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• ÎNTREPRINDEREA meca
nica DIN CUGIR și-a îndepli
nit sarcinile de plan pe patru 
ani ai cincinalului și angaja
mentele asumate în cinstea Con
gresului al XI-lea al partidului. 
Unitatea va da, pînă la finele a- 
nului, o producție în valoare de 
circa 250 milioane lei peste sar
cinile aferente perioadei 1971— 
1974.

In acest an, muncitorii, tehni
cienii și inginerii întreprinderii 
au produs peste sarcinile de 
plan mai mult de 10 000 mașini 
de spălat rufe și de cusut, 14 000 
utilaje pentru industria textilă, 
precum și însemnate cantități 
de alte bunuri.

• COLECTIVUL FABRICII 
DE CONFECȚII DIN BACAU
— unitate apărută nu de mult 
pe harta industrială a județului
— raportează îndeplinirea sar
cinilor de plan pe întregul cin
cinal. Pînă la finele acestui an, 
oamenii muncii de aici vor rea
liza o producție suplimentară in 
valoare de 160 milioane iei. A- 
cest succes de prestigiu se da
torează punerii in funcțiune cu 
55 de zile înainte de termen a 
unei noi capacități de produc
ție, depășirii parametrilor pro
iectați la obiectivele aflate în 
exploatare, folosirii intensive a 
mașinilor și spatiilor indus
triale.

• LUCRATORII DIN UNITĂ
ȚILE PRELUCRĂTOARE DE 
ȚIȚEI ALE JUDEȚULUI PRA
HOVA cinstesc apropiatul Con
gres al partidului cu un bilanț 
bogat. Exploatarea la parametri 
optimi a instalațiilor s-a mate
rializat în realizarea unei pro
ducții suplimentare de peste 
450 000 tone benzine, uleiuri mi
nerale, hidrocarburi și alte de
rivate din țiței — cifră care în
trece angajamentul anual.

* COLECTIVELE OȚELA- 
RIEI ELECTRICE DE LA GA
LAȚI raportează în cinstea celui 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui că și-au îndeplinit sarcinile 
planului anual.

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SI CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Participarea secretarului general al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la lucrările Conferinței organizației
de partid a Capitalei, salutată cu 
manifestări de dragoste și prețuire

deosebită bucurie, cu călduroase

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sîmbătă, 16 noiembrie, a 
avut loc Conferința organizației de 
partid a municipiului București.

Participarea secretarului general al 
Partidului Comunist Român la confe
rința celei mai mari organizații a 
partidului nostru a fost salutată cu 
deosebită bucurie de participanții la 
lucrări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat 
loc în prezidiu, inipreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășii Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Cioară, Emil Dră- 
gănescu, Gheorghe Pană, Ștefan An
drei.

într-o impresionantă unanimitate de 
ginduri și sentimente, participanții la 
Conferința organizației de partid a mu
nicipiului București au făcut propu
nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie ales pe viață în înalta funcție de 
secretar general al partidului de către 
Congresul al XI-lea al P.C.R. Adoptînd 
această propunere în cadrul unei 
hotărîri speciale, delegații la conferin
ță, asemenea întregului partid, între
gului popor, au dat cea mai înaltă

apreciere calităților de militant și 
conducător comunist ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care și-a pus în
treaga viață, întreaga. activitate în 
slujba fericirii poporului, a cauzei ge
nerale a socialismului și comunismu
lui, personalitate proeminentă a vieții 
politice internaționale.

îmi îndeplinesc cu mîndrie patriotică 
mandatul încredințat de conferința or
ganizației noastre de partid să susțin 
cu înflăcărare realegerea tovarășuliii 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al partidului — a 
spus în cuvîntul său tovarășul Iosif 
Nicolae, prim-secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 8.

Totodată, am convingerea că sînt în 
asentimentul tuturor delegaților de la 
Conferința organizației de partid a mu
nicipiului București susținînd să adop
tăm hotărîrea de a propune Congresu
lui al XI-lea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales pe viață secretar 
general al Partidului Comunist Român. 
Aceasta, tovarăși, va fi o cheză-
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Cuvintarea tovarășului
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• S-a încheiat în toate organizațiile partidului dezbaterea pro
iectelor de documente programatice care urmează a fi analizate și adopta
te de Congresul al XI-lea.

• Conferințele desfășurate sîmbătă, a organizației de partid a Capitalei 
și ale organizațiilor județene de partid Bihor, Brașov, Cluj, Dîmbovița, Ga
lați, Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vas
lui, Vrancea, au aprobat în unanimitate proiectele de Program și Direc
tive și Tezele C.C. al P.C.R.

• Conferințele au ales organele locale de partid, au propus candidați 
pentru organele centrale ale partidu lui și au hotărît să susțină la Congres 
realegerea tovarășului Nicolae Ceau șescu în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Desfășurate în spiritul responsabilității și exi
genței comuniste, caracterizate prin aceeași at
mosferă de lucru ca și cele care s-au desfășurat 
anterior, conferințele au constituit un moment 
deosebit de important în ansamblul pregătirilor 
politice și organizatorice pentru marele forum 
al comuniștilor — Congresul al XI-lea. Confe
rințele județene — al căror șir s-a încheiat ieri
— au exprimat adeziunea deplină a comuniștilor, 
a întregului popor față de proiectele de Program 
și de Directive, Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congres, au ales, în conformitate cu prevederile 
statutare și criteriile stabilite de plenara C.C. al 
P.C.R., noile organe județene de partid, delegații 
la Congres, au desemnat candidați pentru orga
nele centrale ale partidului și au susținut una
nim propunerea ca la Congres tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secretar general al parti
dului.

Din partea conducerii de partid, Ia conferințe 
au participat tovarășii : Ia Bihor — Iosif Uglar ; 
la Brașov — Manea Mănescu ; la Cluj
— Cornel Burtică ; la Dîmbovița — Ion Pățan ; 
la Galați — Paul Niculescu-Mizil ; la Ialomița
— Emil Bobu ; la Mehedinți — Maxim Berghia- 
nu ; la Olt — Ilie Verdeț ; la Prahova — Gheor
ghe Oprea ; Ia Suceava — Vasile Patilineț ; la 
Teleorman — Gheorghe Rădulescu ; la Tulcea — 
Mihai Gere ; la Vaslui — Leonte Răutu ; la 
Vrancea — Florian Dănălache.

Conferințele au adoptat hotărîri pentru per
fecționarea activității organelor și organizațiilor 
de partid respective în industrie, agricultură, 
cercetare, învățămînt, intensificarea muncii ideo
logice și politice consacrate formării șl dezvol
tării conștiinței socialiste, aplicării consecvente 
în viață a normelor de muncă și viață comu
niste, ale eticii și echității socialiste.

In ședințele plenare ale comitetelor județene 
de partid au fost aleși ca prim-secretari tova
rășii : la Bihor — Petre Blajovici ; la Brașov — 
Virgil Trofin ; la Cluj — Ștefan Mocuța ; 
la Dîmbovița — Ion Stănescu ; la Galați — Du
mitru Bejan ; la Ialomița — Vasile Marin ; la 
Mehedinți — Iulian Ploștinaru ; la Olt — Con
stantin Sandu ; Ia Prahova — Ion Catrinescu ; la 
Suceava — Miu Dobrescu ; la Teleorman — Cor
nel Onescu ; la Tulcea — Ion Velișcu ; la Vaslui 
— Gheorghe Tănase ; la Vrancea — Simion Do- 
brovici.
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Hotărîri și telegrame adoptate de con
ferințele județene de partid Brașov, 
Cluj, Dîmbovița, Galați, Ialomița, 

Mehedinți

Dragi tovarăși,
Doresc să adresez delegaților 

la Conferința organizației de 
partid din Capitală, tuturor co
muniștilor și oamenilor muncii 
din municipiul București un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidului 
și a mea personal, precum și 
cele mai bune urări. (Aplauze 
puternice).

Conferința dumneavoastră a 
dezbătut pe larg rezultatele ac
tivității desfășurate de organiza
ția Capitalei de la ultima con
ferință, munca depusă pentru 
înfăptuirea cu succes a sarcini- 
lor trasate de Congresul al 
X-lea și dc Conferința Naționa
lă ale partidului. Din cite ne-a 
informat primul secretar, din 
discuțiile la care am asistat, am 
impresia că ați dezbătut acti
vitatea din această perioadă in
tr-un spirit exigent ; aceasta 
înseamnă că, odată cu succese- 
le în îndeplinirea cincinalului, 
s-au obținut succese și în creș
terea nivelului politic și ideo-> 
logic, al combativității și spi
ritului de răspundere al orga
nizației de partid. (Aplauze 
prelungite).

In 1972, în ajunul Conferinței 
Naționale a partidului, dacă 
îmi reamintesc bine, chiar in 
această sală, comuniștii, oame
nii muncii din Capitală s-au an
gajat să realizeze cincinalul în 
4 ani și jumătate. A fost o ho- 
tărire deosebit dc importantă, 
care a avut un rol mobilizator 
pentru întregul partid, pentru 
întregul nostru popor. Acum 
putem spune, pe baza rezulta
telor obținute în cei 4 ani care 
au trecut din actualul cincinal, 
că angajamentele luate se reali
zează cu succes. Față de cin
cinal, Capitala are un avans 
de aproape 4 luni. M-a infor
mat tovarășul Cioară că vă a- 
flați, din acest punct de vedere, 
în primăvară, în luna martie.

Acest lucru constituie, fără în
doială, garanția că veți realiza 
cincinalul in 4 ani și jumătate. 
(Aplauze vii).

Iată de ce doresc să folosesc 
acest prilej pentru a adresa ce
le mai calde felicitări oameni
lor muncii din Capitală, comu
niștilor, organizațiilor de partid, 
Comitetului municipal de partid 
pentru felul cum au organizat 
întreaga activitate, pentru suc
cesele realizate, precum și 
urarea de a obține rezultate și 
mai bune în viitor. (Aplauze 
puternice, urale, se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

întregul nostru popor intim- 
pină cel de-al XI-lea Congres 
cu succese remarcabile in toate 
domeniile de activitate. Trebu
ie să menționez că sint și alte 
organizații județene, multe co
lective de oameni ai muncii ca
re au obținut rezultate bune 
în realizarea înainte de termen 
a cincinalului ; sint chiar orga
nizații și colective de oameni 
ai muncii care au un avans mai 
mare decit Capitala — de 5 luni. 
(Aplauze puternice).

Mă bucură aplauzele dumnea
voastră la adresa acestor colec
tive și organizații de partid ; a- 
ceasta demonstrează loialitatea 
cu care comuniștii, oamenii 
muncii din Capitală participă la 
întrecere — în cârc va cîștiga 
cine lucrează mai bine. (Vii 
aplauze). Oricum, ciștigătorul va 
fi poporul nostru, care va obține 
în acest cincinal o dezvoltare 
mai puternică a economiei, a 
bazei materiale a societății — 
ceea ce va crea condiții pentru 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al tuturor ce
lor ce muncesc, depășindu-se 
în acest sens prevederile cinci
nalului. Și in acest cincinal se 
demonstrează prin fapte că suc
cesele în dezvoltarea bazei teh- 
nieo-materiale a societății asi
gură creșterea bunăstării în

tregului popor, ridicarea țării 
noastre pe no, .teulmi de progres 
și civilizație, că aceasta este 
singura cale de înaintare spre 
comunism. (Aplauze prelungite).

Pe această bază trainică am 
trecut la elaborarea Programu
lui și Directivelor ce se află 
in dezbaterea partidului și în
tregului nostru popor. Sint 
bucuros să constat că și organi
zațiile de partid din Capitală, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
au dezbătut și au aprobat cu 
însuflețire și in deplină unani
mitate aceste documente ce des
chid calea făuririi celei mai 
avansate societăți pe care a 
cunoscut-o omenirea — societa
tea socialistă multilateral dez
voltată și comunistă în Româ
nia. (Aplauze puternice). Una
nimitatea cu care comuniștii, 
oamenii muncii din Capitală 
au aprobat Programul și Di
rectivele se încadrează în ade
ziunea deplină și unanimă a 
întregului partid și popor la 
aceste documente istorice, în 
hotărîrea întregii națiuni de a 
face totul pentru traducerea lor 
în viață. (Vii aplauze).

Fără îndoială, Capitalei ii vor 
reveni și în următorul cincinal, 
și în perspectivă, sarcini deose
bit de mari. Sint convins că 
veți face totul pentru a vă a- 
chita cu cinste, și în viitor, de 
răspunderile și îndatoririle ce 
vă vor reveni. In următorul 
cincinal, în Capitală se vor con
strui circa 150 de mii de aparta
mente, ceea ce va asigura o 
puternică dezvoltare a munici
piului, soluționind, în același 
timp, într-o măsură însemnată, 
problema locuințelor. înfăptuirea 
acestui vast program de con
strucții de locuințe, a progra
mului de edificare a altor o- 
biective industriale și social- 
culturale impune luarea unor 
măsuri deosebite. Realizarea a- 
cestui program de construcții 
trebuie asigurată intr-un spirit

modern, imbinind In mod ar
monios arhitectura românească 
cu necesitățile contemporane de 
confort. Ca urmare a realizării 
programului de construcții de 
locuințe, a obiectivelor indus
triale și social-culturale, Capi
tala noastră trebuie să capete o 
Înfățișare tot mai modernă, să 
devină cu adevărat o Capitală a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, stînd cu mîndrie 
alături de cele mai frumoase 
capitale din lume. (Aplauze pu
ternice, îndelungi).

Tot ceea ce ne propunem să 
realizăm în următorul cincinal 
și in perspectivă pornește de la 
necesitățile obiective ale dez
voltării societății noastre socia
liste, corespunde pe deplin in
tereselor vitale ale întregii 
noastre națiuni. în același timp, 
realizările noastre corespund 
intereselor generale ale socialis
mului, creșterii prestigiului său 
în lume, cauzei colaborării și 
păcii între toate popoarele pla
netei noastre. (Aplauze).

Cunosc de mai bine de 40 de 
ani organizația de partid a Ca
pitalei. Știu că întotdeauna ea 
a constituit un puternic sprijin 
al Comitetului Central in în
treaga activitate a partidului 
nostru. Astăzi, in rindurile or
ganizației dumneavoastră sînt 
reuniți peste 260 de mii de co
muniști, hotăriți să înfăptuiască 
neabătut politica internă și ex
ternă a partidului. Cu această 
forță uriașă nu poate exista în
doială că organizația comuniș
tilor din București, oamenii 
muncii din Capitală vor păși și 
în viitor în primele rînduri ale 
luptei pentru dezvoltarea socia
listă a patriei noastre, spre co
munism. (Aplauze puternice).

Sînt convins că și în viitor, 
comuniștii din Capitală, la fel 
ca toți membrii partidului nos
tru, vor acționa cu și mai multă 
fermitate în vederea ridicării 
rolului politic conducător al 
partidului in toate domeniile de

activitate. Aceasta presupune, 
desigur, creșterea în continuare 
a spiritului de răspundere și 
exigență al fiecărei organizații 
de partid, al fiecărui comunist.

Fără îndoială, toți comuniștii 
din Capitală vor acționa cu toa
tă fermitatea pentru întărirea 
unității partidului, pentru creș
terea rolului său conducător, 
pentru lărgirea necontenită a 
legăturilor sale indestructibile 
cu masele largi de oameni ai 
muncii. In aceasta constă ga
ranția că partidul nostru iși va 
putea înfăptui întotdeauna in 
cele mai bune condiții rolul Is
toric ce-i revine în societatea 
noastră socialistă. (Vii aplauze).

Spiritul în care s-au desfășu
rat lucrările conferinței, exi
gența, poziția critică și chiar 
autocritică adoptată constituie 
o garanție că organizația de 
partid a Capitalei va lua toate 
măsurile pentru unirea efortu
rilor comuniștilor, a activului 
de partid, în vederea lichidării 
lipsurilor și aspectelor negative 
ce mai dăinuie în activitatea 
sa, pentru îmbunătățirea întregii 
munci, pentru unirea tuturor 
oamenilor muncii in înfăptuirea 
neabătută a Programului și Di
rectivelor. (Aplauze puternice).

Sint convins că oamenii mun
cii din Capitală, din toate sec
toarele de activitate vor aduce 
și in viitor o contribuție tot 
mai însemnată Ia ridicarea pa
triei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Cu aceste ginduri, urez in 
continuare succes lucrărilor 
conferinței dumneavoastră. A- 
dresez calde felicitări noului 
Comitet municipal ce va .fi ales 
și îi urez să obțină succese și 
mai mari în activitatea viitoare.

Vă adresez tuturor celor pre- 
zenți la conferință, comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii, 
noi și mari succese în muncă 
și in viață, multă sănătate și 
fericire .' (Aplauze, urale, se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.")

Astăzi sosește în țara noastră președintele Partidului 
Unit al Independenței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda

BUN VENIT PE PĂMÎNTUL ROMÂNIEI!
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, astăzi sosește la 
București dr. Kenneth David Kaunda, pre
ședintele Partidului Unit al Independenței Na
ționale, președintele Republicii Zambia, care, 
împreună cu soția, doamna Betty Kaunda, va 
face o vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

Personalitate mar
cantă a vieții politice 
zambiene și africane, 
dr. Kenneth David 
Kaunda, s-a născut la 
28 aprilie 1924, în lo
calitatea Lubwa Mis
sion, din fosta colonie 
britanică Rhodesia de 
Nord. După termina
rea studiilor, se reîn
toarce în localitatea 
natală ca profesor, și, 
la scurt timp, intră în 
viața politică.

Activitatea sa pusă 
in slujba independen
ței țării 11 impune pe 
prințul plan al vieții 
politice, fiind ales se
cretar al Congresu
lui Național African 
(A.N.C.) — pe atunci 
principalul partid po
litic din Rhodesia de 
Nord — iar, în anul 
1953, devine secretar 
general al acestei for
mațiuni politice.

Anul 1958 a consti
tuit un moment im

portant al luptei for
țelor progresiste care 
militau pentru elibe
rare națională : în oc
tombrie, dr. Kenneth 
David Kaunda înte
meiază Partidul Con
gresul Național A- 
frican din Zambia, 
interzis la puțin timp 
de la crearea sa de 
către autoritățile colo
niale. Dr. Kenneth Da
vid Kaunda, președin
tele partidului, este 
arestat și deportat ; 
condamnat la închi
soare pentru activita
tea sa politică, pentru 
lupta sa consecventă 
împotriva regimului 
colonial, dr. Kenneth 
David Kaunda este e- 
liberat după cîteva 
luni, ca urmare a pu
ternicei mișcări de 
protest a forțelor de
mocratice.

In ianuarie 1960, sub

(Continuare 
In pag. a IV-a)

Astăzi, in Jurul orei 12,00, posturile noas
tre de radio și televiziune, vor transmite 
direct de la Aeroportul Internațional Oto- 
peni sosirea președintelui Partidului Unit 
al Independenței Naționale — președintele 
Republicii Zambia - dr. Kenneth David Ka
unda, împreună cu soția, doamna Betty 
Kaunda, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, vor face o vizită oficială 
de prietenie în România.
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID
Telegrame adresate 
Nicolae Ceaușescu.

C. C. al P.C.R., tovarășului 
Hotărîri ale conferințelor

• BRAȘOV
Din telegramă

Conferința organizației județene de partid 
Brașov, reprezentind peste 67 000 comuniști, 
pe toți oamenii muncii români, maghiari și 
germani de pe aceste meleaguri, a dezbătut 
intr-un accentuat spirit de lucru și înalță 
responsabilitate activitatea desfășurată în 
ultimii ani pentru traducerea în viață a ho- 
tăririlor partidului și statului, sarcinile ce 
revin județului nostru în perspectiva lumi
nosului Program al Congresului al XI-lea 
al P.C.R. de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Relevind multitudinea și amploarea rea
lizărilor cu care locuitorii județului, îm
preună cu întregul popor, intimpină înaltul 
forum al comuniștilor români, participanții 
la conferință au subliniat cu satisfacție că 
perioada care a trecut de la Congresul al 
X-lea al partidului a constituit etapa cea 
mai bogată în înfăptuiri din întreaga istorie 
a țării. Sint ani în care s-a afirmat, cu forța 
expresivă a faptelor, capacitatea partidului 
de a conduce lupta poporului român pentru 
profunde înnoiri sociale, în care au fost de
monstrate cu prisosință justețea politicii 
sale dinamice, cutezătoare și realiste, elabo
rată și aplicată cu contribuția decisivă a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului nostru.

De la tribuna conferinței județene avem 
bucuria și mîndria patriotică de a raporta 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că industria brașoveană 
încă din ziua de 3 noiembrie a început să 
realizeze sarcinile prevăzute pentru ultimul 
an al cincinalului.

Participanții la Conferința organizației 
județene de partid Brașov iși îndeplinesc 
îndatorirea de cinste de a vă transmite, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in nu
mele tuturor locuitorilor județului, cele mai 
calde mulțumiri și recunoștința lor nemăr
ginită pentru munca și lupta neobosită pe 
care o desfășurați ca secretar general al 
partidului și președinte al Republicii, spre 
fericirea și prosperitatea poporului nostru, 
pentru contribuția de prestigiu pe care o 
aduceți la statornicirea unui climat de în
țelegere și colaborare între popoare, la 
triumful păcii și socialismului în lume. In- 
mănunchind gindurile și voința unanimă a 
tuturor cetățenilor — români, maghiari și 
germani — din județul nostru, conferința a 
adoptat cu entuziasm unanim o hotărîre 
specială prin care a dat mandat delegaților 
la Congres să susțină din toată inima reale
gerea dv. in înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, fiind convinși că aceasta 
reprezintă o garanție a înaintării națiunii 
noastre socialiste pe calea progresului și 
bunăstării, a realizării cu succes a progra
mului înălțării edificiului luminos al socia
lismului și comunismului pe pămîntul 
scump al României.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Brașov a 

Partidului Comunist Român, exprimind vo
ința fermă a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari și germani 
— de pe aceste străvechi meleaguri româ
nești, pe care anii luminoși ai socialismului 
le-au ridicat la o nouă și puternică înflorire, 
hotărăște în unanimitate să susțină propu
nerea ca cel de-al XI-lea Congres să realea
gă în funcția de secretar general al parti
dului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Realegerea în această inaltă funcție de 
partid a celui mai iubit fiu al clasei noastre 
muncitoare, al poporului român răspunde 
sentimentelor de adincă dragoste și prețui
re, de respect și devotament cu care în
treaga noastră națiune îl înconjoară pe emi
nentul conducător, de a cărui neobosită ac
tivitate se leagă succesele de importanță 
majoră ale celor mai rodnici ani de con
strucție socialistă in România. Aceste senti
mente s-au manifestat plenar și cu unani
mă însuflețire in toate adunările generale 
și conferințele organizațiilor de partid, in 
adunări ale oamenilor muncii, în toate oca
ziile prilejuite de intensa și bogata activi
tate care pulsează acum in preajma Con
gresului, in localitățile județului Brașov, ca 
pretutindeni in țară.

Hotărîrea noastră pornește de la convin
gerea unanimă că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — care manifestă o neo
bosită vigoare și clarviziune, spirit dinamic, 
novator, de inaltă virtute cetățenească și 
politică — ca secretar general al partidului 
constituie o chezășie a faptului că idealu
rile și năzuințele cele mai scumpe ale po
porului nostru, ilustrate în Programul par
tidului, iși vor găsi pe deplin materializarea 
prin creșterea continuă a rolului conducător 
al Partidului Comunist Român in amplul 
proces de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a patriei 
noastre spre comunism. în prezența tova
rășului Nicolae Ceaușescu în fruntea Comi
tetului Central care urmează a fi ales avem 
garanția că mărețele obiective programatice 
pe care Congresul al XI-lea le va adopta 
și care poartă girul contribuției sale esen
țiale vor duce in continuare la făurirea unei 
economii tot mai prospere, Închinată feri
cirii și bunăstării omului, la întărirea uni
tății partidului și a întregului popor in ju
rul său. la dezvoltarea și întărirea democra
ției socialiste, a muncii și conducerii colec
tive, la cimentarea frăției tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de naționalitate, 
la promovarea cu consecvență a normelor 
eticii și echității socialiste în întreaga viață 
socială.

Hotărîrea noastră izvorăște din încrede-, 
rea nestrămutată că realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, călăuzită de o 
cuprinzătoare conștiință a responsabilită
ții istorice, constituie chezășia continuării 
neabătute a unei politici externe active și 
Înțelepte, de promovare a unor noi relații 
între statele lumii, bazate pe principiile ega
lității, respectului independenței, suverani
tății și neamestecului în treburile interne 
ale altor popoare, de întărire a legăturilor 
de solidaritate frățească și colaborare rod
nică eu toate țările socialiste, cu toate for
țele care militează pentru pace și progres 
social.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

loan Avram, Andrei Balint, Radu Bogdan, 
Vasile Bucur, Ion Cheșa, Nicolaie Croitoru, 
Gheorghe Cuțitei, Gheorghe Dumitrache, 
Eduard Eisenburger, Viorel Husea, Marga
reta Krauss, Mihai Marinescu, Ioan Gheor
ghe Matei, Alexa Vasile Sechel, Teodor 
țuteu, Virgil Trefin, Nicolae Teodoresou.

• CLUJ
Din telegramă

Conferința organizației județene Cluj a 
P.C.R., întrunită azi, 16 noiembrie 1974. 
desfășurîndu-și lucrările într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate comunistă, dînd 
glas voinței unanime a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii de pe aceste me
leaguri, — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — tineri și vîrstnici,' băr
bați și femei, susține cu însuflețire și mare 
bucurie dorința întregului partid, a întregii 
națiuni ca la cel de-al XI-lea Congres, 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales în înalta funcție de 
secretar general al P.C.R.

Noi vedem în această realegere o garan
ție a izbînzilor noastre viitoare, a aplicării 
consecvente a Programului partidului — 
autentic model al marxism-leninismului 
creator — garanția statornicirii principiilor 
eticii și echității socialiste în întreaga viață 
socială. Sint vii .în memoria noastră, a tu
turor, prețioasele indicații pe care ni le-ați 
dat, cu ocazia vizitei dumneavoastră in ju
dețul nostru, privind îmbunătățirea muncii 
în industrie, agricultură. învățămînt, știință 
și artă Am simțit încă o dată profunzimea 
și claritatea îndrumărilor dumneavoastră, 
grija cea mai înaltă pe care o acordați tu
turor județelor patriei, abnegația și devo
tamentul nețărmurit cu care slujiți intere
sele fundamentale și aspirațiile cele mai 
înălțătoare ale poporului nostru, de liber
tate, progres, bunăstare și fericire.

Dezbătînd critic și autocritic, în spiritul 
înaltei exigențe cerute de dumneavoastră, 
activitatea comitetului județean, a întregii 
organizații județene de partid, conferința a 
evidențiat bogatul potențial material și 
uman al județului nostru, hotărîrea celor 
peste 88 000 comuniști de a face totul pen
tru a obține rezultate tot mai bune în pro
ducția materială, în viața spirituală a tu
turor oamenilor muncii. Asemenea între
gului popor, ne simțim mobilizați cu toată 
energia și capacitățile creatoare în îndepli
nirea cincinalului înainte de termen, în a- 
sigurarea condițiilor pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor ce ne vor reveni din 
Programul partidului și Directivele Con
gresului al XI-lea.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe se
cretar general, că azi. 16 noiembrie 1974, în 
ziua în care se desfășoară lucrările confe
rinței noastre județene, industria clujeană 
și-a îndeplinit planul pe primii patru ani 
ai cincinalului.

Producția agricolă globală va depăși, în 
acest an, cu 42 la sută producția medie a- 
nuală din perioada 1966—1970.

Rezultate bune s-au obținut în domeniul 
educației și învățămintului. in dezvoltarea 
științei, artei și literaturii, în înfăptuirea 
politicii partidului de ocrotire a sănătății.

Oamenii de știință, artă și literatură, ca
drele didactice din învățămîntul de toate 
gradele se vor dărui cu întreaga lor pa
siune. energie și pricepere slujirii înaltelor 
idealuri ale poporului, magistral înfățișate 
în Programul partidului și în Directivele 
apropiatului Congres.

Exprimindu-ne acordul deplin față de 
proiectele de Program și de Directive, față 
de Tezele C.C. al P.C.R. vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noile 
organe de partid alese, începînd cu organi
zațiile de bază și pină la comitetul jude
țean. toți comuniștii din județul Cluj, toți 
locuitorii acestor meleaguri strămoșești, 
împreună cu întregul popor,, nu vor precu
peți nici un efort pentru ca, înfrățiți în 
năzuințe și acțiuni, să realizeze, înainte de 
termen, actualul cincinal, să transpună în 
viață mărețele obiective de nrosperitate, 
bunăstare materială și spirituală pe care le 
va adopta cel de-al XI-lea Congres al parti
dului, contribuind prin toate puterile la 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea spre comunism a 
scumpei noastre patrii — România socia- 
.listă.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Cluj a 

P.C.R., dînd glas sentimentelor și convin
gerilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — manifestate și afir
mate în adunările generale și conferințele 
de dări de seamă și alegeri, în consens cu 
opiniile exprimate în tot decursul desfășu
rării lucrărilor sale, hotărăște să se alăture 
cu însuflețire voinței întregului partid și 
întregului popor și să-și exprime cu toată 
căldura inimii și răspunderea conștiinței 
propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales la Congresul al XI-lea în 
înalta funcție de secretar general al P.C.R.

Hotărîrea noastră unește sentimentele de 
înaltă prețuire față de activitatea strălu
cită, teoretică, politică și organizatorică pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a desfă
șurat-o și o desfășoară ca secretar general 
al partidului și președinte al Republicii, cu 
recunoștința fierbinte pentru tot ceea ce a 
făcut și face pentru bunăstarea și fericirea 
poporului român, pentru realizarea celor 
mai îndrăznețe visuri ale sale, pentru 
triumful cauzei socialismului și păcii in 
lume.

întreaga noastră națiune cunoaște și re
cunoaște contribuția decisivă pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu a adus-o și o aduce 
la soluționarea problemelor cardinale ale 
edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la ‘elaborarea strategiei și tac
ticii făuririi noii societăți, la fundamenta
rea științifică a Programului partidului, la 
elaborarea principiilor pe care trebuie să se 
întemeieze relațiile dintre partidele comu
niste și muncitorești, dintre țările socialiste, 
dintre toate popoarele lumii.

Cea mai rodnică Și dinamică perioadă din 
întreaga istorie a patriei noastre este pe
rioada de cînd în fruntea conducerii parti
dului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, revo
luționar cutezător, patriot înflăcărat, inter
naționalist consecvent, personalitate proemi
nentă a mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale, a vieții internaționale.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar general al 
partidului constituie garanția cea mai si
gură a înfăptuirii consecvente a Programu
lui partidului, a înfloririi multilaterale a 
economiei, științei. învățămintului, artei și 
literaturii, a înaintării rapide a patriei pe 
culmile tot mai luminoase ale bunăstării și 
civilizației socialiste.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Remus Bucșa, Maria Baciu, Constantin 
Crișan. Aurelia Dănilă, Vasile Drăgănescu, 
Ioan Giurgea, loan Hortopan, Letay La.j#., 
Jon Gheorghe Maurer, Ștefan Mocuța, Aurel 
Moga, Ștefan Pascu, Ștefan Peterfi, Dumi
tru Radu Popescu, Neculai Preda, Aurel 
Rău, loan Roman, Ludovic Takăcs.

• DÎMBOVIȚA
Din telegramă

Conferința organizației județene Dîmbo
vița a Partidului Comunist Român, des
fășurată într-un climat de înaltă responsa
bilitate și exigență, își exprimă, in numele 
celor 52 mii comuniști din județ, profunda 
satisfacție și deplina adeziune față de pro
iectele de Program și de Directive ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R., față de Teze
le Comitetului Central pentru Congres, do
cumente de o inestimabilă valoare teore
tică și practică, îndreptar prețios în întrea
ga activitate a partidului și poporului nos
tru pentru o perioadă de cîteva decenii.

Participanții la dezbaterile din conferință 
au subliniat în cuvintul lor profunda mîn- 
drie că în fruntea partidului nos
tru, la cîrma statului vă aflați dumnea
voastră, strălucit fiu al neamului, dîrz 
luptător pentru progres și pace, revoluțio
nar neînfricat, personalitate marcantă a 
lumii contemporane. Delegații și invitații 
la conferință, într-o voință unanimă, cu o 
nețărmurită încredere în viitorul luminos 
al patriei, într-o atmosferă de fierbinte en
tuziasm au dat mandat delegaților lor la 
Congresul al XI-lea să susțină din toată 
inima realegerea dumneavoastră în func
ția de secretar general al partidului, fiind 
convinși că aceasta reprezintă o cerință și 
o garanție sigură a înfăptuirii mărețelor 
obiective ce vor fi stabilite in forumul su
prem al comuniștilor români, a fericirii și 
prosperității întregului nostru popor.

Dîmbovița trăiește clocotul marilor pre
faceri economice și sociale, rod al politicii 
științifice a partidului nostru de dezvoltare 
armonioasă a tuturor județelor, de reparti
zare rațională a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării. în urmă cu cinci ani, 
fiind’oaspete drag al județului nostru, apre- 
ciați : „Vechea cetate de scaun, Tîrgoviște, 
va deveni o puternică cetate a oțelului și 
a industriei constructoare de mașini". Cu
vintul dumneavoastră se identifică cu fapta.

în acest an lucrătorii ogoarelor, valorifi- 
cînd mai bine potențialul productiv al pă- 
mintului, au obținut recolte bune de grîu, 
porumb și, în special, de fructe — activi
tate tradițională în județul Dîmbovița, unde 
s-au înregistrat producții record.

Muncind cu abnegație și dăruire pentru 
Îndeplinirea obiectivului național, cincina
lul înainte de termen, oamenii muncii dim- 
bovițeni din industrie, agricultură, investi
ții și transporturi, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, raportează 
conducerii partidului, dumneavoastră, sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că la 10 noiembrie a.c. au fost îndeplinite 
prevederile de plan pe cei patru ani și sint 
asigurate toate premisele pentru realizarea 
sarcinilor pe întregul cincinal cu 60 de zile 
mai devreme.

Avem hotărîrea neclintită de a în
china toată energia și puterea noastră de 
muncă, entuziasmul și pasiunea revoluțio
nară, întreaga noastră gîndire creatoare în
făptuirii neabătute a prevederilor Progra
mului și Directivelor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene de partid 

Dîmbovița, întrunită azi, 16 noiembrie 1974, 
apreciind în cel mai înalt grad contribuția 
hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru, 
la propășirea și progresul multilateral al 
societății românești din ultimii ani, expri
mind voința fierbinte și de nestrămutat a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
de pe aceste străvechi meleaguri, care este 
de fapt voința întregului partid și popor, 
susține din toată inima propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
înalta funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

învestit cu cele mai înalte răspunderi în 
partid și stat, afirmindu-se ca un mare con
ducător politic, ca un om legat indisolubil 
de aspirațiile supreme ale poporului, ale 
clasei muncitoare. tovarășul, Nicolae 
Ceaușescu a imprimat întregii noastre vieți 
social-politice, economice, spirituale un 
suflu înnoitor, aducînd permanent o con
tribuție inestimabilă la făurirea unității de 
granit a partidului, la mobilizarea tuturor 
energiilor națiunii, în numele idealurilor 
nobile ale progresului și prosperității, ale 
socialismului. Traducind în viață hotărîrile 
Congreselor al IX-lea și al X-lea, ale Con
ferinței Naționale ale partidului, țara s-a 
înălțat pe sine. Izbînzile, toate realizările 
noastre sint rezultatul politicii marxist-le- 
niniste a partidului, a activității neobosite, 
profund creatoare, desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Pasiuneg revoluționară, clarviziunea, prin
cipialitatea comunistă, profundul spirit de 
echitate și justiție, dinamismul și perseve
rența cu care se consacră cauzei socialis
mului și comunismului, afirmării tot mai 
puternice a României în viața internaționa
lă constituie pentru comuniști, pentru .toți 
locuitorii județului Dîmbovița un exemplu 
strălucit și insuflețitor, o vibrantă chemare 
la muncă neobosită pentru traducerea în 
viață a politicii P.C.R.

Recunoscînd în personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe omul care întruchi
pează tot ce are mai strălucitor partidul și 
poporul român, mai demn în măreția și mai 
măreț in demnitatea sa istorică, ne reamin
tim cu venerație și profund respect de în
demnurile și recomandările sale făcute cu 
prilejul vizitelor în județul Dîmbovița, care 
au dat un puternic impuls dezvoltării eco
nomice și social-culturale a acestor melea
guri legendare. Avem deosebita satisfacție 
că în luna decembrie a anului trecut, în 
prezența celui mai iubit fiu al națiunii ro
mâne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe teri
toriul județului, alături de apele Dîmbovi
ței, Ialomiței și Argeșului, a început să 
curgă riul clocotitor al oțelului înalt aliat 
românesc.

Dînd glas gîndurilor și simțămintelor, 
dezideratului fierbinte al comuniștilor și tu
turor locuitorilor dimbovițeni. conferința 
organizației județene de partid hotărăște in 
unanimitate să dea mandat delegaților săi 
la al XI-lea Congres de a susține și vota, 
cu toată căldura, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comunist Ro
mân.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al eroicului nostru partid 
comunist reprezintă chezășia realizării cu 
succes a politicii interne și externe a parti
dului și statului român, a consolidării și 
creșterii prestigiului internațional al patriei 
noastre socialiste, a înaintării ei cu pași 
siguri pe culmile luminoase ale comunis
mului.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Victor Bordea, Alexandru Costescu, Du
mitru Cănilă, Gheorghe Dolgu. Iancu Dra
gan, Maria Gîlmeanu, Alexandru Ionescu, 
Constantin Mindreanu, Luxița Nicolae, Ion 
Pățan, Florea Ristache, Ion Stănescu.

• GALAȚI
Din telegramă

Prilej de responsabilă analiză comunistă 
și riguroasă evaluare a potențelor materiale 
și spirituale ale județului Galați, moment 
de amplă dezbatere, desfășurată într-un 
spirit profund partinic, Conferința organi
zației județene Galați a Partidului Comu
nist Român a reafirmat adeziunea deplină, 
fierbinte a comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii față de excepționalele documen
te programatice care vor fi supuse aprobă
rii Congresului al XI-lea al partidului, 
hotărîrea unanimă de a le face viabile prin 
fapte și inițiative concrete, printr-o activi
tate politică și organizatorică susținută, 
menită să pună în adevărata lor valoare re
sursele de creație revoluționară ale con
structorilor de viață nouă de pe aceste 
meleaguri.

Delegații la conferință au subliniat cu 
legitimă mîndrie patriotică importanța 
inestimabilă pe care o prezintă pentru dez
voltarea impetuoasă a țării, a județului 
Galați proiectele de Program și de Direc
tive, Tezele Comitetului Central al partidu
lui pentru Congresul ăl XI-lea — docu
mente care prefațează viitorul comunist al 
țării, jalonind cu precizie științifică sarci
nile care revin poporului nostru in opera de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a României spre 
comunism. Ei au subliniat și cu acest prilej 
contribuția covîrșitoare a dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea celei dintîi carte 
fundamentale a partidului și a națiunii, 
cartă ce poartă amprenta gîndirii dumnea
voastră revoluționare, dinamismului și clar- 
viziunii politice care vă caracterizează.

Făcîndu-se ecoul dorinței fierbinți, una
nim exprimate în adunările generale și 
conferințele organizațiilor de partid din în
tregul județ, delegații la conferința jude
țeană și-au manifestat voința de neclintit 
ca la cel de al XI-lea Congres, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales în înalta funcție 
de secretar general al partidului. Aceasta 
este o expresie a recunoașterii meritelor 
dumneavoastră excepționale în activitatea 
de conducere a Partidului Comunist Român, 
o garanție sigură pentru întreaga națiune 
că toate cuceririle revoluționare de pină 
acum vor avea continuitate.

In acest ceas de analiză lucidă a drumului 
parcurs in acest cincinal de către județul 
Galați, organizația județeană de partid vă 
raportează, mult iubite tovarășe secretar 
general, că sarcinile care au revenit indus
triei județului pe primii 4 ani ai cincina
lului au fost îndeplinite încă de la începutul 
lunii octombrie anul curent, urmînd ca pină 
la sfirșitul anului să se obțină o producție 
suplimentară de 5,5 miliarde lei.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noul organ ales la 
conferința județeană de partid va acționa 
cu toată răspunderea în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor ce revin județului 
Galați in noua etapă, adoptind un stil de 
lucru dinamic, eficient, avind ca model în
săși activitatea dumneavoastră neobosită, 
constructivă, închinîndu-și întreaga energie, 
toate forțele pentru împlinirea idealurilor 
de progres și afirmare națională, care 
marchează această epocă prin care Româ
nia se înscrie definitiv pe triectoria lumi
noasă a comunismului.

Hotărîre a Conferinței
Alăturîndu-se cu însuflețire dorinței în

flăcărate a tuturor comuniștilor și oameni
lor muncii din România, dind glas celor 
mai adinei simțăminte de aleasă prețuire, 
nestrămutată încredere și statornică stimă, 
Conferința organizației județene Galați a 
Partidului Comunist Român hotărăște să 
susțină cu toată căldura și cu tot entuzias
mul propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la Congresul al 
XI-lea în înalta funcție de secretar general 
al partidului, propunere care exprimă in 
fapt voința de neclintit, unanimă, a între
gii națiuni socialiste, a tuturor celor care 
trăiesc, muncesc și năzuiesc în România.

Este o hotărîre fermă care are drept te
rnei convingerea, încrederea și admirația 
noastră sinceră pentru remarcabilele cali
tăți ale comunistului exemplar, care este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ; ea înseamnă 
recunoașterea excepționalelor sale merite 
de conducător revoluționar consecvent, în
țelept, îndrăzneț și neînfricat, care a reușit 
într-un singur deceniu să proiecteze desti
nele României pe traiectoria unui viitor 
al propășirii și demnității corpuniste.

Susținem această propunere din adîncul 
inimii, avind certitudinea că succesele fără 
precedent istoric ale țării, drumul ei pro
digios spre împlinirea năzuințelor sale co
muniste sint nemijlocit legate, de persona
litatea proeminentă a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu — bărbat între bărbații acestui 
neam — de activitatea sa deosebit de 
fructuoasă, neobosită, dinamică, închinată 
partidului și poporului român.

Fiu credincios partidului și poporului său, 
el a dovedit și dovedește o strălucită com
petență în cirmuirea țării, în promovarea 
unei politici științifice, ancorată în realita
tea construcției socialiste și prin aceasta 
întrunind adeziunea totală a maselor : a dat 
și mai mult prestigiu României, apărîndu-i, 
sporindu-i demnitatea între popoarele 
lumii, demonstrind că un popor de 20 de 
milioane poate să se înscrie decisiv in 
concertul națiunilor ca un promotor al prin
cipiilor sacre ale păcii, securității și înțele
gerii universale.

Prin înălțătoarea sa pildă, prin cuvîntul 
său întotdeauna adevărat și cutezător, prin 
fapta sa întotdeauna dreaptă și însufleți- 
toare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a impri
mat un suflu nou în viața partidului și a 
țării, declanșind energiile României, făcin- 
du-le să rodească în spiritul progresului, al 
prosperității.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar general al 
partidului nostru ne dă garanția înfăptuirii 
mărețelor sarcini pe care le va trasa Con
gresul al XI-lea. a împlinirii viitorului 
nostru, al Întregii națiuni, siguranța că 
drumul continuu ascendent al poporului va 
purta pecetea aceluiași dinamism politic și 
aceleiași inteligențe constructive. Susținînd 
realegerea sa in funcția de secretar general 
al partidului, optăm pentru un viitor de 
lumină, pentru izbînda idealurilor românești 
revoluționare cele mai scumpe, Nicolae 
Ceaușescu însemnînd — pentru partid, pen
tru popor și pentru țară — certitudine.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Nicolae Agachi, Dumitru Bejan, Ion 
Circei, Gheorghe Cocoș, Constantin Dăscă- 
lescu, Magdalena Filipaș, Zamfira Grosu, 
Ion Iosefide, Gelu Kahu, Constantin Marin, 
Emil Petrache, Mircea Steiian Petrescu, 
Ștefan Prică, Corneliu Velincov.

• IALOMIȚA
Din telegramă

Conferința organizației județene de partid 
Ialomița, întrunită în atmosfera de activi
tate politică economică și social-culturală, 
generată de întimpinarea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, a analizat cu exigen
ță și combativitate revoluționară modul în 
care organele și organizațiile de partid, 
toți oamenii muncii din județ transpun în 
viață obiectivele și sarcinile stabilite de 
partid.

Evidențiind succesele obținute, transfor
mările profunde care au loc în viața eco- 
nomico-socială, conferința noastră, în nu
mele comuniștilor, al tuturor locuitorilor 
județului, adresează un fierbinte mesaj de 
mulțumire conducerii de partid, dumnea
voastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija permanentă pe care 
o acordați dezvoltării multilaterale accele
rate a României socialiste.

Această preocupare constantă pentru 
destinele țării izvorîtă din cel mai profund 
sentiment patriotic este magistral materia
lizată în proiectele de Program și de Di
rective, în Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al XI-lea. Manifestîndu-și en
tuziasmul și acordul deplin față de obi
ectivele programatice ale documentelor 
care vor fi adoptate de forumul comuniș
tilor români, conferința județeană a adop
tat hotăriri care să asigure îmbunătățirea 
și perfecționarea activității noastre în toa
te domeniile pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin.

Antrenate în marea întrecere socialistă, 
colectivele de oameni ai muncii din jude
țul Ialomița, sub conducerea organizațiilor 
de partid, se angajează să îndeplinească 
prevederile actualului cincinal în industrie 
cu 4 luni mai devreme.

Urmînd indicațiile prețioase date de 
dumneavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, cu prilejul consfătuirii cu cadrele 
din agricultura județului, precum și a nu
meroaselor vizite de lucru pe care le-ați 
făcut in județul nostru, lucrătorii din agri
cultură se angajează să realizeze și să de
pășească producțiile planificate. Astfel, în 
1975, vom obține lș hectar 4 200 kg de grîu, 
5 500—6 000 kg de porumb, 2 600 kg de floa- 
rea-soarelui, 45 000—50 000 kg sfeclă de za
hăr, iar în zootehnie, prin concentrarea și 
specializarea producției și îmbunătățirea 
continuă a activității în acest sector, să 
realizăm peste plan 3 000 tone de carne.

Conferința acordă o înaltă apreciere po
liticii externe realiste, constructive, desfă
șurată de partidul și statul nostru pentru 
promovarea unor noi relații între toate ță
rile lumii, activității neobosite depuse de 
dumneavoastră ca luptător înflăcărat pen
tru apropierea între popoare și crearea 
unui climat de pace, încredere, înțelegere 
și colaborare, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Exprimind dorința fierbinte a comuniș
tilor, a tuturor celor care trăiesc și mun
cesc, în județul Ialomița, susținem din ini
mă cu inaltă și justificată mîndrie patrio
tică propunerea ca la cel de-al XI-lea Con
gres dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,-șă fiți reales 
în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, aceasta consti
tuind, o garanție sigură a edificării cu suc
ces a. societății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului pe pămîntul 
scump al patriei noastre.

încrezători în idealurile socialismului și 
comunismului de care sîntem atașați cu 
toată ființa noastră, asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu 
dăruire și pasiune pentru traducerea în 
viață a politicii partidului și statului pusă 
în slujba fericirii și bunăstării națiunii 
noastre, cauzei păcii și prieteniei cu toate 
popoarele lumii.

Hotărîre a Conferinței
Conferința extraordinară a organizației 

de partid Ialomița, acordînd o înaltă apre
ciere vastei activități desfășurate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea 
multilaterală a României socialiste, pentru 
prosperitatea și fericirea poporului român, 
pentru promovarea consecventă a relațiilor 
frățești cu toate țările socialiste, a unei po
litici de prietenie și colaborare cu celelalte 
popoare ale lumii, se alătură cu căldură 
voinței unanime a tuturor comuniștilor, a 
maselor largi de oameni ai muncii ca to
varășul Nicolae Ceaușescu — eminent con
ducător de partid și de stat, exemplu de 
înaltă cutezanță creatoare și intransigență 
revoluționară, patriot înflăcărat, interna
ționalist consecvent, cel mai iubit fiu al 
poporului român — să fie reales de cel 
de-al XI-lea Congres secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în această inaltă funcție constituie expre
sia prețuirii nețărmurite a activității înde
lungate consacrate cauzei clasei muncitoare, 
independenței și suveranității naționale, 
edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul scumpei noasțre 
patrii, Republica Socialistă România. Sin- 
tem cu toții ferm convinși că prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu in fruntea 
conducerii partidului este o garanție sigură 
că prevederile din proiectele de Program și 
Directive, hotărîrile ce vor fi adoptate la 
Congresul al XI-lea se vor înfăptui neabă
tut asigurîndu-se progresul neintrerupt și 
accelerat, al României.

Pentru oamenii muncii din județul Ialo
mița, susținerea acestei propuneri repre
zintă și o expresie a satisfacției și recunoș
tinței față de grija manifestată pentru dez
voltarea economico-socială a întregii noas
tre patrii, inclusiv a acestei zone a Bărăga
nului, care, așa cum se prevede în proiec
tul de Directive ale celui de-al XI-lea Con
gres, va cunoaște noi și profunde transfor
mări înfloritoare. Conferința apreciază că 
dezvoltarea in ritm intens a industriei, agri
culturii, a întregii vieți sociale din județul 
Ialomița, chipul nou al acestor meleaguri a- 
sigură oamenilor muncii posibilități minu
nate de a beneficia din plin, alături de în
tregul popor, de binefacerile socialismului.

Iată de ce, dind glas voinței nestrămutate 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județ, delegații la conferința organi
zației noastre hotărăsc să susțină din adin- 
cul ființei lor realegerea de către Congresul 
al XI-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Dumitru Dumitru, Vasile Ionescu, Mihail 
Levente, Angelo Miculescu, Constantin 
Mitea, Ion Moise, Ion Năstase, Vasile 
Răuță, Ion Spătărelu, Ion Tarachiu, Marin 
Vasile.

• MEHEDINȚI
Din telegramă

Desfășurîndu-și lucrările în atmosfera de 
puternică efervescență politică, de impresio
nant avind creator cu care întregul nostru 
popor întîmpină marele forum al comuniș
tilor — Congresui al XI-lea al Partidului 
Comunist Român — Conferința organizației 
județene de partid Mehedinți a constituit, 
pentru comuniști, pentru toți oamenii mun
cii de pe meleagurile mehedințene, un nou 
și minunat prilej de a-și exprima, intr-o 
unanimă voință, atașamentul nemărginit și 
deplina lor adeziune la politica internă și 
internațională a partidului și statului nos
tru, acordul total față de proiectele de Pro
gram și de Directive elaborate de partid, 
față de Tezele C.C. al P.C.R. — documenta 
de’ o inestimabilă valoare teoretică și prac
tică, în care se conturează, printr-o înaltă, 
atotcuprinzătoare și originală viziune știin
țifică, viitorul tot mai luminos al patriei, 
al națiunii noastre socialiste.

Dînd glas sentimentelor de prețuire și 
aleasă stimă pe care le nutrim față de dum
neavoastră — cel mai iubit, stimat și de
votat fiu al poporului, patriot înflăcărat și 
revoluționar consecvent, care v-ați dedicat 
întreaga viață,- toată puterea de muncă fe
ricirii națiunii noastre socialiste, personali
tate de prestigiu a vieții politice internațio
nale, militant neobosit pentru cauza păcii 
și înțelegerii între popoare — noi, partici
panții la conferința organizației județene de 
partid, ne facem mesagerii dorinței fierbinți 
și voinței comuniștilor mehedințeni, tuturor 
celor care trăiesc și muncesc in acest stră- 

, vechi colț de țară, de a susține din toată 
inima, cu înălțătoare sentimente de mîndrie 
patriotică, propunerea de realegere a 
dumneavoastră, la cel de al XI-lea Congres, 
în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Noi, me- 
hedințenii, vedem în această realegere — 
care exprimă voința unanimă a întregului 
partid, a întregii noastre națiuni — un act 
politic de excepțională importanță pentru 
destinele patriei și poporului, o garanție 
sigură a înfăptuirii, cu deplin succes, 
a mărețelor obiective ce vor fi adoptate de 
Congresul al XI-lea, o garanție a înaintării, 
tot mai viguroase, pe drumul făuririi, pe 
pămîntul României, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a societății comu
niste.

Caracterizată printr-o intensă atmosferă 
de lucru, de responsabilitate și exigență co
munistă — în spiritul prețioaselor indicații 
date de dumneavoastră cu prilejul recen
telor vizite de lucru în diferite județe ale 
țării — conferința, organizației județene de 
partid a analizat, în mod critic și autocritic, 
felul în care au acționat organele și orga
nizațiile de partid,, comuniștii, toți oamenii 
muncii pentru transpunerea în viață a isto
ricelor hotăriri ale Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale ale partidului, 
pentru înfăptuirea marelui obiectiv național 
— cincinalul înainte de termen.

însuflețiți de luminoasele perspective, 
științific și cutezător prefigurate în Progra
mul partidului, de Directivele Congresului 
al XI-lea, documenta care jalonează, intr-o 
amplă perspectivă, un grandios program de 
muncă și creație, de afirmare multilaterală 
a personalității umane, de ridicare a patriei 
pe culmi tot mai înalte de progres, civili
zație și bunăstare — participanții la confe
rința organizației județene de partid, în nu- •» 
mele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din Mehedinți, asigură conducerea '■
partidului, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că în întreaga lor activitate, ur
mînd pilduitorul dumneavoastră exemplu 
de viață și de muncă, vor acționa neabătut 
pentru înfăptuirea înainte de termen a 
obiectivelor actualului cincinal. pentru 
realizarea sarcinilor ce le vor reveni 
din grandiosul Program de făurire a socie- 
tații socialiste multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre comunism.

Hotărîre a Conferinței
Conferința organizației județene Me

hedinți a P.C.R., întrunită azi, 16 noiembrie 
1974, dînd expresie voinței unanime și fă- 
clndu-se, totodată, ecoul celor mai alese * 
sentimente > de stimă și dragoste. de 
nețărmurită recunoștință și respect ale co
muniștilor, ale tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc pe meleagurile mehedințene, 
hotărăște să susțină, cu înaltă mîndrie pa
triotică, ca un act de excepțională însem
nătate politică, propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales, la cel de-al 
XI-lea Congres. în înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist Român.

Izbînzile remarcabile, fără precedent, pe 
care poporul nostru le-a dobîndit mai ales 
în ultimul deceniu —- dezvoltarea, în rit
muri tot mai înalte, a economiei naționale, 
înflorirea armonioasă a tuturor zonelor ță
rii, adîricirea democrației socialiste, con
tinua perfecționare a organizării și condu
cerii vieții economico-sqciale, ridicarea gra
dului de bunăstare și civilizație al întregii T 
națiuni, afirmarea, tot mai puternică, pe 
plan internațional, a prestigiului României 
socialiste, sporirea contribuției sale in solu
ționarea problemelor vitale ale lumii con
temporane sint indisolubil legate de pro
eminenta personalitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Noi. comuniștii mehedințeni, dăm o înaltă 
apreciere contribuției decisive a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
fundamentarea istoricelor documente ale 
Congresului al XI-lea, documente care pre
figurează, intr-o înaltă ținută științifică, 
întrro atotcuprinzătoare și unitară viziune, 
într-o largă perspectivă, grandiosul program 
de muncă șt creație al întregului nostru 
popor, viitorul tot mai luminos al patriei, 
al națiunii noastre socialiste.

Dind expresie voinței unanime a comu
niștilor, a tuturor mehedințenilor, inaltelor 
sentimente de dragoste și atașament fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. conferința or
ganizației județene de partid hotărăște, in 
unanimitate, să dea mandat delegaților la 
cel de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român de a susține cu hotărîre 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Mehedinți sint convinși că realegerea 
celui mai' stimat, iubit și davotat fiu al 
poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
secretar general al partidului, constituie o 
garanție a înfăptuirii cu deplin succes a 
vastului Program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Ion Albulețu, Maria Ciocan, Firu Cercel, 
Dumitru Ivanovici, Ilie Matei. Pompiliu 
Macovei, Pătru Păun. Iulian Ploștinaru, Ion 
Popcscu-Puțuri, Mitrana Predescu, Ion 
Rușinaru, Favel Ștefan.

i
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI DE PARTID Rapoitul tinerilor către Congresul partidului

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)

ție sigură a succesului deplin în 
măreața operă de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării Româ
niei spre comunism.

Relevind însemnătatea istorică 
a documentelor celui de-al XI- 
lea Congres, vorbitorul a spus : 
Prevederile proiectelor de Pro
gram al partidului și Directive
lor pentru perioada următoare 
se bazează pe marile realizări 
obținute de poporul nostru;

Pentru noi, membrii de partid 
ai organizației Capitalei, este un 
motiv de deplină satisfacție fap
tul că organizația noastră, răs- 
punzind chemării adresate de 
secretarul general al părtidului, 
s-a angajat să realizeze actualul 
cincinal în patru ani și jumă
tate.

Directorul general al Centralei 
industriale de utilaj tehnologic, 
chimic, petrolier și minier, to
varășul Nicolae Vulcan, a spus, 
Ia rîndul său : Susținem cu deo
sebită dragoste și însuflețire 
propunerea ca, la Congresul al 
XI-lea. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales pe viață în 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului.

Ne angajăm în fața conferin
ței municipale de partid, în fața 
conducerii partidului și statulur 
nostru că vom depune toate 
eforturile, că ne vom mobiliza 
•întreaga capacitate pentru în
făptuirea neabătută a politicii 
partidului, pentru aducerea la 
îndeplinire a Programului, a 
celorlalte istorice documente pe 
care le va adopta Congresul al 
XI-lea al P.C.R., pentru înflo
rirea patriei și poporului.

In numele celor peste 900 000 
de membri ai sindicatelor din 
Capitală, tovarășul Gheorghe 
Stuparu, președintele Consiliu
lui municipal București al sindi
catelor, a arătat ; Ne alăturăm 
din toată ființa' propunerii fă
cute conferinței noastre de a 
adopta hotărirea în sensul ale
gerii pe viață a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului la 
Congresul al XI-lea.

___  Hotărîre a Conferinței
prin înțelepciunea, energia și clarviziunea 
cu care conduce partidul și poporul, 
prin spiritul său dinamic, profund revolu
ționar și înnoitor pe care îl imprimă întregii 
vieți sociale din țara noastră.

Vasta activitate politică pe care secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o desfășoară pe plan 
intern și internațional, în spiritul unei 
înalte responsabilități față de destinele na
țiunii noastre, ale cauzei socialismului, 
păcii și progresului social, activitate care 
întrunește adeziunea unanimă a întregului 
popor român și se bucură de o largă a- 
preciere pe arena mondială, reprezintă o 
contribuție remarcabilă la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare cu toate 
țările socialiste și cu celelalte țări ale 
lumii, la întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiimperialiste, la 
promovarea unui nou climat în viața in
ternațională, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, la asigurarea păcii și 
colaborării între toate popoarele.

Unanimitatea și entuziasmul cu care co
muniștii, oamenii muncii din Capitală 
susțin realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de înaltă răspundere 
de secretar general al partidului constituie 
expresia unității indestructibile a întregu
lui nostru popor în jurul partidului, al 
conducătorului nostru iubit, cere sinteti
zează tot ce este mai înaintat, mai demn și 
mai valoros în conștiința noastră na
țională, identificîndu-se cu năzuințele și

idealurile de libertate, independență și 
progres ale poporului nostru.

Cu convingerea fermă, exprimată de toate 
organizațiile de partid și colectivele de 
oameni ai muncii din municipiul Bucu
rești, că progresul multilateral și înflorirea 
necontenită a patriei noastre socialiste sînt 
strîns legate de numele și activitatea pro
digioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, dele
gații la Conferința organizației de partid a 
municipiului București hotărăsc in unani
mitate să propună alegerea pe viață a to
varășului Nicolae Ceaușăscu, la Congresul 
al XI-lea, in înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, văzind 
în realizarea ei chezășia înfăptuirii ne
abătute a mărețului' program al partidului, 
a însuflețitoarelor obiective ale edificării 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Nicolae Ceaușescu, Radu Beligan, Gheor
ghe Cioară, George Ciucu, Eleonora Cojo- 
caru. Alexandru Dimitriu, Emiiian Dobres- 
eu, Tamara Dobrin, Marin Enache. Teohari 
Georgescu, Stelian Grind'anu, Gheorghe 
Ion, ion Ioniță, Nicolae Matei, Cornel Mi- 
huiecea, Nicolae Militaru. F.Iena Nae, Ignat 
Nestor, Miron Nicolescu, Silviu Opriș, Radu 
Păun, Constantin Petre, Luiza Răican, A- 
neta Spornic, Iosif Steinbach, Ioan Ursu, 
Nicolae Vulcan, Petre Zimbran.

Conferința organizației municipale Bucu
rești a Partidului Comunist Român pentru 
dare de seamă și alegeri, în numele celor 
peste 263 000 de comuniști, al tuturor oame
nilor muncii din Capitală, dînd o înaltă a- 
preciere activității neobosite desfășurate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului și a țării, contribuției sale ho- 
tărîtoare la fundamentarea documentelor 
programatice ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R., care prefigurează viitorul luminos 
al României în următorul pătrar de veac, 
la elaborarea și înfăptuirea întregii politici 
a partidului și statului nostru, hotărăște să 
propună alegerea sa pe viață la apropiatul 
Congres in înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Noi vedem in acest aci de o deosebită în
semnătate istorică pentru viitorul țării 
o expresie firească a dragostei, sti
mei și prețuirii cu care comuniștii, 
toți cetățenii României socialiste il în
conjoară., pe conducătorul nostru iubit, 
pentru ''pilduitorul devotament și fierbin
tele patriotism cu care se dăruie partidului, 
țării, poporului român cu ale căror idealuri 
și năzuințe se identifică în voință și fapte. 
Intregga istorie, a construcției socialiste din 
România este puternic marcată de prezența 
dinamică și neobosită a tovarășului 
Nicola’e Ceaușescu, cea mai proeminentă 
personalitate a partidului și poporului 
român, care a adus o contribuție hotări- 
toare la obținerea înfăptuirilor remarca
bile dobîndite de oamenii muncii din țara 
noastră în dezvoltarea economiei, științei și 
culturii, în toate domeniile de activitate,

Relevind hotărirea oamenilor 
muncii bucureșteni de a realiza 
planul cincinal în patru ani și ju
mătate, vorbitorul a spus : în
credințez conferința, pe dumnea
voastră personal, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, 
însuflețiți de mărețele obiective 
prevăzute în documentele celui 
de-al XI-lea Congres, comuniș
tii care muncesc în sindicate, 
toți membrii sindicatelor din 
București își vor consacra toate 
energiile înfăptuirii Programu
lui partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și de edificare pe pă- 
mîntul patriei noastre a celei 
mai drepte și mai înaintate 
orinduiri — orinduirea comu
nistă.

Făcindu-se mesagerul simță- 
mintelor de' dragoste și recunoș
tință pe care femeile din Ca
pitală le nutresc față de partid 
și secretarul său general, tova
rășa Aneta Spornic, președinta 
comitetului municipal al femei
lor, a spus : Sint mîndră că am 
prilejul să susțin propunerea ca 
la al XI-lea Congres to
varășul Nicolae Ceaușescu să 
fie ales pe viață în funcția de 
secretar general al partidului și 
dorim din toată inima ca această 
viață să fie cit mai lungă. Astfel 
vom fi sigure de înfăptuirea 
neabătută a Programului parti
dului, a tuturor năzuințelor de 
pace și fericire ale poporului 
nostru.

Referindu-se apoi la activita
tea entuziastă a femeilor din 
Capitală, angajate activ in efor
tul oamenilor muncii de a în
deplini cincinalul în 4 ani și 
jumătate, vorbitoarea a raportat 
conferinței că, mobilizate puter
nic de hotărîrile partidului nos
tru, de organizațiile de partid și 
obștești, ele și-au adus o contri
buție sporită în ultimii doi ani 
la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice și sociale, exprimîn- 
du-și astfel prin fapte adeziunea 
lor totală la politica internă și 
externă a partidului nostru.

Noi. tinerii din Capitală, ase
menea întregului tineret al pa
triei — a spus primul secretar 
al Comitetului municipal al 

U.T.C., tovarășul Mihai Hîrjău 
— ne exprimăm din toată ființa 
noastră dorința fierbinte ca cel 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui să hotărască alegerea pe 
viață a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta .funcție de 
secretar general al partidului, 
garanție sigură a mersului nos
tru ascendent pe drumul socia
lismului și comunismului, a îm
plinirii aspirațiilor și năzuințe
lor fundamentale ale tinerei ge
nerații.

Vă încredințăm, stimate tova
rășe secretar general, că fiecare 
dintre noi își va dărui întreaga 
energie, pricepere și capacitate 
de muncă înfăptuirii hotărîrilor 
istorice ale Congresului al XI- 
lea al partidului, viitorului mă
reț al României socialiste.

Ca și la conferințele județene 
de partid, darea de seamă și 
dezbaterile s-au caracterizat 
printr-un înalt spirit de respon
sabilitate și exigență comunistă, 
relevind, cu mare forță genera
lizatoare, aprobarea fermă de 
către toți membrii partidului, de 
întregul popor a prevederilor 
înscrise în documentele Con
gresului al XI-lea — proiectele 
de Program și de Directive, Te
zele C.C. al P.C.R. Delegații la 
conferință au subliniat hotărirea 
lor nestrămutată, a comuniștilor 
pe care îi reprezintă, ca și a 
tuturor oamenilor muncii de 
â-și consacra cu abnegație în
treaga energie și pricepere în
făptuirii politicii interne și ex
terne a partidului nostru.

In încheierea dezbaterilor, 
primit cu puternice ovații, a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost sublinia
tă în repetate rinduri cu puter
nice aplauze, cu îndelungi urale 
și ovații, care s-au transformat 
îrțtr-o puternică manifestație de 
dragoste fierbinte față de partid, 
de încredere nestrămutată în 
politica lui înțeleaptă.

Dînd glas acestor sentimente, 
tovarășul Gheorghe Cioară a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în numele delegați- 
lor și invitaților, al tuturor co

muniștilor din Capitală, căl
duroase mulțumiri pentru apre
cierile făcute, la adresa activită
ții organizației de partid din 
București, pentru indicațiile 
date. Sintem ferm hotăriți, 

.stimate tovarășe secretar gene
ral, să acționăm neabătut pen
tru înfăptuirea întocmai a an
gajamentelor pe care ni le-am 
luat în fața partidului, a dum
neavoastră, în fața întregului 
popor de a realiza cincinalul în 
patru ani și jumătate. Expri- 
mîndu-ne adeziunea deplină față 
de politica partidului nostru, vă 
așigurăm, de asemenea, că vom 
milita neabătut pentru transpu
nerea in viață a documentelor 
ce vor fi aprobate de Congresul 
al XI-lea al partidului, fiind 
convinși că aceasta reprezintă 
calea sigură care duce spre 
viitorul luminos al României — 
făurirea socialismului și comu
nismului în patria noastră.

Ați fost astăzi martor, stimate 
tovarășe secretar general, al 
aprobării și entuziasmului vi
brant față de propunerea ca 
dumneavoastră să fiți ales secre
tar general pe viață al Partidu
lui Comunist Român.

Ne asociem cu toții, din inimă, 
încă unei urări care v-a fost 
făcută, aceea de viață lungă, 
spre binele și fericirea poporu
lui nostru.

In conformitate cu prevederile 
statutului partidului și criteriile 
stabilite de plenara Comitetului 
Central, Conferința organizației 
de partid București a ales noul 
comitet municipal și comisia de 

.revizie, precum și delegații 
pentru Congres.

Ca prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Bucu
rești a fost reales tovarășul 
Gheorghe Cioară.

într-o atmosferă însuflețită, 
de puternic entuziasm, confe
rința a propus pe tovarășul- 
Nicolae Ceaușescu secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. candidat 
pentru organele centrale ale 
partidului.

LA RĂZMIRESTI 
SE LUCREAZĂ 

CONTINUU
Șantierul a fost deschis la 1 

iulie, sute de studenți au venit, 
au lucrat și au plecat lăsind in 
urma lor nu numai construcții
le, ci și o dragoste sădită in su
fletele sătenilor. După începerea 
cursurilor studenții au hotărit să 
nu abandoneze lucrările începu
te, formind grupuri mai restrin- 
se ce se inlocuiesc Ia fiecare 15 
zile. în prezent un grup de 50 
studenți. printre care și 10 fete, 
anul întii de la Facultatea de 
construcții căi ferate, drumuri și 
poduri din București, secția sub- 
ingineri, continuă lucrările de 
irigație. în mijlocul lor, lucriud 
împreună cu studenții, se află șl 
îndrumătorul de an Fotescu Ni
colae, profesor la secția de geo
dezie. Studenții au fost împăr- 
țiți în 4 brigăzi, dintre care cea 
condusă de Sinescu Dan a ob
ținut cele mai bune rezultate.

Voia bună și cintecul este cel 
mai bun tovarăș de lucru al a- 
cestor tineri, timpul se scurge 
parcă mai repede, iar rodul mun
cii lor se va materializa în ploaia 
artificală ce va strop! holdele ce 
întineresc în fiecare an bătrina 
cîmpie a Dunării. Inginerul șef 
al șantierului, Vrapciu Petre, 
este și el tînăr și vorbește cu 
plăcere despre realizările tine
rilor. Un exemplu concludent este 
Polaghia Gheorghe egre a venit 
cu o lună Înainte de? deschide
rea șantierului, șef de echipă ce 
obține numai rezultate remarca
bile ; de asemenea, Clipa Vasile, 
Gherasim Constantin, coechipieri 
ce zilnic înregistrează noi depă
șiri de plan. In numai 3 luni de 
funcționare a acestui șantier, lu
crările executate au însumat o 
valoare de peste 15 milioane lei, 
urmînd ca pină la Congresul al 
XI-lea al partidului, să fie în 
întregime încheiat planul pen
tru acest an.

însuflețiți de întrecerea lansa
tă de Consiliul U.A.S.C.R.: „Fie
care asociație a studenților co
muniști — colectiv de educare 
prin muncă și pentru muncă a 
studenților", tinerii doresc, ca 
după întrecerea la examene, să 
se reîntîlnească pentru a con
tinua în această cîmpie a Du
nării munca la marele obiectiv 
necesar agriculturii țării.

STROE DAN DRAGOȘ

Afqrfurîci hărnicie^ —
faptele de munca

36 NOI OBIECTIVE ECONOMICE PUSE IN 
FUNCȚIUNE IN JUDEȚELE DÎMBOVIȚA, BU

ZĂU, PRAHOVA
Constructorii și montorii din județele Dîmbovița, Buzău și 

Prahova au pus în funcțiune, în perioada care a trecut din acest 
an, 36 de obiective economice, cele mai multe dintre'ele în avans 
cu 3—9 luni față de termenele stabilite. Printre acestea figu
rează întreprinderea de tîmplărie metalică și produse din mase 
plastice pentru construcții de la Buzău și cea de ceramică de Ia 
Doicești, Fabrica de elemente de precizie din cadrul întreprin
derii de mecanică fină din Sinaia, moderna turnătorie de oțel 
de la Cîmpina, cea de-a doua instalație de dimetiltereftalat și 
instalația de. șolvqntare a motorinelor de la Combinatul petro- 
chimic-Brazi, cuptoarele electrice de 10, respectiv, 50 tone de pe 
platforma metalurgică din Tîrgoviște și altele. Volumul produc
ției industriale a celor trei județe înregistrează la jumătatea lu
nii noiembrie o creștere de aproape două miliarde lei în raport 
cu aceeași perioadă a anului precedent.

PESTE PLAN - 50 000 DE ANVELOPE
Colectivul întreprinderii „Victoria"-Florești, unitate care li

vrează mai bine de 80 la sută din producția de anvelope pentru 
autoturisme, a realizat cei mai înalți indici de utilizare a insta
lațiilor. Ca urmare, în primele zece luni și jumătate din acest 
an, au fost livrate beneficiarilor interni și externi, peste sarci
nile planului, aproape 50 000 de anvelope, ceea ce reprezintă 
dublul angajamentului asumat de acest colectiv în întrecerea so
cialistă. Anvelopele radiale și cele fără cameră întrunesc acum 
indici calitativi superiori celor realizați în cursul anului prece
dent.

DUMINICĂ A RECORDURILOR IN STRÎNGE- 
REA RECOLTELOR

Peste 1 500 de tineri din orașele și satele județului Caraș-Se- 
verin, mobilizați de organizațiile U.T.C., au fost prezenți ieri în 
mai multe I.A.S. și C.A.P. participînd, alături de ceilalți lucră
tori ai ogoarelor, la strinsul porumbului și eliberarea terenurilor 
pentru arături. Alți 100 de tineri din orașul Oțelu Roșu au par
ticipat la strîngerea deșeurilor de hîrtie. în cinci unități agri
cole ziua de ieri a. fost declarată „Duminică a recordurilor în 
strîngerea recoltei". S-au evidențiat prin mobilizarea celui mai 
mare număr de tineri și prin rezultatele obținute organizațiile 
U.T.C. din municipiul Reșița și orașul Oțelu Roșu.

ROZIN ANA

Manifestări cultural-educative
• Simbătă și duminică la 

Rîmnicu Vilcea și Bălcești pe 
Topolog s-a desfășurat cea de-a 
IV-a ediție a concursului și fes
tivalului de poezie patriotică 
Nicolae Bălcescu.

Deschis de un admirabil re
cital din creațiile laureaților e- 
dițiilor anterioare și de un reu
șit montaj de lirică patriotică 
realizat cu concursul formații-. 
lor artistice ale Casei de cultură 
din Govora (libret Ion Lazăr, 
regie Gh. Deaconu), concursul a 
încununat pe cei mai merituoși 
concurenți : Nicolae Diaconu 
(județul Gorj) la poezie și Vio
rel Horj (județul Bihor) la mon
taj literar-artistic.

După festivitatea de premiere; 
desfășurată în acest veritabil 
panteon ce eternizează memoria 
neuitatului „Om între oameni" 
și a eroilor revoluției de la 
1848 a avut loc un colocviu cu 
tema : „Dimensiunea politică a 
poeziei românești contempora
ne" la care în afara tinerilor 
concurenți au participat poeții : 
Dragoș Vrînceanu, Nicolae Dra- 
goș, Ion Gheorghe, Nicolae Pre- 
lipceanu, Negoiță Irimie, Traian 
Lalescu. Ion Meițoiu, Dan Ro
taru și criticul literar Victor 
Felea.

— A fost o manifestare de un 
nivel ridicat, aprecia poetul Ni
colae Dragoș, redactor șef al 

revistei „Luceafărul", membru 
a.u juriului, care a încununat cu 
lauri cîteva veritabile tinere 
speranțe. Desigur, ierarhia va
lorică definitivă o stabilește 
timpul și vom fi fericiți dacă 
din premiații de azi se va afir
ma, în viitor măcar un singur 
mare poet. Calitatea poeziilor 
premiate-. îndreptățește o atare 
speranță-

DORU MOȚOC

• Simbătă, la Cîmpulung- 
Muscel au avut loc manifes
tări cultural artistice de masă 
ce se înscriu în contextul am
plelor acțiuni pe care tinerii 
din Argeș le dedică celui de al 
XI-lea Congres al partidului. 
Peste 500 de tineri au partici
pat la concursul „România pe 
coordonatele comunismului", 
susținut de echipajele de la Li
ceul „Dinicu Golescu" , și Li
ceul industrial pentru construc
ții de mașini. Concursul a fost 
urmat apoi de un spectacol 
intitulat : „Pămînt străbun, 
plai mîndru românesc", pre
zentat de formațiile Liceului 
pedagogic și ale Liceului „Di
nicu Golescu". Cu același pri
lej a fost deschisă expoziția : 
„Cîmpulung-Muscel, ieri și azi".

NICULINA STAN

CINCINALUL 
LA COTA FINALĂ

Colectivul întreprinderii de 
foraj-extracție din Brăila a 
reușit să realizeze Integral 
sarcinile de producție pe în
tregul cincinal cu un an și 
48 de zile mai devreme. Au
torii chemării la întrecerea 
socialistă către toate între
prinderile similare din țară 
și-au pnorat propriile anga
jamente pentru acest an 
încă din luna august. După 
ce la 3 august producția de 
gaze extrase, iar la 23 Au
gust, producția marfă atin
geau cotele prevăzute pentru 
31 decembrie 1975, acum, Ia 
13 noiembrie, harnicul colec
tiv al acestei unități a rapor
tat îndeplinirea celorlalți in
dicatori ai cincinalului. Con
tribuția cea mai mare in ob
ținerea acestor rezultate a- 
parține secției de produc
ție de la Oprișenești și sec
ției de foraj. Se cuvin men
ționate în primul rînd bri
găzile conduse de maiștrii 
Ion Ivan și Enache Paul, 
ambele formate aproape nu
mai din tineri. Pe panoul de 
onoare al cincinalului înche
iat se înscriu cu fapte me
morabile tinerii Gheorghe 
Bunea, Sebastian Duică, fra
ții Victor și Viorel Cimea, 
Petrache Roman, Ilie Iosif, 
Vasile Dobre, Constantin 
Boarcăș, Vasile Baba, Șerban 
Ivașcu, Constantin Stoica și 
mulți alții.

I. MORARU

• Duminică s-a încheiat cea 
de-a 3-a ediție a Festivalului 
artistic „Jiule, pe malul tău", 
organizat de Comitetul de cul
tură și educație socialistă al 
județului Gorj în cinstea celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. Pe agenda acestei im
portante'acțiuni care are drept 
scop să contribuie la descope
rirea și valorificarea creațiilor 
populare au fost înscrise nu
meroase manifestări la ca
re au participat 220 de 
artiști amatori din județele 
Hunedoara, Gorj, Mehedinți, 
Dolj și Argeș. După parada 
portului popular intitulată su
gestiv „Undele Jiilor în răuril 
iilor", desfășurată în zona cen
trală a municipiului Tg. Jiu, a 
avut loc un concurs al portului, 
dansului și al soliștilor de mu
zică populară, precum și o se
siune de comunicări cu tema 
„Comori ale artei populare 
gorjenești".

• In seria manifestărilor ce
lei de-a 5-a ediții a lunii cul
turii, științei și educației „Da- 
nubius — Galați ’74", dedicată 
Congresului al XI-lea al parti
dului, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Galați a avut loe 
duminică spectacolul „Corala 
gălățeană".
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DIAGRAMA 
ETAPEI

DINAMO — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 1—0 (1—0).
Golul victoriei dinamoviștilor 
l-a „semnat" Dudu Georgescu, 
în min. 13, reluînd cu capul o 
centrare a lui Radu Nunweiller. 
Au primit cartonașe galbene Ni-' 
culescu și Bălăci. La tineret- 
speranțe, Dinamo a ciștigat, tot 
cu 1—0. U.T.A. — A.S.A. TIR- 
GU MUREȘ 1—0 (1—0). Unicul 
gol l-a înscris Broșovschi in 
min. 15. Cei aproape 16 000 de 
spectatori au avut prilejul să 
urmărească un final pasionant, 
in care oaspeții au forțat egala- 
rea, dar fără succes. Au primit 
cartonașe galbene Broșovschi și 
Boloni. La tineret-speranțe, 
4—0 pentru arădeni. F.C. AR
GEȘ — „U" CLUJ-NAPOCA 
1—2 (1—0). După un joc viu 
disputat, studenții de pe Someș, 
cu o apărare fermă și cu o li
nie ofensivă în vervă, au re
purtat o nouă victorie asupra 
piteștenilor. Au înscris. în or
dine, Radu II (min. 31), Uifă- 
leanu (min. 60) și Batacliu 
(min. 87). La tineret-speranțe,. 
gazdele au ciștigat cu 5—1. 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — CHI
MIA RIMNICU VILCEA 1—1 
(1—0). Moga a deschis scorul în 
min. 15, iar tinărul atacant al 
oaspeților, Cornel Nicolae a 
egalat in min. 50. La tineret- 
speranțe, 4—1 pentru gazde. 
F.C.M. REȘIȚA — F.C. CON
STANȚA 3—0 (1—0), Au marcat 
Pușcaș (min. 24), Filipescu (min. 
65) și Atodiresei (min. 70). La 
tineret-speranțe, 4—1 pentru 
gazde. STEAGUL ROȘU —PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 3—1 
(2—0). Au înscris Gergely, de 
două ori (min. 19 și min. 37), 
Papuc (min. 76), respectiv 
Giuchici (min. 68) din penalty. 
La tineret-speranțe, victoria a 
revenit oaspeților, cu 3—1. F.C. 
GALAȚI — STEAUA 0—0. PO
LITEHNICA IAȘI — JIUL 1—0 
<1—0). Costea a înscris golul 
victoriei în min. 9. SPORTUL 
STUDENȚESC — OLIMPIA SA- 
TU MARE ,0—0. (meci disputat 
sîmbătă).

0 ETAPA PENTRU PRONOSPORT
Etapa a fost inaugurată cu 

meciul de sîmbătă, dintre 
Sportul studențesc și Olimpia 
Șatu-Mare, performerele etapei 
trecute. Meci de mare luptă, 
dar nu mai mult. Studenții 
bucureșteni n-au mai realizat 
același joc clar, ofensiv, animat 
ca în partida cu Steaua. în plus 
au ratat și un penalty, acordat, 
ce-i drept, cu prea multă ușu
rință. Prin prisma calității evo
luției ambelor formații rezulta
tul mi se pare echitabil.

Derbiul etapei ș-a desfășurat 
ieri pe stadionul Dinamo. A 
fost un joc plăcut, cu multe 
momente de fotbal bun, o par
tidă dirză, in care au cintărit 
mult orgoliul șj vanitatea. Au 
ciștigat, la limită, gazdele, nu, 
însă, fără mari emoții, pentru 
că, mai ales in repriza secun
dă oltenii au jucat ca pe teren 
propriu și numai nașansa a fă
cut ca mingea să evite poarta 
în vreo două, trei rinduri — o 
dată chiar a nimerit bara. 
Nu vrem să oferim argumen
te pentru dispute litigioase, dar 
golul marcat de craioveni în 
prima repriză mi se pare de 
Deselnicu (pasă Marcu), a fost 
valabil, arbitrul Lecca anulîn- 
du-1 din rațiuni care ne scapă. 
De altfel, dacă e de remarcat 
un om de pe teren acesta este 
arbitrul prin maniera ciudată și 
cam alături de regulament în 
care a condus această partidă. 
El s-a amestecat prea mult în 
joc, fragmentindu-1, dind de
cizii anapoda care pe lingă că 
au stricat cursivitatea jocului,

CLASAMENT
Dinamo 13 10 1 2 24— 8 21
F.C.M. Reșița 13 8 2 3 20—12 18
U.T.A. 13 7 3 3 15—10 17
A.S.A. Tg Mureș 13 8 1 4 21—17 17
Olimpia S. M. 13 6 2 5 12—11 14
„U“ Cluj-Napoca 13 5 4 4 12—15 14
Steagul roșu 13 5 3 5 18—12 13
Steaua 13 5 3 5 18—15 13
CFR Cluj-Napoca 13 4 5 4 12—14 13
Jiul 13 4 4 5 17—13 12
Univ. Craiova 13 4 4 5 16—15 12
Poli. Timișoara 13 5 2 6 10—11 12
F. C. Argeș 13 5 1 7 19—16 11
F. C. Constanța 13 4 3 6 14—18 11
Sp. studențesc 13 4 3 6 13—20 11
Poli. Iași 13 5 0 8 14—20 10
Chimia Rm. V. 13 2 5 6 8—22 9
F. C. Galați 13 2 2 9 4—18 6

au provocat și stări de nervo
zitate. Judecind și apreciind, 
prin comparație, calitatea pres
tațiilor celor două echipe frun
tașe — campioana și actualul 
lider nedetronat de la începu
tul campionatului — Universi
tatea Craiova Ocupă prima 
treaptă. Dinamoviștii mi s-au 
părut în regres — și nu numai 
de-acuma, ci cam de vreo lună 
— jucătorii de bază marchează 
o scădere de formă vizibilă.

Deci, in această etapă, o sin
gură surpriză dacă se poate 
numi așa — victoria studenților 
clujeni la Pitești, singura, de 
altfel, în deplasare. Adăugind și 
meciul din Cupă, de miercuri, 
scorul pentru „U“ Cluj-Napoca 
este de 7—2. Nu e prima oară 
cind „șepcile roșii" cuceresc 
puncte în Trivale. Saltul, în 
clasament, al fotbaliștilor de 
pe Someș este de-a dreptul 
spectaculos : de pe locul 11 pe 
6 ! Trei „egale" previzibile șl 
cinci victorii scontate ale gaz
delor — iată o etapă care poa
te fi numită a... pronosportiști- 
lor. Se impune ascensiunea 
irezistibilă a reșițenilor care 
ocupă, acum, locul secund, con- 
firmînd aprecierile unanime, 
că este o echipă serioasă, unde 
se lucrează cu pasiune și răs
pundere. Bun rezultatul vîlce- 
nilor la Cluj-Napoca : aflăm, 
pe calea undelor, că Tătaru a 
fost în mare vervă și un „ano
nim" (Cornel Nicolae) a semă
nat panică în fața porții fero
viarilor -clujeni.

V. cAbulea

Etapa viitoare
miercuri 20 noiembrie -

Politehnica Timișoara — Di
namo, Universitatea Craiova — 
F.C. Argeș, Steaua — Politehni
ca Iași, F.C. Galați — Jiul Pe
troșani, U.T.A. — C.F.R. Cluj- 
Napoca, „U" Cluj-Napoca — 
Steagul roșu Brașov, Chimia 
Rîmnicu Vilcea — Sportul stu
dențesc. Olimpia Satu-Mare — 
F.C.M. Reșița și F.C. Constan
ța — A.S.A. Tîrgu Mureș, care 
se transmite pe micul ecran, de 
ia ora 14.

Mii de tineri bucureșteni au luat startul — ieri dimineață — in marele cros popular dedicat celui de-al Xl-lea Congres al partidului 
Fotografia : VASILE RANGA

ACTUALITATEA PE SCURT
RUGBI: România- 

Cehoslovacia 16-6

• Un bilanț remarcabil al 
tricolorilor noștri în actualul 
sezon

Onorindu-și jubileul celor 100 
de partide internaționale, echi
pa României a învins ieri, re
prezentativa Cehoslovaciei cu 
scorul de 16—6, astfel că trico
lorii noștri se află, acum, pe 
primul loc în cadrul noii ediții 
a campionatului european la 
rugbi.

Rugbiștii cehoslovaci, pregă
tiți mai bine, au dat o ripostă 
serioasă echipei noastre, care, a 
contracarat acest joc printr-o 
evoluție mai tehnică. Se cuvine 
subliniat aportul celor doi ju
cători din. linia de trei sferturi 
— Nica și Nicolescu — autori a 
două spectaculoase încercări, ca 
și jocul sobru al fundașului 
Durbac. Punctele echipei Ce
hoslovaciei au fost realizate 
prin Kourek din două lovituri 
de pedeapsă. Victoria de ieri, 
de la Sumperk ne bucură, pen
tru că rugbiștii noștri încheie 

cu rezultate remarcabile un se
zon in care n-au cunoscut în- 
frîngerea. Este un merit al 
„noului val" de rugbiști tineri 
care, încadrîndu-se într-o dis
ciplină sportivă, avînd la cîrma 
echipei doi pricepuți antrenori
— P. Cosmănescu și, V. Irimescu
— au făcut ca performanțele 
rugbiului nostru să se înmul
țească și să cucerească trepte 
prestigioase. Desigur, în acest 
moment deț bilanț, important 
este ca jucătorii și antrenorii 
să vadă în aceste performanțe 
premise favorabile pentru obți
nerea de noi succese în viitor.

GABRIEL FLOREA

HANDBAL: Lotul mastulin la 

„Cupa Mondială" în Suedia

După dubla întîlnîre cu selec
ționata R,F. Germania, hand- 
baliștii noștri vor participa, pes
te trei zile, la o importantă 
competiție internațională, în 
Suedia. Este vorba de cea de-a 
2-a ediție a „Cupei Mondiale", 
care va reuni opt dintre’ cele 
mai valoroase formații din lu

me : Iugoslavia, campioană o- 
limpicâ, R.D. Germană, U.R.S.S., 
Suedia, Cehoslovacia, Ungaria, 
Polonia și România, campioană 
mondială. După cum ne-a infor
mat antrenorul emerit Nicolae 
Nedef, echipa noastră se va de
plasa astăzi in Suedia, cu un lot 
de 15 jucători : Penp, Dincă, 
Orban, Gațu, Birtolan, Stockl, 
Voina, Cosma, Lieu, Gunesch, 
Kicsid, Drăgăniță, Tudosie, Ștef 
și Dan Marin. Primele jocuri se 
dispută la Stockholm, joi 21 no
iembrie.

Și lotul republican feminin va 
susține, zilele acestea, o serie de 
confruntări importante. înce- 
pînd de mîine, marți 19 noiem
brie, în sala sporturilor din Plo
iești se desfășoară a 15-a ediție 
a competiției internaționale 
..Trofeul Carpați", la care se vor 
întrece campioana mondială, 
formațiile Iugoslaviei, R.D. Ger
mane, U.R.S.S., Poloniei și Româ
niei, cu două echipe: de seni
oare și de tineret.

« Ieri, la Ploiești, în cel de-al 
doilea meci dintre reprezentati
vele României și R. F. Germa
nia, handbaliștii români au ob
ținut o categorică, victorie cu 
scorul de 22—14 (10—4).

AUTOMOBILISM: „Marele 

premiu" al munitipiului 

București

Zeci de mii de spectatori au 
urmărit ieri dimineață, în car
tierul Drumul Taberii întrece
rile' tradiționalei competiții au
tomobilistice, „Marele Premiu" 
al municipiului București.

La clasa națională, rezervată 
mașinilor ,<Dacia 1 300", victo
ria, a revenit pilotului Dorin 
Motoc (București), care a ter
minat învingător și la clasa a 
I.I-a, unde a concurat pe o ma
șină „Fiat 128".

Iată cîștigătorii celorlalte 
două clase : clasa I : Mircea 
Breazu (Brașov), pe „Fiat 
1 000“ ; clasa a IlI-a : Eugen 
Ionescu-Cristea (București), pe 
„Renault 8 Gbrdini".

în clasamentul general indi
vidual, pe: primul loc s-a cla
sat Luciano Innocenti („Porshe 
Correra"), urmat de Ștefan Ian- 
covici („Renault 12 Gordini") și 
Eugen Ionescu-Cristea („Lan
cia").

8 000 de tineri la marele 
Cros popular din Capitală
• BUCUREȘTI. Duminică 

dimineață, pe aleile Parcului 
Tineretului s-au desfășurat 
întrecerile Crosului popular 
dedicat celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. La 
startul acestei acțiuni spor
tive de masă au fost prezenți 
peste 8 000 de pionieri, elevi 
din școlile generale, licee și 
școli profesionale, studenți și 
tineri muncitori din între
prinderile și instituțiile Ca
pitalei.

Iată învingătorii, pe cate
gorii de vîrstă : 12—14 ani — 
fete : Daniela Fuioagă (Șc. 
gen. 96) ; băieți : Vasile Ma- 
nolache (Șc. gen. 65) ; 15—18 
ani — fete : Augustina Iri
mie (Lie. ing. Metrolo
gic) ; băieți : Ion Emanuil 
(I.R.M.A.) ; peste 18 ani — 
fete : Violeta Pădurariu
(I.E.F.S.) ; băieți : Cristian 
Rîjală (Lie. Spiru Haret).

• TIMIȘOARA. La Timi
șoara s-a desfășurat un cros 
de masă în cinstea apropia
tului Congres al partidului. 
Peste 5 000 de tineri munci
tori, elevi și studenți s-au 
întrecut în probe pe diferite 
distanțe oferind, în splendi
dul decor de toamnă, un fru
mos spectacol sportiv. La ca
tegoria seniori, pe primele 
locuri s-au clasat Aurel Ni- 
culescu și Angela Popa, iar 
la juniori Ion Vasile și Vio
rica Roman.

• BRAILA. La Brăila, pe 
un traseu din perimetrul 
Grădinii publice, Crosul 
popular închinat Congresului 
partidului a reunit aproape 
6 000 de concurenți, din rîn
dul cărora s-au evidențiat 
Nițu Maria (Șc. gen. nr. 28), 
Luminița Pîrlog (Lie. Nicolae 
Iorga), Alexandru Plopeanu 
(Lie. Agricol) și Virgil Nico
lae, muncitor Ia uzina „Pro
gresul".

• SLATINA. Aproape 
10 000 de tineri și tinere de 
la orașe și sate au participat 
la competiția polisportivă 
„Cupa Congresului", care a 
cuprins în program întreceri 
de cros, meciuri de fotbal, 
baschet, handbal și volei, 
concursuri de popice și ori
entare turistică.



AHEXIfA
TELEGRAMĂ

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale QABUS BIN SAID, 
sultanul Omanului, următoarea telegramă : > .

Cu prilejul Zilei naționale a Sultanatului Oman, sint bucuros 
să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări pentru fe
ricirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea continuă 
a poporului omanez prieten.

Sint convins că relațiile stabilite între țările noastre se vor 
amplifica spre binele celor două popoare.

CRONICA 
U. T. C.

A sosit în Capitală o de
legație a Ligii Tineretului 
„Awami" din Bangladesh, 
formată din Syed Rezaur 
Rahman, membru al Prezi
diului Ligii de Tineret, și 
A.K.M. Awal, membru al 
C.C. și președinte al Ligii 
de Tineret din provincia 
Projpur, care, la invitația U- 
niunii Tineretului Comunist, 
va face o vizită in țara 
noastră.

in: peste iioi.mi:
Conferința Mondială

a Alimentației și-a încheiat 
lucrările

„Scînteia tineretului"
pag. 4

PLECARE
Duminică dimineața, a părăsit 

Capitala delegația economică 
guvernamentală a Statelor Uni
te Mexicane, condusă de Hugo 
Cervantes del Rio, ministrul 
Președinției Republicii, care a 
făcut o vizită oficială în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, oaspeții au fost salutați 
de Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, ad- 
juncți ai ministrului, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Armando 
Cantu, ambasadorul Mexicului,

și Nikolla Profi, ambasadorul 
Republicii Populare Albania la 
București.

EXPOZIȚIE
La Institutul de arhitectură 

„Ion Mincu" din Capitală s-a 
deschis, duminică dimineața, 
expoziția „Designul industrial — 
educație și progres", organizată 
de Consiliul Național Englez 
pentru Estetică Industrială și 
Centrul de estetică a produselor 
industriei ușoare, în colaborare 
cu Academia de științe econo
mice și Institutul de arhitectu
ră.

Astăzi sosește în țara noastră 
președintele Republicii Zambia, 

dr. Kenneth David Kaunda
(Urmare din pag. I) 

președinția dr. Kenneth David 
Kaunda, ia ființă Partidul Unit 
al Independenței Naționale 
(U.N.I.P.), exponent al năzuin
țelor de eliberare și indepen
dență națională, de progres so
cial ale poporului. în urma pri
melor alegeri generale, cîștigînd 
adeziunea maselor populare, 
partidul condus de dr. Kenneth 
David Kaunda obține, alături 
de Congresul Național African, 
majoritatea în Consiliul Le
gislativ al teritoriului.

La 1 ianuarie 1964, Adminis
trația Africii Centrale — din 
care făcea parte și Rhodesia de 
Nord — este desființată, iar a- 
cest teritoriu obține autoadmi- 
nistrarea internă. Cu prilejul a- 
legerilor generale, Partidul U- 
nit al Independenței Naționale 
obține o majoritate covirșitoare, 
dr. Kenneth David Kaunda de
venind primul ministru al Rho- 
desiei de Nord.

La 24 octombrie 1964, se pro
clamă independența deplină a 
țării, sub denumirea de Zambia, 
primul președinte al noului stat 
independent fiind ales dr. Ken
neth David Kaunda.

După alegerile care au avut 
loc în decembrie 1968, dr. Ken
neth David Kaunda este reales 
în înalta magistratură a țării, 
fiind, de asemenea, reconfirmat 
în funcția de președinte și după 
alegerile din decembrie 1973.

Relațiile româno-zambiene au 
cunoscut o evoluție ascendentă, 
pe multiple planuri, poporul ro
mân urmărind cu sentimente de 
simpatie și satisfacție eforturile 
și realizările poporului zambian 
prieten, manifestîndu-și solida
ritatea activă cu lupta sa pentru 
propășire economică și socială, 
pentru afirmarea plenară a 
ființei sale naționale.

Un moment de importanță is
torică în raporturile dintre cele 
două țări l-a constituit vizita 
întreprinsă în martie 1972 în 
Republica Zambia de către to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu — ca 
răspuns la cea făcută, în anul 
1970, în țara noastră, de preșe
dintele Kenneth David Kaunda, 
— vizită care se înscrie pe linia 
acțiunilor desfășurate de parti
dul și statul nostru în direcția 
promovării unei colaborări mul
tilaterale cu țările Africii, de 
sprijin acordat tinerelor state 
care au pășit pe calea dezvol
tării economice și sociale inde

pendente. întîlnirile și convor
birile purtate de cei doi șefi de 
stat, acordurile și declarațiile 
semnate au pus bazele unor re
lații durabile de prietenie și co
laborare in diverse domenii de 
activitate, au statornicit premi
sele unei conlucrări active pe 
plan internațional în vederea 
înfăptuirii principiilor de egali
tate, dreptate și echitate intre 
națiuni, pentru lichidarea defi
nitivă a colonialismului și dis
criminării rasiale, sprijinirii 
mișcărilor de eliberare națio
nală de pe continentul african, 
promovării cauzei păcii, libertă
ții, independenței naționale și 
progresului social în întreaga 
lume. Convorbirile au evidențiat 
dorința de conlucrare, de dez
voltare a relațiilor bilaterale în 
toate domeniile — politic, • eco
nomic, tehnico-științific și cul
tural — au dus la identificarea 
de noi căi în vederea dezvoltării 
și mai susținute a unei fructu
oase și strînse conlucrări reci- 
proc-avantajoase, de natură să 
asigure progresul multilateral al 
țărilor noastre, să contribuie la 
lichidarea mai rapidă a decala
jelor ce le despart de țările a- 
vansate din punct de vedere e- 
conomic.

Un factor însemnat al priete
niei româno-zambiene îl consti
tuie relațiile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Unit 
al Independenței Naționale din 
Zambia, dezvoltarea acestor re
lații corespunzind cerinței ma
jore a întăririi unității forțelor 
progresiste și democratice din 
întreaga lume, țelurilor progre
sului și păcii.

Poporul român este convins că 
vizita președintelui dr. Kenneth 
David Kaunda și a doamnei 
Betty Kaunda în România, con
vorbirile cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se vor solda cu rezul
tate fructuoase pentru ambele 
țări, vor deschide noi perspec
tive de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Zambia, dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Unit al Independenței Na
ționale din Zambia, în interesul 
și spre binele celor două po
poare, al păcii și colaborării in
ternaționale.

Animat de sentimente de a- 
dîncă stimă și prietenie, poporul 
român adresează înalților oas
peți din Zambia tradiționala 
urare : „Bun venit pe pămîntul 
României" !

CENTENAR
în comuna Seini din județul 

Maramureș a fost sărbătorit du
minică centenarul școlii generale 
din localitate. Evenimentul a fost 
marcat printr-o sesiune de comu
nicări științifice și o întîlnire a 
fiilor satului.

Participanții la adunarea jubilia
ră au adresat Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care 
își exprimă recunoștința față de 
partid pentru minunatele condiții 
de muncă și învățătură create co
piilor și tinerilor, dorința fierbinte 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Salut revistei 
„PENTRU PATRIE" 

la a 25-a aniversare
Se împlinește un sfert de 

veac de la apariția primului 
număr al revistei „Pentru pa
trie", organ de educație po
litică și culturală al Ministe
rului de Interne. Răspunzînd 
nobilei misiuni de a duce cu- 
vîntul partidului în rîndul o- 
piniei publice, revista „Pen
tru patrie" a oglindit cu con
secvență în paginile sale po
litica internă Și externă, mar- 
xist-leninistă, științific funda
mentată, a partidului și sta
tului nostru, efortul construc
tiv al întregii națiuni spre în
florirea patriei, spre înainta
rea României spre comunism. 
In concordanță cu sarcinile ce 
i-au fost trasate de partid, re
vista a militat cu fermitate 
pentru cunoașterea și respec
tarea legilor țării, pentru 
crearea unui climat de drep
tate și echitate, pentru for
marea unei opinii hotărite îm
potriva încălcării legilor sta
tului și a normelor de convie
țuire socială. Popularizator al 
muncii pline de dăruire, de 
pasiune și abnegație a lucră
torilor din Ministerul de In
terne, revista a făcut loc în 
coloanele sale ilustrării pro
filului moral al omului de 
tip nou, apărător al cuceriri
lor revoluționare ale clasei 
muncitoare, militant de nă
dejde al partidului, ostaș cre
dincios al patriei.

O atenție deosebită a fost 
acordată educației cetățenești, 
strîngerii legăturilor cu mase
le, sarcină trasată organelor 
de stat de conducerea parti
dului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In îndeplinirea misiunii în
credințate, publicația sărbăto
rită a folosit, cu talent și pri
cepere, întreaga paletă a ge
nurilor publicistice reușind să 
atragă colaboratori de ptes- 
tigiu, să-și formeze un cerc 
larg de corespondenți. Argu
mentul cert al reușitei ni-lo- 
feră audiența de care se bucu
ră în rîndul cititorilor, inte
resul cu care este urmărită.

Acum, la aniversarea unui 
sfert de veac de la apariție, ne 
este plăcut să transmitem un 
salut colegial colectivului re
dacțional al revistei „Pentru 
patrie", urîndu-i, în continua
re, noi succese.

„SClNTEIA 
TINERETULUI"

• „Declarația universală pentru eradicarea foa 
metei și malnutriției44 • Crearea Consiliului mon 

dial al alimentației
La Roma s-au încheiat lucrările Conferinței Mondiale a Ali

mentației. In ultima sa ședință plenară, conferința a aprobat, 
prin consens, „Declarația universală pentru eradicarea foametei 
și malnutriției", precum și un 
gătite de cele trei comisii.

„Declarația universală pentru 
eradicarea foametei și malnu
triției" subliniază că grava cri
ză alimentară care afectează în
deosebi cele mai sărace țări în 
curs de dezvoltare are drept 
principale cauze condițiile isto
rice și, în special, inegalitățile 
sociale, ocupațiile străine, dis
criminarea rasială, apartheidul, 
neocolonialismul sub toate for
mele sale. „Această criză, arată 
documentul, rămîne unul din 
principalele obstacole în fața 
deplinei emancipări și a progre
sului țărilor în curs de dezvol
tare". Declarația evidențiază, de 
asemenea, că toate țările, mari 
și mici, bogate sau sărace, sînt 
egale, că ele au aceleași drepturi 
de a participa la hotărîrile pri
vind problemele alimentației. în 
acest sens, se menționează că 
trebuie să fie create condițiile 
pentru toate țările de a parti
cipa activ și eficace la noi re
lații economice internaționale, 
că ar trebui să fie puse în ac
țiune măsurile necesare pentru 
stabilirea de raporturi juste și 
echitabile în domeniul cooperă
rii economice internaționale. 
Relevind că pacea și justiția 
contribuie la soluționarea pro
blemelor economice mondiale 
și la lichidarea subdezvoltării, 
oferind tuturor popoarelor o so
luție definitivă în ce privește 
problema alimentației și garan- 
tind tuturor statelor dreptul de 
a pune liber și eficace in ac
țiune programele lor de dezvol
tare, declarația arată că, în a- 
cest scop, este important să se 
elimine amenințările și recurge
rile la forță, și să se aplice in 
mod deplin principiile cooperă
rii pașnice, al neamestecului in 
treburile interne ale altor sta-

important număr de rezoluții pre-

te, al deplinei egalități în 
drepturi, al respectului inde
pendenței și suveranității na
ționale, precum și al colaboră
rii între state, indiferent de sis
temele lor politice, sociale și 
economice.

S-a hotărît crearea unui 
Consiliu Mondial al Alimenta
ției, care va avea sediul la 
Roma. Noul organism, ai cărui 
membri vor fi numiți de Con
siliul Economic și Social și a- 
leși de Adunarea Generală a 
O.N.U., urmează să îndepli
nească funcția unui mecanism 
de coordonare a activităților 
tuturor instituțiilor din cadrul 
Națiunilor Unite în legătură cu 
producția, nutriția și securitatea 
alimentară, comerțul cu produ
se alimentare, ajutorul alimen
tar și alte probleme conexe.

Luptători ai forțelor patriotice din Cambodgia, în cursul unei 
acțiuni

y; ■ &
>*■

Guvernul peruan a în
ceput realizarea unor pro
iecte privind edificarea a 
58 de centre școlare mo
derne în zonele de fron
tieră, în vederea integrării 
și instruirii populației din a- 
ceste teritorii în procesul 
general de dezvoltare. Șco
lile vor intra în funcțiune 
la începutul anului peruan 
de învățămînt, în aprilie 
1975.

LUNI, 18 NOIEMBRIE 1974
FRAȚII JDERI : : Patria (orele 

9,30; 13; 16; 19), Aurora (orele 9; 
12,30; 16; 19,30).

CAVALERII TEUTONI : Scala 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), Bucu
rești (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI : 
Luceafărul (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

„Z“ : Festival (orele 9,30; 13; 15; 
17,45; 20,30).

ZIDURI VECHI ; Capitol (orele 
9,15; 11,30; 14,45; 16; 18,15; 20).

CU MÎINILE CURATE : Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ULTIMELE LOR CUVINTE : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

TATAL RISIPITOR : Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9,30; 11,30;
13,30; 15,45; 18; 20).

CAPCANA : Victoria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45).

AGENTUL STRANIU : Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

TUDOR : Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Doina (orele 11; 13; 15; 19,30), pro
gram pentru copil la orele 
9,45; 17.

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ : 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Fero
viar (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TORINO NEGRU ; Grivița (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

JOE HIL : Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15).

ANCHETA LA MARIENBAD : 
Buzeștl (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

ASEDIUL : Dacia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

IARNA FIERBINTE : Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,15).

RĂSUNĂ VALEA : Unirea (ore
le 16; 18; 20).

ALO, SALVAREA ! : Lira (orele 
15.15; 17,45: 20,15).

PROPRIETARII : Drumul Sării 
(orele 15,30; 18; 20,15).

CONSPIRAȚIA : Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

VERONICA SE ÎNTOARCE i 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGE- 
LLAN : Cotroceni (orele 14; 16; 
18; 20).

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Pacea (orele 15,30; 19).

CEAȚA : Crîngași (orele 16; 
1845).

BARIERA : Floreasca (orele 
15,30; 18; 2045).

EXPLOZIA : Viitorul (orele 15,30; 
18;20).

STARE DE ASEDIU : Gloria 
(orele 9,15; 12; 15,45; 18; 20,30).

TREI SCRISORI SECRETE : Mo
șilor (orele 16; 18; 20),

„STEJAR*4 — EXTREMA UR
GENȚĂ : Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

COMOARA DIN VADUL VECHI : 
Munca (orele 16; 18; 20).

VIFORNIȚA : Cosmos (orele 
15,30; 18: 20,15).

PORȚILE ALBASTRE ALE 
ORAȘULUI : Flacăra (orele 15,30; 
18; 20).

SECRETUL CIFRULUI : Arta (0- 
rele 15,30; 17,45; 20).

PĂDUREA PIERDUTA : Vitan 
(orele 15,30; 18: 20).

UN COMISAR ACUZĂ : Rahova 
(orele 15,30; 18: 20,15).

CAPCANA : Progresul (orele 16; 
18; 20).

DACII : Flamura (orele 9; 1145; 
13,30; 15,45: 18; 20,15).

DEPARTE DE TIPPERARY : în
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FACEREA LUMII : Miorița (ore
le 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

PROGRAMUL III
9,00 știri. 9,05 Panoramic muzi

cal. 9,55 Melodia zilei: „Marea ini
mă a țării44 de Irina Odăgescu. 
10,00 Clubul adolescenților. 11,00 
Cronica ideilor 11,10 Profil pe por
tativ — Gheorghe Zamfir. 11,30 
Pagini din muzica simfonică ro
mânească. 12,00 Știri. 12,05 Frag
mente din opera „Gioconda" de 
Ponchielli. 12,55 Melodia zilei. 17,00 
Știrile după-amiezii. 17,05 Alo, Ra
dio! — muzică ușoară la cerere. 
17,50 Sîntem studenți — cîntece. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Lite
ratură. 18,10 Lucrări de tineri com
pozitori români. 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 Raliul ideilor. 19,30 Știri. 
19,35 Casa de discuri „Melodia4*. 
20,00 Munca — izvor de bucu
rie și împliniri. 20,30 Muzică popu
lară. 21,00 Radiofonorama. Inter

pret români de muzică ușoară. 
22,00 O zi într-o oră. 23,00 Muzică 
ușoară. 23,15 Poetica. Un trainic 
legămînt, partidului. 23,55—24,00 
Ultimele știri.

PROGRAMUL I
în jurul orei 12,00 — Trans

misiune directă de la Aeropor
tul Internațional Otopeni : so
sirea președintelui Partidului 
Unit al Independenței Națio
nale — președintele Republicii 
Zambia — doctor Kenneth Da
vid Kaunda, împreună cu so
ția, doamna Betty Kaunda, 
care la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu vor 
face o vizită oficiaiă de prie
tenie în România.

16,00 Telex. 16,05 Avanpremiera 
săptăminii. 16,15 Luna creației ori
ginale românești. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19,00 Tribuna 
TV. In întîmpinarea Congresului 
al XI-lea al P.C.R. A fi comunist, 
a fi revoluționar. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. întîmpinăm înal
tul forum al partidului. 20,00 
Partidul sînt oamenii. Emisiune de 
reportaje. 20,30 Publicitate. 20,40 
Muzică ușoară, populară și din 
operete. 21,40 Revista literar-artisti- 
că TV. Comunistul — visul de aur 
al României. Emisiune realizată în 
colaborare cu C.C. al U.T.C. și 
U.A.S.C.R. 22,10 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL II

17,30 Telex. 17,35 Film serial : 
„Micii burghezi*4. Episodul 3. 18,10 
Avanpremiera săptăminii. 18,20 
Program de desene animate pentru 
copii. 18,45 Bucureștiul azi. 19,00 
Miniaturi muzicale. 19,30 Tele
jurnal. întîmpinăm înaltul forum 
al partidului. 20,00 Inscripții pe 
celuloid. 20,20 Cîntecul anilor mei. 
Emisiune de muzică ușoară. 20,35 
Desene animate. 20,40 Reportajul 
ca document. 20,55 Telex. 21,00 
Muzee și expoziții. 21,20 Preferin
țele dv. ■ muzicale... sînt și prefe
rințele noastre ! 22,05 Omul de 
lîngă tine. 22,25 închiderea progra
mului.

REZULTATELE PARȚIALE 
ALE ALEGERILOR DIN 

GRECIA
După un interval de peste 10 

ani, electoratul din Grecia a 
fost chemat, duminică, la urne, 
pentru a. desemna o nouă 
prezentanță națională, 
nul s-a desfășurat in 
normale.. Sufragiile au 
putate de 5 formații

re- 
Scruti- 
condiții 

fost dis- 
politice 

principale — Noua Democrație, 
Uniunea de Centru-Noile Forțe, 
Mișcarea Socialistă Panelenă 
(P.A.S.O.K.), Stingă Unită și 
Uniunea Nșțional-Democrată — 
precum și de alte 34 grupări po
litice de . importanță locală 
și de un număr de candi
dați independenți. In total, și-au 
disputat șansele 1 426 de can
didați pentru cele 300 de locuri 
ale parlamentului.

Pină la ora 20,30, pe marele 
panou de la Clubul Presei din 
Atena au fost anunțate rezulta
tele parțiale, necentralizate, 
din aproximativ 800 dintre cele 
12 500 centre» de votare. Po
trivit acestora, Noua Democra
ție, formația politică a primu
lui ministru Constantin 
manlis, se 
listei. Urmează, în

Cara- 
situează în fruntea 

ordine, 
Uniunea de Centru-Noile For
țe, P.A.S.O.K. și Stînga Unită, a- 
ceasta din urmă obținînd un 
număr important de voturi.

• „1NMORM1NTARE 1N STIL ITALIAN" pentru Vittorio 
de Sica — transmite FRANCE PRESSE. O mulțime impre
sionantă a adus un ultim omagiu celebrului regizor. Mari ve
dete, regizori și producători erau de față : Marcello Mastro- 
ianni, Sophia Loren, Giuliano Gemma, Mariangela Melato, 
Francesco Rosi, Sergio Leone, Carlo Ponti. • AU FOST 
ARESTAȚI 420 000 FUMĂTORI DE MARIJUANA IN S.U.A., 
în anul trecut. In ciuda luptei energice dusă de autorități îm
potriva stupefiantelor, numărul consumatorilor de droguri s-a 
dublat în comparație cu situația din 1970. ® PLANTELE DE 
TUTUN pot fi tot mai des întîlnite la Miinchen. Ele sînt fo
losite pentru măsurarea poluării atmosferice pe străzile orașului 
întrucît noxele din gazele de eșapament și fumul centralelor de 
termoficare se fixează pe frunzele de tutun și pot fi ulterior 
ușor detectate în laborator. • BLOCURI-TURN SE CON
STRUIAU ȘI IN... 1355 — susțin specialiștii în arhitectura 
africană. Pe lîngă marea moschee din Timbuktu, există im
presionante cetăți din lut, înzestrate cu metereze înalte și 
don/oane impunătoare care aveau o funcție de apărare. In 
prezent, ele oferă protecție împotriva căldurii. • VFW 614 
AR FI CEL MAI SILENȚIOS AVION DIN LUME. Con
struit în R.F.G. el mai are cîteva trăsătuți caracteristice, prin
tre care aceea că grupurile propulsoare sînt amplasate pe aripi 
Este primul avion a cărui utilizare pe distanțe scurte prezintă 
eficiență economică. • IN LUNILE IANUARIE ȘI FEBRUA
RIE, publicul nu va mai avea acces în celebrele peșteri pre
istorice de la Altamira, din nordul Spaniei. Această măsură 
a fost luată pentru a permite specialiștilor să studieze starea 
de conservare a faimoaselor picturi rupestre. Se pare că în 
grotele din Altamira, spre deosebire de cele de la Lascaux 
(Franța), se păstrează mai ușor, în ciuda unei mari afluențe 
de public, un nivel hidrometric optim pentru conservarea 
picturilor aflate în sala cea mai îndepărtată a complexului 
subteran. • 11 SCAFANDRI CARE LUCRAU LA EXPLOA
TAREA PETROLULUI DIN APROPIEREA COASTEI SCO
ȚIEI AU MURIT în urma unor accidente de muncă, iar nu
meroși alții au fost răniți. Majoritatea accidentelor s-au dato
rat revenirii prea bruște, la presiunea atmosferică, a scafan
drilor care lucrează la aceste exploatări sau complicațiilor cau
zate de presiunea prea ridicată, care apar la muncitorii ce 
petrec prea mult timp sub apă. • PRIMUL PANCREAS AR
TIFICIAL a fost construit la Universitatea din Ulm (R.F.G.), 
după doi ani de experimentări. Este vorba de un aparat al
cătuit dintr-un minilaborator automatizat care dozează can
titatea de glucoză din singe, un computer care prelucrează 
parametrii furnizați de minilaborator și un sistem de pom
pare a insulinei în circuitul sangvin al pacientului. Această 
proprietate distinge „pancreasul artificial" de toate metodele 
tradiționale de tratament al diabetului.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• MINISTRUL VENEZUE- 
LEAN al minelor și hidrocarbu
rilor, Valentin Hernandez, a fă
cut cunoscyt — într-o declarație 
oficială — că decretul privind 
naționalizarea industriei fierului 
„se află, virtual, în ultimul sta
diu de elaborare". El a precizat 
că „actul juridic al naționaliză
rii acestei importante ramuri 
economice va 
nitiv, în luna 
tui an".

AI-Nakouba, în partea de sud a 
țării — a anunțat un purtător 
de cuvint al forțelor militare 
libaneze. După cum s-a preci
zat, vedetele israeliene șu fost 
constrinse să se Îndepărteze de 
coastele libaneze.

fi efectuat, defi- 
decembrie a aces-

comercialaDelegație 
spaniolă la Havana

• LA HAVANA a sosit, 
cadrul unei vizite oficiale 
mai multe zile, o delegație 
mercială spaniolă care va purta, 
cu autoritățile cubaneze de spe
cialitate, o serie de convorbiri 
consacrate negocierii unui nou 
acord hispano-cubanez privind 
promovarea relațiilor comercia
le bilaterale. După cum preci
zează agenția Prensa Latina, a- 
cordul urmează să intre în vi
goare la 1 ianuarie 1975, prelun
gind pe perioada următorilor 
cinci ani clauzele precedentului 
acord, semnat de cele două 
părți în decembrie 1971.

în 
de 

co-

Ministrul zambian al mine
lor • și industriei, Andrew 
Kashita, a anunțat, vineri, că 
guvernul de la Lusaka a 
ajuns la un acord de princi
piu in legătură cu preluarea 
administrației și activității 
de comercializare a minelor 
de cupru controlate pină a- 
cum de compania americană 
,,Amax“. EI a realizat, ast
fel, obiectivul stabilit, anul 
trecut, de președintele Ken
neth Kaunda, de a prelua in 
intregime controlul industriei 
de extragere a cuprului, 
principala sursă de venituri 
a Zambiei.

O cerere a lui Mahmoud 
Riad

•> ARTILERIA de coastă a 
Libanului a deschis focul dumi
nică, în jurul orei 8 G.M.T., îm
potriva a două nave de patrula
re israeliene care încercau să 
se apropie de țărm, in zona Raq

• SECRETARUL GENERAL 
al Ligii Arabe, Mahmoud Riad, 
a cerut țărilor membre ale C.E.E. 
să permită unei delegații a Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei să participe la reuniu
nea de cooperare C.E.E.-țările 
arabe, ale cărei lucrări se vor 
desfășura în perioada 26—28 no
iembrie la Paris.

Ploi torențiale in Franța
Franței în ultimelePloile torențiale care s-au abătut asupra Franței în ultimele 

48 de ore au provocat o adevărată panică în rindul agricultori
lor, ele afectind mai ales regiunile din nordul țării.

Datorită averselor care au căzut aproape zilnic, timp de două 
luni, pluviometrul a înregistrat, numai intr-un departament din 
nordul Franței, cifra record de 160 mm într-o lună, adică în ,me
die de trei ori mai mult față de cea înregistrată în ultimii 30 de 
ani. Din recolta de cartofi nu s-au mai putut salva decît 60—80 
la sută, specialiștii din agricultură estimind că aproape jumătate 
din recolta pe 1974 este compromisă.

Ploile și inundațiile au întrerupt, de asemenea, circulația ru
tieră. Datorită alunecărilor de teren, straturilor groase de noroi 
și copacilor smulși din rădăcini, numeroase șosele din nordul 
Franței au fost tăiate.

• LA PALATUL Revoluției 
din Havana se desfășoară convor
birile. oficiale dintre delegația 
Partidului Comunist din Cuba, 
condusă de Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
și delegația palestiniană, condu
să de Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei, care a sosit, joi, în capitala 
cubaneză la invitația Guvernu
lui Revoluționar al acestei țări.

Datele preliminare ale 
alegerilor din Brazilia

«. POTRIVIT DATELOR PRE
LIMINARE publicate la Brasi
lia, în urma alegerilor desfășu
rate, la 15 noiembrie, pentru 
reînnnoirea unei treimi din 
mandatele senatoriale și pentru 
desemnarea viitorilor compo- 
nenți ai Camerei Federale a 
Deputaților și a membrilor A- 
dunărilor legislative ale state
lor, Mișcarea Democratică Bra
ziliană (M.D.B.) — singurul par
tid de opoziție admis in mod o- 
ficial — a totalizat 1342 660 de 
voturi, față de numai 662 865 în
trunite de partidul de guvernă- 
mînt, Alianța Renovatoare Na
țională (Arana).

Arestări în Bolivia
• AUTORITĂȚILE militare 

boliviene au anunțat.arestarea a 
18 lideri ai lucrătorilor de la mi
nele de țositor,. care au participat 
în mod activ la acțiunile greviste ' 
de protest organizate în distric
tele Siglo Veinte și Catavi, la 
chemarea Centralei oamenilor 
muncii bolivieni (C.O.B.). An
terior. alți 13 conducători ai Fe
derației muncitorilor mineri au 
fost reținuți sub acuzația de a fi 
făcut agitație în principalele 
zone miniere ale țării. Agenția 
Reuter precizează că un număr 
de încă cinci persoane au fost 
arestate în alte regiuni, între 
care și Cochabamba, unde au 
fost semnalate, de asemenea, 
acțiuni greviste în semn de pro
test față de hotărirea președin
telui Hugo Banzer de a anula 
alegerile generale prevăzute 
pentru iunie anul viitor.
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A ll-A CONFERINȚĂ 
NAȚIONALĂ A STU
DENȚILOR CEHO

SLOVACI
Timp de două zile, în ca

pitala R.S. Cehoslovace s-au 
desfășurat lucrările 
de-a Il-a conferințe 
nale a studenților 
slovaci. Cei peste 400 
legați au dezbătut, in

celei 
națio- 
ceho- 

de de- 
ședin- 

țe plenare sau pe secții de 
specialitate, sarcinile ce re
vin uniunilor studenților din 
R.S. Cehă, și R.S. Slovacă, 
in sprijinirea acțiunilor de 
intensificare a procesului in- 
structiv-educativ al studenți
lor, atragerea într-o
mai largă măsură a studen
ților la activitatea de cerce
tare științifică și la cea 
practică din unitățile econo
mice, la participarea tinere
tului universitar la acțiuni 
de largă utilitate publică.

încheierea lucrărilor
Adunării F.M.T.D.

De la trimisul nostru
Duminică seara, la Varna 

și-a încheiat lucrările cea 
de-a IX-a Adunare a Fede
rației Mondiale a Tineretu
lui Democrat. In cadrul ul
timei sesiuni plenare Adu
narea a adoptat o serie de 
documente privind principa
lele eventimente ale vieții 
politice internaționale, as
pecte ale mișcării interna
ționale de tineret, precum și

obiectivele viitoare ale ac
tivității F.M.T.D.

Adunarea a ales, de ase
menea, organele executive 
ale Federației. Uniunea Ti
neretului Comunist din 
România a fost realeasă in 
calitate de membră a Comi
tetului Executiv și a Bi
roului F.M.T.D.

BAZIL ȘTEFAN
Varna, 17 noiembrie.

Preocupări pentru
combaterea crizei energetice
Reacții la propunerile
• Surse prezidențiale france

ze, citate de agenția Reuter, au 
declarat că nu consideră noile 
propuneri ale secretarului de 
stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
privitoare la energie, drept o 
respingere a politicii franceze în 
acest sens și au subliniat asemă
nările dintre cele două puncte 
de vedere.

Sursele precizează că pre
ședintele Franței, Valery Gis- 
card d’Estaing, va merge înain
te cu planul său vizînd organi
zarea unei conferințe energeti
ce internaționale la inceputul a- 
nului viitor. Deși in cuvintarea 
sa, rostită recent la Chicago, 
Kissinger pare să fi exclus 
semenea conferință, pină 
țările industrializate își vor 
volta un program energetic 
priu unificat, sursele preziden
țiale franceze încearcă să mini
malizeze deosebirile dintre pozi
țiile “ ■Franței și S.U.A.

lansate de H. Kissinger

o a- 
cind 
dez- 
pro-

Oficialități guvernamen- 
vest-germane declară că 

excluse reduceri drastice în
tale 
sint 
domeniul importurilor de ener
gie, deși R.F.G. este, în fond, de 
acord cu planul în cinci puncte 
lansat zilele acestea la Chicago 
de secretarul de stat. al S.U.A., 
Henry Kissinger, pentru comba
terea crizei energetice.

R. F. Germania speră să-și 
reducă în mare măsură impor
turile de energie în următorul 
deceniu, dar nu este posibil să 
se realizeze proporția avansată 
de Kissinger.

R.F.G. se bizuie pe importu
rile de petrol în proporție de 
peste 50 la sută din necesitățile 
sale energetice și scontează să 
reducă aceste proporții la 44 la 
sută, pină în. 1985, arată oficia
litățile. Ele subliniază că o țară 
cum este S.U.A., care dispune 
de bogate resurse proprii, își 
poate permite mai ușor să-și 
reducă importurile de energie 
decît R. F. Germania. Oficiali
tățile relqvă că programul lui 
Kissinger coincide în fond cu 
programul energetic național al 
R.F.G.

Ele afirmă că, dacă o aseme
nea conferință va fi, totuși, con
vocată, ea va trebui să se ocupe 
nu numai de fixarea unor noi 
prețuri la petrol, ci și de 
„cooperare în toate domeniile" 
între țările producătoare și con
sumatoare de petrol. „Atunci, 
probabil, că și prețul petrolului 
se va reduce".

Noul guvern turc
Senatorul Sădi Irmak, 

însărcinat de președintele 
Republicii cu formarea 
unui nou guvern, a anun
țat duminică constituirea 
cabinetului turc, punîn- 
du-se, în acest mod, capăt 
crizei ministeriale care 
durează de două luni.

Noul guvern al Turciei cu
prinde, în afara premierului, 26 
de miniștri, dintre care 15 au 
fost desemnați în afara partide
lor și a . parlamentului, fiind 
profesori ' universitari și înalți 
demnitari. Cinci dintre membrii 
cabinetului fac parte din Parti
dul Republican al încrederii 
(P.R.I.), formațiune care a anun
țat că sprijină guvernul Irmak, 
fără a intra însă în componența 
vreunei coaliții.

Referindu-se la componența 
guvernului său, noul premier, 
Sâdi Irmak, a declarat, într-o 
conferință de presă, că „efortu
rile în vederea formării unui ca
binet parlamentar nu au fost 
încununate de succes datorită 
faptului că principalele forma
țiuni politice ale țării au pozi
ții diferite asupra unui mare 
niimăr , de probleme și, îndeo
sebi, asupra organizării de ale
geri anticipate". Noul premier 
a subliniat că echipa sa minis
terială va avea caracterul unui 
cabinet de urgență, alcătuit pen
tru soluționarea problemelor 
curente și pentru organizarea a- 
legerilor, în cazul în care parla
mentul ar adopta o hotărîre în 
acest sens.

Combinatul poligrafic ,,Casa Scînteii".

• Oficialități japoneze au 
afirmat că planul in cinci punc
te al secretarului de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger, pri
vind cooperarea țărilor occiden-. 
tale industrializate in vederea 
reducerii consumului de energie, 
va pune Japonia în situația difi
cilă de a alege, pentru a trata 
problema petrolului, între 
S.U.A. și alte țări producătoare.

După cum relevă agenția 
Reuter, oficialitățile nipone au 
subliniat că planul american a 
fost prezentat ca un complex, 
aceasta însemnînd că Japonia 
nu va beneficia de instituția fi
nanciară internațională preconi
zată decît dacă se alătură 
propusului Tratat internațional 
pentru conservarea petrolului.

• Omanul se află situat 
Ia extremitatea sud-estică a 
Peninsulei Arabice, țărmu
rile saie fiind scăldate de a- 
pele Oceanului Indian. Pină 
in 1964 — anul descoperirii 
unor importante zăcăminte 
petrolifere — acest stat, în
tins pe o suprafață de 
260 000 kmp și avind o popu
lație de aproximativ 1 000 000 
de locuitori, se afla într-o 
stare de subdezvoltare ana
cronică, pe plan social menți- 
nîndu-se chiar unele piractici 
ale sclavagismului.

• Anii din urmă, care au 
coincis cu urcarea pe tron a 
lui Qabus Bin Said, licențiat 
al Universității din Oxford și 
avind numai 27 de ani, au 
marcat în viața Omanului 
momentul începerii unor 
transformări radicale, por
nind de la desființarea scla
vagismului pină la angajarea 
țării intr-un proces de dez
voltare economică.

• Principala bogăție a țării 
o reprezintă petrolul. Cele 
patru cimpuri petrolifere în 
activitate pe teritoriul Oma
nului au produs, în 1972, 14,2 
milioane tone de petrol, can
titate ce a sporit substanțial 
anul trecut, ca și in 1974. Se 
află, de asemenea, în stadiu 
de prospectare alte impor
tante resurse, ca magneziu!, 
arama și azbestul.

Cei mai mulți locuitori ai 
țării sint ocupați in agricul
tură, ramură tradițională, ba
zată pe cultivarea citricelor și 
curmalelor ; vecinătatea O- 
ceanului Indian, bogat în 
faună marină, a favorizat 
dezvoltarea pescuitului.

Ritmul noii dezvoltări a 
țării în ultimii trei ani este 
ilustrat de cîteva cifre sem
nificative : sporirea terenu
rilor productive de la 40 000 
la 100 000 hectare ; construi
rea unei rețele de șosele as
faltate pe sute de kilometri 
(înainte lungimea drumurilor 
pietruite nu depășea... 8 
km.); darea în folosință a u- 
nui aeroport modern, dezvol
tarea sistemului de învăță
mînt •— 67 de școli construite 
— și a asistenței medicale.

• Membru al O.N.U., Oma
nul își dezvoltă relațiile ex
terne cu numeroase state. 
Stabilirea, in cursul acestui 
an, de relații diplomatice în
tre România și Oman cores
punde dorinței comune de a 
dezvolta pe multiple planuri 
colaborarea bilaterală, în fo
losul ambelor țări și po
poare.
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