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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

in ziua de 23 noiembrie a avut loc ședința plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu,’ 
secretar general al partidului.

Plenara a aprobat in unanimitate Raportul Comitetului Central al parti*  
dului pentru cel de-al Xl-lea Congres, precum și unele modificări la Statutul 
P.C.R., care urmează a fi supuse Congresului.

MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR
OMAGIUL FIERBINTE AL TINEREI GENERAȚII, 
LEGĂMÎNTUL SOLEMN DE A FACE TOTUL
PENTRU VIITORUL DE AUR AL PATRIEI!

V Azi, 25 noiembrie, în

jurul orei 9,00, postu

rile noastre de radio

și televiziune vor tran

smite direct, din Sala

ședința de deschidere

a celui de-al Xl-lea

Congres al Partidului

Comunist Român.

Socialiste România,

Palatului Republicii

și televiziune
de radio

GH. D. VASILE

NICOLAE

Ilustrație de GEORGETA PUSZTAI

Cu toate gîndurile
și bucuriile noastre curate

Împlinire sub Steaua Polară
Aveam nevoie de un imn 
înălțător, înspre rotiri de Stea Polară, 
și l-au creat în ritmul unanim 
toti cei ce cîntâ si muncesc în tară.> . > >

Ne trebuia și un partid-bârbat 
sâ ne salveze de-un timp vitreg șl 

hapsîn, 
șl inimile noastre într-una s-au sudat 
născînd Partidul Comunist Român.

j MNTRII PRCf SI PROGRES | 
" IR RL Xl LER CONGRES ' 

EtflOSfSCU RERIES/

Ne-a trebuit un brav conducător 
și l-am ales pe cel cu suflet de văpae, 
vizionarul unui mare viitor, 
ni l-am ales pe Ceaușescu Nicolae.

Aveam nevoie de un vis nespus 
să ne absoarbă clipa încordată-n muncă 
și ne-am ales Programul nou, adus 
de comuniști și toți ni l-am făcut 

poruncă.

CEAUȘESCU
ROMÂNIA

Marele forum al comuniștilor români își 
deschide, astăzi, lucrările, în fața întregii 
țări, în fața întregii națiuni. Acest an, cel 
de-al XXX-lea al istoriei noastre noi, și-a 
pus semnul său pe tot ce-am gindit și îm
plinit pină acum, s-a înscris în cugetul și 
fapta noastră durabilă, cu stema însăși a 
patriei, care a dobîndit noi străluciri. Și 
l-am numit, de aceea, un an la puterea 
vîrstei și datoriei noastre înalte, un an is
toric, un an jubiliar. Tot așa cum îl vom 
numi acum și un an la puterea gîndurilor 
și aspirațiilor noastre celor mai îndrăznețe, 
un an politic, un an crucial. Anul celui de 
al Xl-lea Congres al partidului.

încheiem, ne apropiem de încheierea 
unei etape și inaugurăm, ne apropiem de 
inaugurarea alteia noi, cu mult mai com
plexe și mai dinamice decît toate celelalte 
de pină acum, într-o perspectivă ce di
mensionează însuși acest ultim sfert de 
veac al mileniului, țara cu oamenii și cu 
toate lucrurile și trebuințele ei, după legile 
hotărîtoare ale progresului și civilizației 
comuniste. In fața întregului partid, în fața 
întregului popor, marele forum al comuniș
tilor angajează astfel prezentul și viitorul 
într-o dezbatere de la care nimeni, nici

unul dintre noi, nu poate lipsi. în cifra ma
rilor bilanțuri stă rivna vie a fiecăruia. în 
arcul de rază al fiecărei perspective stau 
mintea și brațele tuturor, in fiece hotărire 
stau gîndurile și inima noastră. Marele 
forum, Congresul al Xl-lea al P.C.R., ne re
prezintă. El este însăși întîlnirea noastră cu 
viitorul, ne întîlnim pe noi înșine și deci
dem asupra mersului nostru prodigios, mai 
departe.

Sinteză a gîndirii și practicii revoluțio
nare a partidului, a experienței de luptă și 
muncă pentru edificarea noii societăți, pro
iectul de Program de care am luat act, 
cum dealtfel întregul ansamblu de docu
mente supuse dezbaterii și aprobării Con
gresului, proiectul de Directive și Tezele 
Comitetului Central, constituie o clară si
tuare a noastră în contemporaneitate, stu
diu și prospecție totodată a viitorului, 
puncte vii de reper ale universului numit 
om și umanitate, în toate determinările și 
transformările sale economice, politice și 
sociale. Ele au obținut întreaga, fireasca și 
necesara noastră adeziune. Ele ne dau în
dreptățiri sentiment de mîndrie că în 
opera în care sîntem angajați, o energie 
vastă, unică ne propulsează, că în marea

și uneori prea încercata, nu întotdeauna 
limpedea conștiință a lumii, o conștiință 
dreaptă ne călăuzește, ea ne veghează și 
ne întărește, ne face să sperăm și să iu
bim, ne înaripează și dă sens existenței 
- Partidul Comunist Român.

Există un asemenea partid, centrul 
nostru vital, și de forța, de gravitația lui 
se încarcă mereu mintea și brațele noas
tre. Există un asemenea partid, dialectică 
a muncii și vieții noastre. De la o șansă 
biologică, tinerețea s-a transformat într-o 
realitate de fapt. România în aceleași 
patru puncte cardinale stă, pe aceeași pa
ralelă, în aceeași poziție față de soare, 
cum de sute și sute de ani. România, cu 
munții și apele ei, cu cîmpiile ei și cu dea
lurile sub licărul acelorași stele stă, dacă 
și lumina lor nu e alta acum, dacă și ele, 
stelele, nu s-au transformat. Alta este însă 
poziția ei de cuget și fapă acum, alta este 
înfățișarea sa, alta este axa el trează a- 
cum, între punctele ei cardinale și pe a-

PE DRUMUL 
CONSTRUIRII 

SOCIETĂȚII 
■>

SOCIALISTE 
MULTILATERAL 
DEZVOLTATE" 

Volumul 10 
(Rapoarte, cuvîn- 

tări, articole. Martie- 
noiembrie 1974) 
a apărut în Editura Politică

A. I. ZAlNESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)

In numărul de azi
® Să urce națiunea spre 

comunism în zbor
• Raportul tinerilor către 

Congres
® Mari bilanțuri 

pective
® România socialistă —prezență 

dinamică în viața internațio*  
nală

mari pers

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a primit 
pe reprezentantul 
Partidului Laburist
din Marea Britanie

(Relatarea primirii în pagina a 7-a)
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I I „TOT CEEA CE
AM REALIZAT

Si i dăm a nsufletirii noastre vamă
F F

i ESTE OMAGIUL
MEU ADUS
PARTIDULUI»

Avem consimțămîntul unui popor I Tn palmele noastre plămădim o țară 
de bogății materiale și spirituale. Dinamica lucidă a patriei, avînd 
partidul ca forță călăuzitoare, se împletește cu energia care aspiră 

spre împlinire și desăvîrșire, se prelungește în toate direcțiile cu forța tînâră. 
Am parcurs în zilele care au precedat Congresul un itinerar al marilor înfăp
tuiri, un itinerar al muncii, dăruirii și pasiunii. Am găsit, cum era de aștep
tat, o frescă dinamică, modernă și optimistă în care se reflectă imaginea 
chipului generației tinere care se simte ocrotit și încurajat, luminat de 
conștiința locului și rolului său în societate, un tineret frămîntat de dorința 
perpetuă a împlinirii. Pe platformele industriale, pe ogoare, în școli și univer
sități, am înțeles rosturile și frumusețea muncii, disciplina, dorința de perfec
ționare în meseria practicată, spiritul de dreptate, de cinste, de respect pen
tru ceea ce este într-adevăr valoros. Tineretul României socialiste intră în 
istoria acestor ani cu energia și demnitatea caracteristică nevoii de a acționa.

Avem consimțămîntul uni 
de bogății materiale 
___ ________ t___ -XI;

Durabilul edificiu
al industrializării

Derulînd faptele, sub semnul marelui eveni
ment pe care țara îl trăiește acum, adunăm în bi
lanțul anului bogat rodul entuziasmului, al hărni
ciei și priceperii, cumulate în succesele pe care 
întregul popor le obține. Mărețul raport al împli
nirilor include eforturile înmănuncheate de fiecare, 
subordonate materializării hotărîrilor partidului: 

ȘANTIERUL NAVAL CONSTANȚA. Sudorul 
Nicolae Belu, vorbindu-ne de munca celor 5 000 
de tineri, care formează 80 la sută din totalul 
constructorilor navali ne spune : „în cinstea Con
gresului avem un avans de 15 zile în montarea 
celor două mineraliere de 55 000 tdw, prin mobili
zarea tuturor la îndeplinirea și depășirea cifrelor 
de plan. Economii de materiale și combustibil, 
folosirea rațională a spatiilor de producție, elimi
narea timpilor neproductivi sînt principalele ini
țiative ale uteciștilor, cu larg ecou în rîndul ti
nerilor. Acestea vor permite livrarea pînă Ia 31 
mai 1975 și respectiv 23 august 1975 a celor două 
mineraliere".

Pentru că modernizarea produselor și tehno
logiilor în condițiile unui ritm deosebit de crește
re a producției este o acțiune care a căpătat o 
deosebită amploare în cincinalul actual. Pretu
tindeni tinerii, fiecare la locul de muncă, au cău
tat să-și aducă o contribuție directă, cît mai sub
stanțială la îndeplinirea acestei cerințe.

„ELECTROTEHNICA". Este o întreplndere, ne 
spune tînărul tehnician Constantin Gavrilă, care, 
prin însăși gama sa de produse — mijloace de 
automatizare, echipamente electrice pentru auto
matizarea proceselor tehnologice, agregate de 
mare randament, laboratoare de testare etc. — 
este menită să contribuie la modernizarea tuturor 
ramurilor industriale. Era firesc 
modernizare să înceapă chiar cu 
noastră. Intrarea în producția de 
cu începutul cincinalului, iar noi 
noștri de muncă și de experiență

ca procesul de 
întreprinderea 

serie a coincis 
numărăm anii 

.în paralel cu 
cei’ ai cincinalului. Cîteva' cifre sugestive prezin
tă ritmul într-adevăr impresionant cu care noul 
pătrunde în halele moderne ale „Electrotehnicii". 
Față de primele produse ale întreprinderii, pon
derea produselor noi evoluează de la 58,7 la sută 
în 1973, la 72,7 la sută în 1974 și 86,0 la sută în 
1975. în cincinalul următor, raportul va cunoaș
te în continuare creșteri însemnate în favoarea 
produselor moderne, competitive și trebuie subli
niat că aceasta se va întîmpla în condițiile spori
rii producției globale cu peste 71 la sută. Sîntem 
un colectiv în care tinerii reprezintă mai mult de 
80 la sută și sîntem conștlenți de faptul că aceas
tă sarcină ni se adresează direct și că răspundem 
de îndeplinirea ei, așa cum am răspuns și pînă 
acum.

Pentru rodnicia pămîntului

în fața pămîntului, confesiunea capătă dimen- 
șiunea treptelor înseși statornicite în noi cu 
migală de generațiile anterioare. Nimic nu este 
spectaculos, totul se desfășoară normal, cu dă
ruire. La ceasul de cumpănă al toamnei, cînd du
ritatea ploilor reci biciuiește pămîntul, mustind 
prin firele de grîu ce prind culoare verde, oa
menii gospodari fac „socoteala anului". O so
coteală cinstită și dreaptă. Cum a ieșit porum
bul 7 Cit s-a realizat ? La cooperativa agricolă 
Plopenl, județul Constanța, tehnicianul Ilie Ca- 
zacu ne vorbește despre oameni și nu despre pro
ducție : „Munca pămîntului șe face cu oameni. Nu 
este o justificare, nu ocolesc întrebarea, dar 
acest lucru se uită de cele mai multe ori. Tinerii

din agricultură, pentru că despre ei vreau să vor
besc, au avut în primul rînd de învățat. Multe 
meserii, multe noi profesii. Nu putem amesteca 
grîul cu vitele și nici grîul cu porumbul. Fiecare 
sector cu greutățile lui".

La IAS Alexandria, județul Teleorman, ingine
rul Victor Mihai ne vorbește de același lucru : 
„Credeți că 30 litri de lapte pe zi se pot scoate 
fără știință ? Sau 10 soiuri de griu, care 
trebuie cultivate după tehnici diferite I Profesia 
de țăran cere specializare, o strictă specializare 
care include un mod specific de acțiune și timp 
riguros de execuție. Bătălia secundelor, aici, în
seamnă ca nicăieri mai mult".

Cu siguranță nu este o noutate, dar 
reprezintă un adevăr controlat de practică. 
Un adevăr al roadelor de peste 5 000 kg la 
grîu, 8 000 kg la porumb, 4 000 litri lapte pe uni
tatea de producție. Un adevăr al angajamentelor 
pe care tinerii lucrători din agricultură, din Plo- 
peni, Alexandria, sau din oricare alt loc din țară, 
profesioniști ai unor „electronice procese vitale" 
le iau și le realizează spre faima agriculturii ro
mânești, înscrisă pe linia modernizării și inten
sificării.

...L-am întrebat pe inginerul Constantin Chio- 
sea, directorul S.M.A. Balaciu, județul Ialomița, 
acum în preajma Congresului, cum definește un 
tînăr mecanizator : „Exemplu în întreținerea ma
șinilor, executant de bună calitate a lucrărilor, 
spirit mobilizator, stăpînirea celor mai noi și mai 
complicate mașini cu care este dotată agricul
tura, însetat de a cunoaște tehnica nouă". Răs
punsul a fost completat de faptul că „noi am 
terminat toate lucrările din această campanie da 
toamnă cu 10 zile înaintea deschiderii Congresu
lui". Acest ultim amănunt a explicat pe de-a-n- 
tregul răspunsul la întrebare. Aceștia sînt meca
nizatorii de azi ! Viitorul de miine al agriculturii 
moderne !

Vigoarea brațului

ostășesc
Ilotărîți să se si

tueze permanent la 
înălțimea nobilei mi
siuni încredințate de 
popor și partid, mili
tarii armatei noastre 
obțin zi de zi succe
se importante în ri
dicarea nivelului 
pregătirii de luptă și 
politice, precum și în 
activitatea desfășura
tă în economia na
țională.

La 15 noiembrie 
a.c., detașamentele 
de ostași care au lu
crat, începînd din ia
nuarie 1971, la siste
mele de irigații Gă- 
lățui — Călărași, Bei- 
bugeac — Sarinasuf, 
Tătaru Sud, Mostiș
tea, Babadag — Sa- 
richioi, Sud Razelm, 
Sinoe, Giurgiu — 
Răzmirești, Valea Ca- 
rasu, Terasele Brăi
lei și Vizirului au 
raportat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
partidului, coman
dantul suprem 
forțelor armate, 
în cinstea celui de al 
XI-lea Congres al 
partidului, au reușit

al
că,

să îndeplinească, 
13 luni și jumătate 
mai devreme, sarci
na încredințată : rea
lizarea, în actualul 
cincinal, a lucrărilor 
necesare irigării a 
260 000 ha.

în preajma mare
lui forum al comu
niștilor români, pri
mind acest raport 
ostășesc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
transmis cele mai 
calde felicitări tutu
ror militarilor 
au contribuit la 
deplinirea, în 
puțin de patru ani> a 
sarcinilor pe întregul 
cincinal încredințate 
armatei în domeniul 
amenajărilor pentru 
irigații.

Felicitările adresa
te de secretarul ge
neral al partidului, 
președintele Republi
cii și 
suprem 
armate 
pentru bravii ostași 
care au lucrat pe 
șantierele de irigații 
o deosebită prețuire 
a muncii lor dîrze, 
desfășurate neîntre-

care 
în- 

mai

comandantul 
al forțelor 

constituie

rupt timp de peste 
1 400 de zile, pe ar
șiță sau ploi, pentru 
a asigura sporirea 
fertilității ogoarelor, 
în această perioadă, 
ei au dislocat pentru 
terasamente 14 308 000 
mc de pămînt, au 
executat 2 310 000 mp 
impermeabilizări, au 
montat 74 km jghea
buri de 
ca 3 300 
te, au 
1 681 000 
beton, 
1 563 construcții 
drotehnice și 33 stații 
de pompare.

Mîndri de înalta 
apreciere cu care se-

beton și cir- 
km conduc- 
confectionat 
mp dale din 
au realizat 

hi-

cretarul general al 
partidului i-a onorat, 
însuflețiți de măre
țul eveniment din 
viata națiunii — Con
gresul al XI-lea al 
partidului — mili
tarii din detașamen
tele de irigații se 
angajează ca, pînă 
la sfîrșitul anului 
1975, să realizeze lu
crări suplimentare de 
irigații pe încă 65 000 
ha, depășind astfel 
cu peste 30 Ia sută 
sarcinile ce le-au re
venit pe întregul 
cincinal.

Col. ing. 
C. PERIANU
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Construind—învățăm,
înălțînd ne perfecționăm

Componenta marilor șantiere ale construcției 
socialiste, devenită o caracteristică definitorie în 
peisajul muncii, este albastru de salopetă, forti
ficată de calendarul timpului constructiv, pe 
umerii viguroși ai brigadierilor. Culoare desprin
să din steagul patriei, albastru salopetelor se 
afirmă cu prestanță în geografia dinamică a vie
ții noastre sociale, în ritmul contemporaneității 
socialiste. Numai în acest an au ființat 8 șantiere 
naționale, pe Platforma industrială Tîrgoviște, Ia 
hidrocentralele Someș și Lotru, termocentralele 
Rogojelu și Turceni, în cadrul sistemelor de 
îmbunătățiri funciare Cetate-Galicea Mare (Dolj), 
Mostiștea și Giurgiu-Răzmirești (Ilfov) unde au 
participat cu brațul peste 6 000 de brigadieri și 
2 500 elevi și studenți.

Așa cum recomanda tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
flecare șantier a devenit un cadru propice unde 
tinerii au învățat să muncească, să-și organizeze 
și să-și conducă propria activitate. Bilanțul șan
tierului Giurgiu-Răzmirești, pentru a exemplifica 
pe scurt coordonatele efortului tineresc, indică o 
realizare cu 2 luni înainte de termen a planului.

Tot în urma indicațiilor partidului, în țară au 
mai fost organizate peste 60 de șantiere județene 
la obiective industriale, agricole, social-culturale, 
cu o investiție totală de aproximativ 450 milioane 
lei. Peste 47 000 tineri, muncitori, țărani, elevi, 
studenți, și-au desfășurat, într-un cadru cores
punzător de muncă, o activitate plină de resorturi 
educative și utile pentru țară. Numărul șantiere
lor și taberelor locale de muncă patriotică a 
depășit 2 000. Peste un milion de elevi și 
studenți au participat la lucrările agricole 
din campania de toamnă, efectuînd lucrări 
în valoare de 100 milioane lei. Enumerarea 
succintă include, In cifre și procente, un fapt 
demn de reținut, acel eroism cotidian la care sînt 
racordați tinerii patriei noastre, un eroism al

marilor năzuințe împlinite, pentru că munca lor 
se regăsește cuprinsă în înfăptuirile socialismului. 
Este dăruirea noastră supremă, a acestor zile 
dinamizate de cuvîntul partidului, care crește tî- 
năra generație în spiritul celor mai nobile idea
luri. Muncim cu vocație și încredere, purtăm în
semnele unei tradiții bogate pe care o reașezăm 
pe treptele de granit ale țării cu devotament, nu 
ne sperie greutățile pentru că avem în față viito
rul luminos al României socialiste.

ngajare fermă, sinceră, pasionantă. Replica efervescentă a tineretului României socia- 
....................... NE AN®AJAM SA RIDICAM COTELE PRODUCȚIEI LAliste la timpul prezent este „I _ __ _ _ _ _ _
NIVELUL CEL MAI ÎNALT AL PUTERII NOASTRE DE MUNCA". Raportind Congresului par
tidului rezultatele muncii avîntate pe coordonatele construcției socialismului, întregul tine

ret își exprimă hotărîrea de a-si subordona întreaga putere creatoare materializării directivelor 
partidului, menite să jaloneze drumul României spre culmile progresului ți civilizației. Ceea ce 
garantează înfăptuirea acestor planuri mărețe este munca noastră, pasiunea pe care o investim 
în actul cotidian al creației, experiența pe care am cucerit-o in decursul acestor ani constructivi, 
adeziunea noastră fierbinte, unanimă, însuflețită de ideile cuprinse în Programul partidului.

ȘTEFAN DORGOȘAN 
CONSTANTIN DUMITRU

ll cunosc din ’72 pe băiatul 
acesta care ne spune că are 
20 de ani și a strins în a- 
cest răstimp de viață — 
viața care a însemnat școa
lă — un buchet de realizări 
pe care „din suflet il ofer 
drept mulțumire partidului". 
Era elev într-a XlI-a la Li
ceul nr. 1 din Roșiorii 
Vede. Venise

de 
la București 

să-și primească, alături de 
alți patru uteciști, medalia 
de argint și diploma, venite 
de undeva, de foarte depar
te, din Japonia, pentru par
ticiparea cu două lucrări 
„minitehnice" la Tîrgul inter
național de invenții ale ele
vilor desfășurat la Tokio, 
îndrăznise să „dovedească" 
ce se întimplă cu un adoles
cent în timp ce este elev în
tr-o școală a României. A- 
tunci am scris despre el. 
Dar ce am scris a fost de 
mult depășit. Acum 
student, in anul I, la 
la Universitate. După 
luni și-a satisfăcut 
militar „T.R.". Nu 
„oricum" 
titlul de .
te". în corespondența săptă- 
mînilor de militărie i-a so
sit și o înștiințare cu totul 
inedită 
tară : 
realiza 
pentru 
țelor simultan _
clasă" de către întreprinderea 
Didactică — București, vă 
rugăm să ne trimiteți docu
mentația tehnică de execu
ție și devizul de cheltuieli".

Primul certificat de inven
tator din partea O.S.I.M.-u- 
lui l-a primit pentru o lu
crare din anul 1970, la 16 ani. 
La acea vîrstă a creat, si
multan, trei invenții. De la 
17 ani datează a patra inven
ție și al doilea brevet de in
ventator. La 19 ani, deci, 
după ce anticipase majora-

este 
Fizică, 
ce opt 
stagiul 
putea 

ci încheindu-1 cu 
„Militar de frun-

într-o unitate mili- 
„Pentru a se putea 
instalația „aparatului 
verificarea cunoștin- 

la întreaga

MESERIA
SE ÎNVAȚĂ
CU ADEVĂRAT
ÎN
UZINA

Florian Dinache este elev 
în anul III al Școlii profe
sionale Galvani — Tei (Li
ceul mecanic nr. 7). L-am 
cunoscut nu la școală, ci în 
halele de montaj ale între
prinderii 
București, 
ceilalți colegi de an, își con
tinuă și desăvîrșește în con
diții de producție, pregătirea 
profesională. Condițiile sînt 
cu totul altele, mult mai 
bune, dar și răspunderea e 
mai mare. Știe că are o nor
mă zilnică de îndeplinit și 
că din mîinile sale trebuie 
să iasă numai produse de ca
litate, contribuind în felul 
acesta și la îndeplinirea sar
cinilor de plan ale întreprin
derii. Lucru foarte important 
pentru el oare după absolvi
rea școlii va munci aloi ca 
lăcătuș mecanlo. Faptul că

„Automatica" din 
Aici, alături de

tul cu un succes internațio
nal, numele îi este înscris 
printre inventatori cu bre
vete oficiale. Ca, în mal anul 
acesta, tot pe numele sergen
tului „T.R." să sosească și 
insigna de „Inventator". Pre
miantul I fără pauze, timp 
de 12 ani, secretarul U.T.C. 
pe școală a considerat că nu 
poate rămine numai benefi
ciar al unui învățămint ca- 
re-1 propulsează în viitor. 
Aparatele de verificarea cu
noștințelor și respectiv de 
predare și verificarea cu
noștințelor de trigonome
trie, brevetate în țară 
— fiind recunoscute și In 
străinătate — depun măr
turie cum poate un tînăr be
neficia de școală și școala de 
tînăr. Ne povestește cum a 
trăit cei 20 de ani, cum s-a 
indentificat cu învățătura și 
munca și se întreabă dacă 
poate îndrăzni să spună ce a 
spus la început : că oferă 
partidului drept omagiu, rea
lizările lui din cei 20 de ani 
de viață, atît ciți are azi. 
Dirigintele Iul de la școală 
confirmă că da, poate : „Văd 
în el un viitor om de știință 
strălucit. El însuși discipli
nat, are o influență mare a- 
supra colegilor săi și o fo
losește pentru a ajuta la edu
carea sănătoasă a acestora. 
Sint întru totul de acord că 
va putea deveni un cercetă
tor de vază în probleme de 
fizică. Este un nume de care 
vom mai auzi". Călin Rădu- 
lescu — acesta este numele 
de care, cu certitudine, vom 
auzi. Pentru că, afirmă el, a 
învățat cea mai durabilă și 
splendidă lecție comunistă : 
în tot ce faci " / 
gîndul că poți trăi și ca un 
mediocru, mai comod ; tot 
ce faci trebuie să aibă stră
lucirea efortului și dăruirii.

să-ți refuzi

LUCREȚIA LUSTIG

profilul meseriei este destul 
de larg, îi permite de pe 
acum să se adapteze destul 
de ușor la condițiile concrete 
din uzină. Meseria pe care o 
învață nu a fost aleasă la in- 
timplare. Și nici această în
treprindere. Știe că uzina va 
cunoaște în viitor o dezvol
tare considerabilă avind în 
vedere că produce echipa
ment pentru automatizarea 
tuturor unităților industriale 
din țară, această cerință fi
rească a unor economii mo
derne. Gindurl de viitor ? 
După încadrarea in produc
ție să urmeze, la seral, 
cursurile unui liceu Indus
trial pe profil. Poate va ur
ma și o facultate. Tot la se
ral. Invățămfntul nostru ac
tual permite acest luoru.

ION MIHALAOHE
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COLECTIVE COMUNISTE DE
Acum, cînd facem bilanțul 

unei perioade ce a marcat am
ple și multiple prefaceri în în
treaga viață a societății româ
nești, firesc este să includem 
în această sinteză a devenirii 
noastre și tineretul. Și aceasta 
cu atit mai mult cu cit perioa
da scursă de la Congresul X a 
însemnat și pentru tînăra gene
rație, angajată plenar în efortul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
organizația ei revoluționară, o 
perioadă a unor sporite răspun
deri, o perioadă a creșterii ca
litative, a unor noi și importan
te exigențe cu care au confrun
tat-o viața, practica politică și 
socială.

„Această perioadă — ne spu
ne tovarășul Ilie Codreanu,
prim-secretar al Comitetului
județean Timiș al U.T.C. — a 
însemnat și pentru organizația 
noastră 
nouă. Și cînd spun aceasta mă 
gindesc la faptul că organiza
țiile U.T.C. au fost investite cu 
răspunderi noi, sporite în în
făptuirea liniei politice a parti
dului. în această perioadă 
apărut documente politice 
maximă importanță cum 
cele formulate la Plenara 
3—5 noiembrie 1971 sau proiec
tul de norme ale eticii și echi
tății socialiste.

Tot în această perioadă tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a în- 
tilnit de mai multe ori cu con
ducerea organizației noastre, ul
tima întîlnire, cea de la 1 fe

o perioadă calitativ

au 
de 

sînt 
din

bruarie anul acesta, mareînd 
începutul unui moment de co
titură în întreaga viață și mun
că a organizației. Practic, toate 
aceste fapte au condus la în
tărirea forței, a responsabilită
ții politice a organizațiilor 
U.T.C., le-au format și impus 
ca puternice colective 
care revoluționară a 
lui".

Confruntînd istoria 
ani cu faptele ei desprindem 
un sens unitar, consecvent — 
creșterea și întărirea continuă 
a rolului organizației U.T.C. în 
formarea și afirmarea tineretu
lui ca un constructor de nădej
de al socialismului. Un exem
plu în acest sens ni-1 oferă și a- 
firmațiile lui Dumitru Constan
tin, șef de echipă la întreprin
derea de vagoane din Caracal, 
una dintre „premierele indus
triale" ale acestor ani : „Nu 
cred că am să pot despărți 
vreodată formarea mea ca mun
citor de climatul de exigență 
și răspundere din organizația 
noastră U.T.C. Eu eram, cum 
se spune, un muncitor la „pri
ma generație", iar organizația 
U.T.C. a fost aceea care mi-a 
format deprinderile responsabi
lității, ale seriozității, sentimen
tul datoriei. Dacă uzina m-a 
format ca muncitor, atunci 
trebuie să spun că organizația 
U.T.C. mi-a conștientizat răs
punderile ce-mi revin mie și 
generației mele, m-a format nu 
prin precepte, ci prin exemple 
de fiecare zi, convingerile mele

de edu- 
tineretu-

acestor

etice, principiile morale pe ca
re mi le-am asumat drept con
vingeri de viață". Aceeași idee, 
a organizației U.T.C. ca factor 
de conștientizare a marilor răs
punderi de generație, o subli
nia și studenta Angela Șandru 
de la Facultatea de filozofie a 
Universității București : „Anii 
din urmă cu multiplele lor 
prefaceri ne-au conferit un nou 
ideal, acela de a fi specialiști 
cetățeni, participanți activi și 
responsabili la întregul proces 
de producție materială și spiri
tuală a țării de a ne socoti re
alizați numai în relație directă 
cu valoarea socială a muncii 
noastre. Am în vedere faptul 
că acești ani au fost marcați de 
importante măsuri pentru per
fecționarea continuă a învăță- 
mîntului românesc, măsuri la a 
căror elaborare și traducere în 
viață asociațiile studenților co
muniști și-au adus contribuția 
directă. ' , ' .
cițiu de responsabilitate cred 
la maturizarea
noastre și, implicit, a fiecăruia 
dintre membrii ei. la creșterea 
prestigiului ei în rîndul întregu
lui tineret". Ideea este continu
ată de Florica Saioc, la
borantă la Combinatul de în
grășăminte chimice din Tr. Mă
gurele : „Cred că bilanțul nos
tru ar fi incomplet dacă nu am 
adăuga și numeroaselor concur
suri și olimpiade profesionale, 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ in îndeplinirea cincinalu-

Așadar, acest exer-
plincontribuit din

organizației

LUPTA SI MUNCA
9

lui înainte de termen". Bilanțul 
ei, care numai în județul nos
tru, Teleorman, cifrează pentru 
acest an acțiuni în sprijinul 
producției de peste 8 milioane 
lei, cuprinde totodată și o pu
ternică valoare educativă, for
mativă. Astfel, deci ținem sea
ma că în județul nostru în 
acest an au fost date în exploa
tare importante capacități in
dustriale, ceea ce a făcut, evi
dent, să crească numărul tineri
lor muncitori, vom înțelege 
sarcinile sporite ce au revenit 
(și nu doar pe plan profesio
nal) organizațiilor U.T.C. Or, a- 
ceastă inițiativă-întrecere a ofe
rit cadrul unei multilaterale 
formări a tinerilor muncitori, 
climatul propice al unei între
ceri a fiecărui tînăr pentru mai 
mult, pentru mai bine." Și tot 
despre inițiativă, despre va
loarea ei morală, despre 
contribuția organizațiilor U.T.C. 
la un real climat de e- 
mulație a ținut să adauge 
un amănunt semnificativ și 
Florea I’eța, mecanizator la sec
ția Padea a S.M.A. Segarcea 
(județul Dolj) : „Nu-i de a- 
juns ca numeric noi, tinerii, să 
reprezentăm, într-un colectiv de 
muncă, majoritatea. Esențiale 
sînt faptele noastre, munca 
noastră. Am văzut acest lucru 
într-o întîmplare recentă. La 
noi tinerii constituie 90 la sută 
din numărul total al personalu
lui. Așadar, numeric constituiam 
o forță. O forță, dar potențială. 
Era nevoie de altceva, de fapte

de muncă, singurele în stare să 
convingă, să ne impună. în acest 
fel, putem aprecia și Inițiativa 
organizației noastre U.T.C. de a 
prelua prin autoutilare sarcina 
unei stații service operative care, 
ea singură, a asigurat asistența 
tehnică pe întreaga perioadă a 
campaniei agricole. în aparență 
e vorba doar de un simplu fapt 
de muncă. Dar mă Întreb și astăzi 
am fi fost noi cu adevărat o 
forță, am fi avut noi același 
prestigiu în stațiune dacă orga
nizația U.T.C. nu ar fi avut ini
țiativa de a mobiliza efortul 
nostru într-o direcție eficientă 
pentru unitate ?“.

Recapitulăm o perioadă den
să, o perio.dă în care organi
zația noastră, membrii ei au 
străbătut un drum important 
de maturizare, de afirmare ca o 
tot mai puternică forță a pro
gresului multilateral al patriei. 
O perioadă în 
plin consens 
faceri ale 
s-a 
mai 
de 
Iar 
rum 
raporta cu mîndrie într-un glas 
cu țara că sîntem hotărîți ca pe 
viitor să ne străduim a fi demni 
de înaltul mandat de a reprezen
ta, cum 
tală a 
suși al 
liste".

care, în de- 
cu marile pre- 
țării, tineretul 

maturizat, și-a educat 
temeinic răspunderea față 
muncă, față de viață, 
astăzi, la marele fo
al comuniștilor, putem

spune Carta fundamen- 
partidului : „viitorul în- 
națiunii noastre socia-

ȘERBAN CIONOFF
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SÂ URCE NAȚIUNEA
SPRE COMUNISM ÎN ZBOR

Românii au privit spre frun
țile înalte ale Carpaților fi pri
virea a dat ocol, rotundă, țării. 
Țara românească este rotundă, 
sferp este semnul ei, ca și al Pă- 
mîntului, iar sfera este o formă a 
materiei care închide în ea per
fecțiunea fără accident. Aici, pe 
pămîntul patriei noastre, trebuie 
căutat sensul marilor întîmplări 
— modelați cum sîntem după 
sferă și după sensul ei primor
dial. Spunem Partid. Spunem 
Comunism. Spunem Român. 
Spunem P.C.R. — și ne regăsim 
toți, acolo, în înaltele inițiale, cu 
tot ce avem mai adevărat, mai 
profund, mai peren, ne regăsim 
cu toții în aceste inițiale ■ cu tot 
ce avem mai esențial de lăsat 
în fii.

Spunem Partid. Spunem 
Ceaușescu. Spunem România. 
Spunem P.C.R. — și linia per
fectă a sferei se întoarce de unde 
a plecat, în aceeași rotundă pri
vire asupra viitorului, asupra 
țării, asupra lumii și asupra 
noastră, pentru că Partid- 
Ceaușescu-România înseamnă 
tot ce avem mai profund, mai 
adevărat, mai peren, mai esen
țial de lăsat fiilor, mărturia pre
zentului nostru fierbinte, mărtu
ria alchimiei în care sîntem in
gineri și materie — și prin care 
naștem lumea viitorului.

COLOANA FĂRĂ 
SFÎRȘIT

Prin nașterea sa aproape de 
nașterea veacului, Partidul Co
munist Român își începea des
tinul fundamental în destinul 
fundamental al veacului româ
nesc douăzeci. Legitate istorică 
și metaforă. Scînteia gîndirii co
muniste se născuse demult, din 
nou nu este o întîmplare faptul 
că se publica în românește „Ca
pitalul" lui Marx la foarte scurt 
timp de la apariția ediției origi
nale. Nu este o întîmplare — fi 
nu avea cum să fie — că într-o 
vreme confuză ca spirit, ca orice 
început de epocă, România mo
dernă începea cu Nicolae Băl- 
cescu, omul care a ars ca o fla
cără pentru popor, omul care nu 
concepea libertatea dinafară fă
ră libertatea dinăuntru, acel ma
re Nicolae care se întîlnește în 
verticalitatea principiilor, în in
transigență fi puritate morală, 
în devoțiune pentru popor cu 
Nicolae Ceaușescu — omul care 
ne reprezintă și ne însumează 
pe toți, așa cum prezentul însuși 
însumează o istorie nobilă a unui 
popor cu dor de libertate. Dină
untru fi dinafară. In numele a- 
cestei libertăți s-a născut Parti
dul Comunist Român, in numele 
acestei libertăți înțelese în sen
surile ei totale a crescut și s-a 
dezvoltat, ne-a crescut și a dez
voltat un fel de a fi, de a gîndi 
și a trăi comunist — chezășie fi 
nobilă, puternică armă pentru 
construcția viitorului patriei. 
Monștrii născuți din somnul ra
țiunii au scos în afara legii, la 
foarte scurt timp de la consti
tuire, Partidul Comunist Român. 
Dar există o lege superioară, o 
lege absolută, o lege istorică și 
o lege morală din care niciodată 
Partidul Comunist Român n-a 
putut fi scos. Legea dreptății. 
Legea prin care se decretează a 
fi eroi, se decretează a fi nemu
ritori, se decretează a fi demni 
de monumente în sufletul Na
țiunii toomai cei care luptă îm
potriva făuritorilor de legi ne
omenești, retrograde, medievalii 
pe care-i numim burghezi, vîn- 
zătorii de țară care ne-au tîrît 
în războaie, cei care au pus tal
pa pe sufletul țărănimii române 
și-au ciuruit-o cu gloanțe, cei 
care au ars cărțile lui Sadovea- 
nu și l-au împușcat pe Nicolae 
lorga, cei care sugeau vlaga, in
teligența și sudoarea nobililor fii 
ai patriei, țăranii, muncitorii și 
intelectualii care, urmași ai lui 

Bălcescu, ardeau, luptînd, pentru 
țară. Comuniștii au fost tîrîți în 
închisori, au fost tîrîți în fața 
unor judecăți în care justiția 
era legată la ochi — niciodată 
drapelul comunist, ciuruit de 
gloanțe, înnobilat de sîngele fii
lor săi n-a putut fi coborît de 
pe frontispiciul patriei.

Ieșit din neagra ilegalita
te învingător nu numai în lup
ta ou dușmanii țării, ci și în lup
ta cu propriile confuzii interne, 
greșeli și șovăieli, Partidul Co
munist Român și-a asumat des
tinul patriei lucid fi înțelept, cei 
treizeci de ani de libertate sînt 
toți atîția de victorii, obținute 
într-un drum vertical, de absolu
tă strălucire morală, într-o per
manentă luptă pentru mai bine, 
pentru edificare, pentru limpezi
re, pentru binele oamenilor, pen
tru luminarea lor spirituală, pen
tru înflorirea economică a patriei. 
„în perioada făuririi societăți 
socialiste multilateral dezvoltate 
și a trecerii spre comunism par
tidul va continua să constituie 
forfa politică conducătoare a 
întregii activități economico-so- 
ciale. Acest rol al partidului, re
cunoscut de întregul popor este 
rezultatul politicii sale juste, mat- 
xist-leniniste, al identificării lui 
depline cu interesele vitale ale 
maselor populare, al capacității 
sale de a conduce cu fermitate 
poporul pe calea eliberării so
ciale și naționale, a făuririi so
cietății socialiste, a ridicării bu
năstării materiale și spirituale" 
— se spune în proiectul de Bro

.•.Partidul sînt oamenii, istoria sa este 
istoria oamenilor, conștiința lui este conști
ința oamenilor. Putem spune cu deplin temei: 
partidul sîntem noi, membrii săi, reprezen
tanții poporului. El nu este nici mai bun, 
nici mai rău decît sîntem noi, clarviziunea 
sa este clarviziunea colectivă a membrilor 
săi, a conducerii sale. Sîntem astăzi întru 
totul îndreptățiți să afirmăm: partidul este 
poporul, reprezentat prin cei mai buni fii ai săi.

NICOLAE CEAUȘESCU

gram al Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, Program pe care comuniștii 
adunați în marele forum, Con
gresul al XI-lea, îl vor adopta ca 
lege pentru viitorul nostru, al tu
turor. Strîns uniți în jurul parti
dului ca în jurul unei axe cu 
vertebre luminoase, românii și-au 
dezvăluit în acești treizeci de ani 
excepționala capacitate de efort 
și excepționala capacitate crea
toare, soarele din stema noastră 
luminează o țară de o neasemui
tă frumusețe, a cărei zestre de 
frumos crește an de an, veghea
tă de ochiul lucid al Partidului. 
Credincios principiilor ferme ale 
marxism-lemnismului și ale in
ternaționalismului proletar, Parti
dul Comunist Român, posesorul 
unei vaste experiențe de luplă 
și conducere a societății și-a ela
borat propria-i strategie fi tacti
că de construire a comunis

mului. Politica aceasta, în- 
nobilată de un profund patrio
tism, politica de cinstire a trecu
tului istoric și de construcție a 
viitorului în prezent, politi
ca de prietenie bazată pe 
principiile egalității și respec
tului reciproc cu toate popoare
le constructoare ale socialismului 
și cu toate popoarele lumii iubi
toare de pace, progres și cola
borare a găsit ecou profund în 
inimile Națiunii. A fi comunist 
în România este un titlu de 
înaltă cinste. A fi comunist 
în . România înseamnă să-ți 
iubești fierbinte patria și idea
lurile ei de liberă înflorire, în
seamnă să pui în slujba acestor 
idealuri .tot ce ai mai bun în 
ființa ta. Nobila frunte a parti
dului este luminată de cel mai 
înalt umanism, umanismul lucid 
și înțelept izvorît din principiile 
fundamentale ale comunismului, 
totul pentru om, totul prin oa
meni — . niciodată trădate, tot
deauna gîndite și înțelese crea
tor, în litera lor profundă, care 
este litera faptei.

UN OM INTRE x 
OAMENI

El este un om adevărat. Adică, 
d este un comunist adevărat. El 
este un luptător. El a cunoscut, 
la vîrsta marilor idealuri, cele 
mai absolute idealuri — idealu
rile socialismului. El a plătit la 
anii impetuoși ai adolescenței 
dorul de libertate cu propria li
bertate. El a știut 'să transfor
me detenția în universitate poli

tică. El a știut să vadă lumina 
care va veni. Niciodată conștiin
ța lui de comunist n-a fost pă
tată. Niciodată neobosita lui dra
goste pentru patrie n-a cunoscut 
oboseala. El nu cunoaște obo
seala. Niciodată înalta lui morali
tate și înaltul lui umanism nu 
s-au îndoit de sine — pentru că 
niciodată el nu s-a îndoit de 
Partid. El, Nicolae Ceaușescu, 
simplu spus, este un conducător 
adevărat, pentru că investitul a 
lui pleacă din inimile noastre. 
Pentru că l-am simțit întotdeauna 
aproape, pentru că l-am simțit 
întotdeauna tînăr, ca acei mari 
oameni pe care pămîntul româ
nesc i-a dat țării, a căror 
vîrstă și al căror destin sînt 
destinul devenirii și vîrsta creș
terii patriei. El, care a cunoscut 
ilegalitatea și oprimarea, și-a 
păstrat forța morală de a con
strui legalitatea și libertatea. 
Cuvîntul de ordine interior al 
acestui bărbat pe care Națiu

nea l-a ales, ca și cînd și-ar fi 
ales propriul nume, este mun
ca neobosită, creatoare, dinamică, 
pentru ca patria care l-a ales ca 
pe propriul ei nume să ajungă 
o grădină înfloritoare și noi, 
fiecare din noi, să fim un grădi
nar de elită. El urăște lenea, 
minciuna și incompetența. El 
cunoaște patria pe care o condu
ce pentru că niciodată patria n-a 
avut un conducător care să vină 
atât de des spre matca ei, acolo 
unde se coace pîinea, acolo unde 
se coace oțelul, acolo unde ard 
idei. Pentru că propriile sale 
idei în fundamentarea politicii 
partidului fi a întregii națiuni 
sînt fundamentale. El este cel 
mai bun român al României, 
pentru că niciodată un român 
n-a fost un astfel de ambasador 
al țării sale pe meridiane. Ni
ciodată prestigiul României nu 
a cunoscut o astfel de strălucire 
— pentru că strălucirea presti
giului României noastre contem
porane este strălucirea principii
lor și a Faptei — principii și 
fapte pe care secretarul 
general al partidului, le 
susține cu intransigență, prin
cipii și fapte cărora el 
însuși cu numele său nepă
tat, de adevărat comunist, le con
turează și le dă consistență mo
rală. El poartă un permanent și 
creator dialog cu poporul. In 
toate marile hotărîri ale partidu
lui el a vegheat ca poporul să-și 
spună cuvîntul. El este un con
ducător care vorbește cu un elan 
însuflețitor, care știe că fiecare 
vorbă spusă are greutate — el 
este un conducător care știe să 

asculte. Principiul muncii co
lective, principiul democrației de 
partid și al democrației sociale 
n-au avut niciodată o asemenea 
certă funcționalitate — și aici 
trebuie căutată una dintre pîr- 
ghiile importante care pun în 
mișcare forțele creatoare ale 
României socialiste. Desigur, el 
este un om înțelept și această 
înțelepciune s-a vădit în toate 
indicațiile pe care el le dă oame
nilor care construiesc, desigur, el 
este un om care se simte res
ponsabil de fiecare fir de grîu 
risipit, de fiecare turbină care 
stă, de fiecare minte care se 
îndoiește de sine. Pilda propriu
lui său dinamism politic și inte
lectual este pentru noi chezășie 
fi reper. Pilda intransigenței sa
le politice este pentru noi sem
nul și sensul intransigenței și 
fermității politice a Partidului 
Comunist Român. Sub semnul 
abnegației și al curajului se a- 
șează întreaga sa responsabilitate 

pentru învestitura poporului — 
iar poporul simte aceasta și-l 
urmează. Comunist de o înaltă 
accepție a cuvîntului, el este 
comunist român. Intransigența sa, 
capacitatea de muncă fi de gîn- 
dire creatoare, ochiul său pri
vind atent lumea și privind a- 
tent țara, cu o atenție de părinte 
și fiu — demonstrează că matu
ritatea României noastre tinere 
își așează efigia în cei mai buni 
fii — iar el este cel mai bun fiu 
al poporului. In epoci fertile, de 
mare anvergură, România a 
știut să ridice spre națiune a- 
Cel om chemat să-i dea un pro
fil și să-și pună numele semnă
tură pe o epocă. Literele nume
lui său sînt de aur, pentru că, 
iată, România comunistă a știut 
să ridice un om care să-i con
ducă destinele în cea mai în
floritoare, cea mai îndrăzneață, 
cea mai dinamică și cea mai fer
tilă epocă a sa. Semnul acestei 
epoci este luciditatea și con
strucția — Nicolae Ceaușescu 
este cel mai lucid constructor pe 
care patria l-a născut pentru 
propriul ei edificiu. Gospodar în 
cel mai frumos și tradițional sens 
românesc al cuvîntului, bogat su
fletește cit o țară, știind să iu
bească acest pămînt cu patima 
poeților, acuitatea gînditorilor 
și activismul comunist, Nicolae 
Ceaușescu înseamnă pentru noi 
firul de sevă puternică pe 
care tradiția îl trimite prin 
prezentul vieții lui exempla
re spre viitorul fiilor pentru 
care construim. Așa cum toate 
marile hotărîri ale partidului și 
statului sînt puse în dezbaterea 
națiunii — națiunea a investit pe 
delegații la Congresul al XI-lea 
cu înalta sarcină de a exprima 

' voința întregului popor t Nicolae
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, să fie reales 
în înalta funcție de a fi purtăto
rul de drapel al partidului, pen
tru că Națiunea are în el litera 
și semnul bătăilor inimii sale.

EMBLEMĂ PENTRU 
ROMÂNIA

Am auzit o întîmplare autenti
că, ca o legendă. O întîmplare 
cu un olar. Olarul a avut un fiu. 
Un fiu așteptat de mult, un fiu 
care era marele merit al trecerii 
sale prin lume. Ca orice olar, el 
avea în curte lut, iar lutul acela 
din care se făceau oale, și care nu 
era mii, și care era ca o pastă 
fecundă, se răspîndise în curte, 
se așeza pe tălpile olarului și el 
le ștergea cu grijă, fără să arunce 
lutul, din care făcea ulcioare 
care cîntau la nesfîrșit pe roata 
lui de olar cîntecul pămîntului. 
La nașterea fiului său, olarul l-a 
luat în brațe și l-a dus în curtea 
cu lut, unde i-a imprimat talpa 
mică și fragilă, ca un semn 
hieratic și pur, în pasta lutoasă. 
In fiecare an lua copilul și ală
turi de talpa din anul trecut se 
desena talpa din anul celălalt. 
Acest semn al mersului copilului 
creștea din an în an. Curînd 
flăcăul singur se ducea să îm
plinească ritualul, și pe acel 
drum de pași ai creșterii sale 
mai adăuga un pas, din ce în ce 
mai apăsat, din ce în ce mai 
adine, în lut. Astfel s-a închegat 
un drum de om prin lume, fi 
lumea se uita cu mirare în curtea 
îmbătrînită de timp, în care pașii 
creșteau an de an, ca vii, iar lu
tul îi îmbrățișa fără să-i acopere, 
pentru că ei nu erau pași, ci o 
viață de om.

Patria noastră pe care o vedem 
crescînd an de an, făcînd mari 
pași în timp fără să calce urma 
trecutului niciodată, fără să îm
prăștie lutul natal niciodată, mi-a 
amintit tulburătoarea întîmplare 
a olarului de pe plaiurile su
cevene — unde am auzit-o.

Am fost odată într-o casă. Era

o oasă unde crescuse un om ilus
tru al țării. Adică, nu mai era 
tocmai casa aceea. Timpul tre
cuse peste dînsa și oamenii din 
jurul casei, cu adîncă pioșenie, 
ridicau un gard, văruiau un zid. 
Pe urmă au venit specialiștii fi 
s-au supărat, casa nu mai era 
chiar cea autentică, nici măcar 
în stil, pentru că timpul trecuse 
fi peste oamenii din jurul ei, au 
adăugat-o și au păstrat-o după 
forma și sufletul caselor lor. Ge
nerațiile care s-au succedat îfi 
lăsaseră amprenta în această 
dragoste pentru casa în care se 
născuse un mare om, iar specia
liștii se întrebau acum dacă s-o 
reconstruiască așa cum a fost sau, 
dimpotrivă, să lase urmele aces
tei pioase iubiri care se consti
tuiau într-o adevărată istorie de 
arhitectură — adică de filozofie 
și simțire. Intîmplările acestea au 
un sens adine. România, țară 
frumoasă ca o mireasă, este un 
cînteo pios de iubire. Pămîntul 
acesta, binecuvîntat cu filozofie și 
artă, cu legende și codri de o 
neasemuită frumusețe, binecuvîn
tat cu tăcere și cu un fel al miș
cării care seamănă cu un cîntec, 
este un loc al iubirii. Generoși fi 
calzi, românii iubesc — și ce 
formă mai acută, mai înaltă și 

mai profundă a iubirii poate fi 
decît iubirea de țară P Fi
ințe solare, românii iubesc 
verticala Carpaților care le-a 
modelat firea împătimindu-i 
de verticală. Să mergi prin 
România și să te lași într-un 
lan de grîu și să simți cum cresc 
din tine doine fi legende. Să 
mergi prin România și să asculți 
cîntecul fără sfîrșit al Oltului fi 
să asculți cîntecul fără sfîrșit al 
zidurilor de mănăstire printre 
care trec năluci de cărturari fi 
voievozi, să mergi prin satele 
române fi să te pătrundă aerul 
pur al omeniei lor, al căldurii lor 
sufletești. Orașele însă, orașele 
sînt ale noastre. Oricîtă tradiție 
ar fi adunat în ele orașele, oricîtă 
istorie s-ar cuibări în zidurile lor, 
orașele, toate orașele României, 
sînt ale timpului nostru. Ele sînt 
mîndria și nașterea noastră, pen
tru că noi și nașterea noastră sînt 
semnate pe aceste ziduri înalte și 
colorate, tații și fiii noștri lucrea
ză în aceste spectaculoase uzine, 
trepidația timpului nostru îndul
cește acest asfalt încins de urme
le pașilor noștri. Este atît 
de adevărat aceasta, îneît satul 
însuși, matcă și glorie, așteaptă 
orașul cu nerăbdare, așteaptă ca 
acolo, în vatra străbună, să se ri

dice zvelte, vesele și impetuoase 
semnele orașului nostru socialist.

România, patria noastră scum
pă, așa rotundă și înconju
rată de păduri, munți și 
ape cum se află, seamă
nă cu o zveltă fregată cu velele 
întinse spre viitor. Chipurile oa
menilor ei sînt din ce în ce mai 
frumoase. Inteligența și cultura 
oamenilor ei le modelează mișcă
rile, munca, pașii, iubirea. Un om 
cu o carte — emblemă pentru 
România. Un om la pupitru de 
comandă ■— emblemă pentru 
România. Un om la volan — 
emblemă pentru România. Un om 
într-un lan de grîu — emblemă 
pentru România.

Partidul — Ceaușescu — 
România — emblemă pentru 
sufletele noastre de români. 
Partidul — Ceaușescx: — 
România — deviză pentru Con
gresul al XI-lea, cel chemat să 
se înscrie în istoria patriei cu 
acele litere de aur care iradiază 
și cheamă viitorul mai aproape, 
pentru a-i desena conturul și a-l 
ridica spre soare, tînăr și puter
nic, sănătos și impetuos, născut 
din părinți liberi, frumoși și în
țelepți.

SMARANDA JELESCU
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© Față de un ritm mediu anual de creștere a producției globale industriale și a producției globale agricole 
de 8,5-9,5 la sută și 28-31 la sută cît prevedeau Directivele Congresului al X-lea, realizările preliminate pe 
4 ani indică atingerea unui nivel de 13,7 la sută și respectiv 30 la sută © Volumul investițiilor alocate 
în perioada 1971-1974 însumează 413 miliarde lei ® Au intrat în funcțiune circa 1600 de obiective și 
capacități de producție industriale și agrozootehnice ® în 100 zile din acest an se realizează întreaga 
producție a anului 1965 © Începînd de la 1 august 1974 două milioane de oameni ai muncii beneficiază de 
retribuție majorată © Numai în acest an, pînă la 1 noiembrie 1974 s-au mutat în casă nouă 70000 de familii
• S-a generalizat treapta 1 de liceu © La sfîrșitul anului 1973 existau 12660 grădinițe, cuprinzînd 
726000 preșcolari © Alocațiile pentru copii s-au mărit cu 36 la sută iar pensiile de asigurări sociale cu 20 la sută
• într-un dialog neîntrerupt cu întregul partid, cu întregul popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a efectuat 
un număr de 301 vizite de lucru în combinate, fabrici, uzine, șantiere și alte unități industriale, 61 în unități 
agricole cooperatiste și stațiuni experimentale, 23 în institute de cercetări și proiectări, 53 de vizite 
consacrate analizei modului în care se aplică hotărîrile partidului privind creșterea nivelului de trai 
al populației 0 S-a adoptat Programul partidului privind îmbunătățirea activității ideologice, ridi

carea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor.

unsprezece

cinci ani

Uzina de strunguri din Tîrgoviște — creație a actualului cincinal.

Ai ■cit in

In cinci ani, 658 miliarda lei 
investiții — adică tot atit cit în 
îl ani anteriori ! In cinci ani, 
peste 2 400 de noi capacități de 
producție, obiective industriale 
și agrozootehnice prevăzute să 
intre în funcțiune ! De ele, de 
toate acestea, de înfăptuirea lor 
se leagă puternic și numele ge
nerației noastre tinere care, con
struind, și-a creat condițiile pro
priei afirmări. ___

Si iată : PORȚILE DE FIER, 
LOTRU, SOMEȘ, ROVINARI — 
veritabile trepte sculptate în 
timp spre viitor — reprezintă 
istoria pe care ne sprijinim, 
școala muncii, instituția la care 
s-au format și au crescut în 
succesiunea anilor generații de 
tineri, puternic și de nădejde 
eșalon al clasei muncitoare. Ele 
reprezintă nu numai un admi
rabil exercițiu de virtuozitate 
tehnică, un examen al unei na
țiuni în plină afirmare, ci în
seși munca și viața noastră a 
tuturor și a vîrstei uteciste în
deosebi, mîndria noastră.

O bătălie, cu un obiectiv 
precis — creșterea producției de 
energie electrică de la 35 088 
milioane KWh în 1970, la 50 800 
milioane KWh în 1974 — cu 
termene și etape riguros dimen
sionate, cu deschideri largi spre 
viitor, în strîns consens cu in
teresele țării și capacitatea po
porului nostru de a le înfăptui.

Și iată : ÎNTREPRINDEREA 
DE OȚELURI ALIATE DIN 
TÎRGOVIȘTE, ÎNTREPRINDE
REA DE ALUMINĂ TULCEA, 
LAMINORUL DE BENZI LA 
RECE, LAMINORUL DE BENZI 
LA CALD ȘI UZINA COCSO- 
CHIMICA DIN GALAȚI — noi 
și semnificative repere In geo
grafia economică a metalurgiei, 
etape obligatorii pentru împli
nirea obiectivului fundamen
tal trasat de Congresul al X-lea 
al partidului, atingerea la sfîr
șitul anului 1975 a unei produc
ții de 10-10,5 milioane tone de 
oțel. Traiectoria parcursă de 
constructori aici a deschis drum 
altor numeroase ramificații. 
Furnalele și laminoarele înălțate 
de ei au atras în jurul lor noi 
promoții de siderurgiști. Schim- 

• bind lopata și mistria cu casca 
de furnalist sau oțelar, mulți 
dintre cei care au debutat pe 
aceste șantiere în meseria de 
constructor se află acum în cea 

mai strlnsă șl de amploare bătă
lie cunoscută vreodată în vetre
le de foc ale siderurgiei. Simplă 
și semnificativă preluare de 
ștafetă...

Și iată : ÎNTREPRINDEREA 
DE COMPONENTE ELECTRO
NICE PASIVE — CURTEA DE 
ARGEȘ, ÎNTREPRINDEREA DE 
APARATAJ ELECTRIC DE 
INSTALAȚII-TITU, ÎNTRE
PRINDEREA DE PANOURI, 
PUPITRE ȘI TABLOURI DE 
DISTRIBUȚIE - ALEXANDRIA, 
cîteva doar din cele 128 de noi 
capacități de producție intrate 
în funcțiune în perioada 1971— 
1973, adevărate avanposturi ale 
tehnicii noi, reprezintă astăzi 
puternice nuclee de la care e- 
mană forța de înnoire și de 
modernizare a întregii economii 
naționale. O industrie tînără cu 
oameni tineri. Ritmurilor pene
trante cunoscute de aceste ra
muri, ca urmare a unei înțe
lepte politici de investiții — 
23,3 la sută electronica, 23,5 la 
sută mecanica fină și optica, 
25,5 la sută mașinile-unelte — 
le-au corespuns dinamice și as
cendente creșteri în ceea ce 
privește calitatea umană. De 
la 16 unități școlare în 1971 la 
40 în 1974. Ca urmare, în fieca
re an, detașamentul constructo
rilor de mașini a crescut în nu
măr, dar și în calitate. Numai 
în acest an au deprins tainele 
meseriei, pătrunzînd în lumea 
fascinantă a electronicii și e- 
lectrotehnicil, 34 000 de tineri 
muncitori ; 34 000 de minți agere 
în lumea necunoscută a intimi
tăților atomului. Fundamentală 
treaptă pentru civilizația vii
torului modern...

Șî iată : COMBINATUL DE 
ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTOASE 
SLOBOZIA, INSTALAȚIA DE 
SĂRURI FOSFATICE VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ, INSTALA
ȚIA DE FORMăLDEHIDĂ VIC
TORIA, INSTALAȚIA DE 
SODĂ CAUSTICA GOVORA, 
INSTALAȚIA DE CRACARE 
CATALITICA PITEȘTI —5 din 
cele 770 de noi capacități de 
producție — creații ale actua
lului cincinal — întregesc po
sibila definiție a industriei chi
mice văzută în perspectiva aces
tor ani și care are ca prim 
cuvînt evoluția. Practic, nu 
există colț din țară care să nu 
fie cuprins și legat de marele 
trunchi al industriei chimice.
Platforme chimice întregi au
fost construite, preluate 91
puse în funcțiune de ti
neri. Din 1970, în fiecare an
peste 20 000 de-tineri au primit 
mandatul de profesie al chi
mistului. Datorită chimiei au 
apărut orașe fără bătrlni, orașe 
în care media de vîrstă a locui
torilor este sub 30 de ani, Slo
bozia, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Victoria ș.a., permițînd pă
trunderea largă, masivă, a unei 
noi pulsații de viață în artere 
cîndva ostenite de secole. Sem
nificativă și subtilă metamor
foză...

Sînt secvențe desprinse de pe 
memoria peliculei acestor ani 
purtînd amprenta puternică a 
prezentului, a perspectivei.

Exigență, finețe, precizie - parametri ai muncii de calitate

La cote 
mereu 
mai 
înalte

Ne deprindem în fiecare an 
cu o nouă dimensiune a timpu
lui corespunzător noii noastre 
măsuri. Pe cronometrul nostru 
orele bat plin, sonor, intens, 
clipa se transformă în istorie. 
Ne deprindem în fiecare an cu 
o nouă măsură a timpului care 
aici, la noi, s-ar putea numi 
viitorul la persoana I plural. 
Pentru că tot ceea ce construim, 
tot ceea ce realizăm nu este 
altceva decît o adincă proiecție 
a fascicolului de energie tine
rească spre devenire și afir
mare.

FLUXUL DE LUMINA. Clar, 
concis, directivele Cbngresului 
al X-lea, statuau, cu putere de 
lege, atingerea pînă la sfîrșitul 
anului 1975 a unei producții de 
energie electrică de 55—57 mili
arde KWh și creșterea puterii 
instalate cu 5 400—5 800 MW. 
Și iată, anul acesta produc
ția de energie electrică a atins 
50 800 milioane KWh, deci peste 
80 la sută din nivelul maxim 
prevăzut, iar puterea nou insta
lată, însumează aproape 4 000 de 
MW, deci, aproape 70 la sută 
din sarcina stabilită. De ele, de 
toate aceste realizări, de tot ce 

am obținut se leagă și contri
buția vîrstei tinere, a uteciști- 
lor care, prezențl la posturl- 
cheie, In inima barajelor sau la 
pupitrele electronice ale mari
lor termocentrale și-au adus 
prinosul de energie și pasiune 
la înfăptuirea pilduitoarei poli
tici a luminii.

TEMPERATURA „FOCULUI 
CONTINUU". Stau mărturie, în 
acest sens, ritmurile înalte de 
creștere ale producției : 11,3 la 
sută față de 10,8 la sută cît se 
prevedea în planul cincinal, 
faptul că 16 întreprinderi și 
combinate — C.S. Reșița, între- 
? rinderea „Laminorul" Brăila, 
ntreprinderea de țevi Ro

man, I. F. Vlăhița, „Carbo- 
chim“ Cluj-Napoca ș.a. — au 

raportat deja îndeplinirea pla
nului pe primii 4 ani ai cin
cinalului. Stă mărturie de ase
menea faptul că de la începu
tul cincinalului șl pînă în pre
zent, s-au realizat peste plan 
841 000 tone de oțel (avans 34 
zile), 700 000 tone laminate (a- 
vans 43 zile).

Vechile, ca șl mai noile vetre 
de foc ale siderurgiei cunosc 
acum, mai mult ca orlcînd, o 
puternică efervescență. La Re
șița se dă ultimul asalt decisiv 
pentru atingerea pînă la sfîr
șitul acestui an a cifrei de un 
milion tone oțel, cea mai mare 
producție înregistrată vreodată. 
In cinstea Congresului al XI-lea, 
angajamentele au devenit fapte, 
pe ansamblul metalurgiei s-au 

realizat — cu 12 zile mai devre
me — 200 mii tone oțel peste 
plan.

VALOAREA PRECIZIEI. Pe 
fondul unor impresionante creș
teri cantitative, cunoscute de 
electronică, electrotehnică și me
canică fină se cuvine remarcat 
efortul continuu pentru înnoire 
și modernizare. în numai 
3 ani au fost introduse în 
fabricație peste 2 000 de produse 
noi și modernizate, ponderea 
acestora în totalul producției 
globale urmînd să reprezinte 
anul acesta peste 60 la sută.

în aceste sectoare care sinte
tic concentrează tot ce are mal 
evoluat tehnica contemporană, 
mii de tineri, muncitori, tehni
cieni, maiștri și ingineri. ra
portează acum îndeplinirea cu 
aproape o lună șl jumătate mal 
devreme a planului pe primii 
patru ani ai cincinalului și 
realizarea unei producții supli
mentare în valoare de aproape 
5,4 miliarde lei.

DINAMISM ȘI ÎNNOIRE. 
Chimia, o industrie tînără, mî- 
nuită de tineri pentru că pretu
tindeni. la pupitrele de coman
dă, la posturile cheie de mare 
răspundere ale instalațiilor de 
la Slobozia, Tg. Mureș, Brazi, 
Victoria etc., întîlnim aproape 
fără excepție oameni tineri, 
formați ca operatori sau specia
liști de înaltă calificare în a- 
cești ani. Și cum tinerețea în
seamnă noul, căutare perma
nentă pentru depășire și auto- 
depășire, numai în perioada 
1971—1974 s-au realizat peste 
1 300 produse noi și 144 de pro
duse cu tehnologii îmbunătățite, 
reprezentînd aproape 30 la sută 
din valoarea producției globale. 
Au fost consemnate, de aseme
nea, însemnate depășiri ale pro
ducției de fire și fibre chimice 
cu 10 000 de tone. •

SEVA PRODUCȚIILOR RE
CORD. Vom ajunge la 5 milioa
ne hectare Irigate. Un președin
te de C.A.P. îmi povestea că a-

Centrul civic al orașului Tulcea.

Toate succesele obfinute in anii 

construcției socialismului, mărețele re
alizări din acest cincinal demonstrează 

o dată mai mult justefea politicii 

marxist-leniniste a partidului nostru 

care aplică in mod creator legitățile ge
nerale ale socialismului la condițiile con
crete ale fării noastre, finind seama de 

dorinfa fi voinfa celor ce muncesc In 
patria noastră.

Realizarea cu succes a prevederilor 
stabilite de Congresul al X-lea fi Confe
rința Nafionalâ demonstrează realismul 

acestor sarcini fi, totodată, for fa crea

toare a clasei noastre muncitoare, a ță
rănimii, a intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, a întregului popor care infăptu- 
iefte neabătut politica Internă fi externă 

a partidului nostru —politică ce cores

punde pe deplin năzuințelor vitale ale 

întregii noastre nafiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

f .oul magazin „Trivale" din Pitești, împreuna cu 
celelalte unități de acest fel, a desfăcut în anul 
1974 de zece ori mai multe mărfuri decît în 1950.

cum, de vorbește cineva că a 
realizat 5 000 kg la hectar de 
porumb, mai bine tace. Am în
vățat să numim după sapă, doar 
atît știam, peste 50 de meserii 
noi — toate numai pentru viața 
plină a pămîntului.

Cu muncă, cu învățătură, am 
smuls pămîntului sevă bogată cu 
brațele și mintea noastră. Pe 
ogoarele României socialiste 
munca agricolă a primit un nou 
abecedar, unde aproape totul 
este nou : soiuri și hibrizi, rase 
productive, mașini, substanțe 
chimice, principii tehnologice și 
de organizare. Spiritul iscoditor 
a reașezat personalitatea țăranu
lui pe treptele devenirii.

PLUS UN CAL PUTERE. 
Dacă în 1970 stațiunile pentru 

mecanizarea agriculturii execu
tau un număr de 86 lucrări agri
cole, la sfîrșitul cincinalului ci
fra va crește la 110, urmărind ca 
în 1980 să se ajungă la peste 130. 
La baza acestor creșteri au stat 
evoluțiile bazei energetice și 
dotarea cu noi mașini și utilaje ; 
numai în perioada 1970—1975 a- 
cestea vor fi : tractoare pentru 
cultura mare de la 69 813 la 
peste 82 000, tractoare legumico
le de la aproape 3 000 la peste 
4 500, tractoare pomicole de la 
966 la 2100, combine auto
propulsate de la 285 la aproape 
11 000. Plus „un cal putere" 
prin dotare, plus „un cal pu
tere" prin folosirea gospodă
rească a forței mecanice de care 
dispunem.
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Programul subliniază in mod just

necesitatea continuării eforturilor de

dezvoltare economico-socială a țării in

ritm înalt, in vederea ajungerii la ni-

velul țărilor socialiste mai avansate,

a apropierii României de țările dez

voltate din punct de vedere economic.

Prevederile din directive și prognozele

ne dau garanția infăptuirii acestui

obiectiv — care nu este legat numai de o

dorință abstractă, ci constituie una din

problemele fundamentale ale făuririi

societății socialiste multilateral dezvol

tate și creării bazei tehnico-materlale

pentru trecerea spre comunism. Fără o

economie puternică nu se pot concepe

făurirea societății socialiste, realizarea

• Va continua cu fermitate politica de industrializare © Industria își va întări necontenit poziția 
conducătoare în economie, sporindu-și ponderea în crearea venitului național © Partidul va pune 
în centrul politicii sale agrare realizarea unei agriculturi moderne intensive, de înaltă productivitate 
care va folosi cele mai noi cuceriri ale științei © Cele 5000 de miliarde lei investiții prevăzute a se realiza 
în următorii 15 ani vor fi îndreptate în direcția creșterii fondurilor productive, dezvoltării în ritm 
intens a bazei de materii prime și energetice, progresului industriei, modernizării agriculturii © Vor fi 
create circa 500-400 de noi centre orășenești, urmînd ca, în jurul orașelor existente și al celor noi, 
să graviteze toate localitățile rurale © Venitul național va fi în 1990 de circa 1500-1500 miliarde lei 
respectiv de circa 2500-5000 dolari pe locuitor © Se va intensifica construcția de locuințe în orașe și 
sate corespunzător principiilor sistematizării teritoriale, pînă în 1990 numărul acestora ajungînd 
la 5,0-5,5 milioane din care circa 2,5 milioane în orașe • Prin aplicarea unei consecvente politici de spo
rire a natalității, de ajutorare a copiilor și familiilor cu mulți copii, în 1990 populația României va 
ajunge la cel puțin 25 milioane locuitori, iar în anul 2000 la circa 50 milioane • în cursul cincinalului 
1976-1980 timpul de lucru săptămînal va ajunge la 44 de ore iar pînă în 1990 la 42 și 40 ore săptămînal

© O atenție deosebită se va acorda înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale.

principiilor repartiției socialiste, ridi-

carea nivelului de viață, nu se poate con-

cepe trecerea spre comunism.

NICOLAE CEAUȘESCU

Energia
care ne

ducțlei de mijloace de automa
tizare, ale tehnicii de calcul — 
inclusiv echipamente periferice 
și de transmisie a datelor — 
echipamente de electronică in
dustrială, aparate de măsură și 
control, radiocomunicații profe
sionale, electronică medicală și 
aparatură științifică.

propulsează © CHIMIA

ascensiunea

Și lată, astăzi, marele forum 
al comuniștilor pune pecetea 
faptei, a prezentului pe ceea ce 
mîine va deveni realitate, pro
gram concret de acțiune pe 
masa de lucru a fiecărui om al 
muncii, tînăr sau vîrstnic, punct 
de plecare și pas înainte spre 
noi succese, spre noi dimensiuni 
ale progresului și civilizației.

• ENERGETICA

• In 1980 producția Industriei 
chimice va fi de 1,6—1,8 ori mai 
mare decît în 1975.

• Se va dezvolta în continuare 
tn ritm intens petrochimia, asi- 
gurîndu-se prelucrarea superioa
ră a țițeiului, gazelor și celor
lalte materii prime. In cadrul 
petrochimiei, se va dezvolta cu 
precădere : producția de fire și 
fibre sintetice — de aproape 
două ori ; producția de mase 
plastice — de circa două ori, 
producția de cauciuc sintetic de 
2,5—2,7 ori.

• O atenție deosebită va fi 
acordată chimiei de sinteză pură 
și de mic tonaj, producției de 
coloranți și pigmenți organici, 
de auxiliari pentru industrie, 
precum și produsele cosmetice.

• La nivelul anului 1980, circa 
44 la sută din producția de 
energie electrică se va obține pe 
bază de cărbuni.

• în perioada 1976—1980 se
prevede punerea în funcțiune a 
unei puteri de 5 400—5 740 MW, 
din care circa 1 700 MW în cen
trale hidroelectrice și circa 
3 200 MW în termocentrale 
bază de cărbuni cu agregate 
mare putere.

• Va începe construcția 
centrale nucleare.

• AGRICULTURA

• METALURGIA

pe 
de

de

• Ponderea oțelurilor aliate 
și înalt aliate va reprezenta In 
1980 peste 13 la sută, iar cea a 
oțelurilor carbon de calitate și 
slab aliate circa 52 la sută din 
producția totală de oțel.

• Prin îmbunătățirea structu
rii producției și extinderea pre
vederilor avansate, va crește 
gradul de valorificare a metalu
lui, astfel că în 1980 valoarea 
laminatelor obținute dlntr-o tonă 
de oțel lingou va fi cu circa 
10 la sută mai mare față de 
1975.

• Producția de laminate finite 
va spori de 1,6—1,8 ori, fiind 
orientată cu precădere spre sor
timente valoroase, cu grad ridi
cat de prelucrare.

• In industria metalurgiei 
neferoase, producția va crește de 
1,3—1,6 ori în principal pe sea
ma sporirii producției de alu
miniu și a producției de cupru 
de convertizor.

• Se vor realiza capacități de 
producție pentru metale extra- 
pure și aliaje speciale, în ve
derea satisfacerii necesităților 
industriei electronice.

• Producția globală agricolă 
urmează să crească în perioada 
1976—1980 cu 23—34 la sută față 
de media anilor 1971—1975, o 
creștere mai accentuată realizîn- 
du-se în ramura producției ani
maliere.

• In domeniu! îmbunătățirii 
funciare se va amenaja pentru 
irigații o suprafață de circa 1 
milion hectare, se vor executa 
lucrări de desecări pe 1,1 milioa
ne hectare și acțiuni pentru 
combaterea eroziunii solului pe 
o suprafață de peste 800 mii 
hectare.

• Agricultura va dispune Ia 
sfîrșitul cincinalului de 125— 
130 mii de tractoare de tipuri 
diferite și cu puteri unitare spo
rite.

• CREȘTEREA VENITULUI

NAȚIONAL Șl A

NIVELULUI DE TRAI

• In cincinalul 1976—1980, cea 
mai mare parte a venitului na
țional — 66—67 la sută — va fi 
alocată fondului de consum.

• Veniturile totale reale ale 
populației urmează să crească în 
anul 1980, cu 35—37 la sută față 
de 1975.

• Retribuția medie reală va 
înregistra, pînă în 1980, o creș
tere de 18—20 la sută față de ni
velul anului 1975.

• Comparativ cu 1975, venitu
rile reale provenite din munca 
în cooperativele agricole de pro
ducție, precum și din gospodă
riile personale pe o persoană 
activă vor crește cu 20—25 la 
sută,

• Volumul desfacerilor de 
mărfuri cu amănuntul va crește 
cu 40—45 la sută față de 1975, 
iar volumul serviciilor prestate 
populației va spori cu 61—68 la 
sută.

• Cheltuielile pentru învăță- 
mînt vor crește în cincinalul 
1976—1980 cu 35 la sută față de 
perioada 1971—1975.

• Pensia medie reală de asi
gurări sociale va spori cu 15— 
16 la sută tn 1980 față de anul 
1975 și se va majora în conti
nuare alocația de stat pentru 
copii.

• CERCETAREA • PREGĂTIREA

• CONSTRUCȚIILE

DE MAȘINI
• Perfecționarea structurii in

dustriei constructoare de mașini 
se va realiza în concordanță cu 
tendințele de perspectivă ale 
progresului științific și tehnolo
gic pe plan mondial, asigurîn- 
du-se dezvoltarea accentuată a 
subramurilor de vîrf ; industria 
electronică va crește de 2,2—2,5 
ori, cea de mecanică fină și op
tică de 2,4—3,0 ori, producția de 
mașini-unelte pentru așchierea 
metalelor de 2,4—2,6 ori.

• Industria electrotehnică și 
electronică va deține în 1980 
peste 20 Ia sută din totalul con
strucțiilor de mașini, asigurîn- 
du-se creșterea rapidă a pro

ȘTIINȚIFICĂ Șl PERFECȚIONAREA

• In perioada 1976—1980, acti
vitatea de cercetare științifică șl 
dezvoltarea tehnologică va cu
prinde circa 600 de obiective 
subordonate dezvoltării economi
ce și sociale.
• Tehnologiile noi, de concep

ție proprie și tehnologiile per
fecționate care se vor introduce 
în producție, vor asigura reali
zarea a peste 80 la sută din to
talul tehnologiilor noi și perfec
ționate prezentate pentru obiec
tivele de investiții planificate.

• Pe baza realizării progra
mului de asimilare și introdu
cere tn fabricație a produselor 
noi, la nivelul anului 1980 ciroa 
45 la sută din valoarea produc
ției industriale se va realiza pe 
seama produselor noi și perfec
ționate.

CADRELOR
• Se vor crea 1—1,2 milioa

ne de noi locuri de muncă, din 
care 60 la sută în industrie.

® în cursul cincinalului 1978 
—1980 populația ocupată In in
dustrie va depăși pentru prima 
dată în istoria țării pe cea ocu
pată în agricultură ; în 1980, in
dustria și construcțiile vor cu
prinde 47—48 la sută din popu
lația ocupată, iar agricultura 
27—28 la sută.
• Se vor pregăti 1 550—1 700 

mii muncitori calificați și 250— 
300 mii tehnicieni, maiștri, In
gineri și alte cadre de speciali
tate.

* Se va tncheia acțiunea de 
generalizare a tnvățămintului 
de 10 ani.

® Liceele de specialitate vor 
ouprinde circa 70 la sută din 
numărul elevilor de liceu.

® In perioada 1976—1980 se 
vor pregăti 550—600 mii munci
tori în școlile profesionale, 750— 
800 mii la cursurile de calificare 
de scurtă durată și 250—300 mii 
prin învățămîntul liceal.
• învățămîntul superior și 

postliceal va fi absolvit de 180 
—200 mii persoane, din care 
83 000 vor fi absolvenți ai în- 
vățămîntului tehnic superior — 
ingineri și subingineri.

• OBIECTIVE SOCIAL

CULTURALE

9 iNVĂȚĂMiNT
OCROTIREA

® In tnvățămtntul preșcolar 
vor fi cuprinși cel puțin 80 la 
sută din copiii de vîrstă preșco-

<iss«a*

'&<

Pe planșetele arhitecților așezările umane ale viitorului îmbină cu îndrăzneală elementele de este
tică și funcționalitate, plasînd civilizația pe treptele cele mai înalte.

SĂNĂTĂȚII

• In perioada 1976—1980 sa 
vor construi 815 mii apartamen
te fizice din fondurile statului 
și din fondurile populației.

O Se vor construi, de aseme
nea, cămine pentru nefamiliști 
cuprinzînd circa 200 000 locuri.

® Pentru dezvoltarea activi
tăților și serviciilor de gospo
dărie comunală se vor aloca 
fonduri de investiții cu circa 25 
la sută mai mari decît în pe
rioada actualului cincinal.

O Cheltuielile statului pentru 
finanțarea activităților destinate 
satisfacerii nevoilor sociale vor 
crește în anii 1976—1980 cu peste 
50 la sută față de perioada 1970 
—1975.
• In 

fi date 
paturi
policlinici.

® în vederea creării unei 
rețele de orașe și centre urbane, 
repartizate echilibrat pe întreg 
teritoriul țării, 80 de comune 
se vor transforma, în perioada 
1976—1980, în centre orășenești.

perioada 1976—1980 vor 
în folosință peste 23 400 
în spitale noi și 41 de

Pagini realizate de
CONSTANTIN DUMITRU

ȘTEFAN DORGOȘAN

Drumul transpunerii în practică se dovedește 
mult mai scurt decît cel calculat teoretic. Machetele 
viitorului prind contur prin mîna harnică a construc
torilor încă de pe acum.

Un program de investiții fâră precedent în isto
ria construcției socialiste din România va determina 
o puternicâ industrializare și modernizare în toate 
ramurile economiei naționale.
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IZVOR
de MIHAI NEGULESCU

ȚARA

Din veac în veac, columnă părintească 
din piept în piept - stindard desfășurat 
ecran suprem, pe care-am proiectat 
în faptă cutezanța românească.

Cuvînt avem în forumul cetății, 
dor de milenii unduie in brazi. 
Stăpîn pe țară - un popor viteaz, 
stăpîn pe timp - partidul demnității.

Lucidă cale, timp izvoritor
în braț de om avîndu-și rădăcina ; 
și din priviri de om luînd lumina 
ce-aici la noi se cheamă simplu : 

viitor I

Din veac în veac, cuvîntul libertate, 
înscris cu jertfă-n drum cutezător. 
O țară-n marș, un mare viitor 
vibrează-n inimile noastre toate I

de DUMITRU M. ION

Tu intri-n ideal ca într-o casă 
Pe care urcă trandafirii. 
Copii-privighetori la masă 
iți spun poemele iubirii.

Și-nveșmintată-n dulce rază 
ÎI dai în leagănul privirii.
Ei cîntă : versul lor se-așează 
Pe creștetul nemărginirii.

Tu intri-n ideal ca într-o casâ 
Și veștile luminii precum mirii 
Cu patimă se-nvolburează 
Trecîndu-ți pragul nemuririi.

EROIC

SUB CERUL PATRIEI

Întins și liber
de MIRCEA FLORIN ȘANDRU

Patrie de sărbătoare 
Fericit este acel ca tine de 
Tînăr
Și de curat. Sub zodia ta ca floarea de măr 
Trăiește acela care încă de la naștere a văzut 
Părinții bucurîndu-se de piine
De fructe, de pace. 
Patrie de sărbătoare 
Fericit este acel care
Zile și nopți poate găsi puterea în cărțile 
înțelepților. Netulburat crescîndu-și 
In minte viitoarele flori de oțel 
Sub cerul patriei întins și liber 
Toate se gîndesc 
lmplinindu-se.

CARTE DESCHISĂ Șl ÎNSTELATĂ
de GABRIEL STĂNESCU

Unsprezece
crizanteme

ds ANICUȚA POPESCU

Azi m-am plimbat prin grădina vieții.
Era toamnă.
O toamnă dulce, cu gust de piine și vin.
Prin coruri de cîntări în cinstea naturii 
am auzit XI privighetori ce cîntau o odă acestui pămînt. 
Atunci, fără să vreau, am cules XI crizanteme roșii 
Și le-am aruncat spre cer.
Crizantemele mele s-au prefăcut în XI porumbei 
ce cu trupurile lor au desenat conturul tău, meleag românesc I 
Apoi porumbeii au țișnit spre cer, 
de unde au smuls XI raze de soare 
cu care te-au încununat, 
iar eu am cules iarăși un braț de crizanteme 
pe care le-am împărțit tuturor oamenilor.
XI le-am oprit pentru tine, să-ți fac cunună-n ziua marelui 

Congres.

(Urmare din pag. I)

ceeași paralelă și în aceeași poziție a ei față de 
soare se decantează la altitudini noi gîn- 
duri și fapte noi. Fiindcă s-a văzut, s-a 
putut și mai bine, s-a putut și mai mult. în 
șirul generațiilor care se întrepătrund și se 
amplifică în marele efort constructiv, ge
nerația tînără a avut de partea ei nu 
numai șansa biologică de-a fi și locui în 
acest timp ci, incomparabil, mult mai mult, 
șansa însăși numită realitate, adevăr tonic 
al istoriei, grija nemăsurată cu care întrea
ga societate și întregul popor au înconju
rat-o, creîndu-i nesperate condiții de afir
mare, un exemplu permanent avînd în 
partid, în politica sa. Fiindcă există un a- 
semenea partid și există o asemenea con
știință care a pus mai presus decît orice 
tinerețea, patria și tinerețea, poporul și ti
neretul.

Și există, știm cu toții, 
om a cărui tinerețe-program s-a 
i..........  ' " i ' ' .
dului, cu un curaj al cărui egal numai 
istorie, în rîndul marilor bărbați îl g,” 
există un om cu o voință și o înțelegere -------------- • ------ ( și 

știință 
om al 
treaz, 
patos 
leagă 

în
?i 

că

știm

Patrie tu ca o carte deschisă și înstelată 
Ingăduie-mi bucuria de-a te ști aripă norocoasă 
Urcînd spre zodia nobilă a crestelor !

In umbra ta însuflețit am crescut cu anii 
Copil zăbovind pînă tîrziu între malurile
De grîu nou îndestulător și răcoros...

Cînd îmi privesc mîinile răsfoind 
Neliniștitele pagini cu slove și semne rare 
in care cele dintîi ar fi pajura și capul de bour

Spre tine cu dorință alerg
Ție mă dărui căci de la tine sînt toate acestea 
Care dau viată unui suflet tinăr.

Intre zi și noapte aleg bucuria de a fi 
Ramură înflorită în pămîntul tău 
Pentru că acum legea blîndă a virstei 
Mă așează din nou
Intre luminoasele tale pagini deschise.

Și apoi, a doua zi am văzut 
cum toți oamenii purtau în miinf 
cununi de crizanteme roșii, 
împletite cu raze aurii 
și cu petece albastre de cer, 
și toți oamenii erau mai frumoși și mai buni 
iar toamna împletea mereu cununi 
pe care să le prindă pe trupul țării 
în ziua marelui sfat al comuniștilor. 
Zilele trec.
Fiecare om păstrează cu grijă ghirlanda lui 
de crizanteme și de fapte 
pentru ca in acea zi 
să fie întreagă, proaspătă și frumoasă.
Iar eu, eu culeg crizanteme dintre toamne și amintiri, 
împletesc cununi pe care le țin, în adîncul inimii mele, 
pînă în ziua aceea măreață, 
cînd le voi încredința porumbeilor 
ca să le poarte mai sus, tot mai sus, printre toamne.
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țării întregi și s-a dedicat în fruntea parti
dului, cu un curaj al cărui egal numai în 
istorie, în rîndul marilor bărbați îl pășim, 

care numai dintr-o mare înțelepciune 
dintr-o mare putere de luptă și din 
se trag, acel om de omenie, primul 
țării de la care emană spirit mereu 
pătrunzător, simțire adîncă și nouă, 
viu, revoluționar. De numele său se 
numele însuși al țării. Și de numele și 
numele amîndurora se leagă bucuria 
demnitatea însăși de-a vedea și simți 
avem, că există un asemenea partid.

Partidul Comunist Român.
Sintetizăm, comprimăm istoria 

noastre de bucurie și de izbîndă, 
ne-am obișnuit să ne primenim 
întărim direct de la izvoare, i 
comprimăm și extindem istoria la datele ei 
fundamentale, o fixăm, în orele noastre de 
bucurie și de izbîndă clare, în orizonturile 
și la dimensiunile ei cheie, în sunetele și 
la temperatura ei morală cea mai înaltă 
și spunem atunci, rostim ca pe o emblemă : 
Partidul, Ceaușescu, România. Și aceasta 
spune tot.

Nume de om și nume de țară, nume de 
luptă, crez de om și de țară, crez de 
luptă. Marele forum comunist de azi ne 
consacră astfel unui destin permanent viu. 
In șirul lung, neîntrerupt al generațiilor, în 
marea familie a generațiilor o puternică 
lumină răzbate adînc, spre viitor. Știm 
ceea ce sîntem, dar mai ales știm ceea 
ce vom fi.

In zilele premergătoare Congresului au 
avut loc conferințele județene de partid, 
s-au analizat căile și mijloacele perfec
ționării muncii și vieții, acțiunii noastre u-

orele 
, ne place, 

și să ne 
sintetizăm,
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nlfe pe mai departe, s-a hotărît, în unani
mitatea patriei, reînvestirea în fruntea par
tidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu. In 
această unanimitate este și glasul curat, ca 
o făgăduință și ca un sentiment cald de 
încredere și recunoștință, al tinerei genera
ții. In tot ce s-a înfăptuit pînă acum sînt 
încorporate și munca și abnegația sa. 
Viitorul îi aparține. Ea reprezintă viitorul. 
Ea este o importantă forță socială. Sînt 
concepte pe care le găsim înscrise în pro
gramul partidului, program care, prin obi
ectivele sale fundamentale, consacră și a- 
ceastă clară, cuprinzătoare concepție cu 
privire la tineret. Emană de aici o imensă 
răspundere pentru organizația U.T.C., pen
tru toți tinerii, muncitori, cooperatori, ingi
neri, tehnicieni, elevi și studenți, intelectu
ali și ostași, creatori de artă. A înfăptui 
tot ceea ce se hotărăște la Congres, a-ți 
pune toate forțele, tot elanul și cutezanța 
în slujba prosperității patriei/ a cauzei 
poporului, în strînsă unitate, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, în
seamnă a-ți asuma în chipul cel mai auten
tic destinul revoluționar al tînărului co
munist de a răspunde tu însuți, prin fapte, 
de propriul tău destin. Și de a participa, în 
acest scop, la realizarea propriilor condiții 
de afirmare. Stă în aceasta unul din sensu
rile înseși ale adîncirii democrației, din 
perspectiva istorică a procesului de omo
genizare.

Omul nou, cu o conștiință nouă, înain
tată, reprezintă o trebuință a construcției 
înseși a noii orînduiri. Edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tarea spre comunism 
și necesitatea acestui amplu proces, 
zarea întregii noastre vieți pe temeiul nor
melor eticii și echității socialiste. A fi un 
tînăr nou, deci, a ne construi într-o gene
rație nouă, deci, la școala bărbătească a 
muncii, netemîndu-ne de greutăți și pregă
tiți fiind oricînd să le depășim, înarmați cu 
politica marxist-leninistă a partidului, 
scopurile sale fundamentale și învățînd me
reu, lărgindu-ne permanent orizontul 
cunoaștere, aplicînd ceea ce știm și neab- 
dicînd niciodată de la cinste, corectitudi
ne, spirit de dăruire și cutezanță, iată cît 
avem de lucrat asupra noastră înșine și 
niciodată încă nu putem spune că am făcut 
totul, că ne-am construit în chipul cel mai 
exemplar. Avem o pildă permanent vie în 
comuniști, marele forum de azi luminează 
în întregime țara și luminează în profun
zime viitorul, ne luminează conștiințele și 
vedem clar tot ce avem de făcut.

Cuvîntul nostru să fie o mare iubire și 
fapta noastră un mare legămînt : progra
mul partidului este programul concret al 
fiecăruia și fiecare își va îndeplini, în mod 
comunist, datoria.

reclamă programatic
așe-
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Realizările de pînă acum, cutezătoare opțiune
spre mai mult, mai bine, mai repede

A U ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE PRIMII PATRU ANI 

AI CINCINALULUI
O Din marea frescă a anilor de puternică angajare pe calea 

edificării orînduirii socialiste multilateral dezvoltate se desprind 
și astăzi numeroase realizări de prestigiu. Astfel, pînă acum, 
întreprinderile industriale din 24 de județe ale țării și cele ale 
Capitalei au realizat integral sarcinile pe anii 1971—1974, cretnd 
condițiile necesare pentru ca pînă la sfîrșitul lunii decem
brie să realizeze o producție- suplimentară evaluată la peste 80 
miliarde lei. • 50 de unități economice din județele Dolj și Gorj 
au raporțat, în ultimele zile, îndeplinirea sarcinilor pe primii 
patru ani ai cincinalului. Printre fruntași se numără chimiștii 
Combinatului Ișalnița, lucrătorii Combinatului de prelucrare a 
lemnului din Tg. Jiu, minerii exploatării Schela, constructorii 
șantierelor Rovinari și altele. Numai întreprinderile industriale 
din județul Dolj au înregistrat o producție suplimentară evaluată 
la peste 1.3 miliarde lei.

9 BUZĂU
Oamenii muncii din între

prinderile industriale ale ju
dețului Buzău raportează că, 
în preziua deschiderii celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului, au îndeplinit sarcinile de 
plan pe primii patru ani ai cin
cinalului. Se apreciază că pînă 
la sfîrșitul anului 1974 se va ob
ține o producție suplimentară în 
valoare de 860 milioane lei.

In telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean de partid se spune :

„Exprimînd vii mulțumiri 
conducerii partidului și statului, 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, pentru 
înțeleaptă politică de dezvoltare 
armonioasă a tuturor localități
lor, vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru rea
lizarea înainte de termen a sar
cinilor actualului cincinal, spo- 
rindu-ne, astfel, aportul la în
făptuirea exemplară a progra
mului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
pe pămîntul patriei noastre, la 
înaintarea României spre comu
nism.'1

© TIMIȘ

nică din Timișoara, care și-a în- 
plinit cu mult înainte de ter
men angajamentele asumate in 
cinstea Congresului partidului, 
a realizat, peste prevederile pla
nului pe primii 4 ani ai cincina
lului, cel de-al 325-lea pod ru
lant electric. In această perioa
dă, care a însemnat dublarea ca
pacității acestei întreprinderi, 
au fost asimilate In producție o 
largă gamă de poduri rulante, 
macaraie-turn, autostivuitoare 
și alte mecanisme de ridicat și 
transport uzinal, proiectate de 
specialiștii timișoreni.

® SIBIU

Colectivul unității speciali
zate de la întreprinderea meca

Aproape 50 la sută din produc
ția realizată în acest an de uni
tățile industriale sibiene Ie re
prezintă produsele noi și repro- 
iectate. In acest an, ponderea 
lor este cu 12,5 la sută mal ma
re decît în 1973. Printre unită
țile fruntașe în acțiunea de di
versificare șl modernizare a 
producției se situează întreprin
derile Automecanica-Mediaș, 
Libertatea, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului, între
prinderea „7 Noiembrie" din Si
biu, Mătasea roșie — Cisnădie, 
întreprinderea mecanică Mîrșa 
și întreprinderea de tricotaje 
Agnita.

SUCCESE PE ȘANTIERELE

MUNCII PATRIOTICE
• ARGEȘ

Uteciștii județului Argeș ra
portează că, în cinstea celui 
de-al XI-lea Congres, au înde
plinit pe data de 23 noiembrie 
planul și angajamentele pe care 
și le-au asumat pentru anul 
1974, la acțiuni de muncă pa
triotică, realizînd lucrări în va
loare de peste 63 milioane lei. 
S-au realizat, pînă acum, lucrări 
la 9 obiective din industrie — la 
Combinatul petrochimic Pitești, 
la întreprinderea mecanică Mus
cel, la întreprinderea de piese 
de radio din Curtea de Argeș 
etc. — la 54 de obiective din a- 
gricultură, la 30 de construcții 
social-culturale, munca lor ma- 
terializîndu-se în 21 de noi baze 
sportive, 127 hectare de amena
jări spații verzi, în noi cămine 
și obiective social-culturale. 
Totodată în perioada ce a trecut 
de Ia începutul anului și pînă 
acum tinerii uteciști au strîns 
peste 10 500 tone fier vechi, a-

proape 100 tone metale neferoa
se, au împădurit aproape 300 
hectare în silvicultură și au a-, 
menajat pentru irigații 326 hec
tare de teren agricol.

® HARGHITA

muncile patriotice va fi depășit 
cu circa 15 la sută.

• VRANCEA

înnoiri și 
modernizări
• întreprinderile industriale 

din Dolj au înscris anul acesta 
în nomenclatoarele de fabricație 
500 de sortimente noi. Mai mult 
de jumătate dintre acestea re
vin unităților Centralei indus
triale de mașini și aparataj e- 
lectrotehnic Craiova, unde pro
dusele proiectate și modernizate 
în actualul cincinal reprezintă

Tinerii din județul Harghita 
au îndeplinit planul anual al 
muncii patriotice, valoarea lu
crărilor executate fiind de peste 
20 de milioane lei. S-au colec
tat o cantitate de 2 800 tone me
tal vechi, 100 000 ambalaje de 
sticlă, peste 40 tone deșeuri de 
hîrtie, s-a împădurit o supra
față de 135 hectare în fond sil
vic. Un ajutor prețios s-a acor
dat campaniei agricole, uteciștii 
în număr de peste 17 000, parti- 
cipînd la recoltarea cartofilor șt 
a sfeclei de zahăr. Realizările de 
pînă acum dau garanția că pînă 
la sfîrșitul anului planul la

Activitatea voluntar-patriotică 
constituie pentru județul Vran- 
cea un obiectiv permanent al 
muncii de organizație. Pe baza 
experienței acumulate, Comite
tul județean U.T.C. a stabilit o- 
biective concrete pentru fiecare 
organizație în parte, realizînd și 
depășind planul la muncă pa
triotică încă de la data de 17 
august 1974. In cinstea Congre
sului al XI-lea al P.C.R. orga
nizația județeană și-a suplimen
tat planul cu încă 100 000 lei, 
reușind pînă la ora actuală să 
realizeze și să depășească acest 
angajament. S-au evidențiat or
ganizațiile U.T.C. de la T.U.G. 
și I.P.B. Doaga, T.U.G. Pădu- 
reni, I.J.I.L. Vrancea, I.J.C.M. 
Focșani și Depoul C.F.R. Adjud, 
Pentru înfrumusețarea șl cură
țenia orașelor, comunelor șl sa
telor s-au executat lucrări în va
loare de peste 55 milioane lei.

IERI S-A ÎNCHEIAT I MQI [DECȚEU 
IMPRESIONANTA HI1UI VASJIWFi

PIONIEREASCĂ | ODA TĂ CU ȚARA "
Omagiu fierbinte adus Congresului partidului 

de cea mal tinără generație a patriei

aproape 70 la sută din producția 
marfă, procent cuprins în pre
vederile de plan ale anului 1975. 
După cum rezultă din evidențele 
statistice, din 1971 pînă acum, în 
acest județ au fost introduse în 
fabricație aproape 7 500 produse, 
modele și repere noi, proiectate, 
reproiectate sau modernizate.

• In perioada care a trecut 
din acest an, industria județelor 
Prahova și Dîmbovița și-a îm
bogățit nomenclatorul cu 1230 
noi produse. La întreprinderile 
de utilaj chimic de la Ploiești, 
Găești și Moreni, de pildă, au 
fost introduse în fabricație 32 
tipuri de schimbătoare de căl

dură destinat® industriei chi
mice, alte 22 fiind în fază de 
pregătire pentru primul trimes
tru din anul următor. De o bună 
apreciere se bucură instalațiile 
pentru forajul structural și cele 
peste 60 de tipodimensiuni de 
armături industriale destinate 
sectoarelor de foraj-extracție, 
creații ale specialiștilor de la 
întreprinderea de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște, primele moto- 
reductoare cu roți dințate cilin
drice de uz general, realizate 
de întreprinderea mecanică 
„Neptun"-Cimpina, pompele de 
injecție cu distribuție pentru 
motorul de 55 C.P.

In dimineața zilei de ieri 
s-a desfășurat la Monumen
tul Eroilor Patriei, o frumoasă 
acțiune a pionierilor bucureș- 
teni, care au încheiat ștafeta 
omagială „NOI CREȘTEM O- 
DATĂ CU ȚARA", dedicată 
Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Peste 12 000 de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor au 
participat la momentul fes
tiv al soliei ce semnifică ata
șamentul profund al celor mai 
tinere vlăstare ale țării față 
de partid, față de cel mai 
iubit fiu al poporului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

După defilarea detașamente
lor fruntașe din fiecare sector 
ștafeta pionierilor s-a întîlnit 
la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării de
mocratice și revoluționare din 
România, cu purtătorii crava
telor roșii cu tricolor din ju
dețele Ilfov, Teleorman, Ia
lomița, Prahova și Dîmbovița, 
mesagerii celor două milioane 
de școlari ai patriei, care au 
închinat faptele lor de mun
că marelui forum al comuniș
tilor. Albumele ștafetei, care 
au străbătut, prin cinci trasee, 
toate județele țării, cuprind 
în semnificative imagini as
pecte din munca și activita
tea copiilor, care și-au înde

plinit și depășit angajament 
tele luate în cinstea Congre
sului al XI-lea al partidului.

Prilej de vibrant omagiu și 
recunoștință fierbinte pentru 
grija neostenită a partidului, a 
secretarului său general, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru tinerele generații, măr
turiile ștafetei pionierești „Noi 
creștem odată cu țara" vor 
rămîne în lăcașul de cultură 
ce găzduiește cele mai semni
ficative imagini ale luptei re
voluționare a comuniștilor din 
țara noastră.

CĂLIN STĂNCULESCU
Foto : GH. CUCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe reprezentantul 

Partidului Laburist din Marea Britanie

MANIFESTĂRI CULTURALE OMAGIALE

Tovarășul Nicolas Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, In ziua de 24 noiem
brie, pe Ian Mikardo, președin
tele Comitetului internațional al 
Comitetului Executiv Național 
al Partidului Laburist din Ma
rea Britanie,

La primire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele a tnmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj

Sosirea unor delegații 
de peste hotare la cel 

de al XI lea Congres al partidului
La București au continuat să 

sosească, duminică, delegații și 
reprezentanți ai unor partide 
comuniste și muncitorești, so
cialiste și progresiste, precum 
și ai unor mișcări de eliberare 
națională, care vor participa la 
lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân :

Delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă de 
A. P. Kirilenko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. ;

Delegația Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, condusă de 
Stane Dolanț, secretar al Comi
tetului Executiv al Prezidiului 
Comitetului Central al U.C.I. ;

Delegația Partidului Comunist 
din Spania, condusă de Santiago 
Carrillo, secretar general al P.C. 
din Spania ;

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de Boris Vel- 
cev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.B. ;

Delegația Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de Kim 
Dong Ghiu, membru al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.C. :

Delegația Partidului Comunist 
Francez, conducă de Guy Besse, 
membru al Biroului Politic al 
P.C. Francez ;

Delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de 
dr. Peter Colotka, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului federal, președinte
le guvernului slovac ;

Delegația Partidului Socialist 
a...it din Germania, condusă de 
Gerhard Gruneberg, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G. ;

Delegația Partidului Comunist 
din Chile, condusă de Rodrigo 
Rojas, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. din Chile ;

Delegația Partidului Munci
toresc Unit Polonez, condusă de 
Jan Szydlak, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.;

Delegația Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, conduși 
de Aczel Gyorgy, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Un
gare ;

Delegația Uniunii Socialiste 
Araba din Republica Arabă 
Egipt, condusă de dr. 
Hafez Ghanem, prim-secretar 
al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Cuba, condusă de Râul Gar
da Pelaez, membru al Secreta
riatului C.C. al P.C. din Cuba |

Delegația Partidului Comu
nist Portughez, condusă de Fer
nando Blanqui Teixeira, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. 
al P.C. Portughez ;

Delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, condusă 
de Legdenghiin Damdinjav, 
membru al C.C. al P.P.R.M., 
membru al Biroului Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, 
președintele Comitetului Con
trolului Popular ;

Delegația Partidului Progresu
lui și Socialismului din Maroc, 
formată din Mohamed Moucharlk, 
membru al Biroului Politic al 
partidului, A. Serboutl, membru 
supleant al Biroului Politic al 
partidului ;

Delegația Partidului Socialist 
Francez, condusă de Pierre Be
regovoy, membru al Biroului E- 
xecutiv, secretar național al 
P.S. Francez ;

Delegația Uniunii Progresiste 
Senegaleze, condusă de Magatte 
Lo, secretar permanent al Bi
roului Politic al Uniunii ;

Delegația Partidului Comunist 
Finlandez, condusă de Erkki 
Rautee, membru al Biroului Po
litic ai P.C. Finlandez ;

Delegația Frontului de Elibe
rare Națională din Algeria, con
dusă >'e Abdelaziz Maoui, mem
bru al guvernului, ministrul tu
rismului ; 

prietenesc din partea liderului 
Partidului Laburist din Marea 
Britanie, primul ministru Harold 
Wilson.

Mulțumind cordial pentru me
sajul primit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită primului ministru 
Harold Wilson un salut priete
nesc, împreună cu cele mal bune 
urări.

In cursul convorbirii, au fost 
abordate probleme. privind pro
movarea în continuare a relații
lor româno-britanice, a fost ex
primată dorința ambelor părți

Delegația Partidului Socialist 
Portughez, condusă de Manuel 
Tito de Morais, prim-secretar 
național al P.S. Portughez ;

Delegația Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, condusă 
de Faruk Kadumi, membru al 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
șeful Departamentului Politic ;

Reprezentantul Partidului Co
munist din Columbia, Alvaro 
Vasquez, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C. din Columbia :

Delegația Partidului liberal 
din Columbia, condusă de Ger
man Zea Hernandez, președinte
le Directoratului Național al 
partidului ;

Delegația Partidului Muncii 
din Olanda, condusă de Ien van 
der Heuvel-de Blank, președin
tele partidului ;

Delegația Partidului Socialist 
din Japonia, condusă de Katsu- 
jiro Nagai, vicepreședinte al 
partidului ;

Reprezentantul Partidului So
cialist-Popular din Norvegia, 
Stein Ornhoi, președintele parti
dului ;

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

Delegația Partidului Socialist- 
Desturian, condusă de Mohamed 
Sayah, membru al Biroului Po
litic al C.C al P.S.D., directorul 
partidului ;

Delegația Partidului Revolu
ționar Instituțional din Mexic, 
condusă de Fidel Herrera Bel
tran, secretar organizatoric al 
Comitetului Executiv Național al 
P.R.I., deputat în parlament ;

Delegația Uniunii Socialiste 
Sudaneze, condusă de maior 
Aboul Gasiem Mohamed Ibra
him, secretar general adjunct al 
U.S.S., ministrul agriculturii ;

Delegația Partidului Socialist 
Arab Baas, condusă de Jafer 
Kassim Hamudl, membrii suple
ant al conducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas 
din Irak ;

Delegația Partidului Comunist 
Irakian, condusă de Baqir Ibra
him, membru al Biroului Poli
tia al C.C, al P.C. Irakian ;

Delegația Partidului Con
gresul pentru Independența Ma
dagascarului, condusă de Ri
chard Andriamanjato, președin
tele partidului, primarul orașu
lui Tananarive ;

Delegația Partidului Poporu
lui din Pakistan, condusă de Sa
yed Nassir Aii Rizvi, secretar 
general al Organizației partidu
lui din provincia Punjab ;

Delegația Partidului Comunist 
din Israel (R.A.K.A.H.), condusă 
de Meir Vilner, secretar general 
al Comitetului Central al parti
dului ;

Delegația Partidului Poporu
lui Mauritanian, condusă de 
Abdoul Aziz Sail, responsabi
lul permanenței partidului ;

Delegația Partidului African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de, condusă de dr. Fidelis Ca
brai d’Almada, membru al Co
mitetului superior de luptă al 
P.A.I., ministrul justiției ;

Delegația Mișcării Radicalilor 
de stînga din Franța, condusă 
de Francois Loncle, membru al 
Biroului Național, secretar al 
M.R.S. ;

Delegația Mișcării de Elibe
rare din Arhipelagul Sao Tome 
și Principe, condusă de Aldo 
Espirito Santo, președintele Miș
cării, membru al Biroului Po
litic ;

Delegația Partidului Comunist 
din Venezuela, condusă de Jero
nimo Carrera, membru al C.C. 
al partidului ;

Delegația Mișcării pentru So
cialism (M.A.S.) din Venezuela, 
condusă de Eloy Torres, secre
tar general adjunct al partidu
lui ; 

de a acționa ș! In viitor pentru 
intensificarea și diversificarea 
conlucrării dintre Republica So
cialistă România și Marea Bri
tanie. Totodată, s-a evidențiat 
interesul comun pentru lărgirea 
legăturilor dintre partidul nos
tru și Partidul Laburist din Ma
rea Britanie, cu convingerea că 
aceasta contribuie la dezvoltarea 
relațiilor româno-britanice, este 
în folosul celor două țări și po
poare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Delegația Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei, con
dusă de Pedro Gadimpovi, 
membru al Biroului Politic al 
F.N.L.A. ;

Delegația Partidului Comunist 
din Austria, condusă de Ernst 
Wimmer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.A. ;

Delegația Partidului Comunist 
din Canada, condusă de Alf 
Dewhurst, membru al Comite
tului Executiv, secretar cu pro
bleme organizatorice ;

Delegația Partidului Radical 
din Chile, condusă de Carlos 
Parra, membru al Direcțiunii 
partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Danemarca, condusă de Ing
mar Wagner, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Danemarca ;

Delegația Partidului Conser
vator din Columbia, condusă de 
dr. Alvaro Camargo de la Torre, 
secretar general al Directoratu
lui Național al partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
Dominican, condusă de Carlos 
Dore, membru al Comitetului 
Politic al partidului ;

Delegația Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, con
dusă de Sigurd Omann, membru 
al C.C. al P.S.P. din Dane
marca ;

Delegația Consiliului Redeș
teptării Naționale din Republica 
Ghana, condusă de Kwame Ye- 
boah Boafo, ambasador ;

Delegația Partidului Comunist 
German, condusă de Jupp Au- 
genfort, membru al Prezidiului 
și Secretariatului P.C. German ;

Reprezentantul Partidului Co
munist din Guadelupa, Osange 
Talis-Gane, membru al Biroului 
Politic al P.C. din Guadelupa ;

Reprezentantul Partidului Co
munist din Iordania, Nairn Al- 
Asshab, membru al C.C. al P.C. 
din Iordania ;

Delegat pentru a reprezenta 
Partidul Republican Italian — 
Ennio D’Aniello, membru al Di
recțiunii Naționale a partidului, 
deputat ț

Delegația Partidului Comunist 
Libanez, condusă de Nadlm Ab
del Samad, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.L.;

Delegația Comitetului Militar 
de Eliberare Națională din Mali, 
condusă de Missakone, comisar 
la Informații a C.M.E.N. din 
Mali ;

Reprezentantul Partidului So
cialist din Nicaragua ;

Reprezentantul Partidului So
cialiștii Democrați (A.I.K.) din 
Norvegia, Ole Wiig, vicepre
ședinte al partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia, condusă de Arne 
Jorgensen, membru al Comitetu
lui Central, redactor-șef al orga
nului de presă al partidului, 
„Friheten" ;

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

Delegația Partidului Comunist 
din Reunion, condusă de Elie 
Hoarau, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. din 
Reunion, secretar general al 
Frontului Autonomist al Tinere
tului din Reunion (F.A.J.R.) ;

Delegația Partidului Uniunea 
Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), condusă de Michael 
Maladze, membru al Consiliului 
revoluționar, director al Comi
sariatului Politic al Z.A.P.U. ;

Delegația Frontului Național 
din R.D.P. a Yemenului, con
dusă de Rashed Mohamed Tha- 
bet, membru al C.C. al organiza
ției politice a Frontului Național, 
ministrul informațiilor ;

Reprezentantul Partidului So
cialist din Elveția, Munder Karl, 
membru al Comitetului Director 
al P.S.E.»

AGEXBA
TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, au trimis tovarășului 
JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mon
gole, și tovarășului JAMBIN BATMUNH, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, următoarea 
telegramă :

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru personal, vă 
adresăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, 
Consiliului de Miniștri și poporului mongol cele mai sincere fe
licitări și un cald salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a proclamării Republicii Populare Mongole.

In decursul celor cinci decenii, poporul mongol, sub conduce
rea Partidului său Popular Revoluționar, a înfăptuit profunde 
transformări revoluționare, a obținut realizări însemnate în edi
ficarea noii orînduiri. Poporul român cunoaște și prețuiește pro
gresele Mongoliei Populare în dezvoltarea industriei și agri
culturii, a învățămîntului, științei și culturii, In îmbunătățirea 
condițiilor de trai ale celor ce muncesc.

Sîntem bucuroși să subliniem și cu acest prilej evoluția po
zitivă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre 
partidele și țările noastre și ne exprimăm convingerea că aceste 
relații se vor întări și aprofunda în continuare, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
spre binele ambelor popoare, în interesul unității țărilor so
cialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.

Vă dorim, stimați tovarăși, noi și mari succese în opera de 
construire a socialismului în Republica Populară Mongolă, pen
tru prosperitatea și fericirea poporului mongol.

DEPUNERI

DE COROANE
Delegația Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice, condusă de 
A. P. Kirilenko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., prezentă în țara 
noastră pentru a participa la 
lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, a depus, duminică după- 
amiază, coroane de flori la Mo
numentul „V. I. Lenin" din Piața 
Scînteii, Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism, Monumentul eroilor pa
triei și la Monumentul eroilor 
sovietici.

Au participat tovarășii Mihai 
Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., loan Avram, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele. Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Petre Constantin, secre
tar al Comitetului municipal 
București at P.C.R., și Gheorghe 
Badrus, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Republicii Zair, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Bokingi Embeyolo, a vorbit, du
minică seara, la posturile noas
tre de radio și televiziune.

ZARAND ’74

Duminică s-a încheiat Festi
valul cultural-artistic „Zarand 
’74", organizat de Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
orașului Brad, în cinstea Con
gresului al XI-lea al partidului. 
După o săptămînă de bogate 
activități cultural-artistice și e- 
ducative, desfășurate sub gene
ricul „Partidului — inima, gîn- 
dul și cîntul", In numeroase lo
calități din această zonă a 
Munților Apuseni au avut loc 
în ultima zi a festivalului expu
neri pe tema „înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea 
al P.C.R. — cale sigură pentru 
realizarea de noi succese pe 
drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
al Înaintării României spre co
munism". In aceeași zl, sala de 
festivități din Brad a găzduit 
spectacolul folcloric „Comorile 
Zarandului", susținut de forma
țiile artistice de amatori din oraș 
și din localitățile învecinate.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri s-a Înapoiat in Capi
tală, venind de la Belgrad, 
delegația U.T.C.-U.A.S.C.R., 
alcătuită din tovarășii Pante- 
limon Găvănescu, secretar ai 
C.C. al U.T.C. și Dan Mihai 
Bîrliba, reprezentantul 
U.A.S.C.R. ia U.I.S.. care a 
participat la lucrările celui de 
al IX-Iea Congres al Uniunii 
Tineretului Socialist din Iu
goslavia.

„TROFEUL
în sala „Victoria" din Ploiești 

au luat sfîrșit duminică seara în- 
tîinirile din cadrul competiției 
internaționale feminine de 
handbal pentru „Trofeul Car- 
pați". In această confruntare de 
elită a handbalului mondial, se-

Aurel Miut 
medalie 
de aur

La Burgas au luat sfîrșit, 
duminică, Campionatele bal
canice de haltere. La catego
ria „ușoară", fnedalia de aur 
a revenit sportivului român 
Aurel Miuț. care a totalizat 
275 kg. Echipa României a 
ocupat locul doi în clasamen
tul final.

© JUDO

Dinamo Brașov- 
campioană 
națională

Cea de-a 6-a ediție a campio
natului diviziei A de judo s-a 
încheiat ieri, cu victoria forma
ției Dinamo Brașov, pregătită 
de antrenorul Alexandru Vasile. 
In ultima etapă, brașovenii au 
întrecut formațiile I.E.F.S. Bucu
rești și Școala sportivă „Uni
rea" Iași, ocupînd primul loc în 
clasament, fără ca să cunoască 
nici o înfrîngere. Astfel, forma
ția din Brașov cucerește, pen
tru prima oară, titlul de cam
pioană republicană. Pe locul 2 
s-a clasat Dinamo București, 
iar medalia de bronz a revenit 
formației Carom din municipiul

• Gh. Gheorghiu-Dej.

„întoarcerea lui Magelan". 
Producție a Casei de filme 
Trei. Premieră TV. Sce
nariul și regia Cristiana 
Nicolae. Cu : Vladimir Găi
tan, Mihaela Marinescu, 
Cornelia Gheorghiu. Radu 
Beligan și George Motoi. 

22.05 Omagiu — muzică ușoară. 
22.15 Telejurnal.

• Cronica lucrărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

22.45 închiderea programului.

Programul I

20.30 Oamenii — eroii reportaje
lor TV.

21.05 Succese ale muzicii româ
nești.

21.55 Gigantul de la Gurile Du
nării.

22.15 Telejurnal.
• Cronica lucrărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. 

22.45 închiderea programului.

PROGRAMUL III

9,00 Transmisiune directă de la 
deschiderea lucrărilor Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comu
nist Român. 17,00 Știri. 17,05 Me
lodii, melodii. 17,40 Ansambluri 
corale studențești. 18,00 Șapte zile, 
șapte arte. Literatură. 18,10 Val
suri. 18,30 Concert de muzică 
populară. 19,00 Cîntecele țării me
le. „Un cînt pornit din inimile 
noastre". 19,30 Știri. 19,35 Pagini

• CRAIOVA
Duminică s-a încheiat la Cra

iova Festivalul filmului de scurt 
metraj organizat de forurile lo
cale în colaborare cu Studioul 
„Alexandru Sahia". Din cele 42 
de filme prezentate în cadrul a- 
cestui festival — vizionate de 
peste 6 300 spectatori — au fost 
premiate șapte producții. Filmul 
„România azi" a fost distins cu 
premiul publicului pentru cea 
mai bună regie, iar operatorii 
Dumitru Gheorghiu și Sorin 
Constantinescu — premiați pen
tru cea mai bună imagine. Au 
fost distinse în continuare fil
mele „România — cronica eli
berării" — ca cel mai bun film 
de educație patriotică și „Su
fletul între mit și știință", con
siderat cel mai bun film de e- 
ducație ateistă.

Cele mai bune filme pentru 
pionieri și tineret au fost con
siderate scurt-metrajele „Acțiu
nea 2543,8 metri" și „Iscusința 
nu așteaptă vîrsta". Premiul 
pentru cel mai bun film de artă 
a fost obținut de pelicula „Săr
bătoarea nepoatelor", iar pre
miul cinecluburilor a fost a- 
cordat filmului „începuturi".

• BUCUREȘTI
• In ziua de 25 noiembrie la 

Ateneul Tineretului, Universal 
club, Club-T4, Tehnic-club, E- 
cran-club și Modern-club la o- 
rele 9 în cadrul inițiativei „Din 
sala Congresului al XI-lea al 
partidului" va avea loc urmă
rirea transmisiei directe la te- 
levizor a lucrărilor Congresu
lui. Participă peste 16 000 tineri 
elevi, muncitori, intelectuali. • 
Tot pe 25 noiembrie, la Ateneul 
tineretului, la orele 16, sub tit
lul „Partidul, Ceaușescu Româ
nia" se va desfășura un montaj 
literar-muzical dedicat Congre
sului al XI-lea al partidului la 
care vor participa 300 de tineri 
de la întreprinderile „Automa
tica", FEA și ICSIM. • In a- 
ceeași zi, la Modern-club, la o- 
rele 16, va avea loc o discuție 
pe marginea raportului prezentat 
la Congresul al XI-lea de tovară

CARPAȚI"
lecționata țării noastre s-a com
portat remarcabil, reușind ' să 
intre în posesia trofeului. Hand
balistele noastre au încheiat 
competiția neînvinse. In ultimul 
meci, ele au terminat la egali
tate 13—13 (5—7) cu echipa Iu
goslavei, deținătoarea titlului 
mondial. Soș (4), Arghir (2) și 
Miklos (2) au fost cele mai bune 
jucătoare ale echipei.

în celelalte două jocuri s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te tehnice : U.R.S.S. — România 
II 22—9 (11—3) ; R.D. Germană
— Polonia 21—15 (8—6).

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

FOTBAL: ETAPA A XV-A

Diagrama etapei
DINAMO — „U“ CLUJ-NA

POCA 2—0 (1—0). Lucescu a 
deschis scorul, din lovitură li
beră (min. 21), iar Dumitrache 
l-a majorat în min. 50. La ti- 
neret-speranțe, dinamoviștii au 
cîștigat, tot cu scorul de 2—0 
și conduc în clasament cu 26

CLASAMENT
1. Dinamo 15 11 1 3 27—10 23
2. F. C. M.

Reșița 15 9 3 3 25—14 21
5. A. S. A.

Tg. Mureș 15 8 3 4 23—19 19
4. U.T.A. 15 7 3 5 16—13 17
5. C. F. R.

Cluj Nap. 15 6 5 4 14—14 17
6. U. Craiova 15 6 4 5 19—15 16
7. „U" CluJ-N. 15 6 4 5 13—17 16
8. Steaua 15 6 3 6 23—16 15
9. Olimpia

Satu Mare 15 6 3 6 13—14 15
10. Jiul 15 5 4 6 23—14 14
11. Poli. Tim. 15 6 2 7 12—18 14
12. S. roșu 15 5 3 7 18—14 13
13. F.C. Argeș 15 6 1 8 20—18 13
14. F. C.

Constanța 15 5 3 7 16—19 13
15. Sp. stud. 15 5 3 7 16—21 13
16. Poli. Iași 15 6 0 9 16—26 12
17. Chimia

Rm. Vîlcea 15 3 5 7 10—26 11
18. F.C. Galați 15 3 2 10 5—21 8

orchestrale din muzica ușoară. 
20,00 Munca — izvor de bucurie 
și împliniri. 20,30 O operă pe săp
tămînă : „Ecaterina Teodoroiu". 
21,11 Radiofonorama — interpreți 
români de muzică ușoară. 22,00 O 
zi într-o oră. Al XI-lea Congres 
al Partidului. 23,00 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23,15 Poetica. E toată 
țara românească în sărbătoare. 
23,55—24,00 Ultimele știri.

^neniu
MIHAI VITEAZUL: Patria (orele 

9; 13,30; 18).
BUNICUL SIBERIAN: Luceafă

rul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

TlNĂRUL COMUNIST: Timpuri 
Noi (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15); Ia 
ora 20 — program de filme docu
mentare.

COLUMNA: Casa Filmului (ore
le 10; 12,30; 16).

FRAȚII JDERI: Scala (orele 
10,30; 14; 18,30); Crîngașl (orele 
15,30; 19).

FELIX ȘI OTILIA: Capitol (ore
le 10; 13; 16; 19).

TUNELUL: București (orele 9; 
11,15; 14; 17; 19,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI: Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI: 
Favorit (orele 9,30; 12,30; 16,15;
19,15).

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

CIPRIAN PORUMBESCU: Cen
tral (orele 9,30; 12,30; 16; 19,30). 

șul Nicolae Ceaușescu la care vor 
participa 300 de tineri, e La 
Ecran-club, la orele 15, pe 26 
noiembrie, sub titlul „Genera
ția tînără" va avea loc o acțiu
ne de înmînare a carnetelor de 
membru U.T.C. Această acțiune 
va fi urmată de vernisajul ex
poziției de artă plastică consa
crată de tinerii din sectorul 7 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului. • La Clubul T4 la 
orele 19, în cadrul acțiunii 
„Ziua tinerilor comuniști" va 
avea loc o dezbatere pe tema 
„Sarcini de răspundere ale ti
nerilor constructori în lumina 
Directivelor celui de-al XI-lea 
Congres al partidului". Acțiunea 
va fi urmată de un spectacol 
susținut de formațiile artistice 
ale Clubului T4. • In aceeași zi, 
sectorul 7 va organiza o vizită 
la Muzeul de istorie a partidu
lui cu participarea a peste 500 
tineri din școlile și întreprinde
rile sectorului.

CURSARU DUMITRU

• ALBA
In ajunul deschiderii lucrări

lor înaltului forum al comuniști
lor, în toate comunele și orașe
le județului Alba au avut loc 
ample manifestări cultural-ar
tistice și educative dedicate a- 
cestui eveniment de o însemnă
tate deosebită pentru viața po
litică, economică și social-cultu- 
rală a țării. La Aiud, Abrud, 
Cîmpenl, ZIatna și în alte lo
calități s-au desfășurat simpo
zioane, concursuri literare cu 
public pe tema „Comunistul — 
model de atitudine și comporta
ment în societate, oglindit în 
literatura contemporană". Ma
nifestările cultural-artistice ale 
zilei au fost încununate de spec
tacolul festiv intitulat „Omagiu 
Congresului al XI-lea al parti
dului", care a avut loc în sala 
mare a Casei de cultură din 
municipiul Alba Iulia.

TENIS DE MASĂ

Maria Alexandru — victorioasă
la Paris

Multipla campioană de tenis de masă a României, Maria Ale
xandru, a repurtat, duminică, la Paris, un nou succes de presti
giu. Marla Alexandru a cucerit titlul de campioană internațio
nală a Franței, învingînd-o în finală cu scorul de 21—16, 11—21, 
18—21, 21—12, 21—17 pe cunoscuta jucătoare maghiară Judith 
Magos, campioană a Europei. In finală, Maria Alexandru și-a 
pus în valoare tot talentul și experiența sa. Trecînd cu succes 
momentele dificile din setul 3, campioana româncă a evoluat 
excelent, în continuare obținînd un aplaudat succes. în sfertu
rile de finală, Maria Alexandru o eliminase cu 3—1 pe ma
ghiara Lotaller, iar în semifinale cîștigase cu 3—0 jocul cu Kl- 
shazi (Ungaria).

de puncte. F.C.M. REȘIȚA — 
CHIMIA RÎMNICU VÎLCEA 
4—1 (1—0). Au înscris Florea, 
de două ori (min. 31 și min. 64), 
Pușcaș (min. 67), Bora (min. 73), 
respectiv Cornel Nicolae (min. 
88). Tătaru a ratat un penalti 
(min. 86). La tineret-speranțe, 
3—1 pentru gazde. UNIVERSI
TATEA CRAIOVA — F. C. 
CONSTANȚA 1—0 (0—0). Bă
lăci a „semnat" golul victoriei 
în min. 47. La tineret-speranțe, 
oaspeții au cîștigat cu 2—1. 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — STEA
UA 1—0 (0—0). Țegean a mar
cat în min. 70. La tineret-spe
ranțe, 2—1 pentru Steaua. JIUL
- POLITEHNICA TIMIȘOARA 
6—0 (4—0). Au înscris : Fildi- 
roiu (min. 11), Pavel (min. 18), 
Roznai (min. 19), Naghi (min. 
37), Boloș (min. 72) și Rusu 
(min. 87). La tineret-speranțe, 
scor alb. A.S.A. TÎRGU MUREȘ
— OLIMPIA SATU MARE 2—0 
(2—0). Hajnal a deschis scorul 
în min. 6 și Mureșan l-a ma
jorat în min. 43. La tineret- 
speranțe, gazdele au cîștigat cu 
1-0. POLITEHNICA IAȘI - 
U.T.A. 2—1 (2—0). Deși au do
minat majoritatea jocului, stu

FACEREA LUMII: Lumina (ore
le 9,30; 12; 14,15; 17; 19,30).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Doina (orele 11: 13,15; 19,30). La 
orele 9,30 și 17,30 — program de 
filme pentru copil.

AGENTUL STRANIU: Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20,30);  Gloria (orele 8,45; 11; 13,15; 
15,45; 18,15; 20,30).

POLIȚIA SUB ACUZARE: Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30).

EXPLOZIA: Grivlța (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 18,15; 20,30).

BARIERA: înfrățirea (orele 16; 
18; 20).

„STEJAR" _ EXTREMA UR
GENȚĂ; Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30); Ferentari 
(orele 15,30; 18: 20,15).

COMOARA DIN VADUL VECHI: 
Dacia (orele 9; 11.15; 13,30; 16;
18.15: 20,30).

JOE HILL: Buceg! (orele 13,45; 
18: 20.15).

PROPRIETARII: Unirea (orele 
16: 18: 20).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RASULUI: Lira (orele 15,30; 18;
20.15).

DEPARTE DE TIPPERARY: 
Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20.15).

NEAMUL SOTMĂREȘTILOR: 
Giulești (orele 15,30; 19); Popular 
(orele 15.30; 19).

ULTIMELE LOR CUVINTE: Co- 
troceni (orele 15.30; 18; 20.15).

TATĂL RISIPITOR: Pacea (ore
le 16; 18: 20).

DACII: Melodia (orele 9; 11,15; 
13: 16: 18.15).

CONSPIRAȚIA: Floreasca (ore
le 15.30: 18: 20,151.

AMINTIRI DIN COPILĂRIE :

© CARAȘ-SEVERIN
Sub genericul „Patrie liberă, 

partid biruitor", brigăzi artistice 
din orașele și comunele județu
lui Caraș-Severin au prezentat, 
duminică, la Ateneul tineretu
lui din Reșița, un spectacol de 
montaje literar-muzicale închi
nat Congresului al XI-lea al 
partidului.

© ARAD
La Palatul culturii din Arad 

a avut loc, duminică, spectaco
lul festiv „Un cîntec străbate 
țara", manifestare reprezentati
vă a artiștilor amatori din clu
burile muncitorești, casele de 
cultură și căminele culturale din 
județ, închinate marelui forum 
al comuniștilor. Artiștii plastici 
amatori din Timișoara și-au re
unit cele mai reprezentative lu
crări într-o expoziție omagială 
dedicată Congresului al XI-lea 
al partidului.

® BACĂU

Imagini ale unor momente 
semnificative din viața oameni
lor muncii din uzine, de pe o- 
goare, de pe marile șantiere ale 
țării, ilustrate sugestiv într-o 
selecție de lucrări de pictură, 
grafică, sculptură și tapiserie 
sînt reunite în expoziția oma
gială „Chipul României socialis
te", deschisă la Galeriile de artă 
din Bacău în cinstea celui de-al 
XI-lea Congres.

© BAIA MARE
Formațiile artistice ale Insti

tutului de învățămînt superior 
din Baia Mare au prezentat, 
duminică, la Căminul cultural 
din Lăpușel, un spectacol artis
tic închinat marelui forum al 
comuniștilor. Studenții au o- 
ferit, de asemenea, localnicilor 
un reușit recital de poezie pa
triotică și un spectacol cu piesa 
„Un proces posibil", de Alexan
dru Mirodan.

denții ieșeni au obținut o vic
torie la limită, prin golurile în
scrise în prima repriză de Inc- 
ze IV (min. 40) și Costea (min. 
44). Colnic a redus din handi
cap în min. 55. Spre finalul 
partidei, arădenii au jucat în 
10 oameni, Trandafilon fiind 
eliminat de pe teren. La tine
ret-speranțe, gazdele au cîști
gat, tot cu 2—1. F. C. ARGEȘ 
— STEAGUL ROȘU 1—0 (1—0). 
Golul victoriei a fost marcat de 
Jercan în min. 24. SPORTUL 
STUDENȚESC - F.C. GALAȚI 
3—0 (1—0). Ion Constantin a 
înscris cele trei goluri (min. 14, 
min. 50 și min. 73).

Etapa viitoare
Steaua — F.C. Argeș, Politeh

nica Timișoara — C.F.R. Cluj- 
Napoca, F.C. Galați — U.T.A., 
F.C. Constanta — Sportul stu
dențesc. Steagul roșu Brașov — 
Chimia Rîmnicu Vîlcea, F.C.M. 
Reșița — Universitatea Craiova, 
A.S.A. TIrgu Mureș — Jiul Pe
troșani, „U“ Cluj-Napoca — O- 
limpia Satu Mare și Politehnica 
Iași — Dinamo, care se dispută 
sîmbătă și va fi transmis pe 
micul ecran.

Volga (orele 9,30; 11,15; 13,30; 15,30; 
17; 19,30).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Viitorul (orele 15,30: 18;
20.15) .

PADUREA SPINZURAȚILOR : 
Aurora (orele 9 ; 12 ; 16 ; 19).

RĂZBOIUL MINELOR : Mio
rița (orele 10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 
20).

„Z“: Moșilor (orele 15,30; 18;
20.15) ; Flamura (orele 9; 12,30; 161
19) .

LA PATRU PAȘI DE INFINIT S 
Munca (orele 16; 18; 20).

DINCOLO DE BRAZI: Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

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

ANCHETA LA MARIENBAD; 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20).

UN COMISAR ACUZĂ: Arta (0- 
rele 15,30; 17,45; 20).

SERATA: Vltan (orele 15,30; 18;
20) .

CU MÎINILE CURATE: Modern 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30).

DIMINEȚI DE RĂZBOI: Rahova 
(orele 16: 18; 20).

PĂDUREA PIERDUTA: Progre
sul (orele 16; 18; 20).

Teatrul Național (Sala Mică): 
TRAVESTI — ora 19,30; Teatrul 
Mic: RECITAL DE POEZIE
PARTID IUBIT, INIMA NOAS
TRĂ ȘI VERSUL - ora 18; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Victoria): 
GROAPA — ora 19,30.

In Jurul orei 9.00 
TRANSMISIE DIREC
TA DIN SALA PALA
TULUI REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMA
NIA : ȘEDINȚA DE 
DESCHIDERE A CE
LUI DE-AL XI-LEA 
CONGRES AL PARTI
DULUI COMUNIST 

ROMÂN.

Programul 1
15.30 Cîntecele țării noi.
16.00 Emisiune în limba ma

ghiară.

?De ziua marelui Congres, 
llm de montaj.

• Cîntăm Partidul — fău
rar al României noi.

17.00 Concert dedicat celui de al 
XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român de Fi
larmonica „Gheorghe Dima* * 
din Brașov și corul Filar
monicii „George Enescu". 
în program : Oratoriul „Zo
rile de aur“ de Gheorghe 
Dumitrescu. Dirijor Ilarion 
Ionescu-Galați.

18.30 Satul românesc ieri, azi, 
mîine — reportaj TV.

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

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

• Cronica lucrărilor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

20.30 Filmul artistic românesc
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ -
prezență dinamică în viața internațională

Dinamismul politicii externe 
a României socialiste este ex
presia firească a dinamismului 
vieții politice, economice și so
ciale a țării, înscriindu-se logic 
în unitatea indisolubilă dintre 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru. Ca 
parte integrantă a politicii noas
tre generale, politica interna
țională reflectă înalta respon
sabilitate cu care partidul și 
statul nostru înțeleg să-și înde
plinească atit îndatoririle na
ționale. cit și cele internaționale. 
„PORNIND DE LA FAPTUL 
CA ÎNTRE POLITICA INTER 
NA ȘI EXTERNA EXISTA 
O STRÎNSA UNITATE DIA
LECTICA — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — AM 
ACȚIONAT PERMANENT PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA CON
SECVENTA A DIRECTIVELOR 
CONGRESULUI AL X-LEA ȘI 
CONFERINȚEI NAȚIONALE 
PRIVIND DEZVOI.TAREA RE
LAȚIILOR INTERNAȚIONALE 
ALE ROMÂNIEI, CREȘTEREA 
CONTRIBUȚIEI SALE LA CA
UZA PROGRESULUI SOCIAL. 
A COLABORĂRII ȘI PĂCII ÎN 
LUME".

Fundamentată și înfăptuită 
sub directa îndrumare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, poli
tica externă exprimă atributele 
definitorii ale personalității sta
tului român socialist, indepen
dent șî suveran. România socia
listă și-a cîștigat un mare pres
tigiu în lume grație principiali
tății, consecvenței, dinamismu
lui de care dă dovadă în rela
țiile internaționale, fermității cu 
care apără cauza statuării între 
popoare a unor relații de în
credere reciprocă, bazate pe 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc, ne- 
recurgerii la forță sau la ame
nințarea cu forța. Amploarea 
fără precedent a relațiilor in
ternaționale pe care le promo
vează in prezent țara noastră 
— România întreține relații 
diplomatice și consulare cu 120 
de state, este membră perma
nent activă a O.N.U., a tuturor 
instituțiilor sale specializate, 
este reprezentată în peste 500 
organizații neguvernamentale, 
în ultimele trei decenii țara 
noastră a devenit parte sau a 
încheiat peste 3 500 de tratate, 
acorduri, convenții și alte înțe
legeri cu caracter bi și multi
lateral — reliefează constanța 
politicii externe promovate de 
partidul și statul nostru, con
stituind in același timp o ex
presie a eforturilor constructive 
ale poporului nostru, a dorinței 
sale de a dezvolta buna înțele
gere, prietenia și colaborarea 
cu toate popoarele.

Politica internațională a Ro
mâniei se întemeiază pe ana
liza științifică a vieții politice, 
economice și sociale din lumea 
contemporană, pe cunoașterea 
legilor obiective, pe sesizarea 
mutațiilor neintrerupte din sfera 
relațiilor internaționale. Reali
tatea zilelor noastre atestă, fără 
drept de tăgadă, că se afirmă 
cu tot mai multă hotărîre vo
ința popoarelor de a trăi in li
bertate și suveranitate, de a se 
dezvolta în deplină independen
ță, că se intensifică lupta tu
turor popoarelor, a forțelor re
voluționare și democratice de 
pretutindeni pentru definitiva 
înlăturare a vechilor rînduieli 
de inegalitate, dominație și dic
tat, a politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste. 
Configurația politică a lumii 
contemporane, complexitatea și 
caracterul indivizibil al proble
melor care confruntă umanita
tea fac obiectiv necesară parti
ciparea activă a fiecărei națiuni, 
a fiecărui stat — indiferent de 
orînduirea socială, de dimensiu
nea sau potențialul său mate
rial — la viața internațională.

Acționînd în acest spirit, Româ
nia, împreună cu celelalte 
state socialiste, cu numeroase 
alte țări, luptă cu hotărîre pen
tru înfăptuirea idealurilor îna
intate, participă activ la afir
marea principiilor noi de re
lații între state, pentru înfăp
tuirea unei noi ordini politice și 
economice internaționale, mili
tează cu energie pentru reali
zarea dezideratului nobil al 
unei lumi a păcii și colaborării, 
a unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Dinamismul politicii externe 
românești este legat indisolubil 
de activitatea neobosită, de ro
lul esențial al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Relevant este fap
tul că în perioada care a urmat 
celui de-al X-lea Congres al 
partidului, conducătorul parti
dului și statului nostru a avut 
peste 90 de întîlniri la nivel 
inalt, fie in cursul vizitelor e- 
fectuate în Asia, Africa, Ameri
ca Latină, America de nord, 
Europa, fie pe pămîntul ospita
lier al patriei noastre ; în urma 
unor asemenea contacte au fost 
semnate, în această perioadă, 
trei tratate de prietenie și coo
perare, 28 de declarații solemne 
și declarații comune — multe 
din ele difuzate ca documente la 
Națiunile Unite — trei acorduri 
generale de cooperare, care, a- 
lături de cele șase tratate de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală, încheiate, în acest 
timp, de țara noastră cu țările 
socialiste, asigură un cadru larg 
dezvoltării relațiilor internațio
nale ale României.

România așează în mod con
stant la temelia politicii sale 
externe întărirea prieteniei, a- 
lianței și colaborării cu toate 
statele socialiste — orientare 
fundamentală, determinată în 
mod obiectiv de esența orîndu- 
irii noastre socialiste, de comu
nitatea de orînduire, ideologie, 
țeluri și aspirații, în lupta co
mună pentru pace, socialism și 
înțelegere între popoare. Rodni
cia acestei colaborări iși gă
sește concretizarea în dezvolta
rea continuă a schimburilor ma
teriale și spirituale, în intensi
ficarea contactelor și vizitelor 
de delegații din diferite ramuri 
de activitate. Situînd continuu 
la baza relațiilor sale cu țările

Pe toate meridianele, sentimente de dragoste și multă prețuire față 
de înaltul sol al României socialiste — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

socialiste principiile fndamen- 
tale ale marxism-leninismului 
și internaționalismului socia
list, ale respectării independen
ței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești — 
cadrul cel mai propice pentru 
asigurarea dezvoltării libere, 
independente, și, în același 
timp, al întăririi forței și 
unității socialismului în ansam
blu — România acordă o im
portantă deosebită întăririi re
lațiilor de tip nou între statele 
frățești, se preocupă constant 
pentru perfecționarea acestor 
relații.

Una din direcțiile principale 
ale politicii externe și ale ac
tivității internaționale a Româ
niei socialiste este extinderea 
și adîncirea relațiilor sale cu 
țările in curs de dezvoltare, cu 
cele care au pășit pe calea 
dezvoltării independente din A- 
frica, Asia, America Latină. 
Dezvoltarea raporturilor cu a- 
ceste state -r importantă forță 
politică a contemporaneității — 
are o mare însemnătate, repre
zintă o contribuție concretă la 
progresul fiecărei țări, la re
ducerea decalajelor economice, 
la consolidarea și întărirea for
țelor antiimperialiste, la afir
marea normelor de legalitate și 
etică in viața internațională. 
România acordă sprijinul său 
tinerelor state pentru depășirea 
stadiului subdezvoltării, pentru 
valorificarea potențialului lor 
material și uman, susține cauza 
lor dreaptă de a deveni stăpîne 
pe bogățiile naționale, urmă
rește cu simpatie și cu deplină 
solidaritate eforturile lor pen
tru consolidarea independenței 
politice și economice.

Pronunțîndu-se cu fermitate 
pentru lichidarea colonialismu
lui și neocolonialismului, pen
tru libertate și independență, 
România sprijină cu hotărîre 
lupta de eliberare națională a 
popoarelor din Angola și Mo- 
zambic (aflate într-o etapă 
nouă a bătăliei pentru indepen
dență), lupta popoarelor din 
Namibia, Rhodesia și Repu
blica Sud-Africană împotriva re
gimurilor minoritare rasiste, este 
solidară cu cauza tinerei repu
blici independente Guineea-Bis- 
sau, cu aspirațiile legitime ale 
poporului palestinian.

In spiritul coexistenței paș
nice și cooperării reciproc a- 
vantajoase, România dezvoltă 
larg relațiile în domeniile eco
nomic, tehnico-științific, cultu
ral cu toate celelalte state ale 
lumii, inclusiv cu țările capita
liste dezvoltate. Rodnicele înțe
legeri realizate cu aceste state 
au permis identificarea unor 
noi forme șl modalități de coo
perare, mareînd, totodată, noi 
contribuții la promovarea des
tinderii și cooperării interna
ționale.

In ultimii ani a fost relevată 
cu tărie posibilitatea promo
vării unor relații multilaterale 
între toate statele, fără deose
bire de orînduirea lor socială, pe 
baza respectării normelor și 
principiilor relațiilor internațio
nale.

Țara noastră, vital interesată 
în crearea acelui climat inter
național propice colaborării și 
păcii, consacrării eforturilor 
tuturor popoarelor pe calea 
progresului, bunăstării și civi
lizației, este o prezență activă 
în discutarea și soluționarea 
marilor probleme care confrun
tă omenirea.

Ca țară europeană, acționăm 
ferm pentru crearea pe conti
nent a unor relații noi, de co
laborare și cooperare între toate 
statele Europei, pentru înfăptu
irea unui sistem autentic de 
securitate. In promovarea cau
zei securității și colaborării pe 
continentul european, Româ
nia a înțeles să nu-și precupe
țească, nici o clipă, eforturile, 
activitatea sa desfășurată dc-a 
lungul anilor, distingîndu-se 
prin clarviziune, vigoare, con
secvență și realism politic. Edi
ficarea securității europene pre
supune — în opinia noastră — 
crearea unui sistem de angaja
mente liber consimțite, clare și 
precise, din partea tuturor sta
telor, însoțite de măsuri con
crete de natură să ofere tutu
ror țărilor garanții depline că 
se află la adăpost de orice act 
de agresiune, imixtiune sau 
presiune, că se pot dezvolta li
ber, în concordanță cu intere
sele și voința lor, colaborînd în
tre ele pe temeiul principiilor 
fundamentale ale dreptului in
ternațional. Securitatea nu poa
te fi ruptă de problemele dezan

gajării militare și dezarmării 
în Europa.

Țara noastră atribuie o în
semnătate deosebită înfăptuirii 
dezarmării generale și, în pri
mul rînd, a dez rmării nucleare, 
acționînd neabătut în vederea 
realizării acestui obiectiv. în 
condițiile lumii contemporane, 
cind se manifestă tendințe po
zitive in relațiile internaționale, 
este imperativ necesară trece
rea de la discuții generale des
pre dezarmare la măsuri con
crete, orientarea tratativelor 
spre soluționarea problemelor 
de fond ale eliminării înarmă
rii nucleare. în acest sens, Ro
mânia se pronunță pentru sto
parea cursului înarmărilor, 
pentru înghețarea bugete
lor militare, pentru elaborarea 
unui program concret vizînd 
oprirea producerii de armament 
și, îndeosebi, a armamentului
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nuclear, a armelor chimice și 
bacteriologice, a altor mijloace 
de exterminare în masă. In con
cepția țării noastre apare evi
dent că în înfăptuirea comple
xului proces de dezarmare ge
nerală se cer eforturi consec
vente, de durată, din partea tu
turor. De aceea, considerăm că, 
paralel cu eforturile în direcția 
dezarmării generale, pot fi luate 
în discuție o serie de măsuri 
tranzitorii cum ar fi : retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile 
altor state în limitele frontie
relor naționale, lichidarea baze
lor militare aflate pe teritoriul 
altor state, reducerea tuturor 
trupelor militare, renunțarea Ia 
manevre militare și la demon
strații de forță la granițele altor 
state, crearea de zone denuclea- 
rizate, desființarea blocurilor 
militare etc.

Promovînd viziunea unei lumi 
a păcii, a încrederii și cooperă
rii, România participă activ 
în cadrul organizațiilor și orga
nismelor internaționale și, în 
primul rînd, al O.N.U. — orga
nizație în care țara noastră vede 
forul de dezbatere și negociere 
de a cărei bună funcționare de
pind, în mare măsură, menține
rea și întărirea securității inter
naționale, dezvoltarea colaboră
rii între toate națiunile și pro
movarea normelor de drept in
ternațional în relațiile dintre ele.

Continuarea și accentuarea 
cursului destinderii în politica 
mondială cer cu necesitate in
tensificarea luptei forțelor pro
gresiste, înaintate din întreaga 
lume. Detașament activ al ma
relui front revoluționar antiim- 
perialist, Partidul Comunist Ro
mân își dezvoltă legăturile de 
colaborare și solidaritate interna- 
ționalistă cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele revoluționare, de

Situația din Etiopia
Șeful guvernului militar provizoriu a fost

executat împreună cu alte personalități

TINERETUL LUMII

încheierea

mocratice și antiimperialiste. O 
expresie elocventă a politicii 
profund internaționaliste a par
tidului nostru, a îmbinării ar
monioase a îndeplinirii sarcini
lor naționale cu participarea ac
tivă la lupta pentru progres so
cial o constituie numeroasele in- 
tilniri și contactele internațio
nale ale partidului nostru, 
schimburile de idei și de expe
riență, in diferite forme și la 
diferite niveluri, cu un mare 
număr de partide comuniste, cu 
partide socialiste și social-demo- 
crate, cu organizații politice de 
guvernămînt din noile state 
independente și cu fronturile și 
mișcările de eliberare națională; 
de asemenea, schimburile de de
legații între organizațiile sindi
cale, de tineret, studenți și fe
mei.

Partidul nostru apreciază că, 
pentru întărirea unității mișcării

nizația sa revoluționară — Uniu
nea Tineretului Comunist — 
sprijinind din inimă politica in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, acționează pentru 
întărirea prieteniei și colaboră
rii, a solidarității cu tînăra ge
nerație progresistă de pretutin
deni. După cum se știe, secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, acordă 
o importanță deosebită rolului 
care-i revine tineretului în lu
mea contemporană, în lupta 
pentru democrație, pace și pro
gres. „O uriașă forță a progre
sului contemporan — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu — o 
reprezintă masele largi ale tine
rei generații de pretutindeni, 
care, mai puțin legate de rîndu- 
ielile vechi, anacronice, aspiră 
Ia schimbări sociale revoluțio
nare profunde, care să permită 
triumful dreptății și echității 
sociale, la o politică nouă, de 
libertate și egalitate între na
țiuni, de prietenie și colaborare 
rodnică între popoare, la aboli
rea pentru totdeauna a politicii 
imperialiste de forță, de presiu
ne și intimidare, a discriminării 
rasiale și colonialismului, a a- 
gresiunii și războiului". In spi
ritul și pe baza politicii parti
dului, U.T.C. și U.A.S.C.R. dez
voltă larg relațiile cu tineretul 
țărilor socialiste, cu tinerii din 
țările în curs de dezvoltare sau 
aflate pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, își manifestă so
lidaritatea cu lupta tineretului 
din teritoriile dependente, spri
jină lupta tineretului din țările 
capitaliste împotriva exploatării, 
pentru dreptate socială, pentru 
pace. U.T.C. și U.A.S.C.R. au re
lații de colaborare cu peste 400 
de organizații de tineret și stu
dențești, de diferite orientări 
politice. U.T.C. și U.A.S.C.R. se 
pronunță cu consecvență pentru 
strîngerea rindurilor tinerei ge
nerații contemporane în lupta 
pentru satisfacerea aspirațiilor 
fundamentale de pace, colabo
rare. dreptate socială și progres, 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu
lui, a politicii de forță și dictat.

Proiectul de Program al parti
dului — expresie, a concepției 
filosofice, a strategiei și tacticii 
P.C.R., definitorii pentru întrea
ga etapă viitoare de înfăptuire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
patriei noastre spre comunism 
— acordă o atenție deosebită 
problemelor internaționale.

Radio „Etiopia" a difuzat de
clarația Consiliului de coordo
nare al forțelor armate In care 
se arată că generalul Michael 
Aman Andom, șeful guvernului 
militar provizoriu, a fost execu
tat după ce, sîmbătă, fusese a- 
restat. S-a anunțat, totodată, că 
un nou șef al guvernului va fi 
numit peste cîteva zile. în ace
lași timp cu generalul Michael 
Aman Andom au fost execu
tate alte 59 de persoane, 
între care foștii prim-miniștri 
Aklilu Habte Wold și Endal- 
katchew 
Iskender 
împăratului Haile Selassie I, de
tronat în luna septembrie — 
prințul Asrate Kassa — șeful 
fostului Consiliu al coroanei, 
toți generalii regimului ante
rior, precum și foști miniștri, 
oficialități guvernamentale, gu
vernatori de provincie, jude
cători. Cele 60 de persoane 
executate fac parte dintr-un 
grup de 200 de oameni arestați 
după preluarea puterii de că
tre Consiliul de coordonare al 
forțelor armate, ei urmînd să 
compară în fața unui tribunal 
militar sub învinuirea 
rupție și administrare 
respunzătoare a statului.

Agențiile de presă 
mează că în cursul nopții 
sîmbătă spre duminică în par
tea de sud a orașului s-au în
registrat explozii șl schimburi 
de focuri. Trupele au ocupat 
poziții în unele părți ale ca-

Makonnen, amiralul 
Desta — nepot al

de co- 
neco-
infor- 
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Expresie a interesului față de 
politica externă a partidului și 
statului nostru, a răsunetului ei 
in opinia publică, în zeci de 
țări ale lumii au fost editate 
volume cuprinzind lucrări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și volume consacrate 
personalității prestigioase a 
președintelui României.

încheierea Conferinței 
generale a UNESCO

După aproximativ șase 
săptămîni de dezbateri, sîm
bătă seara, la Paris s-au în
cheiat lucrările celei de-a 
XVIII-a Conferințe generale 
a Organizației Națiunilor U- 
nlte pentru Educație, Știință 
și Cultură (UNESCO).

În rezoluția cu privire la 
rolul UNESCO în promova
rea păcii — unul din cele 
mai importante documente a- 
doptate — participanții și-au 
exprimat satisfacția în legă
tură cu faptul că, în ultimii 
ani a fost posibil, prin efor
turile concertate ale guver
nelor, să se treacă de la „răz
boiul rece" la o perioadă de 
destindere a încordării inter
naționale, de dezvoltare a u- 
nei largi cooperări între sta
te. Rezoluția subliniază ne
cesitatea ca acest proces de 
destindere să dobîndească un 
caracter ireversibil. Docu
mentul arată, între altele, că 
încheierea cu succes, cît mai 
curînd posibil, a Conferinței 
pentru securitate și coopera
re în Europa corespunde in
tereselor tuturor popoarelor 
iubitoare de pace și cheamă 
pe toți membrii UNESCO 
să-și aducă întreaga lor con
tribuție la atingerea acestui 
țel.

Conferința a ales, în pos
tul de director general al 
UNESCO, pe Amadou Mah- 
tar M’Bow (Senegal) — pri
mul reprezentant african 
care conduce o organizație 
din sistemul Națiunilor 
Unite.

pltalel, între care și In jurul 
sediului Organizației Unității 
Africane.

Un comunicat militar, dat pu
blicității de Agenția etiopiană de 
informații și reluat de agenția 
France Presse, menționează că 
persoanele executate, în noap
tea de sîmbătă spre duminică, 
la Addis Abeba, din ordinul gu
vernului militar provizoriu, 
„s-au făcut vinovate de crime 
împotriva poporului etiopian și 
de tentativa de sabotare a miș
cării populare în curs de des
fășurare".

Consiliul de coordonare al 
forțelor armate menționează că 
alte 150 de persoane vor fi ime
diat traduse în fața curților 
marțiale supreme și districtua
le.

„Cea mai mare parte a ce
lor executați au fost declarați, 
de către Consiliu, vinovați de 
enorme abuzuri de autoritate, 
de a fi asigurat o gestiune in
corectă, de a fi comis acte de 
injustiție împotriva poporului 
etiopian și de a fi căutat să di
vizeze, în funcție de interese 
tribale . și religioase, mișcarea 
în curs. Ele sînt, de asemenea, 
acuzate de a se fi îmbogățit pe 
căi necinstite, în timp ce nu
meroși cetățeni mureau de 
foame" — arată în continuare 
comunicatul militar.

Același document adaugă că 
„alții au fost găsiți vinovați de 
a fi incitat populația la declan
șarea unui război civil și de a 
fi încercat să abată mișcarea 
populară de reînnoire de la o- 
biectivele sale esențiale. Ele au 
încercat, de asemenea, să divi
zeze forțele armate și să atragă 
țara într-o baie de singe".

După convorbirile Leonid

Congresului Uniunii
Tineretului Socialist

din Iugoslavia
La Belgrad «-au Încheiat 

«Îmbată lucrările Congresului 
al IX-lea al Uniunii Tinere
tului Socialist din Iugosla
via. Cei peste 900 de dele
gați au stabilit sarcinile pri
vind întărirea organizatorică 
a uniunii și angajarea mem
brilor și organizațiilor U.T.S.I. 
pe plan politic și social.

In ultima ședință plenară 
au fost adoptate noul statut 
al organizației unice a tine
retului iugoslav, programul 
politic de acțiune și rezo
luția privind activitatea și co
laborarea internațională.

Tot simbătă s-a întrunit 
noua Conferință a U.T.S.I., 
care a confirmat componența 
organelor executive, a Prezi
diului și Secretariatului. A- 
zem Vlasi a fost ales pre
ședinte al Conferinței U.T.S.I.

în încheierea lucrărilor s-a 
dat citire unei scrisori adre
sate de participanții la con
gres președintelui Tito, în 
care se relevă că congresul a 
fost o manifestare a deplinei 
unități și a atașamentului ti
nerei generații din Iugosla
via față de înfăptuirea obiec
tivelor istorice ale clasei 
muncitoare, față de țelurile 
programatice ale Uniunii Co
muniștilor și față de calea 
trasată de președintele Tito.

La lucrările congresului a 
luat parte o delegație a 
U.T.C.-U.A.S.C.R.

Brejnev — Gerald Ford

Comunicatul comun
sovieto-american

Agențiile de presă trans
mit că în zilele de 23 și 24 no
iembrie, în zona Vladivos- 
tokului a avut loc o întîlnire 
de lucru între Leonid Brejnev, 
secretar 
P.C.U.S., , 
ședințele Statelor Unite ale A- 
mericii. La convorbiri au par
ticipat Andrei Gromiko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Henry 
Kissinger, secretarul de stat al 
S.U.A., consilierul președintelui 
S.U.A. pentru problemele secu
rității naționale, alte oficialități 
sovietice și americane.

Comunicatul comun sovieto- 
american relevă că cele două 
părți și-au reafirmat hotărirea 
de a dezvolta și pe viitor rela
țiile în direcția stabilită de tra
tatele și acordurile fundamen
tale încheiate in ultimii ani in
tre cele două state.

Părțile apreciază că, prin a- 
cordurile încheiate între ele, au 
fost obținute rezultate impor
tante în restructurarea radicală 
a relațiilor sovieto-americane

general al C.C. al 
și Gerald Ford, pre

PE SCURTARE SCURT • PE SCURT

Negocierile privind inde
pendența insulelor Sao 
Tome și Principe

cu alimente și muniții 
cambodgiană.
cum s-a mai anunțat, 
zile în urmă, patru 
două vedete de escortă 
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• LA ALGER au continuat, 
duminică, negocierile dintre re
prezentantul guvernului portu
ghez, Antonio de Aimeida San
tos, ministru al coordonării in- 
terteritoriale, și o delegație a 
Mișcării pentru eliberare din Sao 
Tome și Principe (M.L.S.T.P.), 
condusă de Miguel Trouvoada, 
membru al Comitetului Execu
tiv al M.L.S.T.P., însărcinat cu 
afacerile externe, în vederea a- 
cordării independenței acestor 
teritorii.
• SECRETARUL GENERAL 

AL O.N.U., Kurt Waldheim, a 
Yorkul 

unde 
Orien- 
vizită 
Cairo.

părăsit, duminică, New 
cu destinația Paris, de 
urmează să plece spre 
tul Apropiat, pentru o 
la Damasc, Tel Aviv și

Programul noului guvern

zioneze 
capitala

După 
cu trei 
nave și
ale unui astfel de convoi 
fost scufundate de forțele pa
triotice.

Dizolvarea parlamenta 
lui iordanian

• ÎN CADRUL UNOR MA
SURI menite să transpună în 
practică hotărîrile adoptate Ia 
reuniunea arabă la nivel înalt 
de la Rabat, care a recunoscut 
Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei drept reprezentant 
unic și legitim al poporului pa
lestinian — transmite agenția 
MEN — regele Hussein al Ior
daniei a dizolvat, simbătă noap
tea, cele două camere ale par
lamentului, a acceptat demisia 
cabinetului regal și a primit ju- 
rămîntul noului guvern iorda
nian, format de premierul Zeid 
Rifai.

pe baza coexistenței pașnice și 
securității egale.

Părțile au ajuns la concluzia 
că există posibilități de înche
iere cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa în viitorul cel mai 
apropiat, socotind că rezultatele 
importante realizate în cadrul 
lucrărilor conferinței vor per
mite ca ea să se încheie Ia cel 
mai înalt nivel, ceea ce va co
respunde însemnătății acesteia 
pentru viitorul pașnic al Eu
ropei.

Uniunea Sovietică și Statele 
Unite și-au reafirmat sprijinul 
pentru independența, suverani
tatea și integritatea teritorială 
a Ciprului și au declarat că vor 
depune toate eforturile în a- 
ceastă direcție.

Părțile și-au exprimat îngri
jorarea în legătură cu situația 
periculoasă din Orientul Apro
piat și și-au reafirmat intenția 
de a depune toate eforturile 
pentru a contribui la rezolva
rea problemelor cheie ale unei 
păci juste și durabile în regiu
ne, pe baza Rezoluției nr. 338 
a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., ținînd seama de inte
resele legitime ale tuturor po
poarelor din zonă, inclusiv po
porul palestinian, și cu respec
tarea dreptului la existență in
dependentă a tuturor statelor 
din Orientul Apropiat. în acest 
sens, cele două părți consideră 
că trebuie reluate cît mai cu- 
rind posibil lucrările Conferin
ței de la Geneva, chemată să 
joace un rol important în in
staurarea unei păci juste șl 
trainice în Orientul Apropiat.

Au fost examinate, de ase
menea, relațiile sovieto-ameri
cane în domeniile economice''’ 
mercial, tehnico-științific, cul
tural.

Președintele Ford a reînnoit 
invitația adresată lui Leonid 
Brejnev de a face o vizită ofi
cială în S.U.A. în cursul anului 
1975.

A fost dată publicității, de a- 
semenea, Declarația comună 
sovieto-americană în care păr
țile își exprimă intenția de a 
încheia un nou acord cu privi
re la limitarea armamentelor 
strategice ofensive, valabil pînă 
la sfîrșitul anului 1985. Convor
birile dintre delegațiile U.R.S.S. 
și S.U.A. în vederea elaborării 
noului acord vor fi reluate la 
Geneva, în ianuarie 1975.

comuniste și muncitorești, se 
impune cu necesitate respecta
rea dreptului legitim al fiecărui 
partid de a-și elabora linia po
litică, de-sine-stătător, că fie
care partid — inspirîndu-se și 
aplicind creator, in concordanță 
cu condițiile concret istorice, 
particulare ale fiecărei etape de 
dezvoltare a societății, concepția 
materialismului dialectic și is
toric, învățătura marxist-leninis- 
tă — este răspunzător pentru 
elaborarea obiectivelor strate
gice și tactice revoluționare. In 
virtutea unei asemenea viziuni, 
Partidul Comunist Român acțio
nează ferm pentru înfăptuirea 
unei unități noi în sinul mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, unitate întemeiată pe 
principiile marxism-leninismu
lui, care proclamă dezvoltarea 
relațiilor de colaborare între 
partide pe baza respectării de
plinei egalități, a independenței 
fiecărui partid, întrajutorării 
tovărășești, excluderii oricărui 
amestec în treburile interne ale 
altor partide.

Tineretul patriei noastre, orga

„CONCENTRÎNDU-ȘI EFOR
TURILE PENTRU RIDICAREA 
PE O TREAPTA SUPERIOARA 
A SOCIETĂȚII ROMANEȘTI — 
se spune în proiectul de Pro
gram — PARTIDUL ȘI PO
PORUL NOSTRU VOR PARTI
CIPA ACTIV LA LUPTA GE
NERALA A FORȚELOR ÎNA
INTATE PENTRU INAUGURA
REA UNEI ERE NOI ÎN VIAȚA 
INTERNAȚIONALA, PENTRU 
CA SFÎRȘITUL ACESTUI SE
COL SA MARCHEZE EXCLU
DEREA RĂZBOAIELOR DIN 
VIAȚA INTERNAȚIONALA, E- 
LIBERAREA POPOARELOR 
DE POVARA CHELTUIELILOR 
MILITARE ȘI DE SPECTRUL 
PERICOLULUI NUCLEAR, ÎN
FĂPTUIREA ASPIRAȚIILOR 
VITALE ALE TUTUROR NA
ȚIUNILOR DE LIBERTATE ȘI 
BUNASTARE, DE TRANSFOR
MARE A NATURII ȘI SOCIE
TĂȚII SPRE BINELE ȘI FERI
CIREA OMULUI".

IOAN TIMOFTE

turc
• DUMINICA, NOUL PRIM- 

MINISTRU AL TURCIEI, Sădi 
Irmak, a prezentat Parlamentu
lui programul guvernamental 
care se pronunță, în esență, în 
favoarea organizării de alegeri 
generale anticipate și pentru o 
soluționare, pe principiul fede
ralizării, a problemei cipriote.

„Este in interesul național și 
chiar o necesitate absolută ca 
alegerile să se desfășoare la o 
dată anticipată" — se arată în 
declarația-program. „Dacă Par
lamentul hotărăște să organizeze 
aceste alegeri, guvernul meu va 
funcționa ca un cabinet electo
ral și va lua toate măsurile ne
cesare pentru ca scrutinul să se 
desfășoare în condiții de securi
tate dintre cele mai perfecte".

Glafkos Clerides s-a îna
poiat la Nicosia
• PREȘEDINTELE INTERI

MAR AL CIPRULUI, Glafkos 
Clerides, s-a reîntors, simbătă 
seara, la Nicosia, venind de la 
Londra, unde a conferit cu 
președintele Makarios și cu 
ministrul de externe britanic, 
James Callaghan. într-o scurtă 
declarație făcută ziariștilor, el 
a precizat că își va continua la 
29 noiembrie, Ia Atena, convor
birile asupra evoluției situației 
din insulă, în cadrul unei în- 
tilniri comune cu primul mi
nistru, Constantin Caramanlis, 
și cu arhiepiscopul Makarios.
• FORȚELE PATRIOTICE 

CAMBODGIENE au lansat, în 
ultimele zile, numeroase atacuri 
împotriva unităților lonnoliste, 
în zona malului răsăritean al 
fluviului Mekong. Patrioții vi
zează, în special, convoaiele de 
nave care încearcă să aprovi-

• BRACONAJUL A LUAT PROPORȚII deosebit de 
mari in țările Africii răsăritene. Sute de vînători amatori și 
profesioniști, înzestrați cu arme din cele mai moderne, vâ
nează exemplare rare de animale din parcurile națio
nale și rezervațiile Tanzaniei, Kenyei, Ugandei. Printr-o 
vastă rețea de speculanți, ei comercializează trofeele ci
negetice în rîndurile turiștilor străini sau le trimit prin 
contrabandă in țări din Europa Occidentală și America. 
Ziarul „Daily News" din Tanzania anunță că, in luna 
noiembrie, poliția a reușit să confiște la Dar Es Salaam 
de la braconieri 80 de colți de fildeș și 30 de coarne de 
rinoceri. • PESCARUL AUSTRALIAN ROBERT PETERSON 
S-A ÎNTORS VINERI de la pescuit cu cea mai neobiș
nuită captură din viața sa : un cangur cenușiu avînd o 
lungime de un metru și jumătate. Pescuind in ocean la 
circa doi kilometri de mal, unde apa avea adincimea de 
aproximativ 4,5 metri, Peterson a auzit din apropiere 
țipetele unui animal speriat, iar apoi a simțit că cineva 
încearcă să se agațe de barca lui. Uimit, pescarul a con
statat că era vorba de un cangur, care, epuizat, încerca 
să se salveze de la înec. Decis să facă o faptă bună, Pe
terson a legat cangurul de gît cu o fringhie și cu mare 
greutate a reușit să-l tragă în barcă, dar animalul spe
riat a sărit din nou în apele oceanului. După multe eforturi, 
pescarul a reușit să-l readucă în barcă, unde l-a legat 
și apoi la adus la țărm. • LA HAMBURG A FOST TERMI
NAT ȘI INAUGURAT PODUL KOHLBRAND, considerat 
unul dintre cele mai mari și mai frumoase din Europa. Lu
crările de construcție au durat patru ani și au necesitat in
vestiții de aproximativ 125 milioane mărci. Partea centrală a 
podului are o lungime totală de patru kilometri, fiind sus
ținută de 88 cabluri de oțel, ancorate de doi piloni înalți 
de 136 metri. Podul traversează o parte a portului Ham
burg, făcînd legătura între rețelele de autostrăzi din 
nordul R.F. Germania. Noua construcție are o înălțime 
de 60 de metri ceea ce va permite trecerea navelor flu
viale de mare tonaj.
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