai P. C. din Ecuador

Congresul subliniază cu deosebită satisfacție că, în perioada dintre cele două congrese, s-atf' 
afirmat cu putere sporită rolul conducător al 
partidului, capacitatea sa de a asigura progre
sul susținut al României socialiste, creșterea 
bunăstării poporului.Congresul subliniază că marile sarcini de- curgînd din Programul adoptat astăzi impun fidicarea la un nivel tot mai înalt a activității partidului, perfecționarea în continuare a stilului și metodelor sale de muncă. Partidul își va exercita rolul conducător asumîndu-și răspunderea nemijlocită și acționînd direct pentru realizarea programului de edificare socialistă și comunistă a României.Congresul cheamă pe toți membrii partidului să acționeze în continuare pentru ridicarea nivelului lor de pregătire ideologică, politică, profesională și de cultură generală, să fie exemple vii de luptă devotată, plină de abnegație pentru realizarea Programului partidului, pentru interesele supreme ale patriei.

Congresul aprobă modificările în Statutul 
partidului, apreciind că ele corespund necesi
tăților perfecționării muncii de partid, creșterii 
rolului partidului in conducerea societății.

Congresul aprobă în întregime și își însu
șește programul ideologic elaborat de plenara 
Comitetului Central din 3—5 noiembrie 1971, 
precum și normele vieții și muncii comuniști
lor, ale eticii și echității socialiste, adoptate 
de Conferința Națională din 1972, hotărînd ca 
acestea să fie considerate componente ale Pro
gramului partidului.Congresul stabilește să se acorde și în viitor 
o atenție deosebită perfecționării continue a muncii politico-ideologice și de propagandă, a creației literar-artistice, a activității culturale, în vederea ridicării conștiinței socialiste a maselor, educării lor în spiritul concepției mate-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întîlnit, luni, cu 
tovarășul Pedro Saad, secretar gene
ral al Partidului Comunist din Ecua
dor. care. în fruntea unei delegații 
a P.C. din Ecuador, a participat la 
lucrările Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

La'întîlnire a luat parte tovarășul 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Pedro Saad a exprimat 
profunda sa gratitudine pentru invi

tația de a participa la Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. și a rugat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu să primeas
că cele. mai sincere și mai calde fe
licitări din partea conducerii P.C. 
din Ecuador, a sa personal, pentru 
realegerea în, înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

■ Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a rugat pe tovarășul 
Pedro Saad să transmită, din partea 
conducerii P.C.R., a sa personal, un 
Cald salut comuniștilor din Ecuador, 
Urări de noi succese în activitatea

lor. pusă in slujba marilor idealuri 
ale poporului ecuadorian.

în timpul convorbirii au fost re
levate cu satisfacție bunele relații 
existente între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist din Ecua
dor. precum și dorința comună de a 
le extinde și diversifica, în interesul 
ambelor popoare, al dezvoltării coo
perării și colaborării pe . multiple 
planuri în,tre România și Ecuador, al 
cauzei păcii, socialismului și înțele
gerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.Delegația Partidului Congelez al Muncii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu', se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni di
mineața, delegația Partidului Congo
lez al Muncii, condusă de Jean Ganga 
Zanzou, secretar al Comitetului Cen
tral al partidului, care a participat 
la lucrările celui de-al Xl-lea Con
gres al P.C.R.

Conducătorul delegației a subliniat 
că folosește acest plăcut prilej pen
tru a transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Partidului Congolez al Muncii și al 
Republicii Populare Congo, Marien 
N’Gouabi, a întregului partid, cele 
mai calde felicitări cu ocazia reale
gerii în inalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

■ Conducătorul și membrii delegației 
au reafirmat sentimentele de profun
dă gratitudine și recunoștință pentru 
sprijinul frățesc pe care Partidul Co
munist Român,: guvernul român 1-a.u 
acordat Republicii Populare Congo și 
Partidului Congolez al Muncii în ac
tivitatea consacrată propășirii țării, 
edificării unei vieți noi, manifestîn- 
du-și dorința ca bunele relații ro- 
mâno-congoleze să cunoască o extin
dere și mai mare în viitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru felicitările 
și urărilă adresate, și-a exprimat sa
tisfacția pentru participarea delega
ției congoleze la Congresul P.C.R. și 
a rugat pe oaspeți să transmită pre
ședintelui Marien N’Gouabi. celor
lalți membri ai conducerii Partidului 
Congolez al Muncii. întregului popor

congolez prieten un salut cordial, 
•împreună cu urări de succes în dez
voltarea economică și socială inde
pendentă a țării, pe calea bunăstării 
și. fericirii..

Secretarul gen.eral al P.C.R. și-a 
exprimat convingerea că relațiile de

■ prietenie' și colaborare dintre parti
dele și țările noastre se vor adinei și 
amplifica continuu, că acordurile e- 
xistente intre România și Republica 
Populară Congo se vor realiza în 
bune Condiții, în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii, Colaborării și

■ înțelegerii internaționale.
întrevederea, la care a participat 

tovarășul Stefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

înfăptuind hotărîrile Congresului al Xl-lea 
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„ VOINJA FERMĂ DE A ÎNFĂPTUI ÎNTOCMAI HOTĂRÎRILE 
CONGRESULUI EXPRIMĂ DEVOTAMENTUL NOSTRU FATĂ DE PARTID, 
STIMA FATĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, TOVARĂȘE SECRETAR GENERAL"
„Realegerea dumneavoastră în 

înalta funcție de secretar general 
al partidului ne-a înflăcărat și în
suflețit pe toți, întărindu-ne hotă- 
rîrea de a milita neobosit, alături 
de întregul popor, pentru înfăptui
rea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, de a 
face totul pentru a consolida succe
sele pe care le-am dobîndit în 
realizarea cu 60 de zile mai devre
me a prevederilor actualului plan 
cincinal și a acționa continuu pen
tru ca documentele adoptate de 
Congres să se înfăptuiască neabă
tut — se arată în telegrama Comi
tetului județean Alba al P.C.R. Ex- 
primînd simțămintele de satisfacție 
șl nemărginită bucurie ale comu
niștilor, ale tuturor locuitorilor de 
pe această vatră strămoșească — 
români, maghiari, germani — pen
tru realegerea dumneavoastră în 
fruntea partidului, ne angajăm so
lemn să nu precupețim nici un 
efort pentru îndeplinirea actualului 
plan cincinal înainte de termen, 
pentru realizarea la un înalt nivel 
calitativ a tuturor sarcinilor ce ne 
revin din grandiosul și însufleți- 
torul Program al partidului11.

„Pentru toți comuniștii, pentru 
întregul nostru popor, realegerea 
dumneavoastră în funcția de secre
tar general al partidului constituie 
o garanție a îndeplinirii neabătute 
a mărețului Program stabilit de 
Congresul al XI-lea, a succesului 
înaintării poporului român pe dru
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a mersu
lui' spre comunism, a împlinirii ce
lor mai scumpe idealuri și năzuințe 
ale întregii noastre națiuni — se a- 
rată în telegrama trimisă de lucră
torii din aparatul Consiliului de 
Stat. Exprimîndu-ne adeziunea to
tală fața de documentele adop
tate de Congresul al XI-lea, vă 
rugăm să primiți, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. angajamentul nostru 
de a contribui din toate pu
terile la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor încredințate. Vă urăm 
din toată inima multă sănătate, 
putere de muncă, mari și deosebite 
succese în îndeplinirea înaltei mi
siuni încredințate de partid".

„Toți oamenii muncii care trăiesc 
pe străvechile meleaguri ale 
Bacăului au primit cu nemărginită 
dragoste și bucurie vestea realege
rii dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție 
de secretar general al partidului 
— se menționează în telegrama Co
mitetului județean Bacău al P.C.R. 
Marele for al comuniștilor din țara 
noastră a exprimat, prin învestitura 
ce v-a acordat-o, dorința fierbinte a 
întregii națiuni, a consemnat cu .li-s 
tere de aur în- cartea de onoare a 
partidului recunoștința și profundă 
prețuire pe cațe o nutrim față de. 
dumneavoastră. Exprimîndu-ne încă 
o dată totala noastră adeziune față 
de politica internă și internațională 
a partidului, vă asigurăm, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
din județul Bacău își vor consacra 
întreaga lor pricepere și putere de 
muncă îndeplinirii exemplare a mă
rețelor sarcini ce le revin din hotă
rîrile istoricului Congres".

„Cu sentimente de nețărmurită 
mîndrie patriotică, Comitetul jude
țean de partid Bihor, în numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități — de pe aceste 
străvechi și frumoase plaiuri ro
mânești — se arată într-o altă te
legramă — își exprimă satisfacția 
pentru hotărîrea Congresului al 
XI-lea prin care dumneavoastră, 
cel mai iubit și devotat fiu al po
porului român, slujitor credincios 
al cauzei partidului, patriot înflă
cărat și internaționalist consecvent, 
ați fost reales în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, această hotărîre re- 
flectînd voința întregului nostru 
popor. Primiți, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, felicitările 
noastre sincere ; vă urăm multă 
sănătate, putere de muncă și feri
cire personală pentru a putea înde
plini nobila răspundere ce vi s-a 
încredințat, spre binele și fericirea 
poporului nostru, pentru înflorirea 
României socialiste, pentru victoria 
cauzei socialismului șl comunismu
lui în lume".

Cităm din telegrama Comitetu
lui județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R. : „Reînvestirea dumnea
voastră cu atributele funcției su
preme în conducerea destinelor 
partidului, ale țării noastre consti
tuie întruchiparea supremului _ o- 
magiu, a înaltei prețuiri, a stimei și 
recunoștinței partidului, a clasei 
muncitoare, a întregului popor. 
Organizația județeană de partid 
Bistrița-Năsăud, toți comuniștii și 
oamenii muncii de pe aceste me
leaguri își reafirmă, odată cu cele 
mai calde felicitări pe care vi le 
adresează în aceste clipe de mare 
bucurie pentru întreaga noastră na
țiune socialistă, totala adeziune, de
plinul acord cu documentele adop
tate de Congresul al XI-lea al 
partidului, cu întreaga politică a 
partidului și statului nostru. Vă 
asigurăm încă o dată că vom ac
ționa cu întreaga'noastră putere de 
muncă, necontenit, în fiecare cli
pă, mobilizînd toate resursele u- 
mane și materiale de care dispu
nem pentru a da viață Programului 
partidului nostru".

„Muncitorii, țăranii și intelectua
lii, toți locuitorii din județul Brașov 
— români, maghiari, germani — tră
iesc astăzi cele mai alese satisfacții 
și bucurii, prilejuite de realegerea 
dumneavoastră, prin voința întregii 
națiuni, în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân — se arată în telegrama Co
mitetului județean Brașov al P.C.R. 
Vă asigurăm, mult iubite to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Bra
șov, toți comuniștii, angajați cu 
răspundere și hotărîre în îndepli
nirea cincinalului înainte de ter
men, vor face șl pe mai departe 
dovada devotamentului lor nețăr
murit față de partid, față de con
ducerea sa, vor pune în valoare în
tregul potențial creator de care dis
pun pentru înfăptuirea mărețului 

Program de edificare socialistă și 
comunistă a țării adoptat de Con
gresul al XI-lea al P.C.R."

„întreaga desfășurare a lucrărilor 
Congresului al XI-lea a constituit 
o puternică manifestare a unității 
politice, ideologice și organizatorice 
a partidului, a voinței sale și a în
tregului popor de a acționa în 
strînsă unitate pentru înfăptuirea 
neabătută a documentelor care 
conturează strălucitul viitor al pa
triei noastre socialiste — se arată 
în telegrama Comitetului județean 
Brăila al P.C.R. Realegerea ca se
cretar general al partidului a tova
rășului Nicolae Ceaușescu consti
tuie garanția că vom îndeplini în
tocmai cutezătorul Program elabo
rat de Congresul al XI-lea. 
încredințăm Comitetul Central 
al partidului, pe dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii 
din județul Brăila, îndrumați de 
organele și organizațiile de partid, 
vor acționa cu dăruire, consacrîn- 
du-și toată energia, priceperea și 
devotamentul îndeplinirii exempla
re a sarcinilor ce ne revin".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea „23 August" 
București — se arată într-o altă 
telegramă — trăiesc o profundă sa
tisfacție și bucurie pentru realegerea 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de către marele 
forum al comuniștilor în înalta 
funcție de secretar general al Par

Mii de telegrame, scrisori, mesaje adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU dau glas 
hotărîrii colectivelor de oameni ai muncii din
întreaga tară de a realiza cincinalul înainte de ter
men, de a-și îndeplini și depăși sarcinile ce le revin
tidului Comunist Român, for care 
a exprimat voința și unitatea de 
gîndire a milioanelor de comuniști 
din România, a întregului popor ro
mân. Comuniștii din întreprinderea 
„23 August", întregul nostru colec
tiv de muncă își exprimă încă o 
dată deplina adeziune la politica 
internă și externă a partidului nos
tru, față de hotărîrile adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al parti
dului. Totodată, ne reafirmăm ho
tărirea ca sub conducerea organiza
ției de partid din întreprinderea 
noastră să ne mobilizăm toate for
țele pentru înfăptuirea cincinalului 
în patru ani și jumătate".

în telegrama Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R. se spune 
între altele : „Realegerea dumnea
voastră Ia cel de-al XI-iea Congres 
în această deosebit de importantă 
funcție reprezintă opțiunea unani
mă a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, a tuturor celor care trăim 
și muncim înfrățiți pe pămîntul 
străbun al României și, totodată, 
garanția înfăptuirii neabătute a 
programaticelor documente adop
tate de Congresul al XI-lea de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate ,șî înain
tare a României spre comunism. 
Vă rugăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, să primiți a- 
sigurările ferme ale comuniști
lor, .ale tuturor muncitorilor, ță
ranilor șj intelectualilor — români 
și maghiari — de pe meleagurile 
covăsnene că, urmînd permanent 
exemplul dumneavoastră, vom 
munci cu toată puterea brațelor și 
minților pentru ca hotărîrile adop
tate de istoricul Congres al XI-lea 
să devină fapte".

„Identificîndu-vă cu aspirațiile 
și idealurile națiunii, slujiți ca ni
meni altul cauza poporului, dove
dind cu puterea faptelor dăruirea 
de sine pentru binele și fericirea 
țării. Proeminentă personalitate a 
contemporaneității, v-ați afirmat 
ca un militant de frunte pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, 
ideile și activitatea dumneavoas
tră, mult prețuite pe toate meri
dianele globului, făcînd să crească 
prestigiul internațional al scumpei 
noastre patrii — se menționează în 
telegrama Consiliului legislativ.
Programul Partidului Comunist
Român și celelalte documente isto
rice adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres — la care dumneavoastră 
personal ați avut o contribuție ho- 
tărîtoare — constituie un tezaur de 
gindire care îmbogățește teoria și 
practica construcției socialiste și 
comuniste, orientînd și însuflețind 
întreaga națiune în munca și lupta 
de zi cu zi pentru cauza comunis
mului. Vă rugăm să primiți ex
presia sentimentelor noastre de 

• aleasă’ prețuire și de nețărmu
rit atașament, odată cu anga
jamentul solemn de a ne consa
cra întreaga energie pentru perfec
ționarea dreptului socialist român, 
pentru triumful idealurilor socia
liste de dreptate, justiție și echitate 
socială".

„în aceste momente, cînd întreaga 
națiune trăiește încă sub puternica 
impresie a celui de-al XI-lea Con
gres al partidului — se menționează 
în telegrama Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R. — comuniștii din ju
dețul nostru, toți muncitorii, țăra
nii și intelectualii vă transmit cu 

adîncă emoție și nețărmurită dra
goste sentimentele lor de bucurie 
pentru realegerea dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român și, 
totodată, urări de sănătate, viață 
lungă și putere de muncă, spre bi
nele patriei și al poporului român. 
Prezența dumneavoastră în fruntea 
partidului constituie pentru noi toți 
chezășia înfăptuirii mărețelor obiec
tive cuprinse în Programul adoptat 
de Congresul al XI-lea, a înaintării 
victorioase a patriei noastre pe dru
mul civilizației comuniste".

„Noi, mehedințenii, am primit 
cu emoție, bucurie și entuziasm 
hotărirea Congresului de a vă re
alege, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în înalta 
funcție de secretar general al Par
tidului Comunist Român, se a- 
rată, între altele, în telegrama 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R. Acest act este o ilustrare 
convingătoare a dragostei pro
funde și a atașamentului cu 
care vă înconjoară întregul partid, 
întregul popor, o dovadă a înaltei 
aprecieri pe care o dă națiunea 
noastră, neobositei și pilduitoarei 
activități pe care o desfășurați cu 
o inepuizabilă energie pentru ca 
România socialistă să ocupe un loc 
tot mai prestigios în rîndurile na
țiunilor lumii. Noi, comuniștii, toți 
mehedințenii. facem legămîntul de 
credință că ne vom dedica întreaga 
energie creatoare și putere de 

muncă înfăptuirii obiectivelor a- 
doptate de Congresul al XI-lea".

„Cu nețărmurită bucurie și dra
goste, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din jude
țul Neamț, ținem să vă adresăm, 
cu prilejul realegerii dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, cele mai calde 
felicitări și urări de viață lungă, 
sănătate și putere de muncă pentru 
binele și fericirea poporului român, 
al cărui fiu credincios sînteți — se 
spune în telegrama Comitetului 
județean Neamț al P.C.R. Vă în
credințăm și cu acest prilej de 
hotărîrea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din ju
dețul Neamț de a munci, sub 
conducerea organelor și . organi
zațiilor de partid — avîndu-vă în 
permanență pe dumneavoastră ca 
model de modestie, consecvență re
voluționară, dăruire totală și înalt 
umanism — pentru realizarea ac
tualului cincinal înainte de termen, 
pentru traducerea neabătută în 
viață a sarcinilor ce ne revin din 
Programul, Directivele și celelalte 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XI-lea".

„Ziariștii din întreaga țară ex
primă, cu toată convingerea lor co
munistă, deplina adeziune față de 
istoricele documente ale Congresu
lui și, totodată, îndreptățită lor sa
tisfacție față de realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al partidului. Cu 
hotărîrile Congresului pe masa 
lor de lucru, avînd mereu în min
tea și cugetele lor prețioase indica
ții ale conducerii partidului, ale 
dumneavoastră personal, Ziariștii 
din întreaga țară, fără deosebire de 
naționalitate, vor milita și mai de
parte, fără a-și precupeți eforturile, 
pentru transpunerea în viață a po
liticii partidului, pentru promovarea 
înaltelor idealuri de umanitate, de 
etică și echitate socialistă, care ca
racterizează obiectivele noii etape 
de dezvoltare a patriei noastre. 
Deciziile^ Congresului dau între
gului nostru popor garanția că 
România socialistă, călăuzită cu 
clarviziune și fermitate de partidul 
comuniștilor, liberă și stăpînă pe 
destinele ei, fidelă opțiunilor sale 
fundamentale, își va aduce și de 
acum înainte contribuția la întări
rea puterii de atracție și înrîurire 
a ideilor socialismului și comunis
mului, la accelerarea mersului 
înainte al forțelor păcii și progre
sului, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte" — se subliniază 
în telegrama comitetului Uniunii 
ziariștilor.

„Vă transmitem sentimentele 
noastre de bucurie și de adîn- 
că satisfacție cu ocazia realege
rii dumneavoastră în înalta func
ție de secretar general al parti
dului și vă urăm din toată 
inima multă sănătate și putere de 
muncă în îndeplinirea mărețelor 
sarcini ce vă revin — se spune in 
telegrama Comitetului județean 
Prahova al P.C.R. Vă încredin
țăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de adeziunea noastră 
totală la politica internă și ex
ternă a partidului și, totodată, 
ne exprimăm încrederea nestră
mutată în conducerea superioară de 
partid, dragostea și stima pe care 
vi le purtăm dumneavoastră, con
ducătorul iubit și respectat al par
tidului șl poporului', și vă asigu
răm că organizația județeană de

partid, toți oamenii muncii din ju
dețul Prahova vor munci cu elan 
sporit, cu însuflețire și pasiune re
voluționară pentru înfăptuirea în
tocmai a tuturor sarcinilor ce le re
vin din documentele adoptate de 
Congres".

„Ne alăturăm cu toată căldura 
inimilor noastre unanimității de 
granit a partidului și națiunii în 
aprecierea și aprobarea hotărîrilor 
istorice ale Congresului al XI-lea și 
vom face tot ce ne stă în putință 
pentru ca în imensa vocație de 
progres a orînduirii socialiste ro
mânești să se regăsească tot mai 
mult aportul celor ce muncesc pe 
înfloritorul plai al milenarului sat- 
mar — se arată în telegrama trimisă 
de Comitetul județean de partid 
Satu-Mare și consiliul popular ju
dețean. Cu prilejul realegerii dum
neavoastră în înalta răspundere de 
secretar general al partidului — ex
presie a voinței fierbinți a douăzeci 
de milioane de inimi pentru care 
dumneavoastră ați devenit simbol 
al idealului comunist — în numele 
organizației județene de partid și al 
oamenilor muncii sătmăreni, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități, care prețuiesc ca lu
mina ochilor puternica unitate de 
voință și acțiune a națiunii în jurul 
partidului, a eminentei dumnea
voastră personalități, vă dorim, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ani multi de sănătate și neslăbită 
putere de muncă, închinată neobo
sit măreței cauze a făuririi socie

tății socialiste multilateral dezvol
tate și construirii comunismului, 
spre gloria eternă a partidului."

„Vestea primită de la foru
mul suprem al comuniștilor pa
triei că dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați fost reales în înalta și nobila 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român — 
veste pe care sucevenii, ca și toți 
ceilalți oameni ai muncii o aș
teptau cu nerăbdarea împlinirii 
celei mai fierbinți aspirații — 
ne-a umplut inimile și sufletul 
de bucurie și mîndrie patrio
tică — se spune în telegrama 
Comitetului județean Suceava al 
P.C.R. Realegerea dumneavoastră 
constituie chezășia materializării 
grandioaselor documente ale ce- 
lui de-al XI-lea Congres. Stă- 
pîniți de aceste gînduri și sen
timente, comuniștii suceveni, toți 
oamenii muncii de pe meleagu
rile Țării de Sus, exprimîndu-și 
deplina adeziune la istoricele do
cumente adoptate de cel de-al 
XI-lea forum al partidului, sînt 
hotărîți ca, în consens cu în
treaga națiune, făcînd zid în jurul 
partidului, să-și închine activitatea 
creatoare cauzei mărețe a zidirii, pe 
pămîntul scump al patriei, a celei 
mai drepte societăți — societatea 
comunistă".

Menționăm din telegrama Comi
tetului județean de partid și a Con
siliului popular județean Tulcea : 
„Cu inimile pline de bucurie, dăm 
glas sentimentelor de aprobare una
nimă față de hotărîrea adoptată 
de Congresul al XI-lea privind re
alegerea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție 
de secretar general al partidului, a- 
ceasta constituind recunoașterea 
meritelor, a înaltelor calități de 
conducător de partid și de stat, a 
devotamentului și slujirii cu credin
ță, în întreaga dumneavoastră 
viață, a intereselor fundamentale 
ale poporului român, a cauzei co
munismului și păcii în lume. Folo
sim și acest prilej pentru a ne ex
prima recunoștința fierbinte față de 
Comitetul Central al partidului, față 
de dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru ajutorul neprecu
pețit pe care l-ați acordat dezvol
tării și înfloririi multilaterale a 
plaiurilor tulcene. Comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Tulcea 
vor strînge și mai mult rîndurile în 
jurul conducerii partidului, își vor 
înzeci eforturile pentru realizarea 
exemplară a istoricelor documente 
ale Congresului".

„Asemenea întregului partid și 
întregului nostru popor — se men
ționează în telegrama Comitetului 
județean Vaslui al P.C.R. — dăm o 
deosebită apreciere hotărîrii Con
gresului al XI-lea ca dumneavoas
tră să exercitați pe mai departe cea 
mai înaltă funcție de conducere a 
Partidului Comunist Român, văzînd 
în aceasta garanția înfăptuirii 
neabătute a istoricelor documen
te adoptate de Congres, față de 
care ne reafirmăm totala adezi
une. Exprimîndu-ne deplina încrede
re în Comitetul Central nou ales, în 
mult stimatul și iubitul nostru se
cretar general, vă asigurăm și în 
aceste momente că oamenii acestor 
pămînturi nu vor uita niciodată că 
toate marile transformări produse 

pe meleagurile vasluiene sînt legate 
îndeosebi de perioada care a trecut 
de Ia Congresul al X-leâ al parti
dului, de numele și ajutorul dum
neavoastră personal, acordat per
manent, direct și multilateral jude
țului Vaslui".

Cităm din telegrama Comitetului 
județean de partid și a Consiliului 
popular județean Vilcea : „încre
zători în politica științifică și clar
văzătoare a partidului, oamenii 
muncii de pe aceste meleaguri tră
iesc, alături de întregul popor, de
plina satisfacție că în fruntea glo
riosului nostru partid vă aflațl 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, comunist 
de omenie, patriot înflăcărat și in
ternaționalist consecvent, remarca
bilă personalitate politică contem
porană, care — identificîndu-vă 
total cu interesele vitale ale po
porului — slujiți, în același timp, 
aspirațiile fundamentale ale ome
nirii prin eforturile neobosite pe 
care le faceți pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și economi
ce în lume, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă. Asigurăm con
ducerea partidului, perșonal pe 
dumneavoastră, stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din județul Vilcea, 
asemenea întregului popor, își vor 
consacra toate forțele și energiile 
creatoare pentru a transpune în 
viață sarcinile ce ne revin din do
cumentele istorice ale Congresului".

în telegrama biroului Comite
tului județean Vrancea al P.C.R. 
se arată : „Acum, cînd cel mai înalt 
forum al comuniștilor români și, în 
cadrul acestuia, - cei mai vrednici 
fii ai partidului și ai țării au rea
firmat uriașa încredere pe care 
ponorul român o are în politica 
științifică și clarvăzătoare a parti
dului, cind orientările partidului 
privitoare la dezvoltarea economică 
și socială a țării au fost aprobate 
în mod unanim, dăm glas senti
mentelor de totală satisfacție, de 
neasemuită încredere și de mîndrie 
patriotică pentru realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al partidului. In a- 
ceste momente memorabile pentru 
țara noastră, apreciem că îndatori
rea cea mai importantă este să slu
jim cu devotament partidul și po
porul, să muncim zi de zi, ur
mînd permanent exemplul dum
neavoastră de dinamism, de realism 
și cutezanță, de spirit creator și dă
ruire totală, pentru progresul și 
prosperitatea continuă a țării noas
tre".

„Ne alăturăm din toată inima 
hotărîrii. de realegere a dumnea
voastră în funcția de înaltă răs
pundere partinică de secretar ge
neral al partidului, aceasta consti
tuind o garanție sigură a edificării 
cu succes a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și, în ace
lași timp, o garanție a realizării 
grandiosului Program pe care ni 
l-am propus în mersul nostru spre 
comunism — se arată în telegrama 
întreprinderii mecanice de material 
rulant „Grivița roșie" — București, 
încrezători în idealurile socialis
mului și comunismului, de care 
sîntem atașați cu toată ființa noas
tră, asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci 
cu dăruire și pasiune pentru tra
ducerea în viață a politicii partidu
lui, pusă în slujba fericirii și bună
stării întregului nostru popor, pen
tru întărirea păcii în întreaga 
lume."

„împreună cu toți slujitorii școlii, 
comuniștii, toți lucrătorii din Mi
nisterul Educației și învățămîntului 
au primit cu deosebit entuziasm ho
tărîrile Congresului și cu deosebire 
cele referitoare , la dezvoltarea și 
perfecționarea învățămîntului de 
toate gradele — se arată într-o 
altă telegramă. Ne angajăm ca, îm
preună cu cele peste 220 000 de ca
dre didactice, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, să muncim 
neobosit pentru dezvoltarea și mo
dernizarea în continuare a școlii de 
toate gradele, pentru integrarea în
vățământului cu producția și cerce
tarea și ridicarea acestuia pe o 
treaptă superioară. Sîntem hotărîți, 
stimate tovarășe secretar general, 
ca, prin întreaga noastră activitate, 
să realizăm indicațiile dumneavoas
tră,' acționînd cu fermitate pentru 
ca fiecare tînăr să dobîndească o 
temeinică pregătire științifică și de 
cultură generală, cunoștințe de spe
cialitate și practice, să formăm ti
neretul patriei noastre în spiritul 
concepției materialist-dialectice, al 
dragostei față de partid și popor".

„La încheierea marelui forum al 
comuniștilor, care a înscris în car
tea de aur a Partidului Comunist 
Român și a poporului nostru pa
gini de glorioasă istorie contempo
rană. gîndurile. inimile și simță
mintele cele mai profunde ale lu- 

oratorilor Radioteleviziunii române 
se îndreaptă din nou, cu fierbinte 
dragoste și nesfîrșită recunoștință.

, către dumneavoastră, adresîndu-vă 
cele mai calde felicitări și urări de 
sănătate, viață îndelungată, cu pri
lejul realegerii în înalta funcție de 
secretar general al partidului — se 
arată în telegrama adresată de Ra- 
diotelevîziunea română. Vă asigu
răm și cu acest prilej, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
pentru comuniștii și ceilalți lucră
tori ai Radioteleviziunii rațiunea 
de a fi a existentei și activității 
lor este îndeplinirea cu abnegație 
și pasiune comunistă a sarcinilor 
pe care ni le-ați încredințat prin 
programul de activitate ideologică, 
prin Programul partidului și prin 
Raportul ținut în fața Congresului 
al XI-lea“.

„Exprimîndu-ne din adîncul ini
mii adeziunea totală față de im
portantele documente adoptate de 
Congres, față de politica științifică, 
realistă și clarvăzătoare a partidu
lui și statului nostru, față de reale
gerea dumneavoastră în funcția de 
secretar general al partidului — se 
arată în telegrama Ministerului 
Sănătății, vă asigurăm iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu că, alături 
de întregul nostru popor, ne vom 
consacra toate forțele înfăptuirii 
neabătute a sarcinilor complexe ce 
ne revin pentru îmbunătățirea acti
vității de apărare a sănătății po
porului, de combatere a bolilor și 
refacere a forței de muncă, pentru

perfecționarea continuă a activită
ții corpului sanitar, în vederea creș
terii asistenței medicale a popu
lației."

„Cineaștii se angajează solemn, 
cu întreaga lor ființă, cu tot ta
lentul lor și cu întregul lor devota
ment, să lupte fără răgaz pentru 
traducerea în viață a marilor și 
inestimabilelor idei pe care docu
mentele Congresului le cuprind, 
pentru a face din arta lor o ex
presie a idealurilor nobile ale so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în țara noastră, pentru a 
face ca arta lor să exprime și mai 
deplin forța creatoare a societății 
noastre, geniul și sensibilitatea po
porului român — se arată în tele
grama Asociației cineaștilor. Pă
trunși de sentimentul că „arta tre
buie să-i ajute pe oameni să pri
vească mereu înainte, să le dea o 
imagine înflăcărată a perspectivei 
istorice, să prefigureze schimbările 
viitoare ale societății, să însufle
țească masele populare, tineretul 
patriei noastre la fapte mărețe în
chinate realizării visului de aur al 
omenirii — comunismul" — așa 
cum se subliniază în Programul 
partidului — cineaștii din patria 
noastră vă asigură, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru traduce
rea în viață a nobilelor țeluri pre
văzute în aceste documente".

„împreună cu întregul partid șl 
popor, cadrele de miliție, expri- 
mindu-și devotamentul nemărginit 
față de partid, omagiază prezen
ta dumneavoastră în fruntea parti
dului ca o garanție că Programul, 
Directivele și hotărîrile adoptate de 
Congresul al XI-lea vor fi pe de
plin realizate — se arată în telegra
ma Inspectoratului general al mili
ției. întregul efectiv al miliției 
nu va precupeți nici un efort, 
la nevoie chiar viața, pentru a- 
părarea cu fermitate a cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a a- 
vuției naționale, a vieții, libertății 
și demnității persoanelor, a ordinii 
de drept statornicite în România. 
Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tova
rășe comandant suprem, că vom 
acționa cu abnegație și devotament 
pentru îndeplinirea exemplară a 
tuturor misiunilor încredințate, 
pentru crearea climatului de sigu
ranță civică, necesar îndeplinirii 
de către oamenii muncii a gran
diosului Program al partidului."

întreprinderea de țevi „Republi
ca" — București : „Dînd glas celor 
mai înflăcărate gînduri ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din întreprindere, dorim să ne 
exprimăm deosebita satisfacție, 
înalta mîndrie patriotică pentru 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 'secretar 
general al partidului. Lucrările 
Congresului, cuvîntările rostite cu 
acest prilej au constituit pentru 
întregul nostru colectiv un e- 
xemplu și un1 îndemn la exigență 
și autodepășire. Numai în zilele 
Congresului oamenii muncii din 
întreprinderea „Republica", în frun
te cu comuniștii, au realizat pes
te plan 1 200 tone țevi. Cu aceste 
realizări, cărora li se vor adăuga 
în continuare noi și noi succese, 
colectivul nostru este hotărit să-și 
îndeplinească sarcinile și îndato
ririle comuniste, convins că astfel 
își va aduce contribuția la înfăptui
rea luminosului Program de dezvol
tare a țării adoptate de Congres".

„Realegerea dumneavoastră, prin 
voința și hotărîrea unanimă și en
tuziastă a celui mai înalt forum al 
comuniștilor, al întregului partid 
și popor, în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, este întîmpinată cu pro
fundă emoție, caldă bucurie și vie 
satisfacție, alături de întregul nos
tru popor, de comuniștii din Direc
ția generală a presei și tipăritu
rilor — se arată într-o altă tele
gramă. Conștienți de responsabi
litățile politice ce ne revin, vă asi
gurăm că nu vom precupeți nici un 
efort nentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate de partid".

Cităm din telegrama întreprin
derii „Electrocentrale" — Mureș : 
„Antrenat in marea întrecere so
cialistă, colectivul nostru de muncă 
a depășit sarcinile de plan pe acest 
an, realizînd o producție globală 
suplimentară în valoare de 106,5 
milioane lei, iar sarcinile pe pri
mii patru ani ai cincinalului au fost 
îndeplinite încă din luna mai. 
Aceste rezultate ne dau garanția că 
vom îndeplini prevederile actualu
lui cincinal în patru ani și patru 
luni. Urmînd neabătut exemplul 
dumneavoastră, nu ne vom precu
peți forțele și energia pentru în
făptuirea întocmai a sarcinilor ce 
ne revin din hotărîrile Congresului, 
pentru a ne spori contribuția, 
alături de întregul popor, la făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea patriei 
noastre spre comunism".

„Intr-un gînd și glas cu întreaga 
națiune română, ofițerii, maiștrii 
militari, subofițerii și personalul 
civil din Comandamentul Diviziei 
„Tudor Vladimirescu-Debrețin" își 
exprimă nemărginita bucurie pen
tru realegerea dumneavoastră, iu
bite și mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția 
înaltă de secretar general al parti
dului — se arată într-o altă tele
gramă. Vă rugăm să ne permiteți 
ca, folosind acest prilej, să vă 
urăm din toată inima viață lungă 
și sănătate deplină, multă putere 
de muncă, pentru binele și pros
peritatea națiunii noastre socialiste. 
Ne angajăm să studiem "bu maximă 
atenție magistralul Raport pe care 
1-ăți prezentat, să îndeplinim cu 
perseverență comunistă toate sar
cinile ce ne revin din Programul 
partidului și din celelalte docu
mente de importanță deosebită ce 
s-au adoptat de Congres, să exe
cutăm ostășește, fără șovăire și la 
un înalt nivel calitativ, ordinele 
dumneavoastră, stimate comandant 
suprem al Forțelor noastre Ar
mate".

„Pentru colectivul nostru consti
tuie o înaltă satisfacție realegerea 
in funcția de secretar general al 
partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului, care a dovedit în întreaga 
sa viață atașamentul total față de 
cauza partidului și a poporului ro
mân — se menționează în telegra
ma Combinatului de pielărie și în
călțăminte „Clujeana". Cunoscîn- 
du-i și prețuindu-i rezultatele ac
tivității în funcțiile cele mai înal
te de conducere a partidului și 
statului, îi urăm multă sănătate, 
putere de muncă și fericire. Simțim 
ca o datorie de onoare să ne anga
jăm in fața conducerii de ^partid, în 
fața dumneavoastră tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci cu toată ființa, știința 
și conștiința noastră, pentru a con
tribui din plin la victoria societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl 
a comunismului pe pămîntul 
României".

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din I.A.S. Bărăganu, județul 
Ialomița, scriu în telegrama lor: 
„Cu prilejul realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de secre
tar general al partidului, vă trans
mitem caldele și entuziastele 
noastre felicitări, urîndu-vă multă 
sănătate și fericire. Sintem convinși 
că prezența dumneavoastră la con
ducerea partidului și a țării este 
chezășia realizării Programului a- 
probat de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist. Român, este 
garanția progresului și fericirii 
poporului nostru. Vă asigurăm, to
varășe secretar general, că vom 
depune toate eforturile pentru ca 
sarcinile trasate de Congresul al 
XI-lea să fie îndeplinite în mod 
exemplar".

Au mai adresat telegrame comi
tetele municipale de partid : Cluj- 
Napoca, Brașov, Focșani, Sighișoa
ra, Tîrgu-Mureș, Timișoara ; comi
tetele orășenești de partid Lugoj, 
Deta, Buziaș, Reghin, Tîrnăveni, 
Sînnicolau-Mare ; comitetele de 
partid ale sectoarelor 1 și 5 din 
Capitală ; Consiliul popular al 
județului Dîmbovița : comitete
le județene U.T.C. Prahova, Vilcea, 
Mehedinți, Sălaj ; colectivele de 
oameni ai muncii din Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-Materiale și 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, din Comitetul pentru proble
mele consiliilor populare, Centrala 
industriei poligrafice, Centrala căr- 
bunelui-Petroșani, Centrala indus
triei bumbacului ; Comandamentul 
trupelor chimice, Comandamentul 
serviciilor armatei și unitățile su
bordonate, Comandamentul trupe
lor de geniu, de asemenea, co
lectivele întreprinderilor : „23 Au
gust" — Satu-Mare ; de utilaj 
chimic „Grivița roșie" — Bucu
rești, de mașini grele' — Bucu
rești, de distribuție a energiei elec
trice — București, de piele și încăl
țăminte „Dîmbovița" — București, 
de autoturisme Pitești, de utilaj 
alimentar Slatina, de anvelope 
„Danubiana", de cinescoape — 
București, de calculatoare electro
nice — București, de piese radio și 
semiconductoare — Băneasa, Com
binatului de industrializare a lem
nului — Pipera, de mecanică Mus
cel, de utilaj petrolier Tirgoviște, 
de mecanică Timișoara, de alumină 
Tulcea, complexul C.F.R. Satu- 
Mare, de vagoane Drobeta Turnu- 
Severin. I.A.S. Dumbrăveni, județul 
Sibiu, precum și multe alte co
lective de oameni ai muncii din 
Capitală și din țară.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCUConducătorul delegației Partidului Socialist Arab Baas din Irak

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- 
.cetar general al Partidului Comunist 

Român, președintele. Republicii So
cialiste România, a primit, luni după- 
amiază, pe conducătorul delegației 
Partidului Socialist Arab Baas din 
Irak, Jafer Kassim Kamudi, membru 
supleant al conducerii regionale a 
partidului, care a participat la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

La întrevedere, desfășurată într-o 
ambianță cordială, prietenească, a 
luat parte tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de Ahmad 
Hussein Al-Samarrai, ambasadorul 
Irakului Ia București.

Conducătorul delegației a arătat că 
are deosebita plăcere de a transmite 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea pre

ședintelui Republicii Irak, secretar 
general al coriducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas, Ah
med Hassan Al-Bakr.

In numele Partidului Socialist' 
Arab Baas din Irak, Jafer Kassim 
Kamudi a exprimat cele mai 
sincere felicitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul realegerii în 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut priete
nesc președintelui Ahmed Hassan 
Al-Bakr, a urat, în numele său, al 
conducerii Partidului Comunist Ro
mân, noi succese în: activitatea Par
tidului Socialist Arab Baas din Irak, 
iar poporului irakian prieten pro
gres și bunăstare.

Secretarul general al P.C.R. a 
apreciat că participarea delegației

irakiene la lucrările celui de-ăl 
XI-lea Congres reprezintă o expre
sie a. bunelor raporturi de colabora
re dintre cele două partide și țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că Partidul Comunist Ro
mân se pronunță pentru o largă co
laborare cu partidele revoluționare, 
progresiste și democratice, in lupta 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru o nouă ordine politică și econo
mică internațională.

în cadrul întrevederii a fost ex
primată dorința comună pentru ex
tinderea relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Arab Baas din Irak, dintre 
România și Irak, în interesul ambe
lor popoare, al dezvoltării pe multi
ple planuri a colaborării și cooperă
rii româno-irakiene.Delegația Partidului Comunist din Chile

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni 
seara, delegația Partidului Comunist 
din Chile, condusă de Rodrigo Rojas, 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
al P.C. din Chile, care a participat 
la lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al P.C.R.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspeți să transmită un salut 
călduros tuturor tovarășilor chilieni 
care luptă in condiții grele, da te
roare. să-i asigure de solidaritatea și 
sprijinul deplin al Partidului Comu

nist Român, subliniind că partidul 
nostru, poporul român continuă să fie 
alături de lupta dusă de comuniști, 
de socialiști, de toate forțele patrio
tice progresiste pentru restabilirea 
drepturilor democratice în Chile.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deschisă, tovărășească, de 
cordială prietenie.Delegația Partidului Socialist din Chile

Luni seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste România, a 
primit delegația Partidului Socialist 
din Chile, condusă de Jaime Suarez, 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
al partidului, care a participat la lu
crările Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a transțnis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea secretarului general al Parti
dului Socialist din Chile, Carlos Al
tamirano. un cordial salut. Oaspeții 
au mulțumit, de asemenea, pentru 
ospitalitatea și1 ajutorul solidar de 
care se bucură în România numeroși 
cetățeni chilieni, care, in împrejurări

vitrege, au trebuit să-și părăsească 
tara.

Conducătorul delegației chiliene a 
adresat calde felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru realegerea 
sa în. funcția de secretar general 
al P.C.R., urîndu-i succes de
plin în îndeplinirea acestei înalte 
misiuni.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Carlos Altami
rano, tuturor socialiștilor chilieni un 
călduros salut, urări de succes în 
lupta lor pentru binele și fericirea 
poporului chilian. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat și cu acest 
prilej sentimentele de solidaritate 
militantă, întregul sprijin al P.C.R., 
al întregului popor român față de 
lupta socialiștilor chilieni, a celor
lalte forțe democratice și progresiste

din Chile, pentru încetarea prigoanei 
antidemocratice, pentru restabilirea 
ordinii constituționale în patria lor. 

în cadrul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri privind situația 
din Chile, precum și unele proble
me internaționale de interes comun, 
în acest context, a fost subliniată, 
de ambele părți, necesitatea unirii 
pe plan național și internațional a 
tuturor forțelor revoluționare, demo
cratice și progresiste în lupta pen
tru democrație, pace și progres so
cial.

De ambele păfți a fost exprimată 
dorința de a dezvolta relațiile de 
prietenie, de solidaritate militantă 
dintre P.C.R. și. P.S. din Chile, în 
interesul celor două partide și po
poare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

REZOLUȚIA
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Congresului al XI-lea 
al Partidului

Comunist Român
(Urmare din pag. I)rialist-dialectice și istorice despre lume și viață, dezvoltării gîndirii lor revoluționare mar- xist-leniniste. IU.Congresul constată cu satisfacție că desfășurarea evenimentelor pe plan mondial a confirmat pe deplin justețea aprecierilor Congresului al X-lea cu privire la evoluția vieții internaționale, concluziile și orientările date de partid în domeniul politicii. externe. Congresul 
al XI-lea aprobă în întregime politica externă 
și activitatea internațională desfășurată de 
partidul și statul nostru în perioada de la Con
gresul al X-lea. Congresul apreciază că această 
activitate s-a înscris ca o nouă și valoroasă 
contribuție a României Ia cauza socialismului, 
progresului social și păcii în lume.Congresul exprimă înalta sa apreciere față de contribuția hotărîtoare adusă de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, față de activitatea neobosită desfășurată pe arena internațională, în slujba cauzei socialismului, progresului social, libertății și independenței popoarelor, a promovării principiilor noi de relații între state întemeiate pe deplină egalitate și respectul fiecărei națiuni.

Congresul îșl însușește analiza marxist-le- 
ninistă a problemelor fundamentale și direc
țiilor de ansamblu ale dezvoltării vieții inter
naționale cuprinsă în Programul partidului și 
în Raportul Comitetului Central, .apreciind 
justețea și caracterul constructiv al pozițiilor 
și orientărilor stabilite pentru activitatea de 
viitor a partidului și statului pe plan mondial.Congresul hotărăște ca și în viitor în centrul activității internaționale a României să șe si- \ tueze dezvoltarea colaborării, prieteniei și solidarității cu toate țările socialiste. Partidul va desfășura o activitate consecventă în slujba întăririi unității statelor socialiste, pentru afirmarea relațiilor de tip nou, întemeiate pe deplină egalitate, pe respect și întrajutorare tovărășească, pe principiile marxism-îeninismu- lui șl internaționalismului proletar.Congresul stabilește să fie continuată cu fermitate și perseverență politica de adîncire și diversificare a relațiilor României cu țările care luptă, pentru dezvoltare independentă, corespunzător cerințelor progresului comun, întăririi solidarității în lupta împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru asigurarea independenței și suveranității naționale a tuturor statelor.România, Partidul Comunist Român vor acorda în continuare întregul lor sprijin mișcărilor de eliberare națională, luptei -popoarelor împotriva dominației străine, pentru libertate și independență, împotriva politicii de discriminare rasială, a apartheidului, pentru abolirea oricăror forme de dominație și asuprire a altor popoare.Acționînd în spiritul principiilor coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, România va milita consecvent și de aici înainte pentru lărgirea raporturilor de colaborare multilaterală cu toate țările, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate.La baza raporturilor internaționale ale României cu toate statele vor sta, ca și pînă acum, în mod ferm, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța.Congresul stabilește ca Partidul Comunist Român, România socialistă să acționeze în continuare în modul cel mai consecvent pentru dezvoltarea cursului nou spre destindere în viața internațională, pentru instaurarea unui

climat de înțelegere și cooperare între toate statele.Congresul stabilește ca România să-și aducă în continuare întreaga contribuție la încheierea cu succes a Conferinței general-europene, inclusiv la nivelul cel mai înalt, pentru elaborarea unor documente care să dea o bază trainică și principială, de largă perspectivă relațiilor de colaborare multilaterală între toate statele continentului, să asigure condiții, măsuri și garanții depline împotriva oricăror agresiuni sau i- mixtiuni în treburile vreunui stat.Congresul stabilește ca România să militeze în continuare pentru stingerea conflictelor existente în diferite zone ale lumii pe calea tratativelor politice, pentru instaurarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, în Cipru și Indochina.Congresul hotărăște ca P.C.R., România socialistă să-și intensifice eforturile pentru cauza dezarmării, pentru încetarea cursei înarmărilor, distrugerea armelor atomice, reducerea trupelor și armamentelor, pentru eliberarea popoarelor de povara cheltuielilor militare și a pericolului unui război nimicitor.P.C.R., România vor milita și în viitor pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace. Congresul subliniază necesitatea instaurării u- nei ordini economice și politice noi, bazată pe dreptul'fiecărui popor de a fi stăpîn pe avuțiile naționale, pe schimburi economice echitabile, pe asigurarea unui raport just între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, pe accesul liber al fiecărei țări la cuceririle științei și tehnicii moderne.Congresul subliniază necesitatea continuării luptei pentru democratizarea deplină a, relațiilor interstatale, în vederea participării egale a tuturor statelor — mari, mijlocii sau mici — la viața internațională. Congresul stabilește ca România să militeze în continuare, cu perseverență, pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al celorlalte organisme internaționale, în soluționarea problemelor ce preocupă astăzi popoarele.Congresul salută creșterea forței organizatorice, politico-ideologice și a influenței partidelor comuniste și muncitorești pe plan național și internațional, lupta lor deosebită pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, pentru progres social și apărarea păcii în lume. Congresul apreciază bogata activitate desfășurată de Partidul Comunist Român pentru dezvoltarea colaborării și solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, cu forțele revoluționare de pretutindeni.Congresul hotărăște ca Partidul Comunist Român să acționeze și în viitor, în modul cel mai consecvent, pentru dezvoltarea legăturilor de colaborare tovărășească, de solidaritate in- ternaționalistă cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea unității și coeziunii lor, pe baza deplinei egalități, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora politica, strategia și tactica revoluționară, în mod de sine stătător. Congresul reafirmă încă o dată hotărîrea partidului nostru de a nu se lăsa nici în viitor antrenat, în vreun fel sau altul, în acțiuni de blamare a altor partide — care dăunează unității și colaborării —. ci, dimpotrivă, de a face totul pentru a contribui la depășirea actualelor divergențe, la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Congresul dă mandat partidului să participe la Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa, potnind de la necesitatea ca aceasta să se desfășoare într-un spirit democratic, să asigure deplina egalitate a tuturor partidelor în pregătirea și discutarea problemelor, să nu tindă la elaborarea de documente obligatorii, să nu pună în discuție, să critice sau să blameze alte partide, urmărind întărirea

unității partidelor comuniste și muncitoreștii în ce privește problema unei Conferințe mondiale, Congresul consideră că ea nu este încă actuală și împuternicește Comitetul Central să abordeze această problemă la momentul oportun, informînd partidul asupra concluziilor la care va ajunge.Congresul subliniază necesitatea dezvoltării în continuare a relațiilor partidului nostru cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte partide muncitorești, cu partidele progresiste de guvernămînt din țările care pășesc pe calea dezvoltării independente, cu mișcările de eliberare și alte organizații și partide democratice și progresiste, cu toate forțele antiimperia- liste care se pronunță pentru progres și democrație, pentru libertatea popoarelor, pentru destindere și pace.Congresul își exprimă convingerea că, prin unitatea de acțiune a tuturor forțelor antiimpe- rialiste, a tuturor popoarelor, perioada următoare va marca noi realizări în lupta pentru transformarea revoluționară a societății, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii și colaborării între națiuni.

*Prin adoptarea, în deplină unanimitate, a orientărilor și direcțiilor activității viitoare a partidului și întregului popor în domeniul politicii noastre interne și externe, a Programului și Directivelor, Congresul al XI-lea va rămîne înscris cu litere de aur în istoria națiunii noastre socialiste. Congresul a exprimat mîndria patriotică, comunistă a partidului și poporului pentru marile înfăptuiri de pînă acum, precum și pentru minunatul program de dezvoltare în viitor a României socialiste și comuniste. Miile și miile de scrisori și telegrame adresate de colectivele de oameni ai muncii Congresului sînt mărturia hotărîrii cu care întregul popor dorește să înfăptuiască prevederile documentelor elaborate de Congres, iar rezultatele în muncă pe care multe colective le-au închinat în aceste zile Congresului sînt un angajament solemn, o semnătură unanimă pe Program, pe Directive, o expresie a voinței de a le da viață.Congresul cheamă pe toți delegații și invitații să ducă în organizațiile lor înaltul spirit comunist manifestat în Congresul nostru, hotărîrea care a dominat toate lucrările sale de a ridica la un. nivel și mai înalt rolul conducător al partidului în întreaga viață socială, de a întări și mai mult legăturile dintre partid și popor, de a asigura unitatea de monolit a partidului.Congresul vede în participarea numeroasă a reprezentanților partidelor și organizațiilor de peste hotare o puternică manifestare a relațiilor internaționaliste dintre partidele și popoarele noastre, a solidarității în lupta pentru o politică de pace și colaborare, pentru progres social. Congresul își exprimă convingerea că delegații străini vor duce cu ei expresia sentimentelor noastre de prietenie și solidaritate care s-au manifestat tot timpul Congresului față de partidele și popoarele pe care le reprezintă. Partidul Comunist Român va face totul pentru întărirea unității și solidarității tuturor forțelor progresiste și antiimperialiste de pretutindeni, pentru triumful politicii de pace și colaborare internațională, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Congresul cheamă pe membrii de partid, pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să-și strîngă și mai puternic rîndurile în jurul partidului, al Comitetului Central, con- sacrîndu-și întreaga putere de muncă, pricepere și capacitate creatoare înfăptuirii istoricelor hotărîri ale Congresului, traducerii în viață a Programului partidului și Directivelor, edificării pe pămîntul României a celei mai drepte orînduiri din istoria omenirii — orînduirea socialistă și comunistă.
Plecarea unor delegații

în cursul zilei de luni au continuat 
să părăsească Capitala delegații și 
reprezentanții unor partide comu
niste și muncitorești, socialiste și 
progresiste care au participat la lu
crările celui de-al XI-lea Congres al 
partidului :

Delegația PARTIDULUI MUNCII 
DIN COREEA, condusă de Kim Dong 
Ghiu, membru al Comitetului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.C. ; dele
gația PARTIDULUI COMUNIST DIN 
ECUADOR, condusă de Pedro Saad, 
secretar general al partidului ; dele
gația PARTIDULUI COMUNIST 
FINLANDEZ, condusă de Erkki 
Rautee, membru al Biroului Politic 
al P.C. Finlandez ; reprezentantul 
PARTIDULUI COMUNIST DIN CO
LUMBIA, Alvaro Vasquez, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C. din Columbia ; delegația 
PARTIDULUI CONGOLEZ AL MUN
CII, condusă de Jean Ganga Zanzou, 
secretar al C.C. al partidului ; dele
gația PARTIDULUI COMUNIST DIN 
SALVADOR, condusă de Schafik 
Jorge Handal, secretar general al 
partidului ; delegația PARTIDULUI 
AVANGĂRZII POPULARE din Costa 
Rica, condusă de Humberto Vargas 
Carbonell, secretar general adjunct 
al partidului ; delegația CONGRESU
LUI PENTRU INDEPENDENȚA 
MADAGASCARULUI, condusă de 
Richard Andriamanjato, președintele 
A.K.F.M. ; delegația PARTIDULUI

COMUNIST DIN SAN MARINO, 
condusă de Umberto Barulli, secretar 

-general al partidului. ; delegația
PARTIDULUI LIBERTĂȚII DIN 
SRI LANKA, condusă de Ananda 
Sirisena, membru al C.C. al partidu
lui, deputat ; delegația PARTIDULUI 
COMUNIST BRAZILIAN, condusă de 
Sofia Ribeiro, membru al C.C. al 
partidului; delegația MIȘCĂRII DE 
ACȚIUNE POPULARA UNITARA- 
MUNCITOREASCĂ ȚĂRĂNEASCA 
DIN CHILE, condusă de Enrique 
Coreea, secretar general adjunct al 
mișcării ; delegația PARTIDULUI 
MUNCII DIN GUATEMALA ; dele
gația PARTIDULUI BAAS ARAB 
SOCIALIST — ORGANIZAȚIA DIN 
LIBAN, condusă de Assem Kansou, 
secretar general ; delegația PARTI
DULUI LIBERAL AUTENTIC DIN 
LIBERIA, condusă de Isac David, 
președintele organizației de partid 
din Comitatul Cape Mount, senator ; 
Mosquera Alvaro, membru al C.C. al 
P.C. din Columbia, membru al dele
gației revistei „Probleme ale păcii și 
socialismului".

La plecare, oaspeții au fost con
duși de Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C,C. al P.C.R., Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre-

participante
ședințele Consiliului Central al 
U.G.S.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., loan Ursu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Neculai Agaclii, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei metalurgice, Florea Dumi
trescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul finanțelor, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Ilie Cîșu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Chimice, -Radu Bogdan, mem
bru al C.C. al P.C.R., adjunct al mi-

la Congres
nistrului educației și învățămîntuluL 
Ion Florescu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economica 
internaționale, Dumitru Popa, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României la Phenian, Maria Groza, 
vicepreședinte al M.A.N., membră a 
Biroului Consiliului Național al Fe
meilor, Gheorghe Dolgu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., rectorul 
Academiei de studii economice, Emil 
Nicolcioiu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Legislativ, de activiști de 
partid.

(Agerpres)

Vizite ale unor delegații
Duminică și luni, delegații de pes

te hotare care au participat la lucră
rile Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român au vizitat u- 
nități economice și agricole, obiec
tive social-culturale. Delegația Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, 
condusă de Nguyen Van Tran, se
cretar al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, a vizitat șan
tierul naval Galați, cartiere noi și o- 
biective social-culturale din acest o- 
raș ; delegația Uniunii pentru Pro
gres Național din Burundi, condusă 
de Makakwe Wilson, membru al

C.C. al UPRONA, și delegația Uniu
nii Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) din Rhodesia, condusă de 
Machel Malodre, membru al Consi
liului Revoluționar al Z.A.P.U., au 
vizitat, luni, schela de extracție a 
țițeiului din Boldești și întreprinde
rea agricolă de stat „Valea Călugă
rească" din județul Prahova. De a- 
semenea, membrii unor delegații din 
America Latină au vizitat Coopera
tiva agricolă de producție din comu
na Girbovi. județul Ilfov.

(Agerpres)
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înfăptuind hotărî rile Congresului al XI-lea 

ACTIVITATE EXEMPLARĂ -ÎN TOATE 
COLECTIVELE DE MUNCĂ!

LA GALAȚI:

Suplimentar 100000 tone oțel

• Planul și angajamen
tele-îndeplinite la toți 
indicatorii
• Condiții pentru o 
producție ritmică, de 
bună calitate, din pri
mele zile ale anului

Este impresionantă dăruirea cu 
care au muncit în zilele desfășură
rii Congresului al XI-lea al parti
dului. toate colectivele Combinatu
lui siderurgic din Galați, relatează 
corespondentul nostru Dan Plăeșu. 
Au fost stabilite noi recorduri de 
producție, s-au înregistrat sporuri 
ce au depășit chiar și previziunile 
cele mai optimiste. Discutăm cu to
varășul George Drișcu, inginer-șef 
al oțelăriei.

— Am realizat în săptămîna tre
cută aproape 3 000 tone oțel de con- 
vertizor și electric peste prevede
rile de plan ale perioadei respec
tive. Pe 11 luni am depășit planul 
cu mai bine de 94 000 tone oțel. 
Sîntem hotărîți ca, pînă Ia încheie
rea anului producția suplimentară 
să crească la peste 100 000 tone. A- 
cesta este, concis, răspunsul nostru 
comunist la chemarea secretarului

general de a face totul pentru în
făptuirea sarcinilor stabilite de 
Congres. Importante realizări am 
obținut și in direcția economisirii 
metalului. Pînă acum am realizat o 
economie de peste 1 750 tone față 
de 1 500 tone cît prevedea angaja
mentul nostru pe întregul an. La 
aceste succese și-au adus contribu
ția toate secțiile uzinei noastre. O 
mențiune specială fac pentru oțe- 
lăria electrică, care și-a realizat 
încă de la jumătatea lunii noiem
brie planul anual. între măsurile 
ce au asigurat și vor asigura în 
continuare menținerea la un nivel 
ridicat a realizărilor noastre amin
tesc : mărirea duratei de funcțio
nare a convertizoarelor, asigurarea 
unei ritmicități ridicate în elabora
rea șarjelor, întărirea asistenței 
tehnice în toate schimburile.

pentru recuperarea totală a etilgli- 
colului și carbonatului, Ia instalația 
melana IV se fac pregătiri menite 
să ducă la amplasarea în aceleași 
spații construite a unor noi utilaje, 
iar colectivul de la caprolactamă 
III este preocupat pentru atingerea 
înainte de termen a parametrilor 
prevăzuți prin proiect. Rămine însă 
în suspensie problema aprovizionă-

rii combinatului din Săvinești cu 
materie primă din afară, respectiv 
cu acrilonitrilul de la Pitești și cu 
oxidul de etilenă de la Brazi. Este 
o cerință căreia colectivele celor 
două mari unități cooperatoare 
trebuie să-i găsească o rezolvare 
urgentă, astfel incît și chimiștii din 
Săvinești să poată demara produc
ția anului 1975 în condiții optime.

Alte semnaturi in cartea întrecerii

viitor
Marea întrecere pentru realizarea cincinalului înainte de ter

men cunoaște în aceste zile un avînt deosebit. Trecind neîntîrziat 
la înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului, tot mai multe colective de întreprinderi se angajează să 
lucreze în ritmuri superioare, la nivelul producțiilor record obținute 
în timpul desfășurării lucrărilor înaltului forum al comuniștilor. 
Sînt angajamente mobilizatoare, angajamente comuniste, care atestă 
înțelegerea profundă a necesității de a acționa în aceste zile de 
sfirșit de an prin măsuri concrete in fiecare întreprindere, la fie
care loc de muncă, în vederea realizării exemplare a planului și a 
angajamentelor pe anul în curs, pentru recuperarea tuturor restan
țelor și asigurarea unei temeinice pregătiri a producției anului vii
tor. Practic se poate spune că toate acestea se constituie în sarcina 
politică și profesională primordială și imediată desprinsă din isto
ricele hotărîri ale Congresului al XI-lea. Rezultatele care se vor 
obține în realizarea planului pe acest an și în anul 1975, avansul 
de timp pe care îl vom obține în realizarea actualului cincinal vor 
asigura o bază trainică de pornire pentru materializarea sarcinilor 
viitorului cincinal.

SĂVINEȘTI: ftesțmțeje zfajț
tu un milion lei

încă din primul trimestru al a- 
cestui an, datorită greutăților pe 
care le-au întîmpinat și continuă 
să le întîmpine în aprovizionarea 
cu materii prime, prin nepunerea 
în funcțiune la timp a instalației de 
acrilonitril de la Pitești, cît și alte 
defecțiuni de organizare internă a 
procesului tehnologic, colectivul 
Combinatului de fire și fibre chi
mice Săvinești a început să înregis
treze mari restanțe la producția 
globală industrială și marfă.

Din inițiativa organizației de 
partid, ne informează coresponden
tul Ion Manea, au fost întreprinse 
un șir de studii și analize amănun
țite la fiecare loc de muncă, cu 
scopul de a găsi rezerve interne de 
sporire a producției. în mod deo
sebit s-a acționat pentru a evita 
rebuturile și pierderile de materii 
prime de bază — etilglicol și car
bonat — s-au luat de asemenea 
măsuri pentru îmbunătățirea cali
tății caprolactamei din producție 
proprie, asigurarea unei asistențe 
tehnice corespunzătoare în toate 
schimburile.

— Acționîndu-se ferm pentru în
lăturarea acestor neajunsuri, ne 
spunea tov. Ion Leț, secretar al co-

mitetului de partid, începînd ■ cu 
luna august, comuniștii, toți chi- 
miștii noștri și-au propus ca, odată 
cu realizarea planului, în fiecare zi 
să recupereze din restanțe o pro
ducție în valoare de peste 1 milion 
lei. Roadele acestei devize a acti
vității noastre cotidiene nu au în- 
tîrziat să apară. Astfel, în luna au
gust s-a recuperat o restanță în 
valoare de 23 milioane lei, in oc
tombrie nerealizările au fost dimi
nuate cu încă 45 milioane lei, iar 
pe luna noiembrie am recuperat 
alte 60 milioane lei.

Aceste fapte vin să confirme încă 
o dată că atunci cînd există preocu
pare pentru valorificarea^ pe scară 
largă a resurselor, planul și anga
jamentele pot fi înfăptuite în mod 
exemplar. Acțiunea inițiată de că
tre comitetul de partid pe combi
nat pentru ca, in fiecare zi, odată 
cu realizarea planului să se recu
pereze din restanțe o producție în 
valoare de peste 1 milion lei, con
tinuă cu bune rezultate.

Totodată, chimiștii de aici acțio
nează ferm și pe linia pregătirii in 
bune condiții a producției pe anul 
1975. Continuă, de pildă, acțiunea

Am primit ieri la redacție alte 
zeci de știri care consemnează 
succint aceeași idee : în întreaga 
țară, zilele care urmează Congresu
lui al XI-lea sînt zile de puternică 
dăruire în muncă, zile ale entu
ziasmului și rodniciei.

0 ZILNIC 92 TONE DE CĂR
BUNE PESTE PREVEDERI. Co
lectivul Exploatării miniere Vulcan 
a extras în fiecare zi de lucru din 
luna noiembrie, în medie, cite 92 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan. La capătul celor 11 luni din 
acest an, în bilanțul exploatării a 
fost consemnată o cantitate de 
peste 45 000 tone de cărbune ex
trasă peste prevederi.

e CEL MAI MARE AGREGAT 
PENTRU ECHIPAREA NAVELOR. 
La întreprinderea constructoare de 
mașini din Reșița a început fa
bricația primelor ansamble me
canice ale unui nou tip de motor

Diesel, cel mai mare agregat reali
zat pînă acum în țara noastră pen
tru echiparea navelor maritime. 
Noul produs, care înglobează în 
construcția sa subansamble ce cîn- 
tăresc peste 600 de tone, dar și 
piese de mărimea micronului, face 
parte dintr-o familie de motoare 
Diesel cu puteri cuprinse între 
3 000 șl 30 000 CP.

• PARAMETRII PROIECTAȚI 
AU FOST DEPĂȘIȚI. Colectivul 
întreprinderii de aparate electrice 
de măsurat din Timișoara, obiec
tiv intrat în funcțiune în actualul 
cincinal, a reușit, odată cu in
trarea în ultima lună a anului cu
rent, nu numai să atingă, ci să și 
depășească parametrii proiectat! 
pentru actuala etapă. în sectorul 
de contoare monofazate, bunăoară, 
se realizează zilnic cu circa 500 a- 
parate mai mult decît nivelul pro
ducției atinse în lunile anterioare.

Totul este gata... lipsesc doar
■ utilajele de bazu

Intrarea în funcțiune a celei de-a 
4-a linii tehnologice a fabricii de 
placaj din cadrul Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Gherla a 
fost inițial prevăzută prin plan de 
stat pentru data de 30 decembrie 
1973, ne anunță Alexandru Mure- 
șan. Termenul a fost decalat pentru 
30 iunie a.c. Dar și această dată a 
fost depășită cu aproape 5 luni. 
Cum s-a ajuns în această situație ?

— Totul este pregătit pentru in
trarea în funcțiune, așteptăm doar 
utilajele de bază — ne spune di
rectorul combinatului, inginerul 
Vaier Trîmbițaș.' Presa hidraulică 
cu 15 etaje contractată cu între
prinderea „23 August" din Capitală
— cu ultim termen la 30 iunie a.c.
— nu a fost încă realizată, cu 
toate intervențiile făcute în scris 
și prin diferiți delegați trimiși in

Capitală. Alături de întreprinderea 
bucureșteană se înscrie cu restanțe 
în livrări și I.U.P.S. Sibiu, de la 
care așteptăm două foarfeci elec- 
tropneumatice pentru furnire ume
de. Lipsa acestora a împiedicat lu
crările de montare a noii linii de 
derulare. Greutăți mai întîmpinăm 
și din partea întreprinderii „Vul
can" București, care ne-a trimis cu 
mare întîrziere armăturile pentru 
cazanele termocentralei, astfel că 
multă vreme nu am putut începe 
probele. Adresăm prin intermediul 
„Scînteii" un nou apel colectivelor 
acestor unități, chemîndu-le să dea 
dovadă de mai multă solicitudine 
în onorarea obligațiilor ce și le-au 
asumat prin contract.

Rubrică realizată de
Viorel SALĂGEAN

BISTRIȚA (Corespondentul ,,‘Scînteii", Ion Anghel). — întreprinderea 
de sticlărie pentru ariicole de menaj Bistrița a început să producă la 
sfîrșitul primului semestru al acestui an. în avans față de termenul 
stabilit în planul de stat. Muncitorii, inginerii și tehnicienii dq aici au 
realizat pînă Ia începutul funii decembrie a.c., o producție supli
mentară de peste o jumătate de milion de articole de menaj din 
sticlă albă și colorată. însuflețiți de hotărîrile mobilizatoare adoptate 
de cel de-al XI-lea Congres al partidului, comuniștii, toți lucrătorii

unității sînt deciși să atingă parametrii proiectați cu 6 luni mai devreme. 
Producția anului 1975 a fost definitivată. La sfîrșitul fiecărui 
schimb se înregistrează o depășire a planului de producție 
de 4 pînă la 10 la sută. în timpul scurt care a trecut de la punerea 
în funcțiune, în întreprindere au fost asimilate peste 160 de produse 
(96 pentru anul 1975). Redăm, în secvențele acestei fotocronici, cîteva 
aspecte de lucru, cîteva repere cotidiene ale preocupărilor colectivu

lui îndreptate spre realizarea ritmică a planului de producție și îm
bunătățirea calității produselor. (în fotografia nr. 1 — ION AR- 
DELEANU, maistru și MARIA BERTESCU, gravoare ; în imaginea 
nr. 2 : MARIA PINTIUȚĂ, pictor decorator : fotografia nr. 3 redă 
echipa de pictori decoratori, condusă de STELUȚA CĂILEAN, iar 
fotografia nr. 4 înfățișează pe GAVRILĂ BORSAN, sticlar — toți fiind 
fruntași în întrecerea socialistă.

Foto : S. Cristian

• Cantități cît mai mari 
de îngrășăminte trans- 
portate la cîmp

Obținerea unor recolte mari la culturile care se însămînțează 
primăvara — porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi 
și altele — este condiționată, în măsură hotărîtoare, de execu
tarea arăturilor de toamnă pe suprafețele respective. La redacție 
continuă să soseasoă vești care atestă hotărîrea lucrătorilor ogoa
relor de a încheia cît mal grabnic aceste lucrări.

/MEHEDINȚI
Stațiunile și secțiile de mecani

zare au organizat schimburi pre
lungite. ceea ce a permis ca pe 
ansamblul județului viteza de lucru 
planificată la arăturile de toamnă 
să fie depășită zilnic cu 600—650 
ha. Duminică, 1 decembrie, în 
fermele agricole de stat s-a în
cheiat această lucrare pe întreaga 
suprafață de 10 220 ha. Se lucrează 
intens și în cooperativele agricole, 
„în toate unitățile de pe raza con
siliului nostru — ne-a spus ing. 
Ion Cînciu, președintele consiliului 
intercoOperatist Bălăcița — s-au 
arat zilnic cu 180—200 ha mai mult 
decît s-a planificat. Folosind bine 
fiecare zi, arind și pe timpul

nopții, am reușit să scurtăm cu 8 
zile perioada prevăzută inițial 
pentru această lucrare". De aproa
pe o săptămînă s-au încheiat ară
turile și în unitățile din cadrul 
Consiliilor intercooperatiste Vlăda- 
ia, Stîngăceaua, Simian și Gîrla 
Mare. Pînă luni seara, 52 coopera
tive agricole au terminat arăturile 
de toamnă pe toate suprafețele pla
nificate. începînd cu această săp- 
tămină, tractoarele au fost con
centrate pe ultimele 3 000 ha' cîte 
au mai rămas de arat în coopera
tivele agricole. La direcția agricolă 
se apreciază că în cel mult 3 zile 
bune de lucru va fi arată întreaga 
suprafață destinată însămînțărilor 
de primăvară.

Lucrătorii de pe ogoarele mehe- 
dințene acționează intens în aceste 
zile la transportul îngrășămintelor

ARĂTURIADÎNCI 
pe întreaga suprafață planificată

chimice și naturale în cîmp, la fer
tilizarea terenului. în numai 4 zile 
au fost transportate în cîmp peste 
6 000 tone îngrășăminte naturale și 
fertilizate cu îngrășăminte chimice 
și naturale peste 3 500 ha teren, 
precum și întreaga suprafață de 
peste 2100 ha ce vor fi cultivate 
cu legume în anul viitor.

Virgil TATARU
corespondentul „Scînteii"

timp cantitățile de carburanți pre
văzute în planul de aprovizionare 
pentru lunile octombrie și noiem
brie. Inginerul Iulian Uliu, din ca
drul trustului S.M.A., ne-a relatat 
că restanțele I.P.L.P.P. Bacău, din 
cele două luni, sînt de peste 1 000 
tone motorină, din care 333 tone în 
luna noiembrie. într-o astfel de si
tuație s-au înregistrat 15 zile stațio- 
nare-tractor.

SVASluWr®
în cooperativele agricole din ju

dețul Vaslui s-a prevăzut șă se 
facă arături de toamnă pe 118 500 / 
hectare. Datorită bunei organizări 
a muncii s-a arat o suprafață ce 
Însumează circa 110 000 hectare. 
Peste 20 unități au încheiat deja a- 
ceastă lucrare. în unele cooperative 
— Codăiești, Tăcuta, Stioborăni, 
Fălciu, Obirșeni, Dragallna, Laza, 
Suletea și altele — au fost exe
cutate arături și pe terenuri situa
te pe p>ante mai accentuate. în a- 
cest scop s-a lucrat în lungul 
curbelor de nivel.

în județ au mai rămas de arat 
circa 8 000 hectare. Ținînd seama că 
timpul este înaintat, se impune ca 
arăturile să fie grăbite, îndeosebi 
in cooperativele agricole Zăpodeni, 
Grumezoaia, Ivănești-Vaslui, Poga
na, Fruntișeni, Vinderei, care au 
restanțele mai mari Ia această lu
crare. La direcția agricolă am fost 
informați că s-au luat măsuri ca 
în această stăptămînă să se încheie 
arăturile. Este însă necesar ca în
treprinderea pentru livrarea produ
selor petroliere Bacău să asigure la

Crăciun IALUCI 
corespondentul „Scînteii"

în județul Arad, luni, 2 decembrie, 
mai erau de arat circa 78 000 ha, o 
suprafață mare dacă avem în ve
dere că timpul este foarte avan
sat. Lucrările sint întirziate îndeo

sebi în unitățile agricole servite de 
S.M.A. Pecica, Nădlac/Curtici, Vin- 
ga. în acest sens, pe baza analizei 
efectuate in dimineața zilei de 2 de
cembrie a.c. la comitetul județean 
de partid, analiză în cadrul căreia 
s-a subliniat necesitatea continuării 
într-un ritm susținut și la un nivel 
calitativ superior a pregătirilor 
pentru recolta anului viitor, orga
nele agricole județene au luat o se
rie de măsuri de intensificare a 
arăturilor. în primul rind, un nu
măr însemnat de tractoare din u- 
nitățile din zona de deal au fost 
trimise în cooperativele agricole de 
la șes. Tov. ing. Pantelemon Novac, 
directorul trustului S.M.A. Arad, ne 
informa printre altele că peste 140 
de tractoare cu pluguri au fost di
rijate de la S.M.A. Beldiu, Gura- 
honț, Sebiș ș.a. spre unitățile agri
cole cooperatiste din Curtici, Nă- 
dlac, Macea, Socodor, Șiria. De a-

semenea, alte 77 de tractoare cu re
morci au fost dirijate spre coope
rativele agricole din Dorobanți, 
Sîntana, Olari, Sintea Mare, Văr- 
șand, Grăniceri ș.a. pentru a spri
jini transportul sfeclei de zahăr 
spre silozuri și fabrici. Totodată, 
s-a procedat la defalcarea în deta
liu a planului de arături pe secții 
de mecanizare și mecanizatori, iar 
lucrătorilor din cadrul stațiunilor li 
s-au încredințat răspunderi con
crete în ceea ce privește buna or
ganizare a muncii la arat. De men
ționat este și faptul că mai bine de 
70 la sută din totalul forțelor me
canice sînt menținute zilnic la arat, 
restul tractoarelor și utilajelor fi
ind programate, prin rotație, la re
viziile și reparațiile ce se execută 
la centrele specializate.

Constantin SIMKON 
corespondentul „Scînteii"

O lucrare la ordinea zilei pe ogoare: arături adinei de toamnă
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DIVERS

că vom mai auzi, cu 
de ei. Și de ; alții

A vrut să se

a

Cei trei
Petrea

peștele. Acum răspund.

acum. Că tot n-o 
nevoie de ele...

Rubrică redactată de
Petre POPA
șl corespondenții „Scînteii'

Ziua buna 
oameni buni

Sfirșit de noiembrie pe plat
forma cuptoarelor în care cloco
tește oțelul Hunedoarei :

— Bună ziua !
— Și încă ce bună 1 — ne răs

punde, zîmbind, Teodor Fițu, 
prim-topitor la cuptorul nr. 5 
al oțelăriei nr. 2. Azi, cuptorul 
nostru a bătut toate recordurile : 
am elaborat, peste media reali
zărilor zilnice din această 
100 de... tractoare.

— Tractoare ?
— Tractoare ! Numai din 

sul nostru de oțel de pe 
de azi se pot fabrica 100 de 
tractoare I

lună,

„Dunărea44 
pe... Dunăre

In portul combinatului side
rurgic gălățean a acostat nava 
„Dunărea"', de 25 000 tone. Sosi
rea „Dunării" pe... Dunăre, pînă 
la Galați, constituie o premieră 
absolută. Este prima navă de o 
asemenea mărime din dotarea 
flotei noastre maritime care pă
trunde pe fluviu, încărcată, pînă 
la Galați. Drumul de la Sulina 
pînă la noul port a pus la grea 
încercare atit echipajul navei, 
cit și piloții administrației flu
viale. Să notăm numele lor : Du
mitru Ganea, Clement Climov, 
Mircea Cișman. Să notăm nu
mele lor, 
siguranță, 
ca ei.

Corespondentul nostru 
Brăila, Mircea Bunea, a 
căutat de un om care i-a 
un „of" al lui. Omul se numește 
Petrea Z. Ion. S-a născut acum 
32 de ani, în cartierul Chercea, 
din Brăila. Este căsătorit, are 
patru copii, are un serviciu bun, 
are de toate. „Numai împăcare 
sufletească n-am. Pe vremea 
cînd eram de-o șchioapă, tatăl 
meu bun m-a părăsit. Și pe mi
ne, și pe ceilalți frați. Acuma 
sîntem toți trei la casele noas
tre, și am tot încercat să dăm 
de urmele tatei, dar n-am reu
șit. în sfirșit, după multe cău
tări, am auzit că tata, Petrea 
Zamfir, ar trăi pe undeva, pe 
lingă Craiova, și că ar avea în
că trei copii, adică frați de-ai 
noștri. Noi, cei trei Petrea din 
Brăila i-am ruga pe ceilalți trei 
Petrea de lingă Craiova să 
ne ajute să-1 vedem pe tata. 
Atit : să-l vedem și noi măcar 
o dată". Un apel Ia un ajutor 
frățesc. Și omenesc.

Vin cu pelin
întuneric beznă. Ceață, s-o tai 

cu cuțitul. Pe șoseaua DN 1, la 
kilometrul 405 4- 100, circula au
tocamionul 21—BH—2 993 al au
tobazei 3 din Oradea, condus de 
B. Iosif. In camion — butoaie 
cu vin. Deodată, în dreptul cam
pingului „Căprioara", lingă A- 
iud, camionul a părăsit șoseaua 
și s-a oprit exact de-a curmezi
șul căii ferate. Exact in „clipa 
in care un tren, in viteză, l-a 
lovit în plinul butoaielor cu vin. 
Cit ai zice „noroc", 6 000 de litri 
de vin s-au și dus pe apa sim- 
betei. Pagubă mare. Se fac cer
cetări. La încheierea lor, după 
atita vin, pe vinovat o să-l apu
ce...amețeala.

Abia urcat la volan, cînd să 
apese pe accelerator, a fost sa
lutat politicos de un lucrător de 
miliție, care i-a cerut, tot poli
ticos, permisul de conducere. 
Cel de la volan — P. Ivan, din 
Braniștea, Galați — a început să 
se bilbîie și să facă fețe-fețe :

— Știți, mașina nu-i a mea. 
Văd că e a unuia, Gheorghe 
Rusu. Eu, ca să zic așa, m-am 
urcat la volan doar să mă fălesc 
nițel.

în timpul cercetărilor s-a des
coperit că numitul P. Ivan se 
mai „fălise" pînă atunci cu încă 
6 autoturisme, pe care le sustră- 
sese de pe străzile Galațiului, 
și cu care descinsese în tot atî- 
tea magazine de prin județ, 
pentru a se „aproviziona" cu tot 
ce-i cădea la îndemînă, dispă- 
rînd fără urmă. Urmează să se 
inventarieze toate „proviziile" 
de pînă 
mai aibă

Ca peștele
Ziua in amiaza mare, trei in

divizi s-au strecurat in incinta 
punctului piscicol din comuna 
Ovidiu, județul Constanța, au 
sustras o barcă și au pornit-o 
spre ghiol, după pește. Zărin- 
du-i, paznicul A. Policarp i-a 
somat, dar cei trei și-au văzut 
mai departe de drum. I-a mai 
somat o dată și încă o dată... 
Indivizii s-au oprit, s-au în
dreptat spre paznic, au început 
să arunce cu pietre în el și au 
încercat să-i smulgă arma de 
vinătoare. Paznicul a tras în 
sus un foc de avertizare. Auzind 
pocnetul, indivizii s-au împrăș
tiat ca puii de potirniche, care 
încotro. Au fost însă repede „o- 
chiți" de miliție. Cînd au dat 
ochii cu anchetatorii, au tăcut 
ca..>
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Primire la C. C. al P. C. R.
Luni. 2 decembrie, tovarășul Iosif 

Uglar, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, a primit delegația Frontului 
Patriotic Laoțian, condusă de Saly

IERI, AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI 

lucrările Reuniunii de promovare a investițiilor 
și de consultări tehnologice pentru industria chimică 

in țările in curs de dezvoltare
începind de luni, Bucureștiul oferă 

găzduire „Reuniunii de promovare a 
investițiilor și de consultări tehnolo
gice pentru industria chimică în ță
rile în curs de dezvoltare".

La această manifestare, ale cărei 
lucrări au loc sub egida Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.), în colabo
rare cu Centrul O.N.U.D.I.-Romănia, 
participă peste 150 de reprezentanți 
ai unor instituții și agenții guverna
mentale, ai unor firme industriale, 
de proiectări și economice, experți, 
oameni de afaceri din circa 50 de țări 
din Europa, Asia, Africa și America. 
Din partea țării noastre sînt prezenți 
la lucrările reuniunii reprezentanți ai 
unor ministere, bănci și instituții 
centrale, specialiști in domeniul pro
iectării și cercetării pentru industria 
chimică.

Erau, prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în capitala țării 
noastre, alți membri ai corpului di
plomatic.
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Vongkhamsao, membru al C.C. al 
Frontului, care a participat la lucră
rile Congresului ăl XI-lea al Partidu
lui Comunist Român.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

, în cadrul ședinței de inaugurare a 
reuniunii, cei prezenți au fost salu
tați de Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, K. Adusei-Poku, 
reprezentant al directorului executiv 
al O.N.U.D.T., șeful secției de promo
vare industrial-financiară și a inves
tițiilor a O.N.U.D.I., B. R. Devarajan, 
reprezentant la București al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare, Alexandru Lungu, director al 
Centrului Comun O.N.U.D.I.-Româ- 
nia. La deschiderea lucrărilor, repre
zentantul directorului executiv al 
O.N.U.D.I., K. Adusei-Poku, a subli
niat : „Această reuniune e o nouă 
dovadă nu numai a generozității și 
ospitalității guvernului și poporului 
român, ci și a sprijinului și Încrede
rii lor în principiile și idealurile Na
țiunilor Unite. Doresc să exprim gu
vernului României, poporului acestei 
țări sincera noastră recunoștință 
pentru modul în care a sprijinit or
ganizarea acestei reuniuni".

(Agerpres)

0 delegație parlamentară 
din Turcia 

ne vizitează țara
La invitația Grupului parlamentar 

pentru relațiile de prietenie Rornâ- 
nia-Turcia din Marea Adunare Na
țională, luni seara a sosit în Capi
tală o delegație a Grupului parla
mentar de prietenie Turcia-România, 
condusă de Hifzî Oguz Bekata, se
nator, vicepreședinte al grupului. 
Din delegație mai fac parte senato
rii Aii Sakir Aganoglu, secretar ge
neral al grupului, și Tarik Remzi 
Boltan și deputății Mehmet Emin 
Sumgur, Sabri Keskin, Ata Bodur. 
La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Avram Bunaciu, pre
ședintele Grupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România- 
Turcia, deputați ai Marii Adunări 
Naționale, membri ai grupului și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Osman Derinsu, 
ambasadorul Turciei Ia București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Comitetului suedez pentru 

promovarea comerțului cu România
O delegație a Comitetului suedez 

pentru promovarea comerțului cu 
România, condusă de Bengt Nilsson, 
președintele ■ comitetului, vicepreșe
dinte al concernului Johnson, a so
sit, luni după-amiază, în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie a Republicii Socialiste 
România, de alte persoane oficiale.

A fost de față Kurt Leijon, amba
sadorul Suediei la București.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei Forțelor Armate 

Revoluționare ale Republicii Cuba, 
general de armată Ion Ioniță, minis
trul apărării naționale al Republicii 
Socialiste România, a transmis o te
legramă de felicitare comandantului 
Raul Castro Ruz, prim-viceprim-mi- 
nistru și ministrul forțelor armate 
revoluționare ale Republicii Cuba.

* ‘
Luni seara, la Casa Centrală a Ar

matei a avut loc o adunare festivă 
consacrată aceluiași eveniment.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit general-locotenent Vasile 
Petrul și ambasadorul Republicii Cu
ba la București, Nicolas Rodriguez 
Astiazarain.

Participanții au vizionat apoi o fo- 
toexpoziție cu aspecte din viața și

LA AMBASADA FRANȚEI DIN BUCUREȘTI

Înmînarea unei înalte distincții 
conferite acad. Ana Aslan

La Ambasada Franței din Bucu
rești a avut loc, luni seara, festivi
tatea inminării titlului de cavaler al 
ordinului „Les Palmes Academi- 
ques", conferit de guvernul francez 
acad. prof. dr. Ana Aslan.

Au luat parte Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Mihail Aldea, adjunct al minis
trului sănătății, acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, acad. Au
rel Moga, președintele Academiei de 
științe medicale, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic.

înminînd ordinul, ambasadorul 
Franței la București, Francis Levas
seur. a relevat deosebita contribuție 
adusă de acad. Ana Aslan la dezvol

activitatea militarilor cubanezi și fil
me documentare ale cineaștilor cu
banezi.

★
La Muzeul de artă din Constanță 

a fost deschisă luni o expoziție de 
artă decorativă sovietică.

Expoziția înmănunchează peste 100 
de lucrări realizate de artiști renu- 
miți din diferite republici ale 
U.R.S.S.

*
Luni seara, în sala Teatrului dra

matic din Brașov a avut loc concer
tul Orchestrei Beethoven din Repu
blica Federală Germania. Sub ba
gheta dirijorului Volker Wangenhelm 
s-au executat creații de Zimmer
mann, Schuman și Beethove'n.

(Agerpres)

tarea gerontologiei și geriatriei, fap
tul că distincția acordată constituie 
o expresie a prețuirii de care se 
bucură remarcabilele realizări obți
nute de gerontologia și geriatria ro
mânească în Franța și în lumea în
treagă.

Mulțumind pentru ordinul acordat, 
acad. Ana Aslan a spus : „Țin să 
subliniez că toate realizările noastre 
și însăși această solemnitate nu ar 
fi avut loc fără o dezvoltare susți
nută a științei în țara noastră, fără 
crearea Institutului de geriatrie în 
1952. fără sprijinul continuu și grija 
manifestate față de institut și cerce
tările mele de către statul nostru și 
personal de președintele Nicolae 
Ceaușescu".

(Agerpres)

Alteței Sale
ȘEIC ZAYED BIN SULTAN AL NAHYYAN

Președintele Emiratelor Arabe UniteCu ocazia Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, îmi face o deosebită plăcere să vă transmit sincere felicitări și cordiale urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru bunăstarea și progresul poporului țării dumneavoastră.îmi exprim încrederea că între statele noastre se vor dezvolta relații de colaborare reciproc avantajoasă, spre binele celor două popoare, al păcii și cooperării Internationale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Vizitele primarului general al orașului Bonn
Primarul general al orașului Bonn, 

Peter Kraemer, a sosit luni după 
amiază in Capitală, la invitația In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

La sosirea pe aeroportul Otopeni, 
în întimpinare au venit Gheorghe 
Cioară, primarul general al Capitalei, 
loan Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S., și alte persoane oficiale.

A fost prezent Erwin Wickert, am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești.

vremea
Ieri în țară : vremea a fost 

în general frumoasă in sudul 
și estul țării, cu cerul variabil, 
în regiunile nord-vestiee, nebu
lozitatea a fost accentuată și au 
căzut precipitații temporare sub 
formă de ploaie în Banat și sub 
formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în Crișana, Maramureș și 
jumătatea de vest a Transilva
niei. La munte a nins. Local, in 
sudul Moldovei și în zona de 
munte, s-a semnalat ceață. Vin- 
tul a suflat slab, pînă la potri
vit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între zero grade la 
Ocna Șugatag; Joseni și Bîrlad

în cursul aceleiași zile, Oaspetele 
a făcut o vizită la Consiliul popular 
al municipiului București, unde a 
avut o întrevedere cu Gheorghe 
Cioară și membri ăi Comitetului 
executiv al consiliului popular mu
nicipal.

Seara, primarul general al Capita
lei a oferit un dineu in onoarea pri
marului orașului Bonn.

(Agerpres)

și 10 grade la Calafat. Băilești 
și Bechet. In București : vremea 
a fost frumoasă și s-a încălzit 
ușor. Temperatura maximă a 
fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 4, 5 și 6 decembrie. în țară s 
cerul va fi variabil, mai mult 
noros, îndeosebi in jumătatea 
nordică a țării, unde vor cădea 
precipitații slabe, mai ales sub 
formă de ploaie. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între 2 și 10 grade. 
Local, seara și dimineața, se va 
produce ceață. în București : 
cerul va fi variabil, mai mult 
noros, favorabil ploii slabe în a 
doua parte a intervalului. Vint 
în general slab. Temperatura 
ușor variabilă. Dimineața și 
seara ceață.

Adnotări la duminica sportiva 

fotbal : ta un pas pînă la încheierea sezonului de toamnă
Ordinea primelor trei fruntașe ale 

clasamentului general nu se va mai 
schimba prin rezultatele celei de-a 
XVII-a etape. Lider de toamnă va fi 
Dinamo, ceea ce nu este ceva neobiș
nuit, această - echipă aflîndu-se sta
tornic angajată în competiția pentru 
titlu de-a lungul mai multor campio
nate. în schimb, pozițiile pe care le 
vor ocupa la sfîrșitul sezonului de 
toamnă F.C.M. Reșița — pe treapta 
a doua — și A.S.A. Tg. Mureș, a treia 
în clasament, sint în bună parte sur
prinzătoare. Ambele formații au do
vedit o forță de joc superioară față 
de trecutul apropiat, forță concretiza
tă mai ales prin punctele dobîndite 
pe stadioane străine, fapt care nu le 
era caracteristic în campionatele pre
cedente și căruia i se datorează la 
■urma urmei ameliorarea situației lor 
în ierarhia echipelor noastre. E inte
resant că atit F.C.M. Reșița, cît și 
A.S.A. se află pe mai departe anga
jate într-o etapă avansată a „Cupei 
României", ceea ce denotă pregătirea 
bună a acestor echipe, capacitatea 
lor de a răspunde, cel puțin pînă 
acum, la solicitări pe două fronturi 
de întrecere. în Cupă au rămas, de 
asemenea pe poziții și alte patru 
echipe din divizia A, în ordinea cla
samentului categoriei — Steaua (4),

polo :Pe campioni îi așteaptă noi încercări
După încheierea campionatului, di- 

namoviștii nu au prea multe clipe de 
răgaz spre a se bucura de ciștigarea 
titlului. Chiar -la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, ei vor fi prezenți la Belgrad, 
’a turneul final al C.C.E., alături de 

Necunoscutele formații Partizan 
j_>< grad (de 5 ori cîștigătoare a tro
feului), O.S.C. Budapesta (deținătoa
rea în 1972 a cupei) și Den Robben 
(Olanda).

Speranțele lor (și ale suporterilor) 
apar absolut îndreptățite. Cine a ur
mărit antrenamentele dinamoviștilor, 
întreaga lor comportare din acest se
zon — în special din ultimele două 
luni — a putut remarca seriozitatea, 
pasiunea, ambiția în pregătire ale în
tregii formații. Echipa noastră cam
pioană a demonstrat că poate face
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CRAIOVA. (Prin telefon, de 
Ia Nicolae Băbălău). — în acest 
an, volumul prestațiilor de ser
vicii în județul Dolj este cu 
60 la sută mal mare decît cel 
realizat în 1970, fapt ce a- 
testă rolul important pe care îl 
acordă cooperația meșteșugă
rească din județul Dolj activită
ții desfășurate în acest domeniu, 
ca și în cel al aprovizionării cît 
mai bune a populației. Numai în 
acest an, în județul Dolj s-au 
deschis 50 noi unități prestatoa
re de servicii, față de 38 cît erau 
planificate. La amplasarea teri
torială a acestor unități, edilii 
doljeni au avut în vedere, în 
primul rînd. asigurarea noilor 
cartiere de locuințe cu unitățile 
necesare, descongestionarea zo-

r

(

(

Extinderea și modernizarea 
rețelei comerciale mureșene

TG. MUREȘ (Prin telefon de 
la Lorand Deaky). — Rețeaua 
comercială a municipiului Tg. 
Mureș a cunoscut, în ultimul 
timp, o amplă extindere și mo
dernizare. Galeriile „Luxor", de 
exemplu, dispun de o suprafață 
construită desfășurată pe aproa
pe 7 000 mp, cu o desfacere me
die anuală de 140 milioane lei. 
Organizat pe 17 gestiuni, acest 
„colos" comercial din Piața Tea
trului este încadrat cu personal 
bine pregătit, care asigură o 
desfacere continuă, zilnic între 

„U“ Cluj-Napoca (7), Universitatea 
Craiova (8), Steagul roșu (11) — dar 
și Rapid București, pe care nu numai 
rapidiștii, ci și ceilalți amatori de 
fotbal din țară o consideră mai mult 
printre echipele din „A", decît prin
tre cele din divizia secundă.

Cu cit ne apropiem de încheierea 
sezonului de toamnă, observăm o 
reorientare a atenției suporterilor și 
forurilor fotbalistice dinspre meciuri, 
competiții și problemele curente ale 
acestora, înspre chestiuni de fond, ale 
organizării mai bune a întregii acti
vități. Se află în curs de desfășurare 
un control larg și profund al acestei 
activități, pînă la treapta ei de masă. 
Se elaborează, printre altele, proiec
te de restructurare competițională a 
fotbalului de performanță și de îm
bunătățire a regulamentului de trans
ferări, cu sarcina de a fi prezentate 
spre discuție și aprobare comitetului 
federației de fotbal. Sint, fără îndo
ială, probleme importante, de multă 
vreme în discuție, probleme care se 
cer soluționate în timpul viitoarei 
pauze competiționale de iarnă, cores
punzător cu spiritul Hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din februarie-mar- 
tie 1972.

Valeriu MIRONESCU 

față situațiilor celor mai dificile (în
tre altele să nu primească gol, ba 
chiar să înscrie și atunci cind se află 
în inferioritate numerică). De apre
ciat la echipa dinamovistă mai este 
și faptul că schimbările de jucători 
nu-i diminuează potențialul, omoge
nitatea rămîne aproape intactă. Sînt 
atuuri binecunoscute, evidențiate din 
nou și la Cluj, cu ocazia turneului 
amintit.

Felicitîndu-i pentru succesul reali
zat în campionatul național, iubitorii 
sportului așteaptă de la poloiștii di- 
namoviști o comportare de prestigiu 
și în turneul final al „Cupei campio
nilor europeni". ,

I. DUMITRIU

nelor centrale și apropierea uni
tăților prestatoare de marile în
treprinderi industriale. Pînă la 
finele acestui an se vor mai da 
în folosință încă 8'astfel de uni
tăți în cartierul Craiovița Nouă 
— cel mai mare ansamblu urba
nistic al municipiului Craiova, 
în care urmează să locuiască 
circa 80 000 de oameni.

Un alt obiectiv al preocupări
lor organelor de conducere ale 
U.J.C.M. Dolj îl constituie di
versificarea și înnoirea produc
ției. Astfel, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, în coope
rativele meșteșugărești s-au rea
lizat 700 de modele noi, îndeo
sebi încălțăminte, tricotaje, o- 

. biecte de uz casnic, artizanat.

orele 7 și 21. Aici se practică 
un comerț modern, cu autoser
vire, mărfurile sînt liber expuse, 
înființarea galeriilor „Luxor" 
realizează o punte directă între 
caracterul de masă al producției 
și desfacerea ei în masă. Tot la 
Tg. Mureș, în ultimul timp, au 
luat ființă, prin reprofilare, două 
magazine ‘ de încălțăminte și un 
pati-bar. în cartierul nou al ora
șului — Dimbul Pietros — se va 
da in curînd in folosință un nou 
și modern magazin.

Prima anchetă asupra 
celor mai buni sportivi 

ai anului 1974
Ancheta agenției U.P.I. pentru de

semnarea celor mai buni sportivi ai 
anului 1974 a dat următoarele rezul
tate : feminin : 1. Irena Szewinska
(Polonia) — atletism ; 2. Ludmila 
Turisceva (U.R.S.S.) — gimnastică ; 
3. Kornelia Ender (R.D.G.) — înot ; 
masculin : Cassius Clay > (S.U.A.) — 
box ; 2. Johann Cruyff (Olanda) — 
fotbal ; 3. Eddy Merckx (Belgia) — 
ciclism.

Rezultate și clasamente 
din campionatele 

de fotbal
DIVIZIA A. Rezultatele meciurilor 

din etapa a XVI-a : Politehnica Iași
— Dinamo 3—4 (1—1) ; F.C.M. Reși
ța — Univ. Craiova 1—0 (1—0) ;
A.S.A. — Jiul 1—0 (0—0) ; Steaua — 
F.C. Argeș 3—1 (2—1) p.F.C. Galați
— U.T.A. 1—0 (0—0) ; Politehnica Ti
mișoara — C.F.R. 1—0 (0—0) ; F.C. 
Constanța — Sportul studențesc 1—0 
(0—0) ; Steagul roșu — F.C. Chimia 
5—1 (1—0) ; „U" Cluj-Napoca — O- 
limpia 1—1. Clasamentul : 1. Dinamo
— 25 p. ; 2. F.C.M. Reșița — 23 p. ; 
3. A.S.A. — 21 p. ; 4. Steaua — 17 p. ; 
5. U.T.A, — 17 p. ; 6. C.F.R. — 17 p. ; 
7. „U" Cluj-Napoca — 17 p. ; 8. Univ. 
Craiova — 16 p. ; 9. Olimpia — 16 p. ; 
10. Politehnica Timișoara — 16 p. ; 11. 
Steagul roșu — 15 p. ; 12. F.C. Con
stanța — 15 p. ; 13. Jiul — 14 p. ; 14. 
F.C. Argeș — 13 p. ; 15. Sportul stu
dențesc — 13 p. ; 16. Politehnica Iași
— 12 p. ; 17. F.C. Chimia — lip.; 
18. F.C. Galați — 10 p. Golgeteri : 1. 
Georgescu (Dinamo) — 13 goluri; 2. 
Mureșan (A.S.A.) — 10 goluri.

DIVIZIA B. Seria I. Clasamentul : 
1. Gloria Buzău 20 p ț 2. S.C. Ba
cău — 20 p ; 3. Progresul Brăila — 
20 p ; 4. F.C. Petrolul — 19 p. Unele 
rezultate : Știința Bacău — Progresul 
Brăila 0—1 ; Gloria — Constructorul 
Galați 2—1 ; Ceahlăul — S.C. Bacău 
0—0 ; F.C. Petrolul — Foresta 1—0. 
Seria a Il-a. Clasamentul : 1. Rapid
— 27 p ; Dinamo Slatina — 22 p. 
Unele rezultate î Rapid — Metalul 
Mija 2—1 ; Dinamo Slatina — Pro
gresul București 3—0 ; Tractorul — 
Metalul București 2—1. Seria a IH-a : 
Clasamentul : 1. Șoimii Sibiu — 22 
p ; 2. F.C. Bihor — 22 p ; 3. Minerul 
Baia Mare — 21 p ; 4. Corvinul — 21 
p. Unele rezultate : C.F.R. Timișoara
— F.C. Bihor 0—1 ; Minerul Moldova 
Nouă — Șoimii 0—0 ; Metalurgistul 
Cugir — Minerul Baia Mare 1—0 ; 
Corvinul — Rapid Arad 1—0.
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CONSILIUL CULTURII Șl EDUCAȚIEI SOCIALISTE 
Agenția română de impresariat artistic anunță

Spectacole extraordinare de cîniece și dansuri susținute de Ansamblul artistic

M A N S U D E“
V

din Phenian, R. P. D. Coreeană

La OPERA ROMANĂ, sîmbătă 7, duminică 8 și luni 9 decembrie 1974, ora 29.
Ansamblul va mai susține spectacole și in următoarele localități : Craiova, 12 și 13 decembrie ; Brașov, 15 și 

16 decembrie a.c.
vînd pentru București la casa A.R.I.A., Calea Victoriei 68—70, tel. 13 53 75, iar pentru provincie 

Ia agențiile teatrale din localitățile respective.
Biletele se

ÎN CÎTEVA
Încheierea lucrărilor 

Congresului mondial cu tema 
„Sportul în societatea 

contemporană"

La Moscova s-au încheiat lucră
rile Congresului mondial al științei 
sportului, care a avut ca temă prin
cipală „Sportul în societatea contem
porană". Oameni de știință, profe
sori, antrenori, specialiști din 45 de 
țări, printre care și România, au 
participat la dezbateri și au prezen
tat referate care au subliniat rela
țiile • dintre sport și diferite științe 
ca psihologia, biologia, pedagogia, 
medicina etc.

BOX

O selecționată de box a cluburilor 
din București a susținut două intil- 
niri, • la Phenian, în compania unor 
selecționate din R.P.D. Coreeană. în 
prima gală, pugiliștii români au ter
minat învingători, cîștigînd șase din
tre cele nouă meciuri programate. în 
cea de-a doua reuniune, care a avut 
Ioc la 1 decembrie, gazdele au ob
ținut victoria cu 5—4 (nu s-au dis
putat întîlniri la categoriile semi
grea și grea).

HANDBAL : în competițiile 
europene

La Diisseldorf, în meci retur pen
tru optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin, echipa V.F.L. Gummers- 
bach a întrecut cu scorul de 25—20 
(13—8) formația U.C. Paris și s-a ca
lificat pentru sferturile de finală ale 
competiției. Golgeterul formației 
vest-germane a fost cunoscutul in
ternațional Joachim Deckarm, care a 
înscris șase goluri.

★
La Stockholm, în meci retur pen

tru optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
feminin, echipa Spartak Kiev a în
trecut cu scorul de 14—8 (8—4) for
mația locală „Polisen". învingătoare 
și în primul joc, handbalistele so
vietice s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției.

★
La Vilnius și Kaunas au început 

întrecerile unui turneu internațional 
masculin de handbal, la care parti
cipă și selecționata universitară a 
României. Handbaliștii români, care 
evoluează in grupa preliminară de 
la Vilnius, au intîlnit formația de 
tineret a U.R.S.S., pe care au în
vins-o cu scorul de 15—14 (7—9). 
Cel mai bun jucător al echipei ro
mâne a fost Licu, autorul a opt go
luri.

RÎNDURI
în grupa de la Kaunas, reprezen

tativele Cehoslovaciei și R.S.S. Li
tuaniene au terminat la egalitate: 
24-24 (17-12).

FOTBAL! Sîmbătă,
R. D. Germană — Belgia

Campionatul european de fotbal 
interțări programează sîmbătă 7 de
cembrie, la Leipzig, partida dintre 
selecționatele R, D. Germane și Bel
giei. în aceeași zi, la Bruxelles, se 
vor întilni reprezentativele de tine
ret ale celor două țări. Tot simbă- 
tă. la Budapesta, se va disputa me
ciul amical dintre echipele reprezen
tative ale Ungariei și Elveției.

TENIS DE MASĂ: 
Campionii Scandinavici

Campionatele internaționale de te
nis de masă ale Scandinaviei au luat 
sfirșit în localitatea suedeză Karls- 
hamn cu disputarea finalelor probe
lor individuale.

La simplu bărbați victoria a re
venit iugoslavului Dragutin Surbek, 
care l-a întrecut în finală cu 3—0 
(21—12. 21—14, 21—18) pe compatrio
tul său Anton Stipancici. în finala 
probei feminine, disputată între două 
jucătoare din R. P. Chineză. Huan 
Se-pin a învins-o cu 3—1 (22—20, 
21—8. 14—21, 22—20) pe Cian Li.

Celelalte trei finale s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : dublu fe
mei : Hu Yu-lan, Uslan Ai (R. P. 
Chineză)—Zoia Rudnova, Elmira An
tonian (U.R.S.S.) 3-1 (21—13, 14—21, 
21—15, 21—13) ; dublu bărbați : Stel- 
lan Bengtsson, Kjell Johansson (Sue
dia)—Stanislav Gomoșkov, Sarkis 
Sarhoian (U,R.S.S.) 3—0 (21-16,
21—16. 21—19) ; dublu mixt : Erzebet 
Palatinus, Stipancici (Iugoslavia)— 
Erzebet Korpa, Surbek (Iugoslavia) 
3—0 (21—9, 21—13, 21—14)/

TENIS
Au luat sfîrșit întrecerile turneului 

internațional de tenis de la Gympie 
(Australia), unul dintre ultimele 
concursuri ale sezonului. Proba de 
simplu bărbați a revenit jucătorului 
vest-german Uli Pinner, învingător 
cu 6—3, 6—2, 4—6, 7—5 în finala sus
ținută cu suedezul Kjell Johansson,

*
După două zile de întreceri, \ In 

meciul de tenis contînd pentru zona 
asiatică a „Cupei Davis" care se dis
pută la Colombo (Sri Lanka) între 
echipele Sri Lanka și Filipine, sco
rul este favorabil cu 3—0 tenismeni- 
lor filipinezi.

t V
PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Film artistic : „întoarcerea

lui Magellan". Producție a
casei de filme trei.

12,00 Inscripții pe celuloid : Gigan
tul de la Dunăre.

12.35 Telex.
12,40 închiderea programului. 
16,00 Curs de limba rusă. 
16,30—17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
17,55 Legile țării — legile noastre ! 
18,05 Film serial pentru copii : 

. „Douăsprezece luni" — ecra
nizare după cunoscutul basm 
„12 luni" al scriitorului so
vietic S. Marșak. Episodul I.

18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,20 1001 de seri : Lacul zlnelor.
19.30 Telejurnal.

„PĂMÎNTUL POATE 
PRODUCE MAI MULT..."

Duminică, în comuna Peretu, ju
dețul Teleorman, a început o amplă 
acțiune cultural-artlstlcă desfășu
rată sub„genericul „Pămîntul poate 
produce mai mult, depinde cum ii 
muncim" și care va continua pînă 
la sfîrșitul lunii aprilie a anului vi
itor. Această manifestare are loc 
la nivelul consiliilor intercoopera- 
tiste și își propune să cuprindă 
toate comunele județului. Cu acest 
prilej au loc concursuri pe teme 
zootehnice, dezbateri, se amenajea
ză expoziții de produse agricole, 
cărți social-politice și agrotehnice, 
precum și de artă populară locală. 
Acțiunea mai. include întreceri ar
tistice intre formațiile de amatori 
ale căminelor culturale din locali
tatea gazdă și comunele învecina
te. (Ion loader)

„CURIERUL LICEULUI" 
LA ANIVERSARE

în Biblioteca Academiei Republi
cii Socialiste România se află un 
exemplar al publicației „Revista 
tinerimii" a cursului superior al 
Liceului din Ploiești, cu data de a- 
pariție anul 1891. Este primul nu
măr al revistei, scos de elevii de 
pe atunci ai liceului care poartă 
astăzi numele lui „I. L. Caragiale", 
revistă care a reunit în jurul ei 
condeiele înflăcărate ale unor elevi 
fruntași, care aveau să fie mai tir- 
ziu C. I. Parhon, Paul Constanti- 
nescu, Geo Bogza sau din generația 
mai tinără — Ioan Grigorescu, Dan 
Tărchilă, Florin Comișel, Nichita 
Stănescu. De curînd, „Curierul li
ceului" (noua denumire a revistei) 
a apărut într-un număr festiv, ani- 
versind două evenimente : editarea 
celui de-al 200-lea număr și împli
nirea a 83 de ani de Ia apariție. 
(Constantin Căpraru)j Realizări ale meșteșugarilor gălățeni

) 14 unități noi deschise în
1 acest an, 6 unități modernizate, 
' un mare număr de servicii pu-

se la dispoziția populației — 
i iată, pe scurt, un bilanț al ac-
) tivitățli cooperativelor meșteșu-
i gărești din județul Galați. Nu
l de mult, cooperativele „Avin-l tul" din Galați și „Străduința"

Tecuci și-au aniversat 25 de ani 
ț de la înființare. Cooperativa
i „Avintul" avea în urmă cu un
' sfert de veac numai 8 secții.I Astăzi, ea dispune de 78 de

secții, Iar volumul producției- 
' marfă anuale ajunge la o va-
1 loare de 64 milioane lei. S-au
' dezvoltat mult secțiile de masel plastice, mobilă, autoservice,
i reparații radio și televizoare.
) Au apărut activități și produse 

20,00 CU documentele Congresului 
pe masa de lucru. Emislune- 
dezbatere.

20.20 Muzică populară.
20,35 Teatru TV. Ciclul „Oameni al 

zilelor noastre". „Interviul" 
de Dumitru Drăgan. Premie
ră . pe țară, in distribuție : 
Silvia Popovlcl, Octavian Co- 
tescu, Ștefan Radoff. Mihai 
Mereuță, Petre Gheorghiu. 
Regia : Nicolae Motric.

21,55 Calendarul șlagărelor — emi
siune de muzică ușoară reali
zată de televiziunea din 
R.D.G.

22,10 24 de ore.
22,30 închiderea programului.

PROGRAMUL »

20,00 Un film văzut de... Florian 
Potra. în discuție, filmul 
„Charly" — o producție a stu
diourilor americane. In dis
tribuție : Cliff Robertson 
(premiul Oscar pentru inter
pretare), Claire Bloom. Lilia 
Skala, Leon Janney. Regia : 
Ralph Nelson. Premieră pe 
țară. Participă : acad. Ștefan 
Milcu, conf. dr. Robert Floru, 
dr. Nicolae Damian.

22.20 închiderea programului.

EXPOZIȚIE DE GRAFICĂ

Saloanele Muzeului de artă din 
municipiul Rimnicu-Vilcea găzdu
iesc o expoziție de grafică româ
nească contemporană militantă. Ce
le 45 de lucrări semnate de Con
stantin Piliuță, Traian Brădean, 
Marcel Chirnoagă, Tiberiu Nico- 
rescu, Corina Angheluță și alți 
maeștri ai penelului surprind as
pecte din lupta comuniștilor în ile
galitate, precum și unele din ma
rile înfăptuiri din zilele noastre în 
industrie, agricultură și în alte do
menii de activitate. (Ion Stanciu)

SESIUNE 
DE COMUNICĂRI

Cabinetul județean de partid Bu
zău a găzduit sesiunea anuală de 
comunicări științifice pe teme de 
istorie locală, manifestare organi
zată sub auspiciile Muzeului de is
torie din Buzău. Auditoriului par
ticipant la sesiune i-au fost pre
zentate 15 referate și comunicări, 
din care o parte au fost susținute 
de cercetători ai Universității și 
Institutului de arheologie din 
București, Muzeului de artă. (Mi
hai Bâzu)

MONOGRAFIE

Un colectiv de cercetători ai mu
zeului „Culturii românești din 
Seheii Brașovului" alcătuiește mo
nografia primei școli românești de 
pe teritoriul țării noastre, care a 
funcționat aici intre 1495 și 1848. Lu
crarea cuprinde, cronologic, eveni
mentele și personalitățile care au 
avut un rol important în viața șco
lii : cronicarul Radu Tempea, Di- 
mitrie Eustatievici, autorul primei 
gramatici a limbii române, loan 
Barac, Anton Pann și alții. (Nico
lae Mocanu)

noi (barcă din fibre de sticlă, 
trusă de scule pentru uz casnic, 
jucării din material plastic). La 
rîndul său, cooperativa „Stră
duința" din Tecuci se prezintă 
și ea cu un frumos buchet de 
succese : volumul producției- 
marfă a crescut în cei 25 de 
ani de 16 ori, volumul prestări
lor de servicii de 20 de ori, nu
mărul unităților de 13 ori, iar 
cel al activităților de 25 de ori. 
Aceste succese și încă altele 
vorbesc convingător despre 
strădaniile meșteșugarilor de la 
U.J.C.M. Galați de a oferi popu
lației activități, și produse va
riate în condiții de servire co
respunzătoare.

Dan PLĂEȘU 
corespondentul „Scînteli"

1
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NAȚIUNILE UNITERomânia acționează pentru crearea unui nou sistem internaționalde relații
NAȚIUNILE UNITE 2. - 

pondentul nostru transmite : 
dința de luni dimineața 
tului pentru problemele 
a fost prezentată poziția 
față de proiectul „Cartei 
și obligațiilor economice 
lor", document care, de joia trecută, 
formează obiectul dezbaterilor aces
tui organism al Adunării Generale a 
O.N.U. Reprezentantul țării noastre 
a apreciat că proiectul Cartei răs
punde necesității creării unui nou 
sistem internațional de relații econo
mice și comerciale între state și se 
înscrie ca un aport semnificativ de 
certă valoare politică al O.N.U. la 
redefinirea cadrului de funcționare a 
economiei mondiale. El a relevat fap
tul că, încă în primul său capitol, 
Carta definește principiile care tre
buie să guverneze relațiile economi
ce, politice și de orice altă natură 
între state : suveranitatea, integrita
tea teritorială și independența poli
tică a statelor, egalitatea suverană a 
statelor, neagresiunea, neintervenția, 
cooperarea internațională pentru dez
voltare etc. Sînt principii a căror 
respectare constituie o cerință fun
damentală a instaurării unor relații 
economice echitabile și dezvoltării 
unei largi cooperări între toate țările 
lumii.

Subliniind importanța pe care o a-

Cores-
In șe- 

a Comite- 
economice 
României 

drepturilor 
ale state-

cordă România prevederilor Cartei 
privind datoria statelor de a favoriza 
lărgirea și liberalizarea comerțului 
mondial și de a acționa in acest scop 
pentru eliminarea progresivă a ob
stacolelor și discriminărilor de orice 
natură care afectează schimburile 
internaționale, reprezentantul român 
a arătat că traducerea in viață a 
unor asemenea prevederi va aduce o 
contribuție de seamă la așezarea pe 
baze noi, juste și echitabile, a cir
cuitului global de valori materiale. 
De asemenea, el a relevat însemnă
tatea prevederii Cartei vizînd drep
tul statelor de a beneficia de avan
tajele progresului științei și tehnolo
giei în scopul accelerării dezvoltării 
lor economice și sociale, arătînd, tot
odată, că acesta este unul din prin
cipiile a cărui promovare a consti
tuit întotdeauna un obiectiv principal 
al activității României în cadrul 
O.N.U. și al instituțiilor din siste
mul O.N.U.

în încheiere, el a evidențiat contri
buția adusă de România la activita
tea de elaborare a Cartei și colabo
rarea strinsă a țării noastre cu „gru
pul celor 77“ in procesul de redac
tare și dezbatere a acestui document, 
exprimînd, totodată, satisfacția dele
gației României de a vedea înscrise 
în Cartă propunerile și sugestiile a- 
vansate de țara noastră.

suveran al statelor
NAȚIUNILE UNITE — Comitetul 

pentru problemele sociale și umani
tare al Adunării Genergle a O.N.U. 
a adoptat cu 85 de voturi, niciunul 
contra și 23 de abțineri un proiect 
de rezoluție prin care se reafirmă 
dreptul suveran al statelor de a a- 
dopta sistemul economic și politic 
pe care ele îl consideră cel mai co
respunzător intereselor vitale de pro
gres economic și social ale popoarelor 
lor.

Rezoluția — adoptată la punctul 
„Experiența națională în realizarea

de profunde schimbări sociale și eco
nomice în scopul progresului social" 
— reafirmă, de asemenea, dreptul 
inalienabil al popoarelor asupra bo
gățiilor și resurselor lor naturale și 
recomandă adoptarea de către state 
a unor măsuri eficiente de natură să 
asigure participarea mai activă a în
tregii populații la elaborarea și în
deplinirea politicilor dezvoltării so
ciale și programelor menite să pro
moveze progresul economic, avînd în 
vedere experiența națională a altor 
state în acest domeniu.

LISABONA

Programul Mișcării democratice portugheze
LISABONA 2 (Agerpres). — Sîm

bătă și duminică s-a desfășurat în o- 
rașul Porto Congresul Mișcării de
mocratice portugheze. La sfîrșitul lu
crărilor. congresul a ales o comisie 
centrală a mișcării, constituită din 
41 de membri, și a adoptat progra
mul acestui partid.

într-o rezoluție aprobată în unani
mitate, Mișcarea democratică portu
gheză preconizează „adoptarea de 
mijloace ferme și. curajoase în. scopul 
abolirii progresive a puterii monopo
lurilor și a subordonării economiei 
intereselor democratice și naționale". 
De asemenea, rezoluția se pronunță 
în favoarea „aprofundării constante 
a alianței patriotice dintre Mișcarea 
populară și Mișcarea forțelor arma
te". Totodată, M.D.P. dorește „des
chiderea unor căi largi unitare și 
populare care, paralel cu lupta îm
potriva monopolurilor, 
crearea și dezvoltarea 
mișcări democratice".

Mișcarea democratică 
înaintea evenimentelor 
grupa toate tendințele
Ulterior, această mișcare

format într-un partid politic in ve
derea participării la alegerile pentru 
Adunarea Constituantă, prevăzute să 
se desfășoare în luna martie 1975.

vor duce la 
unei ample

portugheză, 
din aprilie, 
de opoziție, 

s-a trans

de externe din țările C.E.E.
BRUXELLES 2 (Agerpres). — 

Luni, a început, la Bruxelles, o re
uniune a miniștrilor afacerilor ex
terne din țările membre ale C.E.E., 
care va dura două zile. Miniștrii vor 
încerca să se pună de acord asupra 
punctelor rămase încă în suspensie 
din ordinea de zi a conferinței la 
nivel înalt a Pieței comune, ale că
rei lucrări se vor desfășura în zilele 
de 9 și 10 decembrie la Paris. în 
principal, aceste puncte au în vede
re actuala situație a economiei C.E.E.

De asemenea, miniștrii de externe 
vor încerca să ajungă la un punct 
de vedere comun asupra politicii e- 
nergetice. Totodată, ei vor examina 
problema asocierii Greciei la C.E.E., 
relațiile dintre Piața comună și ță
rile din bazinul mediteranean,

impune schimbarea actualei ordini economice nejusteu
Republicii Centrafricane

Un interviu al președintelui Algeriei, Houari Boumediene

ALGER 2. — Corespondentul Ager
pres transmite : într-un interviu a- 
cordat ziarului italian „Espresso", 
președintele Algeriei, Houari Boume- 
diene, a apreciat că „ordinea econo
mică actuală este legată de epoca 
colonială, cînd cîteva țări dețineau 
vaste regiuni ale lumii. Aceste țări 
încearcă, pe calea unei dominații e- 
conomice, să practice o politică neo- 
colonială". După ce a pus în re
lief dorința constantă a monopolu
rilor de a-și spori beneficiile în de
trimentul țărilor în curs de dezvol
tare, îndeosebi prin procurarea ma
teriilor prime la prețuri derizorii și 
prin sporirea prețurilor la produsele 
lor Industriale exportate către aceste 
țări, șeful statului algerian a arătat 
că statele industrializate, în loc să

examineze într-o manieră rațională 
și profundă factorii determinanți ai 
inflației, care, în fond, au existat 
înainte de octombrie 1973, încearcă 
să se degajeze de responsabilitate, 
confundînd cauzele reale ale acestei 
probleme cu ceea ce ele au numit 
„creșterea artificială" a prețului pe
trolului. Președintele a insistat asu
pra necesității ca țările industriali
zate să opereze o schimbare a men
talității, pentru a contribui Ia găsirea 
unei veritabile soluții de schimbare 
a acestei ordini economice nejuste. 
Atunci, „noi vom putea ajunge — a 
declarat el — printr-un dialog sin
cer, la un echilibru, care să țină cont 
de interesele tuturor, să găsim so
luții care să ia în considerare inte
resele tuturor părților".

MAROC

Acțiuni pentru desăvîrșirea 
independenței politice și economice

BANGUI 2 
ședințele pe 
Centrafricane, 
Bokassa, a primit, la 1 
delegația română, formată din Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, și Vasile Pungan. 
consilier al președintelui Republicii 
Socialiste România, care au partici
pat la festivitățile organizate la Ban
gui cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Centrafricane.

Reprezentanții români au trans
mis președintelui Bokassa din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de salut cu ocazia celei de-a 
XVI-a aniversări a proclamării Re
publicii Centrafricane, cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, iar poporului centrafrican — 
urări de progres și prosperitate, de 
noi succese în dezvoltarea sa econo
mică și socială.

La rîndul său, președintele Bokas
sa, mulțumind călduros pentru me
sajul primit, a subliniat că aceasta 
constituie o nouă dovadă a marii 
prietenii care leagă cele două po- 

i

(Agerpres). — Pre- 
viață al Republicii 

mareșalul Jean Bedel 
decembrie,

pe președinții lor, a grijii 
pe care președintele

poare și 
deosebite 
Nicolae Ceaușescu o poartă dezvol
tării cooperării dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Centrafricană.

Totodată, șeful statului centrafri- 
can a transmis președintelui. Repu
blicii Socialiste România și tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, iar 
român — de noi succese 
bunăstării și construirii 
noi.

Președintele Republicii 
cane a subliniat în mod 
înalta sa apreciere și satisfacție pen
tru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român 
și a urat președintelui României via
ță îndelungată, noi succese, pentru 
binele poporului român și al colabo
rării internaționale.

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, deosebit de 
cordială.

ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

poporului 
pe calea 
unei vieți

Centrafri- 
deosebit

• „KRÎM" - CEL MAI 
MARE PETROLIER SO
VIETIC.
de marș 
sovietic.
Această navă — cea mai mare 
din cite au fost construite de 
șantierele navale sovietice — 
iși poate 'descărca întreaga can
titate de produse petroliere în 
numai zece ore, la aceasta con
tribuind o mașină electronică 
de calcul specială. Tot ordina
toarele ajută ofițerii de cart să 
afle în orice moment răspunsu
rile la întrebările care pot apărea 
în manevrarea navei. Turbinele 
care propulsează tancul petro
lier au 30 000 de cai putere, fie
care paletă a elicei cîntărește 
șase tone, cîrma are zece tone, 
iar ancora mare — 18 tone. Pen
tru asigurarea navei împotriva 
exploziilor și incendiilor sînt 
construite sisteme speciale cu 
gaze inerte. Pentru a se evita 
poluarea mării, rezervoarele au 
fundul dublu.

Au început probele 
ale tancului petrolier 

,Krîm“, de 150 000 tdw.

RABAT 2 (Agerpres). — Partici
panții la cel de-al III-lea Congres 
al Uniunii ' Naționale a Forțelor 
Populare (U.N.F.P.) l-au desemnat 
în funcția de secretar general al par
tidului pe Abdallah Ibrahim — in
formează agenția marocană de presă 
— M.A.P.

Deschise sîmbătă, la Casablanca, 
lucrările reuniunii au prilejuit evi
dențierea hotăririi U.N.F.P. de a-și 
continua lupta pentru atingerea o-

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI
PREMIERULUI FRANCEZ

IN IRAK
BAGDAD 2 (Agerpres). — Primul- 

ministru francez, Jacques Chirac, 
și-a încheiat, luni, vizita oficială de 
trei zile întreprinsă la Bagdad. El 
a fost primit de președintele țării- 
gazdă, Ahmed Hassan Bakr, și a avut 
convorbiri oficiale cu Saddam Hus
sein, vicepreședintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției, consacra
te examinării posibilităților de ex
tindere a cooperării bilaterale pe 
multiple planuri.

Intre altele, părțile au convenit 
asupra concretizării unui mare nu
măr de proiecte de investiții fran
ceze în Irak, vizînd îndeosebi con
struirea unei uzine de aluminiu și a 
unui complex petrochimic la Basra, 
cooperarea în domeniul construcții
lor de automobile și camioane, pre
cum și la un important proiect de 
telecomunicații. Totodată, au fost 
luate în discuție finanțarea de către 
Franța a unor programe economice 
de valorificare a unei suprafețe de 
400 000 ha de terenuri cultivabile, 
prin construirea de baraje 'Și sisteme 
de drenaj, ca și a celor referitoare 
la formarea profesională, tehnică și 
științifică a cadrelor irakiene.

înaintea plecării sale din Bag
dad, Jacques Chirac a declarat că re
zultatele dialogului irakiano-francez'' 
„au o semnificație politică pro
fundă, conformă intereselor funda
mentale ale celor două state, a căror 
principală grijă este menținerea in
dependenței naționale".

■k
Primul ministru al Franței, Jacques 

Chirac, a sosit, luni după-amiază, 
la Atena, unde a avut o primă rundă 
de convorbiri cu primul ministru 
Constantin Caramanlis.

biectivelor fixate, privind Îndeosebi 
desăvîrșirea independentei politice și 
economice a tării. Congresul insistă 
asupra distribuirii venitului national 
Intr-o formă mai echitabilă, ca și a- 
supra sporirii lui prin naționalizarea 
unor ramuri, cum ar fi comerțul ex
terior, prin realizarea unei reforme 
agrare și promovarea unei politici de 
industrializare și planificare econo
mică. Au mai fost aprobate, de ase
menea, rezoluții relative la necesi
tatea unor schimbări de structură pe 
plan politic, procesul de învățămînt, 
folosirea miinii de lucru, problemele 
tineretului.

k fost lansata nava
MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția T.A.S.S., la 2 
decembrie, în Uniunea Sovietică a 
fost lansată nava cosmică „Soiuz— 
16", în cadrul programului de pregă
tire a zborului cosmic experimental 
sovieto-american „Soiuz"-,, Apollo".

„Soiuz—16" este pilotată de echipa
jul compus din colonelul Anatoli Fi- 
lipcenko, comandantul navei, și ingi
nerul de bord Nikolai Rukavișnikov.

Programul zborului prevede expe
rimentarea sistemelor de bord ale 
navei „Soiuz", modernizate potrivit 
cerințelor unui zbor în comun, efec-

agențiile de presă
Protocol româno-indian.

La Delhi a fost semnat protocolul 
privind listele de mărfuri pe anul 
1975 — anexe la acordul comercial 
și de plăți de lungă durată, în vigoa
re, între România și India. în ter
menii protocolului, volumul schimbu
rilor comerciale între cele două țări 
pentru anul viitor va reprezenta □ 
majorare de circă 25 la sută față de 
anul acesta. ■

americane C3re’ 13 reuniunea Or
ganizației Statelor Americane 
(O.S.A.), de la Quito, s-au pronunțat 
pentru ridicarea blocadei Impuse de 
O.S.A. — a declarat premierul Fidel 
Castro. El a exprimat '„recunoștința 
și. respectul Cubei față de acele țări 
care, la Quito, au votat pentru înce
tarea acestei măsuri".

cosmka „Soiuz-16n

tuarea de cercetări științifice și teh
nice, precum și de fotografii, în ve
derea obținerii unor date necesare 
economiei naționale.

„Soiuz—16" are o construcție ana
logă celei pe care o va avea nava 
cosmică ce va participa la zborul co
mun sovieto-american din anul 1975.

Stațiile de pe teritoriul U.R.S.S. și 
cele de pe navele aflate în diferite 
mări urmăresc desfășurarea zborului 
cosmic și mențin legături stabile cu 
cosmonauții.

Cei doi cosmonauți au comunicat 
că starea sănătății lor este bună.

transmit

Președintefe Ciprului,arhi- 
episcopul Makarios, a declarat zia
riștilor că discuțiile purtate cu ofi
cialitățile grecești au fost marcate de 
un acord deplin, soldindu-se cu ela
borarea unei linii politice comune. 
Șeful statului cipriot urmează să re
vină în insulă la 6 decembrie.

Programul noului guvern 
italian de centra-stînga, al- 
cătuit din democrat-creștini și repu
blicani, și sprijinit în parlament de 
socialiști și *șocialist-democratici; a 
fost prezentat de primul ministru, 
Aldo Moro, mai întîi în Senat și apoi 
în Camera Deputaților. în zilele ur
mătoare, în ambele camere ale par
lamentului vor avea loc dezbateri pe 
marginea programului, care se vor 
încheia cu exprimarea votului de în
credere.

Fostul vicepremier Ta- 
kfîO Mîkî esta considerat virtual 
viitorul președinte al Partidului Li
beral-Democrat — de guvernămînt — 
și primul ministru al Japoniei, ca 
urmare a acceptării, în cursul zilei de 
luni, de către principalele fracțiuni 
și personalități liberal-democrate a 
planului propus de vicepreședintele 
P.L.D.. Etsusaburo Shiina, în vede
rea soluționării crizei de guvern de
clanșate prin demisia premierului 
Kakuei Tanaka.

Prima centrală nucleară 
din Iugoslavia, președintele io- 
sip Broz Tito a pus piatra de temelie 
a primei centrale nucleare din Iugo
slavia, care se construiește în locali
tatea Krsko, din Slovenia, cu mij
loacele comune ale republicilor Slo
venia și Croația. Centrala va avea o 
putere de 632 megawați și va furni
za, în 1979, cind va începe producția, 
4 miliarde kWh energie electrică. U- 
tilajele vor fi livrate în majoritate 
de firma americană „Westinghouse". 
Aproximativ 15 la sută din aceste u- 
tilaje vor fi furnizate de Industria 
iugoslavă.

regională africană pentru 
învățămînt și dezvoltare au 
hotărît să creeze Asociația africană 
pentru învățămînt și dezvoltare 
(A.A.I.D.). Asociația este menită să 
contribuie la transpunerea în practi
că a unor programe de dezvoltare a 
învățămîntului, la schimbul 
formații și diverse publicații 
blema resurselor de forță de 
la efectuarea unor cercetări 
meniul pregătirii cadrelor.

de in- 
în pro- 
muncă, 
în do-

Comunicat sudanezo-m- 
dîail. Comunicatul oficial publicat 
la încheierea convorbirilor dintre 
președintele Sudanului, Gaffar Nu- 
meiri, și primul ministru al guver
nului indian, Indira Gandhi, afirmă 
hotărîrea celor două părți de_ a ac
ționa, împreună cu celelalte țări din 
zona litoralului Oceanului Indian, 
pentru transformarea acestuia într-o 
zonă a păcii, lipsită de baze militare 
străine. „India și Sudanul — se a- 
rată în comunicat — cheamă țările 
din zonă să reînnoiască eforturile lor 
pentru transpunerea, cit mai curînd 
posibil, în realitate a hotărîrilor a- 
doptate de Adunarea Generală a 
O.N.U. privind Oceanul Indian".

C.ALEXANDKOAIE

LONDRA
a problemei dezarmării

vernelor și popoarelor, 
de ă acționa cu toată 
răspunderea, pînă nu 
este prea tîrziu, pe ca
lea unor măsuri ener
gice de dezarmare. A 
trezit, de asemenea, 
un viu interes progra

mul concret în șapte 
puncte cu privire la 
dezarmare propus în 
Raportul la Congres, 
acțiune apreciată, pe 
bună dreptate, ca o 
nouă și concludentă 
dovadă a deplinei con-

sonanțe a politicii Ro
mâniei socialiste cu 
cerințele vitale ale lu
mii contemporane, ale 
păcii și destinderii in
ternaționale.

• O PIRAMIDĂ, cars ar 
putea adăposti mormîntul stră
moșului legendar al aztecilor 
Quetzalcoatl, trei temple late
rale și 22 de morminte conți- 
nînd, între altele, statuete și 
piese de ceramică, au fost des
coperite la Ixtapalapa, în apro
piere de Ciudad de Mexico, de 
către arheologi mexicani. Pira
mida — au declarat Carlos Fer
nandez și Roberto Jimenez de 
la „Institutul național mexican 
de antropologie și istorie" — 
este alcătuită din trei părți su
prapuse, construite în perioade 
diferite, care — se presupune — 
ar putea adăposti sarcofagul lui 
Quetzalcoatl, un observator as
tronomic aztec și un altar.

• PESCĂRUȘII A0 
ÎNTRERUPT TRAFICUL 
AERIAN. Peste 500 de pescă
ruși au „aterizat" luni diminea
ța pe pistele aeroportului din 
Hong Kong, întrerupind traficul. 
Păsările găsiseră de cuviință să 
folosească pentru scăldat bălțile 
formate de o ploaie torențială. 
Ele nu au părăsit pistele decit 
în urma intervenției energice și 
îndelungate a personalului de 
servire.

• AMBARCAȚIUNE 
ULTRARAPIDĂ. Hidrogli- 
sorul denumit „Jetfoil 929-100", ■ 
pus la punct de firma Boeing 
Aerospace din Seattle (S.U.A.), 
este considerat ca un mijloc de 
transport pe apă foarte rapid, 
practic pentru turism și trafic 
regulat. El transportă 250 de 
persoane, cu o viteză de S3 kilo
metri pe oră, în orice condiții 
meteorologice și chiar atunci 
cînd valurile ating 4 metri 
înălțime. Această performanță 
este posibilă datorită unor sta
bilizatori controlați de un ordi
nator, unui nou sistem de 
.propulsie cu reacție, unor a- 
menajări pe fundul vasului care 
împiedică vîrtejurile și înlătură 
obstacolele ce se ivesc în mers.

Comitetul pentru pro
blemele politice și de 
securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. 
și-a încheiat dezbate
rile asupra problema
ticii dezarmării, capi
tol la care au fost a- 
bordate 12 puncte, și 
în primul rind cele 
vizind aspectele — de 
însemnătate vitală 
pentru contempora
neitate — ale dezar
mării nucleare.

Atit dezbaterile, cit 
și rezoluțiile adoptate 
au scos în evidență 
îngrijorarea profundă 
a majorității covîrși- 
toare a statelor mem
bre ale organizației 
față de escaladarea 
cursei înarmărilor și 
amplificarea pericole
lor pe care aceasta le 
prezintă pentru pacea 
generală și securitatea 
popoarelor.

Reprezentanții lumii 
a treia au evidențiat 
consecințele profund 
dăunătoare ale goanei 
înarmărilor asupra si
tuației economice a 
țărilor în curs de dez
voltare, subliniind, pe 
bună dreptate, că pro
blema extrem de acu
tă a subdezvoltării nu 
poate fi abordată _ cu 
șanse, fie și minime, 
de reușită atit timp 
cît cheltuielile pentru 
înarmare au atins fa
buloasa sumă _ de 270 
miliarde dolari — su
mă ce depășește tota
lul produsului național 
anual al statelor nein
dustrializate din Asia 
de sud, Extremul Ori
ent și Africa luate îm
preună.

Numeroși reprezen
tanți ai statelor socia
liste și nealiniate au 
insistat asupra faptu
lui că stocurile tot mai 
mari de arme, în spe
cial de arme nucleare, 
acționează ca un fac
tor de frînare nu nu
mai a dezvoltării eco
nomice și sociale, ci 
și a eforturilor spre 
destindere și democra
tizarea vieții interna
ționale.

Dezbaterile au evi
dențiat, totodată, am
ploarea preocupării 
față de crearea de zo
ne denuclearizate, fac
tor important pentru 
restrîngerea zonelor de 
acces a armelor de 
distrugere în masă. în 
acest sens, s-a subli
niat imperativul con
solidării statutului A- 
fricii și Americii La
tine de zope lipsite de 
arma nucleară, au fost 
reafirmate propunerile 
de denuclearizare 
Balcanilor, 
și nordului 
Orientului . .
sudului Asiei și Ocea
nului Indian. în scopul 
traducerii în viață a 
acestor propuneri, Co
mitetul politic a adop
tat o rezoluție vizînd 
crearea unui grup de 
experți pentru studie
rea conceptului de zo
nă denuclearizată sub 
toate aspectele sale — 
idee care răspunde 
unei inițiative avansa
te de România în Co
mitetul pentru dezar
mare de la Geneva.

Comitetul politic a 
hotărît, de asemenea,

asemenea, 
în 1975 
în care

La încheierea conferinței

Partidului laburist

Buget record. Primul minis' 
tru al Iranului, Amir Abbas Hovey- 
da, a prezentat, duminică, în Camera 
Inferioară a Parlamentului (Majlis) 
proiectul de buget pentru exercițiul 
financiar care începe în martie 1975. 
Totalizînd peste 35 miliarde dolari, a- 
cest proiect pentru un buget record 
depășește bugetul pentru anul 
1973—1974 de trei ori. 82 la sută din 
venituri vor fi realizate de pe urma 
petrolului. Se așteaptă ca veni
tul național brut al Iranului să 
crească cu o rată anuală de 25.9 la 
sută, atingînd cifra de 54 miliarde 
dolari la sfîrșitul anului 1978.

După 43 zile ds grevă, 
angajații serviciilor poștale și de te
lecomunicații din Franța au reluat, 
luni, lucrul. Organizațiile sindicale 
au hotărît încetarea acțiunii ca ur
mare a satisfacerii de către autorități 
a unora dintre principalele revendi
cări formulate.

Demonstrații în Spania.
La Bilbao, San Sebastian, Vitoria și 
în alte orașe spaniole au avut loc 
puternice demonstrații. Participanții 
au cerut autorităților decretarea unei 
amnistii și eliberarea tuturor deținu- 
ților politici. La Bilbao, 500 de locui
tori s-au baricadat într-o biserică, 
cerînd încetarea represiunilor an
tidemocratice. Importante efective 
ale forțelor de poliție au , intervenit, 
efectuînd zeci de arestări.

Catastrofă aeriană. Un a- 
vion „Boeing-727" al companiei a- 
mericane „Trans World Airlines" 
(T.W.A.), care asigura legătura ora
șelor Indianapolis și Columbus (sta
tul Ohio) cu Washingtonul, s-a pră
bușit, duminică, într-o zonă muntoa
să din apropierea capitalei Statelor 
Unite. Cei 86 de pasageri și șapte 
membri ai echipajului și-au pierdut 
viața. Tot duminică, un alt avion de 
același tip s-a prăbușit, în momen
tul în care încerca să aterizeze pe 
aeroportul localității Westchester, în 
apropiere de New York.

a 
centrului 
Europei, 

Apropiat,

ca în 1975 să se pro
cedeze la o analiză a 
ceea ce s-a înfăptuit 
și nu s-a înfăptuit în 
perioada de la lansa
rea, din inițiativa Ro
mâniei, a Deceniului 
Națiunilor Unite pen
tru Dezarmare.

Comitetul politic a 
hotărît, de 
examinarea 
a modului
au fost transpuse în 
viață prevederile Tra
tatului de neprolife- 
rare a armelor nu
cleare, la împlinirea 
unei jumătăți de de
ceniu de la intrarea sa 
In vigoare și, în ace
lași . timp, a adoptat 
două rezoluții vizind 
accesul nestingherit al 
statelor nenucleare la 
folosirea în scopuri 
pașnice a energiei a- 
tomice.

în toate aceste pro
bleme, delegația Ro
mâniei a adus din nou 
o contribuție activă. 
Delegația a subliniat, 
încă o dată, necesita
tea de a se trece de la 
vorbe la fapte, de a 
se proceda la o abor
dare concretă și hotă- 
rîtă a problematicii de
zarmării, depășindu-se 
faza declarațiilor de 
intenții și a rezoluții
lor ineficiente.

In acest sens, a avut 
un larg ecou chemarea 
lansată de la tribuna 
Congresului al XI-lea 
al Partidului Comu
nist Român de către 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, și adresată 
tuturor statelor, gu-

Dezbaterile și hotă- 
rîrile Conferinței na
ționale a Partidului la
burist din Marea Bri
tanie au reprezentat, 
după cum subliniază 
presa londoneză, un 
moment important al 
actualității politice bri
tanice, întrucit au per
mis o analiză a situa
ției 
a țării, i 
proiectele 
laburist 
abordării problemati
cii complexe care, în 
momentul de față, 
confruntă Anglia, ca și 
o serie de alte țări 
occidentale.

Analiza datelor 
tuației economice 
făcut să se aprecieze 
că, așa cum arăta pre
mierul Wilson, Anglia 
„parcurge în prezent 
cea mai dificilă pe
rioadă din timp de 
pace", datorită proble
melor inflației și creș
terii prețurilor, șoma
jului, 
lanței 
ceste 
derul 
rist a 
suri ferme 
redresării 
conomice", 
extinderea 
zărilor și a 
statului în

„Actuala

social-economice 
au evidențiat 

i guvernului 
în vederea

si-
a

deficituiui ba
de plăți. In a- 
împrejurări, li- 
Partidului labu- 
preconizat „ma

in vederea 
situației - e- 

inclusiv 
naționali- 

controlului 
economie, 
criză, re-

leva ministrul indus
triei, Wedgwood Benn, 
argumentînd necesita
tea unor asemenea 
măsuri, este rezultatul 
eșecurilor 
în ultimii 
economia 
Asigurări 
tinderea sectorului pu
blic prin preluarea u- 
noț ramuri importante 
ale industriei au fost 
salutate cu satisfacție 
de participanții la con
ferință, ca și de opinia 
publică. Au fost, de 
asemenea, primite cu 
aprobare remarcile mi
nistrului finanțelor, 
Healey că, spre deose
bire de trecut, cînd sa
crificiile pentru depă
șirea dificultăților e- 
rau aruncate doar pe 
umerii celor ce mun
cesc, acum acestea 
„vor fi împărțite de 
către toți".

în domeniul politicii 
externe, au produs sa
tisfacție declarațiile 
referitoare la hotărîrea 
Angliei de a-și aduce 
contribuția la 
spre destindere 
laborare intre 
Este demn de remarcat 
că toate proiectele de 
rezoluție in domeniul 
apărării s-au pronun
țat pentru reducerea 
bugetului militar și fo
losirea resurselor ast-

înregistrate 
30 de ani de 
de piață", 
privind ex-

cursul 
și co
state.

fel eliberate în scopuri 
pașnice, pentru lichi
darea bazelor nucleare 
de pe teritoriul An
gliei, pentru abolirea 
politicii întemeiate pe 
folosirea forței sau a- 
menințarea cu forța.

în timpul lucrărilor 
conferinței, delegații 
au salutat cu aplauze 
comunicările referitoa
re la primirea de me
saje și telegrame de 
salut din partea mul
tor partide și organi
zații politice de peste 
hotare, între care și 
din partea Partidului 
Comunist Român. Re- 
ferindu-se la telegra
ma partidului nostru, 
precum și la faptbl că 
un reprezentant al 
Partidului laburist din 
Marea Britanie a par
ticipat la Congresul al 
XI-lea al P.C.R., înmi- 
nînd un mesaj priete
nesc de salut, ziarul 
„Financial Times" re
levă că toate acestea 
pun în evidență dorin
ța reciprocă de intensi
ficare a relațiilor de 
colaborare, atit la ni
velul organizațiilor po
litice, cit și la 
guvernamental, 
România și 
Britanie.

Pariiciponlsi ta conferința

I încetat din viață soția 
președintelui Kekkonen. La 
Helsinki a încetat din viață soția pre
ședintelui Urho Kekkonen, Sylvi 
Kekkonen, în vîrstă de 74 de ani.

Puternice explozii
la Addis Abeba

nivel 
intre 

Marea

N. PJLOPEANU

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). 
Două explozii puternice s-au produs 
luni în plin centrul capitalei etiopie
ne. una dintre ele distrugînd parțial 
primăria orașului, iar cealaltă, holul 
de recepție al unuia din marile hote
luri de lux — „Wabe Shebele". A- 
gențiile de presă semnalează că cele 
două explozii succed atentatului care, 
sîmbătă seara, a distrus, printr-o ex
plozie foarte puternică, rezervoarele 
de benzină „Shell" de pe aeroportul 
din Addis Abeba.

Consiliul militar provizoriu a difu
zat. luni după-amiază, prin interme
diul postului de 
comunicat. în care 
rea pentru aceste 
telor care vor să . .
semene haosul și confuzia. Ele 
aceleași elemente — adaugă comuni
catul — care s-au opus deciziilor lua
te. la 23 noiembrie, de Consiliul mi
litar provizoriu de a executa 60 de 
personalități ale vechiului regim, a- 
cuzate de crime împotriva poporului 
etiopian". Consiliul militar provizoriu 
lansează un avertisment tuturor ce
lor care încearcă să se opună noilor 
autorități și înfăptuirii programului 
lor. Se precizează, de asemenea, că 
atentatele de luni au produs un mare 
număr de victime.

radio național, un 
atribuie răspunde- 
atentate „elemen- 

dezbine țara, să 
sînt

• CUTREMUR. în prime
le ore ale zilei de luni, în zona 
Foligno, din Umbria (Italia cen
trală), s-au înregistrat trei cu
tremure, care s-au succedat în
tr-un răstimp de numai o oră. 
Cel de-al treilea, de gradul șase 
pe scara Mercalli (care numără 
12 grade) a provocat deteriora
rea mai multor clădiri.

AU
Pen-

dino- 
englez 
o teo-

• DINOZAURII 
MURIT OTRĂVIȚI ? 
tru a explica dispariția 
zaurilor, biochimistul 
Anthony Swaine a emis
rie, cel puțin originală. Potrivit 
părerii sale, aceste reptile gi
gantice s-ar fi otrăvit de pe 
urma consumului excesiv, al 
unor plante care ar fi conținut 
anumite toxine — mijlocul lor 
de apărare împotriva animalelor 
ierbivore. Swaine a ajuns la a-âȘ 
ceastă concluzie studiind pozi-? , 
țiile în care au fost găsite sche
letele dinozaurilor.

• POLIȚIȘTII... VÎNĂ- 
TORI. Datorită neglijenței 
unui paznic, care a lăsat deschi
să ușa cuștii, un tigru bengalez 
de la grădina zoologică din 
Clermont-Ferrand (Franța) a 
reușit să scape și să-1 rănească 
mortal pe director, care a în
cercat să-l închidă din nou. Mai 
mulți polițiști au organizat o a- 
devărată vinătoare pentru prin
derea tigrului, care, înainte de 
a fi omorît cu focuri de armă, 
a mai rănit o persoană.
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