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In Sala Palatului Re
publicii Socialiste Româ
nia au continuat marți 
lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

La deschiderea ședin
ței de dimineață, delega
ții și invitații au salutat 
cu puternice și îndelun
gate aplauze sosirea în 
sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al parti
dului, a celorlalți tova
răși din prezidiul Con
gresului.

Sînt prezenți membrii 
delegațiilor de peste ho
tare care participă la 
Congres.

Ședința de dimineață 
a fost prezidată de tova
rășul Emil Bodnaraș.

La cel de-al doilea 
punct al ordinii de zi a 
Congresului, tovarășul 
Chivu Stoica a prezen
tat Raportul Comisiei 
Centrale de Revizie.

Au început apoi dezba
terile în plen asupra 
problemelor înscrise pe 
ordinea de zi.

Luînd cuvîntul, tova
rășul Gheorghe Cioară, 
delegat al organizației 
municipale de partid 
București a propus, po
trivit hotărîrii Conferin
ței organizației de partid 
a Capitalei, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
ales pe viață în funcția 
de secretar general al 
partidului.

în legătură cu această 
propunere a luat cuvîn
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntul secretarului 
general al partidului a 
fost subliniat cu ovații 
și vii aplauze.

în continuarea dez
baterilor în 
luat cuvîntul 
loan Avram, 
organizației 
de partid Brașov, Cos- 
tache Trotuș, delegat al 
organizației județene de 
partid Hunedoara, Vasi- 
le Marin, delegat al 
organizației județene de 
partid Ialomița, Otilia 
Indrea, delegat al orga
nizației județene de 
partid Satu Mare.

Tovarășul Petre Dă- 
nică a prezentat apoi, 
Raportul Comisiei de 
Validare.

Congresul a validat 
în unanimitate mandate
le celor 2 462 de delegați- 

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

plen au 
tovarășii: 

delegat al 
județene

c
DE LA TBIBIXA CONGRESULUI

Înaltă chemare

A • •

„Nu voi considera nimic mai presus

cfec/T poporul meu, partidul,

socialismul"

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Aș dori să mă refer la pro

punerea făcută de tovarășul 
Cioară in numele organizației 
de partid din Capitală. Desigur, 
ar trebui să încep prin a mul
țumi comuniștilor, oamenilor 
muncii din Capitală, ca de alt
fel tuturor comuniștilor care 
și-au exprimat — în cursul dez
baterilor, al alegerii delegaților 
și al propunerilor pentru Comi
tetul Central — încrederea în 
partid, în conducerea partidu
lui, care mi-au acordat mie 
personal o încredere deosebită, 
susținind realegerea mea în 
funcția de secretar general al 
partidului.

Ar trebui, desigur, să mulțu
mesc in mod deosebit organi
zației de partid din Capitală 
pentru propunerea pe care a

prezentat-o aici ; dar, odată cu 
aceste mulțumiri, propun Con
gresului să nu rețină propune
rea organizației de partid din 
Capitală.

Fără îndoială, propunerea de 
a fi ales pe viață ca secretar 
general este o expresie a în
crederii; eu însă lucrez de pes
te 40 de ani în partid, mi-ani 
început activitatea în Capitală. 
Propunerea e făcută, deci, cu o 
întîrziere de 40 de ani, pentru 
că de 40 de ani mi-am legat 
viața de interesele partidului, 
ale înălțării României spre o 
viață nouă, spre comunism. 
(Aplauze prelungite ; se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R.").

înțeleg propunerea tovarăși
lor de la Capitală în sensul 
de a mă angaja ca și în viitor 
să dedic întreaga mea viață

cauzei poporului nostru, parti
dului, ideilor socialiste, făuri
rii comunismului in România, 
cauzei prieteniei și colaborării 
intre țările socialiste, între par
tidele comuniste și muncito
rești. între toate forțele revo
luționare și antiimperialiste, 
prieteniei între toate popoarele 
lumii, idealurilor edificării pe 
planeta noastră a unei lumi a 
dreptății, progresului social și 
păcii. (Aplauze puternice). în 
acest sens aș ruga Congresul 
să rețină propunerea organiza
ției din București.

Vă asigur că atit timp cit 
voi putea servi în bune condi- 
țiuni partidul și poporul, nu 
voi considera nimic mai pre
sus decît poporul meu, parti
dul, socialismul. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

participante la Congres
• Conducătorul delegației Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia © Tovarășul 
Santiago Carrillo • Conducătorul delegației Partidului Baas Arab Socialist din Siria
• Conducătorul delegației Uniunii Socialiste Arabe Libiene • Conducătorul 
delegației Uniunii Naționale Africane Zimbabwe [ZANU]
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LA DEZBATERI

întreaga noastră 
pricepere și cutezanță- 

in slujba înfăptuirii 
mărețelor obiective 

pe care le stabilește 
Congresul!

••

Telegrame adresate Congresului P.C.R 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Alături de întreaga ța
ră, împreună cu poporul în 
mijlocul căruia crește și se 
educă, tineretul patriei 
noastre își rostește cu a- 
dîncă convingere angaja
mentul de a nu precupeți 
nici un efort pentru a fi 
demn de încrederea acor
dată de partid. însuflețită 
de perspectivele grandioase 
pe care i le deschide lumi
nosul Program de făurire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare 
spre comunism, tînăra ge
nerație își exprimă hotărî- 
rea neclintită de a face din 
îndemnurile partidului co
munist, din chemările mo
bilizatoare ale secretarului 
general crezul statornic de 
muncă și de viață. Scriso
rile și telegramele, pe care 
le publicăm în pagina a 
4-a, oferă o imagine suc
cintă dar grăitoare a hotă- 
rîrii sale de a trece neîn- 
tîrziat la fapte.

internaționale!
NICOLAE CEAUȘESCU
________ J

Mai departe! Spre mal binel 
Aceste îndemnuri mi se pare că 
le pot desprinde, alături de al
tele, o multitudine, din raportul 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a rostit de la înalta 
tribună a celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. Ca scriitor, ca 
gazetar, mă socotesc un cititor 
„profesionist” al presei noastre 
și parcurgînd-o (în lunile pre
mergătoare Congresului) cred 
că am anticipat 
cu bucurie gîn- 
duri, idei și sen
timente care a- 
cum și-au aflat 
împlinirea, ma
terializate în pa
gini de cald 
patetism revolu
ționar. Este un 
privilegiu al tu
turor celor ce 
trăim în Româ
nia socialistă, 
parcurgerea fap
telor de unic a- 
vînt pe care
ne-am legat să le urcăm spre a 
făuri națiunea noastră, expresie 
istorică demnă de aspirațiile sale 
multiseculare. Da, ne așteaptă noi 
drumuri, pașii noștri sînt gata să 
ne apropie de vastele noi îm
pliniri și știm că nu ne va fi u- 
șor, că așa cum ne-am deprins,

Mai departe!
Spre
mai bine!
de Gheorghe Tomozei

vom găsi mijloacele cele mai fe
ricite de a ne apropia izbînda 
finală. Am reținut ca pe un pre
cept capital, acel pasaj din 
cuvîntul președintelui țării în 
care este invocată capacita
tea omului contemporan de a se 
autodepăși, de a se autoperfec- 
ționa și văd în acest cuvînt sin
teza creatoare a unor virtuale 
zboruri. Poetul comunist Nicolae 
Labiș a trăit cu ardoare ultimii 

ani ai puținei 
sale vieți, com- 
punînd poemul 
„Lupta cu iner
ția" în care 
tocmai această 
luptă cu unele 
racile absurd în
dătinate în natu
ra omenească îl 
preocupă în mo
dul cel mai direct. 
Ne-ar trebui azi 
versurile aces
tui copil de ge
niu pentru a le

așeza alături de cuvintele Ra
portului, convinși că ar face casă 
bună laolaltă. Prin tot ce vom 
duce pînă la capăt vom com
pune, la rîndu-ne, versuri capa
bile să aducă lauda meritată 
sublimei noastre vetre, RomâniaI

Viu fi susținut interes pentru lucrările celui de-al XI-lea Congres al partidului. 
Foto; GH. CUCV
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Lucrările Congresului al Xl-lea al P. G. R.
RAPORTUL COMISIEI 

CENTRALE DE REVIZIE 
prezentat de tovarășul Chîvu Stoica

Stimați tovarăși,
Congresul al Xl-lea al Parti

dului Comunist Român — eve
niment de Însemnătate istorică 
in viața partidului și poporului 
nostru — face bilanțul uneia 
din cele mai dinamice și rod
nice perioade din istoria con
strucției socialiste în patria 
noastră, al luptei și muncii des
fășurate de întregul popor pen
tru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, 
Stabilind programul însuflețitor 
al continuării procesului de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Realizările istorice dobîndite 
de poporul român în dezvoltarea 
economică și socială a țării, 
pregnant reliefate în Raportul 
prezentat de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. adincile transformări 
petrecute in economia națională, 
în structura societății, în condi
țiile de trai ale celor ce mun
cesc. în întreaga noastră viață 
socială, ca și prestigiul fără pre
cedent de care se bucură în 
prezent România în lume, con
firmă. justețea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, reflectă aplicarea crea
toare a marxism-leninismului 
la realitățile și condițiile social- 
istorice concrete ale României.

întregul popor a primit eu 
deosebită satisfacție și unanimă 
aprobare Programul partidului. 
Directivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1930. liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sociaîe în perioada 1981—1990 și 
Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al Xl-lea, văzind în 
ele o întruchipare strălucită a 
cerințelor obiective ale dezvol
tării societății, a intereselor și 
aspirațiilor fundamentale ale 
națiunii noastre socialiste. Ela
borate pe temeiul unei analize 
profund științifice, realiste. în 
spiritul materialismului dialec
tic și istoric, aceste documente 
reflectă în modul c»l mai expre
siv glndirea teoretică, profundă 
și orig;oală a partidului nostru, 
a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. ex
periența de veacuri a luptei po
porului român pentru eliberarea 
sa socială și națională, pentru 
transformarea revoluționară a 
societății și edificarea noii orîn- 
du'.ri pe pămîntul României.

Relevind cu claritate perspec
tivele strălucite ale viitorului 
patriei noastre. Programul parti
dului — cartă fundamentală. 1- 
deologică. teoretică și politică a 
partidului, constituie un program 
constructiv, de o amploare fără 
precedent In Întreaga istorie a 
României. Programul partidului 
trasează linia strategică genera
lă și orientările tactice pentru 
întreaga perioadă a construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre co
munism, reprezentlnd, în ace
lași timp, o contribuție remarca
bilă a partidului nostru la îmbo
gățirea si dezvoltarea creatoare 
a teoriei și practicii revoluțio
nare a clasei muncitoare.

înfăptuirea mărețelor obiective 
înscrise in documentele ce vor 
fi adoptate de către Congres va 
situa societatea românească pe 
noi trepte de progres și civiliza
ție, asigurînd poporului roman 
un nivel de trai tot mat Înalt, 
pe măsura aspirațiilor sale, con
tribuind la ridicarea sa în rîndul 
națiunilor dezvoltate ale lumii, 
creșterea continuă a prestigiu
lui și rolului său in viața In
ternațională. Orientările stabili
te în aceste documente in do
meniul polțticii externe eviden
țiază consecvența și dinamismul 
cu care conducerea partidului șl 
a statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, promotor și apărător con

secvent al principiilor noi de 
independență și egalitate care 
trebuie să guverneze relațiile 
internaționale, cu participarea 
tuturor statelor mari și mici, 
face cunoscut întregii lumi nă
zuințele de pace și cooperare 
care animă poporul român, 
luptător neobosit pentru solu
ționarea problemelor majore ale 
umanității, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune, 
pentru întărirea solidarității cu 
toate forțele revoluționare, pro
gresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni. întreaga sa activi
tate. pătrunsă de fierbinte pa
triotism și înaltă responsabili
tate internaționalistă. este în 
deplin consens cu interesele 
construcției socialismului și co
munismului în țara noastră, cu 
mutațiile care au loc în lumea 
contemporană, corespunde inte
reselor cauzei socialismului, pro
gresului. păcii și colaborării în
tre popoare. Tocmai de aceea, 
ea întrunește adeziunea și spri
jinul total al întregului nostru 
popor, se bucură de o tot mai 
largă apreciere și stimă în rîn- 
dul popoarelor lumii.

Prin întregul lor conținut, do
cumentele Congresului al Xl-lea 
poartă amprenta puternicei per
sonalități a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a clarviziunii sale 
cutezătoare, a înflăcăratului pa
triotism și devotamentului ne
țărmurit cu care conduce desti
nele națiunii și acționează pen
tru dezvoltarea actuală și in 
perspectivă a patriei. îndepli
nind în mod strălucit înaltele 
atribuții de partid și de stat cu 
care este investit. Ele atestă 
strălucitele însușiri și calități 
de conducător marxist-leninist 
erudit ale secretarului general 
al partidului, care întruchipează 
într-un mod minunat trăsăturile 
și virtuțile poporului nostru — 
spiritul creator, dragostea de 
patrie, dirzenia și tenacitatea, 
aspirația spre progres și dorin
ța de a trăi liber și independent, 
în relații de prietenie și cola
borare cu toate popoarele lumii, 
demonstrează spiritul său 
profund revoluționar, metoda sa 
de muncă colectivă, grija sa de 
a se respecta și aplica normele 
și etica de partid în activitatea 
partidului, a tuturor organelor 
de stat și obștești, de a dezvolta 
legăturile cu cele mai largi ma
se populare, dialogul permanent 
cu poporul. Toate acestea întă
resc capacitatea partidului de a 
aplica în mod creator adevăru
rile generale ale marxism-le
ninismului la realitățile Româ
niei și ale lumii contemporane. 
Contribuția hotărîtoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea acestor documente 
reprezintă o nouă dovadă a ro
lului său decisiv în stabilirea și 
fundamentarea politicii noastre 
interne și externe. în organiza
rea vastei activități pentru 
transpunerea acesteia în viață, 
în conducerea întregii opere de 
edificare a socialismului și co
munismului în România.

Tocmai de aceea, comuniștii, 
întregul nostru popor s-au pro
nunțat cu fermitate și deosebită 
căldură pentru realegerea la 
cel de al Xl-lea Congres a to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
cel mai iubit fiu al partidului și 
națiunii noastre, eminentă per
sonalitate politică a lumii con
temporane — in înalta funcție 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, aceasta 
constituind un omagiu la adresa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
pentru abnegația și devotamen
tul cu care slujește partidul și 
poporul român. Comisia Centra
lă de Revizie, alături de toate 
organele de partid, de toți co
muniștii și toți oamenii muncii 
din patria noastră, susține cu 
căldură această propunere fiind 
profund convinsă că. avînd in 
frunte un asemenea conducător, 

România va înainta neabă
tut pe calea socialismului și co
munismului, a progresului și 
prosperității, ocupind un loc 
demn și apreciat în rîndul na
țiunilor lumii-

Stimați tovarăși,
înfăptuirea hotărîrilor Congre

sului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului, vasta 
activitate politică, organizatorică 
și ideologică desfășurată în acest 
scop au presupus o intensă și 
permanentă preocupare pentru 
asigurarea condițiilor și mijloa
celor materiale, care să permită 
organelor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești să-și 
îndeplinească în mod corespun
zător sarcinile ce le-au revenit.

Pe baza atribuțiilor ce-i sint 
stabilite prin Statutul partidului. 
Comisia Centrală de Revizie a 
verificat modul în care se reali
zează și sint folosite mijloacele 
financiare și bunurile materiale 
ale partidului.

Din analiza periodică a reali
zărilor bugetare a rezultat preo
cuparea constantă a Comitetului 
Central și Îndeosebi a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
utilizarea rațională a fondurilor 
materiale și bănești, găsirea de 
noi posibilități și rezerve în 
vederea acoperirii cheltuielilor 
din veniturile partidului. Ca ur
mare, s-a reușit ca, începind din 
anul 1973, cheltuielile să fie 
acoperite integral din venituri 
proprii ale partidului.

Menționăm că, datorită creș
terii însemnate a numărului 
membrilor de partid și a măsu
rilor adoptate de conducerea 
partidului și a statului nostru 
în vederea creșterii veniturilor 
oamenilor muncii, fondurile bu
getare realizate din cotizații 
s-au mărit substanțial. Astfel, cu 
toate că Începind din anul 1971 
s-a redus cuantumul cotizației 
de partid, veniturile realizate la 
acest capitol bugetar constituie 
azi principala sursă de acoperi
re a cheltuielilor partidului. La 
creșterea veniturilor a contribuit, 
de asemenea, dezvoltarea și di
versificarea activităților proprii, 
veniturile realizate în domeniul 
presei și tipăriturilor.

Potrivit hotărîrilor Congresu
lui al X-lea. Comitetul Central 
a luat măsuri de trecere a gos
podăririi activității organelor de 
partid județene pe bază de au
tofinanțare, lărgindu-se compe
tența lor, fapt care a dus la o 
reducere substanțială a cheltuie
lilor și creșterea veniturilor pro
prii. Astfel s-a ajuns ca in pre
zent majoritatea organizațiilor 
județene să-și acopere cheltuie
lile din veniturile lor, vărsind 
totodată importante excedente 
la bugetul partidului.

însemnate economii bugetare 
s-au realizat prin îmbunătățiri
le aduse în structura și organi
zarea aparatului de partid în a- 
ceastă perioadă. în același timp 
s-a remarcat o preocupare spo
rită din partea organelor de 
partid, a tuturor instituțiilor fi
nanțate de la bugetul partidului 
pentru folosirea rațională. in 
spirit gospodăresc, a mijloacelor 
materiale și financiare puse la 
dispoziția lor.

în ansamblu, Comisia Centra
lă de Revizie apreciază că buge
tele anugle ale partidului au 
fost judicios intocmite și exe
cutate, asigurîndu-se resursele 
necesare pentru realizarea în 
bune condițiuni, de către orga
nele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești în această 
perioadă, a activității în cele mai 
diverse domenii, pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor 
și bazei materiale necesare des
fășurării muncii de partid. Sint 
semnificative în acest sens am
plele acțiuni organizate in a- 
ceastă perioadă din inițiativa 
conducerii partidului pentru 
dezbaterea cu masele largi de 

oameni ai muncii, cu activiști 
și specialiști, a problemelor ma
jore ale dezvoltării economice 
și sociale a țării noastre, inten
sificarea activității pentru pre
gătirea și perfecționarea cadre
lor de partid, ale organizațiilor 
de masă și obștești, din econo
mie și administrația de stat, ca 
și bogata activitate desfășurată 
de partidul nostru pe plan in
ternațional.

Ținînd seamă de sarcinile 
mari pe care le va stabili Con
gresul al Xl-lea al partidului 
este necesar să se acționeze în 
continuare cu exigență și răs
pundere pentru asigurarea și 
gospodărirea rațională a mij
loacelor materiale și financia
re necesare Înfăptuirii acestor 
sarcini, pentru folosirea lor cit 
mai eficientă în vederea ridică
rii întregii activități de partid 
la nivelul cerințelor etapei vii
toare de dezvoltare a României.

Stimați tovarăși,
Un Ioc important în cadrul 

activității Comisiei Centrale de 
Revizie l-a ocupat verificarea 
modului de soluționare a scri
sorilor și sesizărilor oamenilor 
muncii. Informăm Congresul că 
preocuparea permanentă a con
ducerii partidului de a se asi
gura participarea activă a oa
menilor muncii la rezolvarea 
treburilor de stat și obștești, 
trăsătură esențială a democra
ției noastre socialiste, de a se 
crea condiții ca toți cetățenii 
să-și exprime liber părerile, să 
acționeze nestingherit în folosul 
progresului societății, a deter
minat an de an o opinie tot 
mai activă și responsabilă a a- 
cestora, manifestată și prin 
scrisorile adresate conducerii 
partidului. Numai în cursul a- 
nului 1973 la C.C. al P.C.R. s-au 
primit aproape 130 000 de scri
sori, circa 20 000 cetățeni au 
fost primiți în audiență. Peste 
97% dintre aceștia s-au adresat 
personal tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România.

In perioada care a tre.cut de 
la Congresul al X-lea al parti
dului, cu prilejul unor impor
tante evenimente din viața par
tidului și statului nostru, al a- 
dootării unor importante hotă- 
riri de partid și de stat și al 
vizitelor efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în țară și 
străinătate, numeroși oameni al 
muncii, de virste și profesii di
ferite și din toate categoriile so
ciale. prin scrisori și telegrame, 
individual sau colective, și-au 
exprimat adeziunea deplină la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, au 
adus elogii secretarului general 
al partidului pentru activitatea 
sa neobosită în folosul patriei, 
pentru participarea sa dinamică, 
decisivă la rezolvarea tuturor 
problemelor majore ale partidu
lui, ale țării, pentru grija sa 
permanentă față de oamenii 
muncii.

Ca urmare a îmbunătățirii ac
tivității în toate domeniile vie
ții sociale, a satisfacerii în tot 
mai mare măsură a cerințelor i 
cetățenilor patriei noastre, se ’ 
remarcă o scădere a numărului 
scrisorilor adresate conducerii 
partidului, organelor de partid, 
de stat și obștești, în care se 
solicită rezolvarea unor proble
me personale, concomitent cu 
creșterea acelora care abordea
ză probleme de interes general, 
privind perfecționarea muncii 
in diferite sectoare de activita
te. Aceasta și-a găsit expresia 
in numărul mare de propuneri 
și sugestii. In criticile formulate 
in legătură cu neajunsurile e- 
xistente in activitatea și com
portarea unor cadre de partid și 
de stat, în unele unități indus
triale. de construcții și transpor
turi, cooperative agricole de 
producție, întreprinderi agri
cole de stat, instituții adminis
trative și social-culturale, care 
nu acordă atenția necesară so
luționării scrisorilor și sesizări
lor oamenilor muncii.

O contribuție de seamă la îm
bunătățirea întregii activități 
sociale și-au adus oamenii mun
cii prin propunerile făcute în 
cadrul dezbaterii publice a unor 
proiecte de documente de par
tid și de stat. Exprimindu-și a- 
deziunea unanimă față de pro
iectele Programului partidului 
și Directivelor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., numeroși mun
citori. ingineri și tehnicieni, ță

rani cooperatori, intelectuali, 
români, maghiari, germani și 
din rîndul altor naționalități, au 
făcut totodată numeroase pro
puneri pentru îmbunătățirea 
conținutului acestor documente, 
ceea ce face ca acestea să ex
prime creația și opțiunea între
gului nostru popor.

Comitetul Central al partidu
lui acordă o atenție deosebită 
muncii de rezolvare a scrisori
lor și de primire a cetățenilor 
in audiență. Această activitate 
este sistematic analizată de 
conducerea partidului. Un sprijin 
deosebit acordă acestei activități 
secretarul general al partidului, 
care urmărește în permanență 
problemele ridicate de cetățeni, 
dind indicații cu privire la re
zolvarea acestora.

Comisia Centrală de Revizie 
constată că organele de partid, 
de stat și obștești rezolvă cu 
tot mai multă grijă și responsa
bilitate problemele ridicate de 
cetățeni prin scrisori și la au
diențe. marea majoritate a aces
tora fiind rezolvate competent 
și în termen

în activitatea de soluționare 
a propunerilor, sesizărilor, recla- 
mațiilor și cererilor oamenilor 
muncii se mai manifestă ne
ajunsuri care trebuie cu hotă- 
rire înlăturate. Este de aceea 
necesar ca organele de partid, 
de stat și obștești să acționeze 
cu mai multă exigență pentru 
respectarea cu strictețe a hotă- 
ririlor de partid și de stat, a 
propriilor măsuri privind rezol
varea scrisorilor și problemelor 
ridicate de cetățeni.

Raportăm Congresului că în 
perioada în care și-a îndeplinit 
mandatul. Comisia Centrală de 
Revizie s-a preocupat consecvent 
de înfăptuirea sarcinilor sale 
statutare. Problemele rezultate 
din verificările făcute privind 
activitatea financiar gospodă
rească și rezolvarea scrisorilor 
au fost examinate de fiecare 
dată în ședințe plenare ale co
misiei, în urma cărora s-au pre
zentat conducerii partidului 
propuneri de măsuri privind 
îmbunătățirea muncii.

Stimați tovarăși,
Sîntem profund convinși că 

partidul nostru, puternic ca 
granitul, prin unitatea sa de 
monolit se identifică pe deplin 
cu năzuințele și aspirațiile în
tregului popor. Călăuzit de un 
program clar, cutezător, de lar
gă perspectivă, avînd în frun
tea sa pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai înflăcărat 
revoluționar și patriot, militant 
neobosit pentru cauza socialis
mului și păcii, partidul va face 
ca România să devină o țară 
mereu mai prosperă și înflori
toare, urcind neabătut pe trep
te tot mai înalte de progres și 
civilizație.

însuflețirea cu care oamenii 
muncii de pe tot cuprinsul pa
triei, întregul popor și-au afir- 

tnat adeziunea deplină la pre- 
rederile Programului și Direc
tivelor este o expresie elocven
tă a convingerii lor unanime că 
prin perspectivele luminoase pe 
care le trasează, in concordanță 
cu noile condiții, cu interesele 
fundamentale ale poporului ro-

RAPORTUL COMISIEI 
DE VALIDARE 

prezentat de tovarășul Petre Dănâcă
Stimați tovarăși,
Conferințele organizațiilor ju

dețene de partid și Conferința 
organizației municipale de partid 
București, care au avut loc in 
perioada 9—16 noiembrie 1974 au 
constituit un prilej de analiză 
profundă și exigentă a activității 
organelor și organizațiilor de 
partid pentru aplicarea în viață 
a hotărîrilor celui de-al X-lea 
Congres și ale Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist 
Român, a plenarelor C.C. al 
P.C.R. și a indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
pentru creșterea continuă a rolu
lui conducător al organelor și 
organizațiilor de partid în toate 
domeniile construcției socia
liste.

Conferințele organizațiilor ju
dețene de partid și a Organiza
ției municipale București au 
dezbătut proiectele documentelor 
ce se află astăzi pe ordinea de 
zi a Congresului al Xl-lea al 
P.C.R.

în cadrul dezbaterilor, comu
niștii și ceilalți oameni ai muncii 
și-au manifestat totala adeziune 
și aprobare față de aceste docu
mente, exprimindu-și hotărîrea 
de a face totul pentru transpu
nerea în viață a mărețelor sar
cini ce vor fi stabilite de Con
gres, pentru înflorirea tot mai 
puternică a patriei noastre socia
liste.

Exprimînd voința comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, 
stima și prețuirea deosebite pe 
care partidul și poporul le 
nutresc față de activitatea revo
luționară, plină de dăruire, des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, pentru triumful cau
zei socialismului, dezvoltării co
laborării între popoare, asigu
rării progresului și păcii in lume, 
conferințele organizațiilor jude
țene de partid au dat mandat 
delegaților la Congres să susțină 
realegerea tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. 

mân, pentru etapa următoare a 
dezvoltării României socialiste, 
acestea vor mobiliza și mai 
mult masele populare, vor asi
gura unirea și mai puternică a 
comuniștilor, a întregului popor 
în jurul partidului, a Comite
tului său Central, a secretarului

Conferințele au adoptat măsuri 
concrete pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii in toate dome
niile de activitate, creșterea for
ței de acțiune și a rolului condu
cător al partidului in societate ; 
au ales comitetele județene de 
partid, comisiile de revizie, de
legații la Congresul al Xl-lea al 
partidului și au propus candi
dați pentru Comitetul Central și 
Comisia Centrală de Revizie.

Comisia de Validare aleasă de 
Congres, verificînd documentele 
conferințelor organizațiilor jude
țene de partid și a municipiului 
București, a constatat că pe baza 
normei de reprezentare stabilită 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
iulie a.c. pentru alegerea dele
gaților la Congresul al Xl-lea al 
partidului, de un delegat la 1 000 
membri de partid, au fost aleși 
ca delegați un număr de 2 462 
tovarăși, corespunzător efectivu
lui partidului la 1 septembrie 
1974, care era de 2 462 380 mem
bri de partid.

La Congres sint prezenți 2 450 
delegați, lipsesc motivat 12 dele
gați.

Din totalul delegaților 679 sînt 
muncitori care lucrează nemijlo
cit in producție, 391 sint țărani, 
140 ingineri și tehnicieni, 124 
cadre din cercetare, proiectare 
și invățămint, 587 activiști de 
partid și ai organizațiilor de 
masă, 325 oameni de cultură, 
artă, economiști, ziariști, medici, 
juriști, studenți etc., precum și 
lucrători din aparatul central și 
local de stat, 59 ofițeri ai for
țelor armate.

După vechimea în partid : 233 
delegați sint membri de partid 
cu stagiul din ilegalitate, 712 au 
o vechime în partid intre 26—30 
de ani, iar 1 517 sînt membri de 
partid după anul 1952.

Din totalul delegaților, peste 
87 la sută sint români, aproape 
9 la sută sînt maghiari, 2 la sută 
germani, iar 1,8 ia sută provin 
din rîndul celorlalte naționali
tăți, ceea ce corespunde întoc
mai compoziției naționale a 
partidului nostru. La Congres 

general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în lupta pentru în
făptuirea scopului fundamental 
— făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, edifica
rea celei mai înaintate și mai 
drepte orinduiri pe pămîntul 
României, a orînduirii comuniste.

participă 614 femei, adică aproa
pe 25 la sută din totalul delega
ților aleși.

Din numărul total al delegați
lor la Congres, 8 poartă înaltul 
titlu de „Erou al Republicii 
Socialiste România", 159 dețin 
titlul de „Erou al Muncii Socia
liste", 2190 sînt decorați cu 
ordine și medalii ale statului 
nostru, 253 sînt deputați în 
Marea Adunare Națională, iar 
769 în consiliile populare. Un 
număr de 1 067 delegați au școli 
superioare de stat, din care 80 
au titluri științifice și academice.

Din cei 2 462 delegați aleși, 
1016 au absolvit diferite școli de 
partid.

Comisia de Validare a consta
tat că s-au respectat întocmai 
criteriile stabilite de Plenara 
Comitetului Central al P.C.R. 
pentru alegerea delegaților la 
Congres.

Delegații aleși pentru Congre
sul al Xl-lea al Partidului Co
munist Român reprezintă orga
nizațiile de partid din toate do
meniile de activitate, comuniști 
cu o bună pregătire politică și 
profesională, o îndelungată acti
vitate și o bogată experiență în 
munca de partid, de stat, econo
mică și socigl-culturală — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — care s-au a- 
firmat In lupta pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru.

Stimați tovarăși,
Comisia de Validare, verificînd 

documentele conferințelor orga
nizațiilor județene de partid și 
ale Conferinței organizației de 
partid a municipiului București 
a constatat că la alegerea dele
gaților pentru Congres s-au res
pectat întocmai Statutul partidu
lui și norma de reprezentare sta
bilită de Plenara Comitetului 
Central din iulie a.c. Ținînd 
seama de acestea, Comisia da 
Validare supune spre aprobare 
Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român validarea 
mandatelor celor 2 462 delegați.

CEL MA
ZILELE CONGRESULUI-ZILE DE AVÎNT

I FIERBINTE OMAGIU 
CREATOR PE TOATE FRONTURILE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE ;

însuflețiți de mărețele prevederi aflate in a- 
ceste zile in dezbaterea participanților la lucră
rile Congresului, de importanța hotărîtoare pe 
care adoptarea documentelor o are pentru desti
nul comunist al națiunii noastre, oamenii mun
cii, tinerii țării, fiecare la locul său de activi
tate. acolo unde programul înaintării spre co
munism ia chipul faptelor, al succeselor de zi 
cu zi ce sporesc avuția materială și spirituală 
a României, depun toate eforturile pentru în
deplinirea angajamentelor, pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen. Exprimindu-și 
adeziunea deplină față de programul dezbătut 
în Congres, față de liniile directoare de excep
țională Însemnătate cuprinse In raportul prezen
tat de tovărășii! NICOLAE CEAUȘESCU, el

Producție 
pentru anul viitor

Zilele Congresului sînt pen
tru harnicul colectiv timișorean 
„Electromotor" zilele recordu
rilor pe toate fronturile pro
ducției. în momentul de față el 
lucrează In contul începutului 
de iunie 1975, estimlndu-se ca 
volumul producției suplimentare 
realizată tn actualul cincinal să 
ajungă la peste 500 000 KW mo
toare în oondițiile în care pro
dusele noi sau modernizate re
prezintă 90 la sută din total.

Producția obținută egalează 
vîrful de producție planificat 
pentru primul trimestru din •- 
nul viitor. în secțiile de bază — 
10 și 20 — depășirile față de 
media anuală sint de 8 la sută,

ceea ce echivalează cu peste 
3 000 motoare electrice. „Sufle
tul acestor rodnice succese, ne 
spune tovarășul inginar Dumi
tru Manolescu, șeful serviciului 
producție, 11 constituie, fără e- 
xagerare, tinerii". Aveam să ne 
convingem de aceste fapte ine
dita după ce am făcut cunoștin
ță cu soții Vladimira și Viorel 
Cereguț, ambii bobinatori în 
secția 10. „Organizația U.T.C. 
din care facem parte are am
biția de a executa lucrări de 
calitate sută la sută. în acest 
scop ne-am pregătit in zilele 
din urmă eind, de altfel, s-a 
înregistrat la noi și un record 
absolut de producție. Vrem ea

răspund cu noi și noi fapte de muncă, 
într-un spirit tineresc, revoluționar, che
mării pe care secretarul general al partidu
lui le-a adresat-o de la tribuna înaltului forum 
al comuniștilor țării, aceea de a Învăța, de a se 
pregăti neobosit pentru muncă și viață, de a-și 
Însuși toate cuceririle revoluționare ale științei 
și tehnicii, de a-și asimila profund spiritul co
munist de muncă și de viață ce a caracterizai 
și caracterizează Întreaga activitate a partidu
lui, de a fi militanți pentru promovarea noului, 
contra a tot ceea ce este învechit, contribuind 
astfel in primele rînduri la făurirea patriei de 
azi și de miine. Acestei chemări ei îi răspund 
cu entuziasm și dăruire, prin Învățătură și mun
că exemplară.

tn cinstea Congresului să depă
șim cu cel puțin 15 motoare 
producția zilnică. Inginerul 
Viorel Putz, secretarul comite
tului U.T.C. pe întreprindere, 
ne furnizează explicații supli
mentare : „îndeplinirea acestei 
unanime dorințe se sprijină pe 
fapte reale. în urmă cu citeva 
zile în cadrul unei plenare a 
comitetului nostru, tinerii secției 
4(1 au lansat chemarea „Canti
tatea și calitatea produselor 
noastre se realizează la locul de 
muncă, nu la ștandul de con
trol". Prin obiectivele concrete 
nominalizate atunci, ca păstra
rea și dirijarea optimă a repe
relor, depistarea și remedierea 
defectelor lor pe parcursul flu
xului tehnologic am izbutit, de 
ieri Începind, să reducem pier
derile Ia nivelul zero".

ION DANCEA

Ziua record 
a oțelarilor
La oțelăria nr. 1 a Combina

tului siderurgic Galați, la ora in 
care în marea sală a palatului 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de
clara deschise lucrările istoricu
lui Congres al Xl-lea al P.C.R., 
colectivul de muncă al oțelăriei, 
tinerii care formează aici majo
ritatea, realizau cea de-a 6-a 
șarjă a zilei la convertizorul nr. 
2. Printre ei, uteciștii Emil Con
stantin, Costică Anghelina și 
Gheorghe Miron — secretarul 
organizației U.T.C. a schimbului 
A — sub conducerea prim topi- 
torului Dumitru Tarcea. Fac 
parte, cu toții, din schimbul de 
onoare al tineretului, schimbul A 
al oțelăriei, acel schimb care 
duminică a doborît toate recor
durile din istoria combinatului, 
realizînd 28 șarje pe schimb, res
pectiv 4 511 tone oțel, depășind 
cu peste 930 tone producția pla
nificată. în aceeași zi era depă
șit, astfel, cu 2 000 tone angaja
mentul secției de a da peste plan 
in cinstea Congresului al Xl-lea 
al partidului 94 000 tone de oțel 
induatriei țării.

MARIAN GRIGORE 
Foto: VASILE RANGA

15 tone de metal peste plan
Fiecare cuvint din raport a fost parcă desprins din gîndurlle și nă

zuințele noastre de a vedea țara pe cele mai inalțe culmi ale pro
gresului și civilizației.

Lucrez intr-o întreprindere tînără, cu oameni tineri. Obligația 
noastră reieșită din documentele Congresului este de a ne perfec- ■ 
ționa continuu pentru a realiza produse de un înalt nivel calitativ, 
atit de necesare industriei noastre românești aflată in plină ascen
siune.

Același gînd care a însuflețit întreaga țară de a raporta în zilele 
Congresului fapte deosebite de muncă, a animat și colectivul între
prinderii noastre care in aceste două zile a dat peste plan peste 15 
tone de metal turnat, șarje care s-au născut din dorința unanimă 
de a cinsti prin acțiuni concrete la locul de muncă acest moment 
istoric din viața poporului și patriei noastre. Acesta este un argu
ment convingător care demonstrează că sîntem hotărîți să ne însu
șim temeinic și să aplicăm consecvent in practică documentele adop- ; 
tate de Congresul al Xl-lea al P.C.R.

GHEORGHE ȘBABU. 
secretarul comitetului U.T.C. 

de la întreprinderea de utilaje 
șl piese de schimb Botoșani

Ne respectăm cuvîntul dat!
Cinstim Congresul XI al partidului prin fapte deosebite de muncă. 

Astfel, întregul colectiv condus de maistrul Anton Jitaru, din care •>» 
fac și eu parte, ne-am propus ca 3 zile, începind cu ziua deschiderii 
lucrărilor Congresului, să fie declarate zile-record. Ne-am luat an- 
gajamentul să dăm peste planul de 54 tone zilnic încă 2 tone de hîr- 
tie în plus. Acum, la ieșirea din schimb, cu prilejul bilanțului zii- 
nic am constatat că ne-am depășit angajamentul cu 6 tone. Și in 
următoarele zile vom căuta să depunem toate eforturile pentru a 
putea să ne îndeplinim planul stabilit și să realizăm depășiri cit maî 
mari. Acesta este angajamentul nostru.

AUREL STEFANOVICI, 
sitar la mașina nr. 2 

de la Combinatul de celuloză șl hlrtie 
Suceava
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Lucrările Congresului al Xl-lea al P. C. R.
In numele comuniștilor din 

Capitală, tovarășul Gheorghe 
Cioară, delegat al organizației 
municipale București, a expri
mat deplinul acord față de Ra
portul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de do
cumentele supuse dezbaterii 
Congresului. Ținind seama de 
interesele dezvoltării viitoare a 
României, de excepționalele ca
lități de conducător ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de 
dragostea și stima de care se 
bucură in rindurile partidului, 
ale întregii națiuni, organizația 
de partid a Capitalei a hotărit, 
într-o entuziastă unanimitate, 
să propună celui de al Xl-lea 
Congres ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie ales pe viață 
în funcția de secretar general 
al partidului. în cadrul unei am
ple analize a activității econo
mice a Capitalei, a sarcinilor 
sale de viitor, vorbitorul a ară
tat că pînă la 26 noiembrie au 
fost realizate sarcinile plani
ficate pentru sfirșitul lunii mar
tie 1975, a asigurat Congresul că 
oamenii muncii din Capitală vor 
îndeplini cu cinste tot ceea ce 
marele forum comunist va 
hotărî.

în activitatea partidului, o im
portanță deosebită se atribuie 
dezvoltării economice și sociale, 
creșterii potențialului industrial, 
factor de bază al ridicării nive
lului material și spiritual al po
porului, al consolidării indepen
denței și suveranității naționa
le, a arătat tovarășul Ioan A- 
vram, delegat al organizației 
municipale de partid București, 
în continuare, în cadrul unei a- 
nalize ample a sarcinilor ce re
vin în viitorul cincinal indus
triei constructoare de mașini 
grele, au fost evidențiate. \n 
mod deosebit, preocupările pen
tru diversificarea și moderniza
rea produselor și ridicarea lor 
la nivelul tehnicii mondiale, 
pentru a asigura înzestrarea co- 

, respunzătoare a întregii econo
mii naționale și a deveni cit 
mai competitive pe piețele ex
terne. O condiție de bază a suc
ceselor noastre viitoare, a ară
tat vorbitorul, este prezența în 
fruntea partidului a aceluia pe 
care întregul popor îl numește 
cel mai iubit fiu al său și de 
aceea susțin cu căldură propu
nerea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului.

Tovarășul Costache Trotuș, 
delegat al organizației județene 
de partid Hunedoara, a expri
mat adeziunea siderurgiștilor 
hunedoreni la documentele celui 
de al Xl-lea Congres, precum și 
dorința lor unanimă ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie re
ales în funcția de secretar ge
neral al partidului. Infâțișînd 
succesele cu care se prezintă 
hunedorenii la Congres, vorbi
torul a arătat că ele se datoresc 
faptului că organizația de par
tid, din care face parte fiecare 
al treilea siderurgist, a intensi
ficat munca politică și de orga
nizare, punînd un accent deose
bit pe creșterea competenței în 
conducerea întregii activități. 
Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la sarcinile ce decurg din 
documentele Congresului pen
tru făuritorii metalului hunedo- 
rean. Ei vor asigura îmbunătă
țirea continuă a structurii cali
tative a producției de oțel, creș
terea ponderii oțelurilor cu pro
prietăți superioare. Totodată, 
vorbitorul a arătat Congresului 
că sarcina Încredințată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, aceea 
ca hunedorenii să devină și pro
ducători de utilaj siderurgic, va 
fi exemplar îndeplinită.

în cuvintul său, tovarășul 
Marin Vasile, delegat al orga
nizației județene de partid Ia
lomița a spus : Am mandatul 
încredințat de oamenii muncii 
din Ialomița de a susține reale
gerea în funcția de secretar ge
neral al P.C.R. a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Analizind 
realizările de pină acum, per

spectivele și sarcinile dezvoltă
rii județului, vorbitorul a arătat 
că pe baza politicii partidului 
de ridicare economică a tuturor 
regiunilor țării, în viitorul cinci
nal vor fi construite 27 mari o- 
biective industriale, care vor 
transforma Ialomița intr-un ju
deț puternic industrial agrar. 
Măsuri importante vor fi lua
te in continuare pentru sporirea 
producției agricole, deoarece 
dobindind trăsăturile, unei zone 
in plină industrializare, jude
țul va continua să fie un mare 
producător agricol. în încheie
re vorbitorul a asigurat Con
gresul că organizația de partid, 
toți oamenii muncii din județ 
vor acționa ferm pentru înfăp
tuirea exemplară a hotărîrilor 
ce se vor adopta.

în cuvintul său. tovarășa Oti- 
Ila Indrea, delegat al organizației 
județene de partid Satu Mare, 
și-a exprimat acordul deplin cu 
documentele supuse dezbaterii 
Congresului, susținind cu căl
dură propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general 
al partidului. Vorbitoarea a a- 
rătat că. prin întreaga sa desfă
șurare. Congresul prilejuiește o 
adevărată lecție de istorie vie, 
de înalt patriotism, de abor
dare exemplară, intr-un spirit 
profund democratic, a unor pro
bleme de importanță covirși- 
t^are pentru destinele poporului.

Din cuvintul participanților 

la dezbateri

Caracterul de lucru imprimat 
Congresului întărește răspunde
rea contribuției pe care fiecare 
participant trebuie să o aducă 
la reușita lui. în acest spirit, 
vorbitoarea s-a referit la pro
blemele întreprinderii ..Mondia
la" din Satu Mare, arătînd pre
ocupările colectivului privitoa
re la creșterea calității produ
selor, la situarea întreprinderii 
între unitățile fruntașe.

Tovarășul Manea Mănescu, 
delegat al organizației județene 
de partid Timiș, a subliniat în 
cuvintul său că documentele 
Congresului al Xl-lea reflectă 
in întregul lor conținut însuși
rile și aspirațiile comuniștilor 
români, puternica personalitate 
politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Menționînd principa
lele direcții de dezvoltare pe 
care le va urma activitatea eco- 
nomico-socială, vorbitorul a a- 
rătat că organul suprem al ad
ministrației de stat. Consiliul 
de Miniștri, va acționa hotărit 
pentru realizarea liniei generale 
a partidului. Susținind reînvos- 
tirea tovarășului Nico’ae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
vorbitorul a spus : Este opțiunea 
în care se exprimă supremul 
nostru omagiu față de eminen
tul conducător revoluționar 
marxist-leninist, înflăcărat pa
triot și internaționalist, care 
slujește cu credință cauza pro
gresului țării, a socialismului 
și păcii în lume.

în cuvintul său. tovarășul 
Emilian Dobrescu, delegat al 
organizației municipale de partid 
a Capitalei, s-a referit, între al
tele, la politica de formare și 
utilizare a venitului național, 
subliniind că toate problemele 
esențiale ale dezvoltării țării se 
concentrează, ca intr-un focar, 
în corelația dintre acumulare și 
consum, in înfăptuirea unei rate 
înalte, rațional dimensionate, a 
acumulării. Experiența țării 

noastre în acest domeniu evi
dențiază deplina capacitate a 
economiei socialiste de a înfăp
tui o rată înaltă a acumulării 
în condițiile unui solid echilibru 
monetar. în continuare vorbito
rul s-a referit pe larg la măsu
rile întreprinse de partid pentru 
perfecționarea conducerii plani
ficate a economiei. în încheie
re și-a exprimat adeziunea la 
documentele, supuse aprobării 
Congresului și a susținut cu 
căldură realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

Luind cuvintul în calitate de 
delegat al organizației județene 
de partid Maramureș, dr. ing. 
Gabrian Vaier a transmis Con
gresului adeziunea unanimă a 
minerilor, preparatorilor și me- 
talurgiștilor la documentele su
puse dezbaterii și a exprimat 
voința înflăcărată a acestora ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în funcția de secretar 
general al partidului.

în legătură cu intervenția to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
propunerea primului-secretar al 
Capitalei, îmi permit să spun 
următoarele: Fie ca unii dintre 
noi și cei care vor fi în locul 
unora dintre noi și la urmă
toarele congrese ale partidului 
comunist să aibă mereu posibi
litatea să propună și să aleagă 
pe acest bărbat de stat, care se 

autodepășește continuu, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în frun
tea partidului nostru, măcar ia 
zece congrese de acum înainte. 
E tot ce vă poate dori, din adin- 
cul inimii sale, unul care lu
crează acolo unde obiectul mun
cii se transformă în minereu, 
materie primă pentru concen
trate, acolo unde din minereuri 
și concentrate fine și sărace se 
scot metale ca plumb, zinc, cu
pru, aur, argint și altele, atît 
de necesare pentru binele și 
prosperitatea în continuare a 
țării noastre, a poporului nos
tru. Să ne trăiți la mulți ani, 
tovarășe secretar general 1

Cooperatorii din județul Bi
hor, a spus tovarășul Alexandru 
Czege, delegat al organizației 
județene de partid Bihor, mi-au 
încredințat mandatul să rapor
tez că prevederile actualului 
cincinal se vor realiza în patru 
ani și jumătate, unele unități, 
printre care și cooperativa din 
Salonta, indeplinin-du-le in nu
mai patru ani. Dînd glas dorin
ței unanime a comuniștilor bi- 
horeni, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Bihor, vorbi
torul a susținut propunerea ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales in înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
în continuare, vorbitorul a ară
tat că perspectivele deschise de 
Programul partidului, precum 
și strălucitul Raport prezentat la 
Congres de secretarul general al 
partidului vor stimula și mai 
mult forțele cooperatorilor biho- 
reni in îndeplinirea sarcinilor 
din viitorii ani, a angajamente
lor luate ca răspuns la chemarea 
la întrecere lansată de coopera
torii din Izbiceni — Olt.

După ce a exprimat adeziunea 
deplină față de documentele 
celui de al Xl-lea Congres al 
partidului, tovarășul loan Ursu, 
delegat al organizației de partid 
a Capitalei, a dat glas voinței 
unanime a comuniștilor care lu
crează pe tărîmul științei și teh
nologiei, al tuturor lucrătorilor 
din acest domeniu ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general 
al partidului. Relevind faptul 
că activitatea de cercetare și 
proiectare a beneficiat de spri

jinul permanent al conducerii 
de partid, de îndrumarea de 
inestimabilă valoare a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, vorbi
torul s-a referit pe larg la sar
cinile importante ce revin în 
etapa actuală cercetării științifi
ce și proiectării, subliniind ce
rința formulată în Raport a 
dezvoltării unei științe și teh
nologii românești puternice, 
care să ne îngăduie să partici
păm in modul cel mai semnifi
cativ la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale, 
iar industria țării să se bazeze 
in cea mai mare măsură pe re
zultatele cercetării, concepției 
proprii.

După ce și-a exprimat totala 
aprobare față de documentele 
Congresului al Xl-lea și a rea
firmat dorința unanimă a co
muniștilor de pe meleagurile 
teleormănene ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
secretar general al partidului, 
tovarășul Teodor Roman, dele
gat al organizației județene de 
partid Teleorman, a relevat mu
tațiile profunde ce au avut loc, 
în ultimii ani, în viața județu
lui. în prezent, întreaga produc
ție industrială a anului 1950 se 
realizează numai în 6 zile, iar 
producția cerealieră și animali
eră este de două ori mai mare 
față de același an. Vorbitorul a 
arătat sarcinile care stau în fa
ța organelor locale de partid și 

de stat, a cetățenilor privind 
rezolvarea unor probleme edili- 
tar-gospodărești cerute de con
tinua dezvoltare a județului. în 
acest context se încadrează in
dustrializarea orașelor teleor
mănene și urbanizarea unor co
mune care ridică probleme com
plexe ce impun folosirea cit 
mal judicioasă a fondurilor, 
precum și rezolvarea unor pro
bleme de ordin social.

Arătînd că oamenii muncii din 
Cugir, constructorii de mașini pe 
care îi reprezintă, își exprimă 
deplina adeziune față de docu
mentele supuse dezbaterii Con
gresului, ing. Nicodim Roșea, 
delegat al organizației județene 
de partid Alba, a spus : „Pentru 
viitorul luminos al patriei susțin 
din toată inima realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului.

în continuare, referindu-se la 
sarcinile care revin , in cincina
lul următor industriei construc
toare de mașini, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea unor o- 
biective prevăzute de documen
tele Congresului, promovarea de 
tehnologii moderne, ridicarea 
continuă a performanțelor teh
nice, extinderea cercetării apli
cative, crearea condițiilor pentru 
ca rezultatele cercetării să-și gă
sească o cit mal rapidă aplicare 
în producție. Sîntem ferm ho- 
tărîți, a spus vorbitorul, să ne 
consacram întreaga energie și 
capacitate înfăptuirii tuturor 
măsurilor care vor fi adoptate 
de Congres.

Vă rog să-mi permiteți să 
îndeplinesc sarcina de onoare 
ce mi-a fost încredințată de a 
susține propunerea ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie re
ales în înalta funcție de secretar 
general al partidului, a spus în 
cuvintul său tovarășul Ion Ver- 
meșan, delegat al organizației 
județene de partid Ilfov.

Referindu-se pe larg la expe
riența dobindită în obținerea 

de producții agricole ridicate, 
vorbitorul a ținut să exprime 
hotărîrea fermă a întreprinderi
lor agricole din județ de a fo
losi la maximum capacitățile de 
producție și de a aplica pe sca
ră largă cuceririle științei, in 
așa fel incit aceste unități să 
ajungă mari furnizoare de pro
duse cerealiere și animale.

Noi, comuniștii din agricultura 
de stat a județului Ilfov, a în
cheiat vorbitorul, ne angajăm 
să îndeplinim exemplar sarcini
le actualului cincinal, Înfăptu
ind toate prevederile înscrise în 
documentele Congresului nostru.

Doresc — a subliniat tovară
șul Ion Pățan, delegat al 
organizației județene de partid 
Dîmbovița — să exprim deplina 
mea adeziune la ideile însufle- 
țitoare, la tezele de profundă în
semnătate teoretică și practică 
și la orientările clarvăzătoare 
cuprinse în Raportul secretaru
lui general al partidului nostru, 
în celelalte documente ale Con
gresului, să alătur glasul meu 
voinței întregului nostru popor, 
susținind fierbinte realegerea 
tovarășului- Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al Partidului 
Comunist Român. Subliniind ro
lul esențial al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în promova
rea relațiilor noastre economice 
externe, vorbitorul a arătat că, 
în lumina obiectivelor stabilite 
de proiectele de Program și 
Directive în acest domeniu, 
îmbunătățirea structurii ex
porturilor, creșterea gradului de 
prelucrare și a nivelului tehnic 
calitativ al produselor, reduce
rea costurilor de producție con
stituie o sarcină de înaltă res
ponsabilitate, o condiție pen
tru asigurarea competitivității 
României in diviziunea inter
națională a muncii.
>

Doresc să mă raliez propune
rii izvorîte din adincul inimii 
tuturor membrilor de partid, a 
întregii noastre națiuni socia
lista ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în func
ția de cea mai mare răspundere, 
aceea de secretar general al 
partidului, a spus scriitorul Letay 
Lajos, delegat al organizației ju
dețene de partid Cluj-Napoca.

Referindu-se la sarcinile ce 
revin creatorilor, vorbitorul a 
exprimat dorința vie a acestora 
de a face totul pentru ca arta 
să-și îndeplinească cu și mai 
multă eficientă misiunea sa re
voluționară, de modelare a omu
lui în condițiile etapei noi, mult 
mai complexe, de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre 
comunism. O asemenea creație 
scrisă in românește sau îp lim
bile naționalităților conlocuitoa
re, a arătat vorbitorul, este che
mată să aducă o importantă con
tribuție în munca de formare a 
conștiinței socialiste. Arta tre
buie să fie adine umanistă, mi
litantă doarece numai o astfel 
de artă poate continua și împlini 
cele mai nobile tradiții.

i

Așa cum se subliniază în isto
ricele documente programatice 
prezentate Congresului — a spus 
în cuvintul său tovarășul Gheor
ghe Munteanu, delegat al orga
nizației județene de partid Brăi
la — continuarea fermă a politi
cii de industrializare socialistă 
reprezintă factorul primordial al 
progresului economic și social 
al țării. Sarcini de mare răspun
dere revin și întreprinderii 
„Progresul" din Brăila, în spe
cial în direcția asimilării de 
produse noi, creșterii producti
vității muncii și reducerii chel
tuielilor de producție. Desfășu
rarea la un nivel superior a ac
tivității noastre, a arătat vorbi- 
totul, implică fundamentarea 
cit mai riguroasă a sarcinilor, 
asigurarea cit mai completă a 
bazei tehnico-materiale. Am 
mandatul, a spus vorbitorul, să 
transmit dorința fierbinte a ce
lor 11 000 oameni ai muncii de 
la I.U.G. „Progresul" ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu, comunis
tul încercat, dîrz și neobosit, să 
fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

ZIUA A DOUA A LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

După pauză, ședința a fost 
prezidată de tovarășul Vasile 
Vilcu.

Delegații și invitații au salu
tat cu deosebită satisfacție, cu 
vii aplauze, vestea că pe adresa 
Congresului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au sosit un 
număr de 3 373 telegrame din 
partea organizațiilor de partid, 
de stat, a organizațiilor de masă 
și obștești, a colectivelor de 
muncă din industrie, agricultu
ră. construcții, transporturi, in
stituții de învățămînt. știință și 
cultură, unităților militare, ce
lorlalte organisme ale activită
ții economico-sociale, din partea 
comuniștilor și altor oameni ai 
muncii, reprezentînd toate do
meniile de activitate socială.

în telegrame, oamenii muncii 
salută cu căldură cel de al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, urează succes 
deplin în desfășurarea lucrări
lor sale, exprimîndu-și angaja
mentul lor ferm de a-și aduce 
întreaga contribuție la transpu
nerea în practică a obiectivelor 
de importantă istorică ce vor fi 
adoptate de Congres, în vederea 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

De asemenea, în telegrame se 
reafirmă voința comuniștilor, a 
tuturor celor ce muncesc, ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales secretar general al 
Partidului Comunist Român-

Congresul a ales apoi Comisia 
pentru pregătirea propunerilor 
de candidați în vederea alegerii 
organelor superioare ale parti
dului. Din Comisie fac parte to
varășii : Nicolae Ceaușescu, 
Gheorghe Arsene, Emil Bobu, 
Emil Bodnaraș, Elena Ceaușescu, 

MUNCÂ-------------------

Andrei Cervencovici, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Adalbert 
Crișan, Mihai Dalea, LuZovic 
Fazekas, George Homoștean, 
Gheorghe Pană, Constantin 
Pîrvulescu, Ion Popescu-Puțuri, 
Gheorghe Roșu, Alexandru Sen- 
covici, Ion Sirbu, Gheorghe Stoi
ca. Mihai Telescu, Costache Tro
tuș, Iosif Uglar, loan Ursu, Ilie 
Verdeț, Richard Winter, ■ Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec.

în continuarea dezbaterilor 
au luat cuvintul tovarășii : Ma
nea Mănescu, delegat al orga
nizației județene de partid Ti
miș. Emilian Dobrescu, delegat 
al organizației municipale de 
partid București, Vaier Gabrian, 
delegat al organizației județene 
de partid Maramureș, Alexan
dru Czege. delegat al organiza
ției județene de partid Bihor, 
loan Ursu, delegat al organiza
ției municipale de partid Bucu
rești. Teodor Roman, delegat al 
organizației județene de partid 
Teleorman, Nicodim Roșea, de
legat al organizației județene de 
partid Alba, Ion Vermeșan, de
legat al organizației județene 
de partid Ilfov, Ion Pățan, de
legat al organizației județene de 
partid Dîmbovița. Letay Lajos, 
delegat al organizației județene 
de partid Cluj, Gheorghe Mun
teanu, delegat al organizației 
județene de partid Brăila.

La încheierea ședinței de . di
mineață s-a anunțat că la lu
crările Congresului este nrezent 
ca observator, desemnat de Pre
zidiul Partidului Social-Demo
crat din Germania, Giinter Mar- 
kscheefel.

De asemenea, s-a anunțat că 
au mai adresat mesaje de sa
lut Congresului al Xl-lea al 
P.C.R., Partidul Social-Demo
crat din Suedia și Partidul nou 
Democrat din Canada.

Delegații șl invitații au salu
tat cu aplauze mesajele de sa
lut adresate Congresului.

în. cursul după-amiezii, lucră
rile Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. s-au desfășurat in cele 
12 secțiuni, pe domenii de acti
vitate : Secțiunea privind poli
tica de dezvoltare a bazei de 
materii prime și industrializarea 
socialistă a țării, Secțiunea pen- 

‘thi construcții, transporturi, in
dustrie locală, gospodărie co
munală și cooperație meșteșugă
rească, Secțiunea pentru agri
cultură, silvicultură, industrie 
alimentară și ape, Secțiunea 
pentru învățămînt, pregătirea 
forței de muncă și a cadrelor, 
Secțiunea pentru cercetare ști
ințifică și proiectare, Secțiunea 
privind politica de formare și 
folosire a venitului național, 
planificare și finanțare a econo
miei naționale, Secțiunea pen
tru problemele sociale și de ri
dicare a nivelului de trai al în
tregului popor, Secțiunea pen
tru relații economice și coope
rare internațională, Secțiunea 
pentru problemele dezvoltării 
orinduirii sociale și de stat și 
democrația socialistă, Secțiunea 
pentru problemele ideologice ale 
activității politice, culturale și 
de educație socialistă, Secțiunea 
pentru problemele organizatori
ce ale vieții interne de partid și 
ale organizațiilor de masă și ob
ștești, Secțiunea privind activi
tatea internațională a partidului 
și statului.

în cadrul lucrărilor au luat 
cuvintul 294 de participants 
care au dezbătut pe larg, apro- 
fundind cu înaltă exigență și 
responsabilitate partinică, pro
blemele înscrise pe ordinea de 
zi a Congresului.

Lucrările Congresului con
tinuă.

FAPTELE NOASTRE DE
ZILELE CONGRESULUI—ZILE DE AVÎNT CREATOR PE TOATE FRONTURILE CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

Acțiuni patriotice
Organizația județeană U.T.C. 

Cluj raportează : Cei peste 
100 000 de uteciști din jude
țul Cluj, în cinstea înaltului fo
rum al comuniștilor, și-au înde
plinit angajamentul de muncă 
patriotică la acțiunile finanțate, 
in proporție de 177 la sută și pe 
cel • aj acțiunilor nefinanțate în 
proporție de 262 la sută. în acest 
an ei au lucrat pe un șantier na
țional, șase șantiere județene și

365 șantiere locale, unde a par
ticipat un număr de peste 67.000 
de uteciști. Pînă la sfirșitul a- 
cestui an, tinerii din județul 
Cluj vor realiza angajamentul 
economic finanțat în prezent de 
peste 185 la sută și pe cel ne
finanțat în proporție de peste 
275 la sută.

VASILE TOȘA 
activist al Comitetului județean 

Cluj al U.T.C.

Valențele hărniciei

CRONICĂ D E î NTRECER E

în „cetatea aluminiului românesc"
în dimineața în care s-au des

chis lucrările Congresului, 
schimbul întîi se afla în plină 
activitate. De 9 ani se află în 
plină activitate moderna între
prindere din partea de răsărit a 
orașului Slatina, oamenii arcuiți 
în efortul brațelor și inteligenței 
plămădesc aici cel mai ușor și 
prețios metal, aluminiul. în hala 
de electroliză, La turnătorie, în 
celelalte secții, emoțiile acestor 
zile — menite a fi marcate cu 
litere de aur în cartea de istorie 
a poporului — sînt puternice, 
intense, fierbinți. „Sîntem cu 
gîndul și fapta alături de Con

gres — ne spune Victor Con
stantin, secretarul comitetului 
U.T.C. — „inima fiecăruia dintre 
noi bate alături de inima țării, 
de inima celor mai destoinici 
comuniști întruniți în marele fo
rum de la București". Gindurile 
se mărturisesc ; faptele se văd, 
se constată, se apreciază. în ul
tima săptămînă au fost colectate 
prin muncă patriotică peste 50 
tone deșeuri de aluminiu. Schim
bul III, din 24 noiembrie, ulti
mul schimb dinaintea Congresu
lui, a raportat o depășire a pla
nului cu 20 tone. „Noi, cei din 
schimbul I — ne declară mais

trul Ion Meșină — vom amplifi
ca acest succes". Ritmicitatea cu 
care ies lingourile de aluminiu, 
întrecerea care a cuprins pe toți 
cei peste 4 000 de oameni ai 
muncii din întreprindere, sînt 
argumente sigure, convingătoare 
ale izbinziî.

La ora cind transmitem, în în
treprinderea de aluminiu din 
Slatina, județul Olt, schimbul I 
se pregătește să predea schim
bului II ștafeta muncii și odată 
cu ea și pe cea a succeselor.

ION ANDREIȚĂ
Foto : O. I’LECAN

„In cinstea Congresului al 
Xl-lea, zilnic, fiecare tînăr — o 
faptă de muncă deosebită" — 
inițiativa Comitetului județean 
Bihor al U.T.C. își găsește o în
truchipare elocventă la Combi
natul de prelucrarea lemnului 
din Oradea, unitate în care se 
realizează o mare parte din pro
ducția industrială a Țării Crișu- 
rilor.

Sîntem împreună cu brigada 
tineretului de la sectorul șlefuit 
lac al Fabricii de mobilă 
„Alfa" ; 27 de uteciști și-au în
ceput activitatea de producție la 
ora 6,30 dimineața. Ei s-au an
gajat să producă cea mai ridi
cată valoare atinsă în ultima 
lună de producție, declarînd fie
care oră — oră-record. Concret, 5

biblioteci „Dacia" vor trece prin 
fluxul tehnologic peste planul 
zilei. în acest fel, angajamentul 
combinatului de a realiza în a- 
ceastă lună suplimentar o pro
ducție globală de un milion și 
jumătate va fi atins mai de
vreme, în numele echipei sale, 
Vasile Serac ține să ne mărtu
risească : „Cu inima și fapta 
sîntem alături de înaltul forum 
al comuniștilor, de personalita
tea atît de iubită a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, om de al 
cărui nume sînt strîns legate 
adîncile prefaceri din economia 
românească, din viața fiecăruia 
dintre noi".

LUCIA HOSSU

• ROVINARI
Minerii din bazinul Rovinari-Gorj au atins, 

luni și marți, cei mai înalți indici de producție 
din istoria întreprinderii. Astfel, în ziua inau
gurării lucrărilor Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
excavatoriștii de aici au extras 45 500 tone de 
lignit, cantitate care întrece cu 60 la sută pre
vederile de plan și cu 15 000 tone cea mai înaltă 
producție zilnică cunoscută în unitate. In același 
interval, numeroase colective de mineri au rea
lizat 2-3 norme de producție. Excavatoriștii 
Gheorghe Luea, Grigore Cotan și Octavian Ghio- 
ța, care deservesc complexe carbonifere de mare 
capacitate, au reușit ca prin folosirea utilajelor 
cu indici maximi să realizeze zilnic producții re
cord, ale căror niveluri depășesc de peste 3 ori 
prevederile de plan.

• ORAȘTIE
întreprinderea de nutrețuri combinate din Oră- 

știe raportează Congresului partidului îndepli
nirea, în ziua de 26 noiembrie a sarcinilor de 
plan pe întregul cincinal. Avansul de timp cîști- 
gat dă posibilitatea realizării unei producții in
dustriale suplimentare pînă la finele lui 1975 în 
valoare de peste 96 milioane lei.

însuflețit de lucrările înaltului forum al co
muniștilor, colectivul acestei unități s-a angajat 
să realizeze peste prevederile planului anual cel 
puțin 5 000 tone de nutrețuri combinate.

• HUNEDOARA
La scurt timp după începerea lucrărilor celui 

de-al Xl-lea Congres al partidului, colectivul

Combinatului siderurgic de la Hunedoara a 
anunțat un prestigios succes — îndeplinirea pla
nului producției marfă pe anii 1971—1974 — suc
ces pe care îl consacră marelui forum al comu
niștilor. Avansul de timp ciștigat permite meta- 
lurgiștilor hunedoreni să pășească în ultimul an 
cu o producție suplimentară de fontă și oțel eva
luată la 830 milioane lei.

• VLAHIȚA

Furnaliștii din Vlăhița — cea mai veche vatră 
a siderurgiei românești — consemnează în aceste 
zile de mare avînt in întrecerea socialistă noi și 
importante fapte de muncă. Astfel, în cea de-a 
doua zi a lucrărilor Congresului al Xl-lea al 
partidului, metalurgiștii vlăhițeni au raportat în
deplinirea sarcinilor de plan pe primele 11 luni 
ale anului. Harnicul colectiv și-a realizat, toto
dată, sarcinile de plan la producția de fontă pe 
întregul cincinal.

• ROMAN

Laminatorii de la Uzinele de țevi din Roman 
au realizat, luni și marți, cei mai înalți indici 
de utilizare ai agregatelor, reușind să producă, 
zilnic, cîte 100 tone țevi din oțel fără sudură, în 
condițiile reducerii consumului de metal cu 10 
tone. Adăugate la rezultatele de pînă acum, 
aceste realizări au permis laminatorilor să obți
nă un avans de aproape trei luni în activitatea 
pe care o desfășoară pentru îndeplinirea cincina
lului echivalent unei producții suplimentare in 
valoare de 337 milioane lei.
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larîndemnurile PARTIDULUI, TlNĂRA GENERAȚIE 
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Pe adresa Congresului, acolo unde bate în aceste 
zile inima țării, sosesc din toate județele, din partea 
colectivelor de oameni ai muncii, a comuniștilor și 
uteciștilor, telegrame în cadrul cărora sînt exprimate 
adeziunea deplină la documentele ce se dezbat în ma
rele forum al comuniștilor, documente de o înaltă ți

nută științifică și remarcabilă clarviziune revoluțio
nară. Telegramele conțin, de asemenea, expresia do
rinței unanime a tuturor celor ce muncesc și învață, 
în întreprinderi și pe ogoare, a tinerei generații din 
România, ca tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU să fie 
reales în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român, act politic în care toți cetățenii pa
triei văd o garanție a continuării mersului nostru 
înainte, a realizării chipului de mîine al țării așa cum 
este prefigurat în documentele programatice la a că
ror elaborare o contribuție fundamentală are secreta
rul general al partidului. Telegramele subliniază că 
îndeplinind exemplar prevederile acestor documente 
de importanță excepțională cetățenii patriei noastre, 
întregul popor participă astfel la făurirea propriei 
lor istorii, la ridicarea României pe noi culmi de ci
vilizație și bunăstare.

triei, tineretul Capitalei, cel 
mai puternic detașament al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
va munci cu elan și abnegație 
revoluționară pentru Îndeplini
rea cincinalului in patru ani și 
jumătate, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce-i re
vin din istoricele documente pc 
care le va adopta cel de-a'1 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, pentru tra
ducerea în viață a programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism

Vom înfăptui neabătu! 
hotărîrile Congresului

în telegrama Comitetului or
ganizației 
derea de 
uzină cu 
muncitori, 
se arată : 
derii noastre — români, 
ghiari și de alte naționalități, 
susțin din adîncul inimii reale
gerea Dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de

fier vechi și efectuarea a peste 
12 000 ore de 
patriotică.

Noi, tinerii 
torul" Brașov 
rea fermă de a np închina toată 
energia creatoare, întreaga pu
tere de muncă, entuziasmul și 
pasiunea revoluționară înfăptu
irii neabătute a obiectivelor și 
sarcinilor desprinse din docu
mentele celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, a indicațiilor 
Dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, angajîn- 
du-ne plenar, alături de toți 
oamenii muncii, la traducerea 
in viață a Programului partidu
lui de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

muncă voluntar-

din Uzina „Trac- 
exprimăm hotărl-

U.T.C. din Intreprin- 
tractoare — Brașov, 
peste 5 009 de tineri 
tehnicieni și ingineri 

Toți tinerii întreprin- 
ma-

Vă mulțumim pentru dra
gostea părintească pe 
care ne-o purtați

Animați de sentimentul încre
derii nemărginite in politica 
marxist-leninistă a partidului, 
de făurire a societății socialiste

însuflețiți de caldele aprecieri 
și îndemnuri ce ni le-ați adre
sat cu prilejul celei de a XXV-a 
aniversări a organizației noas
tre, raportăm cu mindrie patrio
tică, celui mai înalt forum al co
muniștilor — Congresul al 
XI-lea al partidului, dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
secretar general, că Organizația 
pionierilor își îndeplinește cu 
răspundere angajamentele asu
mate în pregătirea pentru mun
că și viață, în spirit revoluțio
nar, a tuturor copiilor patriei, 
în cinstea acestui măreț eveni
ment din viața partidului și po
porului nostru, pionierii și șco
larii au plantat, in anul 1974, 
peste zece milioane pomi fruc
tiferi și arbori, au efectuat lu
crări de curățire la peste 65 090 
hectare pășuni, au contribuit la 
construirea și amenajarea a a- 
proape 3 000 săli de clasă, gră
dinițe, internate, ateliere și la
boratoare, au colectat peste 4 800 
tone deșeuri feroase și neferoa
se, 2 800 tone hîrtie și altele.

Ne angajăm, totodată, în fața 
Congresului, că toți pionierii și 
școlarii patriei — români, ma
ghiari, germani și de alte națio-

color să fie capabili ca, împreună 
cu întregul nostru popor, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, să ducă, mereu TOT 
ÎNAINTE, triumful socialismu
lui și comunismului pe pămintul 
românesc.

Brigadierii și-au îndepli
nit angajamentele cu 
două luni mai devreme

O

REPORTAJ
de FLORIN COSTINESCU

Zi de noiembrie. România. O țară...
Oamenii vorbesc despre primăvară.
Inima lor — deschisă corolă. România. Un gînd 
Despre viață, despre timp, despre rod și pămint.

Toamnă bogată. România. O țară... 
Oamenii vorbesc despre primăvară.
Ca un om, un popor. România. Un steag tricolor 
Partid, numele luptei. Un cuvînt: viitor.

Tineretul Capitalei se an
gajează în fata partidu
lui

în numele sutelor de mii de 
tineri din întreprinderi, insti
tuții, școli și facultăți — se spu- 
le in telegrama Comitetului 
Hunicipal București al Uniunii 
Tineretului Comunist — susți
nem cu căldură și nețărmurită 
bucurie ca dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel
mai iubit fiu al poporului, pă
rinte îndrăgit al întregului ti
neret al țării, să fiți reales 
inalta 
ral al 
mân. 
de a 
neavoastră ca secretar general 
al partidului izvorăște din în
crederea deplină, din atașamen
tul profund al întregului tine
ret la cauza politicii pe țâre o 
promovați cu consecvență, 
dumneavoastră, militant încer
cat și neobosit pentru binele și 
fericirea poporului nostru, pen
tru independența și suveranita
tea României socialiste, pentru 
cauza socialismului și păcii, 
pentru instaurarea unui climat 
de înțelegere și cooperare între 
toate statele lumii.

Raportăm cu mindrie că ac- 
ționînd sub conducerea organi
zației municipale de partid, ute- 
ciștii din Capitală au repurtat 
succese importante, adueîndu-și 
contribuția alături de toți oa
menii muncii, la realizarea și 
depășirea angajamentelor asu
mate in cinstea Congresului al 
XI-lea al P.C.R. Planul acțiu
nilor de muncă patriotică pe 
anul 1974, din cadrul întrecerii 
..Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului înainte 

de termen", a fost îndeplinit 
pînă la data de 15 noiembrie, 
realizîndu-se astfel economii de 
peste 470 milioane lei.

în numele celor peste 300 000 
de uteciști, al tuturor 
Capitalei, ne angajăm 
Congresului partidului, 
neavoastră, stimate

in 
funcție de secretar gene- 
Partidului Comunist Ro- 

Voința noastră unanimă 
susține realegerea dum-

tinerilor 
în fața 
a dum- 
tovarășe

PREGATINDUNE PENTRU MUNCA
SI VIATA, NE PREGĂTIM PENTRU
9 9 7

VIITORUL COMUNIST AL PATRIEI
Telegrame adresate Congresului P. C, R„

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Nicolae Ceaușescu, să nu pre
cupețim nici un efort pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a Partidului Comunist 
Român, contribuind la progre
sul necontenit al patriei, la bu
năstarea și fericirea națiunii 
noastre Socialiste. Vom situa cu 
fermitate, în centrul activității 
noastre, educarea tineretului în 
spirit revoluționar, patriotic, al 
normelor eticii și echității socia
liste, al înaltei responsabilități 
față de muncă și îndatoririle 
sociale.

Asigurăm Congresul, pe dum
neavoastră. personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. că 
însuflețit de înaltul exemplu, de 
pasiunea revoluționară și abne
gația cu care vă dăruiți înde
plinirii idealurilor și 
lor fundamentale ale 
român, de neobosita 
pe care o desfășurați 
progresului și prosperității pa-

aspirații- 
poporului 
activitate 
în slujba

secretar general al partidului, 
văzind în aceasta chezășia în
făptuirii visurilor și aspirațiilor 
noastre fundamentale, a reali
zării grandioaselor obiective cu
prinse in documentele celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Raportăm Congresului,Dumnea
voastră personal, tovarășe se
cretar general, că. mobilizați de 
organizațiile U.T.C.. sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
tinerii din întreprinderea noas
tră, integrați efortului întregu
lui colectiv de muncă au contri
buit, in cinstea înaltului forum 
al comuniștilor, la depășirea pla
nului de producție pe primele 
zece luni ale acestui an cu 1 050 
tractoare fizice. Vă raportăm cu 
mindrie că tinerii întreprinde
rii noastre, intensifieîndu-și e- 
forturile în producție, au obți
nut rezultate bune și in dome
niul muncii patriotice, concreti
zate în colectarea a 11 500 tone

multilateral dezvoltate și de îna
intare pe calea comunismului în 
România, adțesăm, cu prilejul 
celui de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
cele mai sincere mulțumiri și 
recunoștința noastră fierbinte 
partidului, conducerii sale, per
sonal dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru dragostea pă
rintească și grija permanentă pe 
care o purtați tinerei generații 
a patriei — se spune in telegra
ma Consiliului Național al Orga
nizației Pionierilor.

Organizația revoluționară a 
copiilor, alături de întreaga 
noastră națiune, iși însușește și 
susține cu nemărginită satisfac
ție și înflăcărare propunerea ca 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și devo
tat fiu al poporului, să fiți rea
les în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

nalități — fii credincioși ai har
nicului și talentatului nostru 
popor, vor munci și învăța cu 
toată dăruirea și elanul lor de 
tineri revoluționari pentru a fi 
demni urmași ai comuniștilor, 
capabili să-și aducă aportul lor 
entuziast la traducerea in viață 
a mărețului Program al parti
dului.

Învățînd din strălucitul dum
neavoastră exemplu de muncă 
și viață revoluționară, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. din 
abnegația cu care slujiți idealu
rile ce ne luminează prezentul 
și viitorul, vă încredințăm că, 
alături de școală și familie, vom 
contribui cu toată energia la 
educarea pionierilor șt școlarilor 
în spiritul dragostei față de pa
trie. partid și popor, al atitudi
nii înaintate față de muncă și în
vățătură, al înaltelor idealuri 
pentru care militează, atotbirui
tor, partidul nostru, astfel incit 
purtătorii cravatei roșii cu tri-

în telegrama pe care briga
dierii Șantierului național al 
tineretului de la sistemul de 
irigații Giurgiu-Răzmirești 
adresează Congresului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se 
spune : Asemenea întregului 
nostru popor, noi, cei aproape 
2 000 de tineri muncitori, ță
rani, elevi și studenți, veniți 
din toate colțurile țării în 
Cîmpia Burnasului, angajați cu 
toate forțele în vasta operă de 
dezvoltare și modernizare a 
agriculturii noastre, raportăm 
astăzi, cu mindrie și conștiința 
datoriei Împlinite, celui mai 
înalt forum al comuniștilor, 
dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, că in 
cinstea Congresului al XI-lea, 
muncind cu dăruire și pasiune 
pentru a ne ridica la înălțimea 
sarcinilor încredințate de par
tid, ne-am îndeplinit cu două 
luni mai devreme angajamen
tele asumate pe acest an, ame- 
najînd pentru irigații o supra
față de 5 000 ha. Conștienți de 
înaltele responsabilități ce ne 
revin, ne angajăm în fața Con
gresului partidului, ca pînă la 
sfîrșitul acestui an să realizăm 
o producție suplimentară de 
nouă milioane lei, ceea ce va 
corespunde amenajării pentru 
irigații a unei suprafețe de 
încă 1 000 ha.

Avînd datoria să ducem mai 
departe glorioasele tradiții de 
muncă patriotică ale tineretu
lui, ale Uniunii Tineretului Co
munist dăm glas hotărîrii npas- 
tre de a lucra și pe alte șan
tiere ale patriei pentru a ne 
aduce contribuția nemijlocită 
la realizarea obiectivelor pre
văzute în Directive și in Pro
gramul partidului, că vom 
munci cu abnegație și dăruire, 
punînd întreaga energie și en
tuziasmul nostru tineresc în 
slujba luptei pentru făurirea 
viitorului comunist, asigurînd 
transformarea șantierului na
țional într-o adevărată școală 
de educație comunistă, de for
mare și pregătire pentru muncă 
și viață a tinerilor.

Reafirmînd profunda noastră 
gratitudine pentru grija per
manentă pe care partidul, clasa 
muncitoare și întregul popor o 
manifestă față de tinăra gene
rație, noi, toți brigadierii Șanr 
tierului național al tineretului 
susținem din inimă, cu profun
dă și justificată mindrie pa
triotică, realegerea dumnea
voastră în funcția de secretar 
general al partidului. Vedem 
in aceasta garanția sigură și 
fermă pentru înfăptuirea cu 
succes a politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, a programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Armonii, demnitate. România. O țară... 
Oamenii vorbesc despre primăvară. 
Noiembrie cîntă. România. Un soare. 
Clipa e așteptată cu pilne și sare.

Drumuri ți timp. România. O țară... 
Oamenii vorbesc despre primăvară. 
Zboruri Înalte. România. O vrere. 
Partidul : izbindă, dăruire, putere.

Idee șl flamură. România. O țară...
Oamenii vorbesc despre primăvară.
Zi de noiembrie. Zi de Istorie, de semănat, de cules 
Zi : marmură și oțel. România. Congres.

Sîntem o parte din marea
conștiință comunistă a poporului

Colectivul de comuniști, tot 
echipajul de pe nava „Odorhei“, 
mineralier de 7 500 tdw, pleacă 
la primul său drum pe apele 
lumii, departe, purtînd în inimă 
icuvintele însuflețitoare rostite 
de la înalta tribună a Congre
sului al XI-lea care au răsunat 
clar și ferm peste întreaga țară, 
care au pătruns in inimile tu
turor oamenilor muncii. Echipa
jul nostru care transportă măr
furile românești către 7 porturi 
ale lumii, străbătînd două treimi 
din lungimea pămintului, ori
unde, pe orice longitudine se 
constituie în lupta cu natura și 
în munca de zi cu zi ca o 
unitate din marea conștiință a 
patriei. La ecuator, la tropice, 
în Marea Nordului, pe ocea
nele sudului — pavilionul tri
color exprimă și subliniază 
voința și hotărirea unui popor 
suveran, condus de partidul său 
comunist, de a-și construi sin
gur o viață fericită, o lume 
nouă — așa cum spune adesea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„mai bună, mai dreaptă, mai 
fericită". Ascultind raportul pre-

zentat de secretarul general și 
reflectind adine, cu mare răs
pundere, ca niște adevărați co
muniști, ne-am dat seama noi, 
cei din echipajul navei „Odor- 
hei“, de perspectivele de dez
voltare ale României socialiste, 
de sarcinile mari și importanțe 
pe care le avem de realizat in 
munca pe care o îndeplinim 
fiecare. Se poate spune, ascul
tind cuvintarea din Sfatul co
muniștilor. că s-a adăugat, din 
acest moment, o nouă cotă de 
ideal spre un drum greu, în
cărcat de responsabilități comu
niste pentru realizarea țelurilor 
ce ni le-am propus, construirea 
unei societăți socialiste multi
lateral dezvoltate. Lucrările 
Congresului de care vom lua 
cunoștință în continuare din zia
rele ce le vom primi constituie 
pentru noi adevărata busolă a 
muncii noastre. Sîntem ferm 
hotăriți să îndeplinim sarcinile 
?i 
la

îndatoririle comuniste pină 
bun sfirșit.

NICOLAE BRATU.
comandantul navei „Odorhei"

Răspuncleri pe măsura vîrsteî
noastre

specialiștii în- 
oțeluri aliate 
mai tinără va- 
țării, au primit

Muncitorii și 
treprinderii de 
Tîrgoviște. cea 
tră nestinsă a 
raportul prezentat de secreta
rul general al partidului la 
marele forum al comuniștilor 
cu cel mai viu interes, expri- 
mindu-și totodată hotărirea 
de a-și realiza exemplar toate 
sarcinile ce le revin. Am des
prins din acest document de 
mare valoare teoretică și prac
tică în mod deosebit chemarea 
adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tuturor oamenilor 
muncii, tinerei generații, ale 
a-și asuma Întreaga răspundere

Legămînt de tineri muncitori
împreună eu atîția 

neri din întreprinderea 
am urmărit cu adincă emoție și 
mindrie Raportul prezentat la 
tribuna Congresului de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Ascul
tind cuvintele rostite de primul 
comunist al țării, eu. membră a 
partidului, am simțit bucuria 
profundă că printre problemele 
esențiale care privesc viața 
partidului, a țării, a viitorului 
nostru comunist, o inaltă che
mare ne-a fost adresată nouă, ti
nerilor și organizației revoluțio
nare a Uniunii Tineretului Co
munist. Și cu atit mai mîndri 
trebuie să fim cind această apre
ciere de prestigiu ne-a fost a- 
dresată prin glasul celui mai iu
bit fiu al poporului, bărbatul de 
frunte al țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acestui eveniment 
de răscruce în destinul României 
moderne, Congresul al XI-lea, ii 
închinăm în aceste zile eforturile 
și succesele noastre, visurile

alți ti- 
noastră

noastre, ale tinerilor români și 
maghiari de pe platforma indus
trială de la Tg. Secuiesc. Sîntem 
mîndri să raportăm că întreprin
derea noastră (unde media da 
virstă nu depășește 23 de ani) a 
realizat sarcinile cincinalului în
că din 3 iunie 1974, obținînd pînă 
la începerea lucrărilor Congresu
lui peste prevederile planului o 
producție în valoare de 249.8 mi
lioane lei. Organizația U.T.C. 
din întreprinderea noastră a lan
sat în cinstea Congresului o în
suflețitoare întrecere în muncă a 
zilelor record, care a antrenat 
întregul colectiv, cel mai recent 
succes fiind depășirea planului 
fizic, în preziua începerii lucră
rilor Congresului, cu, 560 bucăți 
confecții. Și zilele record vor 
continua.

Doi tineri destoinici, doi comuniști Prin munca noastră de fiecare zi

„Tot ceea ce înfăptuim

SZOTYORI MARIA 
locțiitor de secretar al comi
tetului U.T.C. de la Fabrica 

de confecții Tg. Secuiesc 
județul Covasna

A.T.M. a Întreprinderii de aluminiu Sla- 
cei mai destoinici tineri — electricianul

Ascultind Raportul prezentat 
în fața Congresului, a partidului, 
practic a întregului popor de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu nu am putut să nu fiu 
impresionat și eu. asemenea în
tregului nostru tineret, de ade
vărul profund al acestei afirma
ții : „Tot ceea ce înfăptuim, 
Programul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate șl 
înaintării României spre comu
nism, deschide în fața tinerei ge
nerații perspective minunate". 
Și această idee-deviză, sinteti
zând expresiv și concis, una din
tre condițiile fundamentale ale 
politicii partidului și statului nos
tru a fost continuată de vibran
ta chemare adresată de la tri
buna Congresului de către secre
tarul general al partidului, nouă, 
tineretului țării, de a învăța si a 
ne pregăti astfel pentru muncă 
și viață incit să fim cu adevărat 
constructori de nădejde ai so
cialismului și comunismului. Am 
înțeles acum, mai bine ca ori- 
cind, faptul că societatea noastră 
are nevoie de noi, de efortul 
nostru, de capacitatea noastră, 
am înțeles că în cuvintele ce ni 
le adresa tovarășul Nicolae 
Ceaușescu erau sintetizate repe
rele fundamentale ale devenirii

noastre. condițiile absolut obli
gatorii, pentru noi toți și pentru 
flecare, de a reprezenta cu ade
vărat „viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste".

Și am mai înțeles, acum, mai 
bine ca niciodată, că atunci cind 
întîiul comunist al țării spune 
„tot ceea ce înfăptuim" pluralul 
acesta ne angajează pe toți, na 
cuprinde în marele efort creator 
al țării, ne solicită să ne instru- 
im multilateral, așa incit parti
ciparea noastră să fie cu adevă
rat o participare eficientă, crea
toare.

„Tot ceea ce înfăptuim"... în
seamnă. la parametrii timpului 
viitor, efortul nostru, înseamnă 
competență, cutezanță, pasiunea 
și tinerețea noastră ridicate la 
puterea timpului comunist al 
țării.

„Tot ceea ce înfăptuim"-.. în
seamnă și va însemna, așadar, 
deplina identitate dintre a fi și 
a participa.

VASILE BONTAȘ 
președintele Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul Uni

versitar București

Adunarea generală a organizației de partid din secția 
tina a hotărit primirea în rindurile sale a doi dintre 
Mihai Iliescu și inginerul Gheorghe Cean. Un e veniment hotâritor in viața lor, ale cărui semni

ficații sint date de însăși coincidența sa cu lucrările Congresului al XI-lea al P.C.R.
Foto O. PLECAN

Raportul prezentat de către 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
jalonează direcțiile de acțiune 
ale poporului nostru de a-și 
făuri o viață cit mai bună, mai 
îmbelșugată. O atenție deosebită 
se acordă dezvoltării agricultu
rii, această importantă ramură 
a economiei naționale, valoroa
să sursă de materii prime pen
tru fabricile viitorului, pentru 
satisfacerea necesarului de ce
reale, legume și fructe al popu
lației. Atenția care i se acordă 
agriculturii este convingător re
levată de volumul fără prece
dent al investițiilor programate 
pentru lucrările hidrotehnice, de 
redare în circuitul agricol și va
lorificare superioară a noi su
prafețe de teren, eforturile con
ducerii partidului și statului 
pentru crearea condițiilor de 
realizare a unor producții spo
rite la hectar. Mă refer la pro
ducții pentru că ele sint măsu
ra cea mai adevărată a efortu
lui nostru, a gospodăririi cu 
responsabilitate și pricepere a 
pămintului. Am 20 de ani și sint 
legumicultoare. Lucrez de doi 
ani. Tot de atunci s-a introdus 
în cooperativa noastră cultura 
căpșunilor. Urmînd sfatul spe
cialiștilor, învățînd de la ei. am 
reușit să Obținem în anul aces
ta o producție de 8 000 kg Ia 
hectar, de două ori mai mult 
decit a fost planificat. Este o

producție foarte bună pentru 
zona noastră de teren, foarte 
rentabilă această cultură pen
tru cooperativă, utilă și necesa
ră pentru populația orașelor Tg. 
Mureș. Reghin și a altora din 
județele limitrofe. Marele fo
rum al comuniștilor se desfă
șoară acum, cind campania de 
toamnă s-a încheiat. Nu în
seamnă însă că intrăm in casă 
pînă la primăvară. în legumicul
tura acum se pregătește pro
ducția viitoare, de aceea lucrăm 
în fiecare zi. Sîntem conștienți 
că nu ajunge să ne manifestăm 
adeziunea la politica partidului 
comunist, care urmărește satis
facerea intereselor, dorințelor 
noastre. Profunzimea atașamen
tului față de această politică 
trebuie să o dea angajarea noas
tră fermă și totală în lupta pen
tru edificarea noii societăți. în 
ce ne privește pe noi, tinerii 
români și maghiari, locuitori ai 
comunei Gornești. sintem con
vinși că vom continua tradițiile 
de buni gospodari ale părinților 
noștri, că vom adăuga la expe
riența lor experiența noastră 
prin muncă și învățătură. Vom 
munci și învăța, deci, ca să știm 
înfăptui mărețele perspective ce 
se deschid spre viitorul de aur 
al patriei.

pentru îndeplinirea sarcinilor, 
in sectoarele în care activează, 
la cel mai inalt nivel de cali
tate. Secția noastră, oțelâria e- 
lectricâ, înseamnă mai ales 
calitate. Producem numai oțe
luri aliate care pină de curind 
se importau. în raport se pre
cizează că in anul 1980 produc
ția de oțel va atinge 17—18 mi
lioane tone și că, in condițiile 
acestei creșteri impresionante, 
va spori ponderea 
aliate și inalt aliate, 
o sarcină care ni se 
direct nouă, tinerilor, 
re noi va trebui să 
la îndeplinire fără preget.

în țara noastră tinerii sînt 
educați în mod consecvent 
pentru a-și asuma responsa
bilități pe măsura virstei lor 
și pentru a se situa întotdeauna 
la nivelul încrederii pe care 
societatea le-o acordă. Noi, de 
pildă, am fost trimiși mai intîi 
la Hunedoara, iar ..școala de 
metalurgie" de acolo ne-a 
jutat să ne familiarizăm 
toate problemele producției 
cu tainele meseriei de 
Acum, la rindul nostru, apli
căm în această tinără cetate a 
oțelului ceea ce am învățat a- 
cplo. Raportul prezentat la 
Congres subliniază în mod 
pregnant faptul că și noi, ti
nerii, trebuie să ne asumăm 
răspunderi tot mai mari în so
luționarea tuturor prob’eme- 
lor, fie că sint de producție, 
de calificare sau de viață. Ne 
angajăm să fim la înălțimea 
acestei încrederi.

oțelurilor 
Este deci 
adresează 
și pe ca- 
o ducem

a- 
cu
Și 

oțelar.

Ing. ION CHIOSE, 
întreprinderea de oteluri a- 

liate Tîrgoviște

La Cluj-Napoca

MONUMENTUL
CONGRESELOR

PARTIDULUI
EMMA DEMETER

C.A.P. Gornești, județul Mureș

Datoria mea de azi și de mîine
Din multitudinea ideilor sinte

tizate în Raportul prezentat de 
tovarășul Ntcolae Ceaușescu 
înaltului forum al comuniștilor, 
cele referitoare la tineret mi-au 
reținut în mod deosebit atenția. 
Și e firesc. Fac parte din gene
rația care va trăi, va munci și va 
cunoaște împlinirea celor mai 
îndrăznețe idealuri.

în prezent sint ostaș într-o u- 
nitate de transmisiuni. Aici am 
învățat multe lucruri folositoa
re; am devenit militar de frunte 
și specialist de clasă, mi-am for
mat deprinderi de bun apărător 
de țară.

Fiind avansat la gradul de ca
poral, mi s-a încredințat sarcina

instruirii unei grupe de tineri 
militari. Mă împac bine cu ei. 
Toți sint animați de dorința de 
a învăța, au o bună comportare. 
Cu căldura cu care la rîndul 
meu am fost ajutat, caut să-i a- 
jut să se 
temeinice 
morale și 
cinste, pe 
tă baza
orice misiune.

Făcindu-mi datoria sub drapel, 
nu pot să nu mă gindesc ce voi 
face mîine, cind mă voi întoarce 
la meseria mea de lăcătuș-me- 
canic de revizie vagoane în sta-

formeze ca ostași cu 
cunoștințe, cu calități 
civice care
care patria să se poa-
în orice situație, în

să le facă

ția Ploiești-Triaj. în raportul 
la Congres se acordă o atenție 
deosebită dezvoltării in viitorii 
ani a transporturilor, creșterii 
vitezei de circulație a trenurilor, 
extinderii parcului de vagoane 
și locomotive de mare capacita
te. Toate acestea presupun o in
tensificare a muncii detașamen
tului muncitoresc din căile fe
rate, din rîndurile cărora voi 
face și eu parte, pentru ridi
carea permanertă a calificării, 
a spiritului de responsabilitate 
personală. în vederea îndeplini
rii acestei răspunderi ce mă aș
teaptă după lăsarea la vatră, voi 
munci cu toată abnegația for
mată aici, la școala bărbătească 
a armatei.
Caporal CORNELIU ALIMAN

misiune a școlii
Faptul că cincinalul 

va fi un cincinal al 
tehnico-științifice garantează a- 
vîntul neîntrerupt al dezvoltării 
economico-sociale a României, 
în raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui se arată că nouă, cadrelor 
didactice, ne revin sarcini spo
rite în direcția ridicării nive
lului de conștiință al maselor, 
în pregătirea forței de muncă 
calificată necesară tuturor sec
toarelor de activitate. în viitorul 
cincinal 
neral al 
tul va 
marea profesională a unui 
măr de 2 milioane persoane. 
Iată ce răspundere uriașă ne re
vine. Din aceste 2 milioane, ju
dețul Botoșani trebuie să pregă-

1976—1980 
revoluției

— arăta secretarul ge- 
partidului — învățămin- 
trebui să asigure for- 

nu-

tească pentru viitor 25.000 de 
cadre necesare unităților econo
mice care se vor da in folosință 
în următorii ani. De aceea, 
sîntem hotăriți să ne dedicăm 
toate forțele, toată pasiunea pen
tru realizarea acestui obiectiv. In 
acest fel vom contribui in mod 
activ la transpunerea în viată 
a mărețelor sarcini pe care le 
stabilește forumul comuniștilor 
români, in acest fel 
măm și noi. cadrele 
adeziunea la toate 
ce vor fi adoptate de Congres, 
voința nestrfimutaă de a le a- 
plica întocmai.

ne exori- 
didaetice, 
hotăririle

NECULAI SCUTELNICU. 
profesor la Școala generali 

din Gorbănești 
județul Botoșani

La Cluj-Napoca a fost ridi
cat un monument închinat 
congreselor partidului, operă 
a arhitectului și artistului plas
tic Virgil Salvanu, autor al cu
noscutului monument de la 
la Bobilna. „Coloana congrese
lor" pornește de la ideea „Co
loanei infinitului", sugerată lui 
Brâncuși de arhitectura popu
lară românească. în 'timp ce 
„Coloana infinitului" dă o re
plică plastică conceptului filo
zofic de timp, opera lui Virgil 
Salvanu 
fortului, 
materială 
mată in 
către un 
lanț. Privite de la bază, 
burile, suprapuse și întrepă
trunse, formează adevărate 
trepte — trepte spre comunism, 
înaltă de 20 m. Coloana va a- 
tinge în viitor înălțimi cu mult 
mai mari. întrucit, la fiecare 
Congres al partidului i se va 
ad’iuga un nou element spa
țial. Pe cubul din vîrf este în
scrisă cifra XI.

semnifică măsura e- 
a cantității de forță 
și spirituală consu- 

urcușul către lumină, 
nou moment de bi- 

cu-
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe conducătorii 
unor delegații participante la Congres

S Conducătorul delegației Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia

Vizitele unor delegații de peste hotare
participante la Congresul al XI-lea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți, pe Stane Dolanț, 
secretar al Comitetului Executiv 
al Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
conducătorul delegației U.C.I. 
la Congresul al XI-lea al P.C.R.

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

A fost prezent, de asemenea, 
Peter Dodik, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Tovarășul Stane Dolanț a 
transmis cu acest prilej tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu un cordial 
salut prietenesc din partea tova
rășului Iosip Broz Tito și a to
varășei Iovanka Broz, împreună 
cu cele mai bune urări de succes

© Conducătorul delegației Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria

0 Conducătorul delegafiei Uniunii Socialiste 
Arabe Libiene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, marți la amiază, pe 
conducătorul delegației Partidu
lui Baas Arab Socialist din Si
ria, Mohamed Jaber Bajbaouji, 
secretar general adjunct, mem
bru al Comandamentului regio
nal al Partidului Baas Arab So
cialist.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și conducă
torul delegației, Mohamed Ja
ber Bajbaouji, au avut o con
vorbire care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din 
partea secretarului general al 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez El 
Assad, a celorlalți membri ai 
conducerii de partid și de stat 
siriene, un mesaj de prietenie 
odată cu cele mai bune urări 
de succes adresate personal se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român. Congresului 
al XI-lea al P.C.R., de prospe
ritate și fericire poporului 
român, •

împărtășind impresiile despre 
lucrările Congresului al XI-lea, 
conducătorul delegației a apre
ciat raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, eviden
țiind audiența pe care o suscită 
experiența românească în con
struirea socialismului, analiza 
evoluției vieții internaționale, a 
căilor preconizate de partidul și 
statul nostru de rezolvare iii 
interesul popoarelor, al edifi
cării unei lumi mai bune, mai 
drepte, a problemelor care con
fruntă astăzi omenirea.

Mulțumind pentru salutul și 
urările adresate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis 
președintelui Hafez El Assad, 
tuturor prietenilor din Siria, 
urări de sănătate și succes în 
activitatea lor. Prezența delega
ției siriene la lucrările Congre
sului — a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — reprezintă 
o expresie a relațiilor de prie
tenie dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat satisfacția față de 
mesajul președintelui Hafez El 

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

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită, din partea sa și a to
varășei Elena Ceaușescu, tova
rășului Iosip Broz Tito și to
varășei Iovanka Broz un cald 
salut prietenesc, cele mai bune 
urări de sănătate, iar popoarelor 
iugoslave prietene și vecine noi 
succese în construirea socialis
mului.

în cadrul întrevederii a fost 
exprimată deosebita satisfacție 
față de întărirea și dezvoltarea 
continuă a relațiilor frățești, de 
prietenie trainică dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, 
la care o contribuție deosebită 
au avut-o intilnirile frecvente 
și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. pentru dezvoltarea ascen
dentă pe multiple planuri a ra

Assad, care reflectă buna cola
borare româno-siriană, dorința 
de a promova relațiile pe mul
tiple planuri, raporturile strînse 
de conlucrare și prietenie sta
tornicite între conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. în acest cadru, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
evocat cu deosebită plăcere in
tilnirile și convorbirile avute cu

@ Conducătorul delegafiei Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (ZANU)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, marți, pe Herbert Chi- 
tepo, președintele interimar 
al Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe (Z.A.N.U.) din Rho
desia, conducătorul delegației 
Z.A.N.U. la Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

La întrevedere a participat 
tovarășul Stefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Președintele interimar al 
Z.A.N.U. a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Partidului 
Comunist Român și poporului 
țării noastre un salut călduros 

porturilor româno-iugoslave. în 
mod deosebit au fost relevate re
zultatele pozitive ale convorbiri
lor dintre cei doi președinți, 
care au avut loc în vara acestui 
an, în dezvoltarea relațiilor din
tre România și Iugoslavia.

De ambele părți a fost reafir
mată dorința de a adinei aceste 
relații de prietenie, colaborare 
frățească și bună vecinătate, în 
interesul țărilor și popoarelor 
noastre, al instaurării unui cli
mat de destindere, securitate și 
înțelegere în Balcani și in Euro
pa. în interesul cauzei socialis
mului și păcii în lume,

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale de inte
res comun.

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

președintele Hafez El Assad în 
timpul vizitelor reciproce, a re
afirmat hotărirea țării noastre 
de a înfăptui acordurile și în
țelegerile convenite cu aceste 
prilejuri.

în cursul întrevederii, a avut 
loc un schimb de vederi în pro
bleme de interes comun, ale 
dezvoltării relațiilor româno-si- 
riene și ale actualității inter
naționale, îndeosebi cele privind 
situația din Orientul Mijlociu.

din partea organizației sale și a 
poporului Zimbabwe. El a ex
primat profunda recunoștință 
pentru sprijinul permanent a- 
cordat de România poporului 
Zimbabwe în lupta sa împotriva 
dominației străine și discrimi
nării rasiale, pentru libertate și 
independentă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rîndul său, Uniunii 
Naționale Africane Zimbabwe, 
luptătorilor Z.A.N.U.. calde u- 
rări de succes în lupta nobilă 
pentru libertate și independen
ță, împotriva discriminării ra
siale, pentru dreptul poporului 
Zimbabwe de a-și făuri destinul 
așa cum îl dorește.

9 Tovarășul Santiago Carrillo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
în ziua de 26 noiembrie, cu to
varășul Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Comu
nist din Spania, conducătorul 
delegației P.C. din Spania la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Au luat parte membrii dele
gației — tovarășii Santiago Al
varez, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C. 
din Spania, Manuel Ascarate, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C. din 
Spania, Ramon Mendezona, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al partidului.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Marți la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Mohamed Omar K. Abuzakuk, 
conducătorul delegației Uniunii 
Socialiste Arabe Libiene, secre
tar al Comitetului Uniunii al 
Guvernoratului Misurata.

Odată cu cele mai calde mul
țumiri pentru invitația de a 
participa la Congresul P.C.R.,

în timpul convorbirii, a avut 
loc un schimb de vederi în pro
bleme privind lupta popoarelor 
africane împotriva imperialis
mului. colonialismului, neoco- 
lonialismului și discriminării ra
siale. Au fost abordate, de ase
menea, aspecte ale relațiilor 
dintre P.C.R. și Z.A.N.U., sub- 
liniindu-se cu satisfacție evolu
ția pozitivă a acestor relații, 
precum și dorința comună de a 
le dezvolta și în viitor.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, oaspetele a fost 
însoțit de T.M. Tongogara, șeful 
apărării al Z.A.N.U.

Secretarul general al P.C. din 
Spania a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidului, 
comuniștilor și întregului popor 
român calde felicitări și urări 
frățești de noi și importante vic
torii în măreața operă de con
struire a societății socialiste și 
comuniste în România.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a salutat cordial pe 
tovarășul Santiago Carrillo și pe 
ceilalți membri ai delegației și 
a transmis conducerii Partidului 
Comunist din Spania, comuniști
lor spanioli, un cald salut tovă
rășesc și cele mai bune urări de 
noi succese în lupta lor pentru 
democrație, libertate și bună
starea poporului spaniol.

conducătorul delegației a trans
mis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros din 
partea președintelui Moamer El 
Geddafi, a secretarului general 
al Uniunii Socialiste Arabe Li
biene. a celorlalți membri ai 
conducerii, a poporului libian, 
împreună cu urările lor de suc
ces adresate forumului comu
niștilor români.

Oaspetele a ținut să-și expri
me înalta apreciere față de po
litica Partidului Comunist Ro
mân, așa cum a fost ea expri
mată în raportul prezentat la 
Congres, față de tezele progra
matice ale acestui document. în 
acest context, el și-a exprimat 
gratitudinea pentru poziția prie
tenească a Partidului Comunist 
Român în sprijinul cauzei po
poarelor arabe, a soluționării 
drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită președintelui Moa
mer El Geddafi, secretarului 
general al Uniunii Socialiste 
Arabe Libiene, celorlalți mem
bri ai conducerii de partid și 
de stat, salutări prietenești, 
urări de succes în activitatea 
lor, iar poporului libian progres 
și bunăstare.

RECEPȚIE
Cu prilejul celei de-a 50-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Populare Mongole, 
Giambyn Niamma, ambasadorul 
acestei țări la București, a 
oferit marți seara o recepție.

La recepție au participat . to
varășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Maria Groza, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Corneliu Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Gheorghe Cazan, mi
nistrul industriei ușoare, Nico
lae M. Nicolae, ministru secre
tar de Stat la Ministerul Co-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Santiago Carrillo au 
avut apoi un schimb de păreri 
privind dezvoltarea relațiilor fră
țești dintre cele două partide, 
precum și în legătură cu proble
me ale mișcării comuniste și 
muncitorești, ale vieții interna
ționale.

Au fost subliniate cu satisfac
ție raporturile de prietenie mi
litantă și conlucrare dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Spania și s-a 
exprimat, de ambele părți, do
rința de a adinei și extinde a- 
ceste legături, în interesul celor 
două partide și popoare.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
deplină înțelegere reciprocă și 
cordialitate.

Secretarul general al P.C.R. 
și-a exprimat satisfacția pentru 
participarea delegației Uniunii 
Socialiste Arabe Libiene la lu
crările Congresului, subliniind 
că aceasta reprezintă o nouă 
mărturie a bunelor relații exis
tente între țările, partidele și 
popoarele noastre, a dorinței lor 
de a conlucra mai strins, în fo
losul reciproc, al cauzei păcii, 
colaborării și apropierii între 
popoare.

A fost menționată cu satis
facție evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-libiene, prin trans
punerea în viață a înțelegerilor 
convenite de cei doi șefi de 
stat, cu prilejul vizitei în Libia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Schimbul de vederi a eviden
țiat interesul comun pentru ex
tinderea și adîncirea raporturi
lor de prietenie și colaborare 
rodnică dintre popoarele român 
și libian, dintre Partidul Comu
nist Român și Uniunea Socia
listă Arabă Libiana, dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Arabă Libiană.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de cal
dă cordialitate, a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C. C. al P.C.R.

merțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, generali și 
ofițeri superiori, membri ai Co
mitetului de conducere al Aso
ciației de prietenie româno- 
mongole, alte persoane oficiale.

A fost de față delegația Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, condusă de Legdenghiin 
Damdinjav, membru al C.C. al 
P.P.R.M., membru al Biroului 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului Controlu
lui Popular.

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, atașați . militari, 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Cu aceeași ocazie, ambasado
rul Republicii Populare Mon- 

în cursul zilei de marți, nu
meroase delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești, socia
liste și progresiste, precum și 
ale unor mișcări de eliberare na
țională, care participă la lucru
rile celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
au vizitat întreprinderi indus
triale, institute de învățămînt 
superior, instituții sociale, de 
cultură și artă și unele cartiere 
ale Capitalei.

Delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în frunte 
cu A. P. Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a vizitat Ateneul 
Român și Teatrul Național și 
cartierul Drumul Taberei ; de
legația Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de Peter 
Colotka, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vi
cepreședinte al Guvernului Fe
deral, președintele ' Guvernului 
Slovac, a făcut o vizită la între
prinderea de cinescoape ; dele
gația Partidului Comunist din 
Cuba, condusă de Râul Garcia 
Pelaez, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cuba, a fă
cut scurte popasuri în noile car
tiere Drumul Taberei și Titan ; 
delegația Partidului de Stingă — 
Comuniștii din Suedia, condusă 
de Gunvor Ryding, membru al 
Comitetului Executiv al partidu
lui, a fost oaspete al Palatului 
pionierilor ; delegațiile Partidu
lui Comunist German, condusă 
de Jupp Angenfort, membru al 
Prezidiului și Secretariatului, 
Partidului Socialist Francez, con
dusă de Pierre Beregovoy, mem
bru al Biroului Executiv, secre
tar național al P.S.F., Partidului 
Socialist Portughez, condusă de 
Manuel Tito de Morais, prim- 
secretar național al partidului, 
Partidului Socialist din Uruguay, 
condusă de Ramon Martinez, se
cretar general. Partidului De
mocrat din Guineea, condusă de 
Mamadi Keita, membru al Bi
roului Politic, Partidului Avan
gărzii Populare din Costa Rica, 
condusă de Humberto Vargas 
Carbonell, secretar general al 
partidului, delegația Mișcării E- 
voluției Sociale din Africa Nea
gră — M.E.S.A.N. — Republica 
Africa Centrală, și reprezentan
tul Comitetului Militar de Elibe
rare Națională din Repu
blica Mali — au vizitat Mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România ; de
legațiile Partidului Socialist 
Belgian, condusă de Andre 
Sweert, membru al Biroului na
țional al partidului, senator, și 
Partidului liberal din Columbia, 
condusă de German Zea Her
nandez, președintele Directora
tului național al partidului, au 
vizitat Muzeul Satului ; delega
ția Partidului Socialist Popular 
din Danemarca, în frunte cu Si
gurd Omann, membru al C.C. al 
partidului, a vizitat cartierul 
Drumul Taberei, Palatul Sportu
rilor și Culturii și Teatrul Națio
nal; delegația Partidului Socialist 
Desturian din Tunisia, condusă 
de Mohamed Sayah, membru al 
Biroului Politic al C.C., direc
torul partidului, a vizitat între
prinderea „23 August", Grupul 
școlar al acestei unități indus
triale, precum și Institutul po
litehnic, vizitat, de asemenea, 
și de delegația Uniunii Socia
liste Arabe din Republica Arabă 
Libia, condusă de Mohamed 
Omar K. Abuzakuk, secretar al 
Comitetului Uniunii Socialiste 
Arabe al Guvernoratului Misu
rata ; delegația Partidului Po
porului din Pakistan, condusă de 
Sayed Nassir Aii Rizvi, secretar 
general al partidului al provinciei

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală, pentru a participa la 
lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, reprezentan
tul Partidului Unificat al Comu
niștilor Haitieni, Jacques Dorci- 

TELEGRAMĂ
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST RO

MAN a trimis CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI 
LABURIST din Marea Britanle, următoarea telegramă :

Stimați prieteni,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 

participanților la Conferința Națională a Partidului Laburist din 
Marea Britanie, clasei muncitoare britanice, un cald salut de 
prietenie din partea oamenilor muncii, a poporului român.

Zilele acestea, poporul român trăiește un eveniment de o ex
cepțională însemnătate — Congresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român, care face bilanțul activității multilaterale desfă
șurate în perioada care a trecut de la ultimul congres, dezbate 
Programul partidului și Directivele privind dezvoltarea econo
mică și socială a țării în următorul cincinal și liniile directoare 
pină în anul 1990, stabilește orientările acțiunii partidului și sta
tului nostru în viața internațională.

Ne este plăcut să evocăm, cu această ocazie, cursul favorabil 
al relațiilor prietenești dintre cele două partide ale noastre. în 
acest spirit, mulțumim pentru participarea la actualul nostru 
Congres a lui Ian Mikardo, membru al Comitetului Executiv 
al Partidului Laburist. în aceasta vedem o expresie a relațiilor 
de colaborare existente între partidele noastre, a dorinței comune 
de a le întări și amplifica în viitor. Considerăm că dezvoltarea 
acestor relații servește întăririi colaborării dintre popoarele și 
țările noastre, intereselor și aspirațiilor celor ce muncesc, cauzei 
păcii, colaborării și securității în Europa și în întreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a 
dezvolta in continuare bunele raporturi de prietenie și conlucrare 
dintre Republica Socialistă România și Marea Britanie. spre 
binele popoarelor român și britanic, în folosul construirii unei 
noi ordini politice și economice internaționale, pentru destinde
re. pace, securitate, colaborare și înțelegere internațională.

Urăm, dragi prieteni, succes deplin lucrărilor Conferinței 
dumneavoastră, precum și activității ce o veți desfășura, în 
interesul oamenilor .muncii britanici, pentru bunăstare, progres 
social, democrație și pace.

gole la București, Giambyn 
Niamma, a vorbit, marți seara, 
la posturile noastre de radio și 
televiziune.

PLECARE
Marți dimineața, a părăsit 

Capitala delegația Federației 
Ecuadoriene a Indienilor con
dusă de Jose Miguel Lechou 
Colcha, președintele Federației, 
care, la invitația Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, a făcut o vi
zită de documentare in țara 
noastră.

DEPUNERI

DE COROANE
Delegația Partidului Comunist 

Bulgar, condusă de Boris Vel- 
cev, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.B.. 

Pundjab, a vizitat întreprinde
rea de mașini grele ; delegația 
Partidului Poporului din Mau
ritania, condusă de Abdoul Aziz 
Sail, responsabilul permanenței 
partidului, a vizitat întreprinde
rea Semănătoarea ; delegația 
Partidului Popular Progresist 
din Guyana, condusă de Janet 
Jagan, membru al Direcțiunii, 
secretar al partidului, a vizitat 
întreprinderea de confecții și 
tricotaje și Spitalul clinic de ur
gență ; delegația Partidului 
Muncii din Olanda, condusă de 
Ien Van Der Heuvel-De Blank, 
președintele în funcțiune al par
tidului, a avut o întilnire cu 
studenții Facultății de filozofie; 
reprezentantul Partidului Mun
cii din Guatemala a făcut o vi
zită la Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România ; de
legația Frontului Patriotic Lao
țian, condusă de Saly Vong- 
khamsao, membru al C.C. al 
Frontului, a fost oaspete al 
muncitorilor de la întreprinde
rea „Mătasea Populară" și al 
întreprinderii „Tricodava" ; de
legațiile Frontului Național pen
tru Eliberarea Angolei, condusă 
de Petro Gadimpavi, membru al 
Biroului Politic al F.N.L.A., și 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei, condusă de Pas
cal Luvualu, membru al C.C. al 
M.P.L.A., șeful Departamentu
lui relații externe al M.P.L.A., 
au avut o întrevedere la C.C. al 
U.T.C. ; delegația Organizației 
Poporului din Africa de Sud- 
Vest — SWAPO — Namibia, 
condusă de Shipanga Andreas 
Zack, membru al Comitetului 
Executiv al C.C., șeful De
partamentului informațiilor — 
SWAPO, s-a întîlnit cu membri 
ai conducerii Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România ; delegația Mișcării de 
Eliberare din Arhipelagul Sao 
Tome și Principe, condusă de 
Alda Espirito Santo, președinte
le Mișcării, membru al Biroului 
Politic, a vizitat Policlinica 
Titan.

în aceeași zi, delegația Parti
dului Socialist Unit din Germa
nia. condusă de Gerhard Grune- 
berg, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
și Partidului Congresul între
gului Popor — Sierra Leone, 
condusă de C.A. Kamara- 
Taylor, secretar general, 
ministrul finanțelor, au vizitat 
întreprinderea de utilaj petro
lier „1 Mai" din Ploiești, iar de
legația Uniunii Progresiste Se- 
negaleze, condusă de Magatte 
Lo, secretar permanent al Bi
roului Politic al Uniunii, a vizi
tat citeva sisteme de irigații din 
județul Ilfov.

Oaspeții au luat cunoștință de 
modul de organizare a între
prinderilor industriale vizitate, 
au urmărit desfășurarea proce
selor de producție și s-au intere
sat îndeaproape de condițiile de 
lucru ale muncitorilor și spe
cialiștilor. Ei au fost informați, 
totodată, de activitatea desfășu
rată de organizațiile de partid 
și organizațiile de masă. Vizi- 
tînd noile și modernele cartie
re ale orașului, ei au remarcat 
grija pe care statul nostru o 
manifestă față de om și în a- 
cesț domeniu.

Oaspeții au urat colectivelor 
de muncă din întreprinderile și 
instituțiile vizitate succese tot 
mai mari în îndeplinirea hotă- 
rîrilor ce vor fi adoptate de cel 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, care 
deschid noi perspective lumi
noase pe calea edificării socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României 
spre comunism.

★
lien, membru al Comitetului 
Central al partidului.

A fost prezent Constantin Va- 
ailiu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

și delegația Partidului Munci
toresc Unit Polonez, condusă de 
Jan Szydlak membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. au depus marți du
pă-amiază cotoâne de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism și la Mo
numentul lui V.I. Lenin din 
București.

CRONICA
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Bagdad, 
o delegație a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de 
Pusztai Kalman, secretar al 
Consiliului U.A.S.C.R., care, 
la invitația Uniunii Naționa
le a Studenților din Irak, va 
face o vizită in această țară.
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Moment istoric, de referința, in viața poporului nostru, cel 
de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român are, în a- 
celați timp, semnificația unui eveniment major in viața interna
țională, datorită politicii consecvente de pace, ințelegere ți 
cooperare promovate de partidul și statul nostru, prestigiul 
inalt pe care România și reprezentantul ei cel mai autorizat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-au cucerit pe toate meridia
nele și paralele lumii. Expresie grăitoare a ecoului internațional 
larg al Congresului sint numeroasele editoriale, comentarii și 
materiale ale presei scrise și vorbite din intreaga lume, care 
informează despre inceperea lucrărilor Congresului, despre 
ideile și măsurile cuprinse in amplul raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in fața participanților, despre ce
lelalte documente ale Congresului, a căror finalitate o consti
tuie, in esență, ridicarea României pe noi trepte de civiliza
ție, continuarea politicii externe active de pace, securitate și 
promovare a legalității internaționale de către P.C.R. și statul
român.

„Capitala românească este Îm
podobită de steaguri" — astfel 
își începe ziarul „PRAVDA" re
latarea despre prima zi a Con
gresului, căruia îi consacră o pa
gină întreagă, însoțită de foto
grafia prezidiului Congresului și a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prezentînd Raportul Comitetului 
Central. Amplele pasaje din cu- 
vintarea secretarului general al 
P.C.R. la Congres redau momen
te esențiale ale activității parti
dului, perspectivele luminoase 
deschise în fața poporului român 
de către documentele supuse dez
baterii marelui forum al comu
niștilor.

Ziarul citează din cuvîntarea 
tovarășului. Nicolae Ceaușescu 
realizările cele mai importante 
obținute de poporul nostru în 
îndeplinirea actualului cincinal, 
rezervind spații largi părților 
din raport consacrate politicii ex
terne promovate de partidul și 
statul nostru. Se relevă pasajele 
in care secretarul general al 
P.C.R. arată că este necesar să 
se acționeze cu înalt spirit de 
răspundere pentru consolidarea 
cursului destinderii, pentru solu
ționarea pe calea tratativelor a 
problemelor litigioase, complexe 
ale vieții contemporane, pentru 
promovarea unei politici de co
laborare pașnică, de egalitate în
tre toate popoarele, pentru asi
gurarea păcii mondiale. Se sub
liniază că în activitatea inter
națională, țara noastră a pus cu 
consecvență pe prim plan dez
voltarea relațiilor de colaborare 
cu toate țările socialiste, consi- 
derînd că aceasta corespunde atît 
intereselor poporului român, cit 
și intereselor celorlalte popoare 
care edifică noua orînduire, cau
zei generale a socialismului și 
păcii. Se arată, în continuare, 
că, referindu-se la relațiile prie
tenești dintre țările socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
spus : „Ținind seama de situația 
internațională contemporană, 
considerăm că trebuie dezvoltate 
relațiile de colaborare intre ță
rile socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia. între 
armatele statelor respective, por- 
nindu-se de la necesitatea dez
voltării și întăririi fiecărei ar
mate naționale, a capacității de 
apărare și de luptă a fiecărui 
popor. Totodată, se impune in
tensificarea luptei pentru des
ființarea blocurilor militare, este 
necesar să fie întărită și mai 
mult latura politică a Tratatului 
de la Varșovia, în vederea accen
tuării cursului destinderii și co
laborării în Europa și în întrea
ga lume". „Pravda" mențio
nează, în continuare, pasa
jele în care secretarul ge
neral al P.C.R. arată că 
România a desfășurat o intensă 
activitate pentru extinderea co
laborării multilaterale cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate 
statele care se pronunță pentru 
propășirea economico-socială 
independentă și a extins în conti
nuare colaborarea cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială, inclusiv cu ță
rile capitaliste dezvoltate. Toto
dată, ziarul sovietic arată că 
România acordă o atenție deose
bită realizării pe continentul eu
ropean a unor noi relații care să 
asigure fiecărei națiuni posibili
tatea concentrării forțelor în di
recția dezvoltării economico-so- 
ciale, a progresului, să permită 
o largă colaborare între toate 
statele și a acționat cu toată ho- 
tărîrea, împreună cu țările so
cialiste, cu alte state de pe con
tinent, pentru înfăptuirea 
securității europene. „Pravda" 
reliefează că România se pronun
ță pentru ținerea celei de-a treia 
faze a Conferinței pentru securi
tate și cooperare în Europa la 
nivelul cel mai înalt, considerînd 
că încheierea cu succes a reu
niunii general-europene va des
chide o perspectivă istorică nouă 
nu numai pentru continentul eu
ropean, ci pentru întreaga lume.

Materiale despre prima zi a 
lucrărilor Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. au mai publicat zia
rele „TRUD", „SOVETSKAIA 
ROSSIA", „SELSKAIA JIZN", 
„SOȚIALISTICESKAIA INDUS
TRIA" și altele.

Despre deschiderea lucrări
lor Congresului partidului au 
informat și posturile sovietice 
de radio și televiziune.

Ziarele „JENMINJIBAO" și 
„GUANMINJIBAO" de marți 
publică, în deschiderea primei 
pagini, materiale consacrate lu
crărilor Congresului al Xl-lea 
al P.C.R. Se publică, de aseme
nea, textul integral al mesaju
lui de felicitare adresat Comi
tetului Central al P.C.R. de 
Comitetul Central al P. C. Chi
nez, cu prilejul deschiderii ce
lui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R.

Ambele ziare subliniază că, 
în perioada care a trecut de la 
cel de-al X-lea Congres, po
porul român — sub conducerea 
P.C.R., în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a obținut 
noi și importante succese in 
opera de edificare a socialis
mului, prin menținerea inde
pendenței și inițiativei, prin 
muncă dirză. în același timp, 
Partidul Comunist Român a a- 
dus contribuții pozitive la cau
za revoluționară a popoarelor 
lumii, luptînd împotriva impe
rialismului, sprijinind lupta 
dreaptă a națiunilor și popoare
lor oprimate.

După ce arată că cel de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R. se 
desfășoară în contextul unei si
tuații internaționale excelente, 
ziarele scriu : Cele două par
tide și popoare se sprijină 
în opera de construire a so
cialismului. Prietenia noastră 
se întemeiază pe marxism-leni
nism și internaționalism prole
tar. Sîntem ferm convinși că 
această prietenie se va consoli
da și dezvolta în cursul viitoa
rei noastre lupte comune.

în același timp, ziarele cen
trale relatează despre deschi
derea lucrărilor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., specificind 
cele șapte puncte înscrise pe or
dinea de zi. Este menționat, de 
asemenea, raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
acest prilej, relatîndu-se, în în
cheiere, despre atmosfera de 
entuziasm care domnește, in 
aceste zile, în Sala Congresului, 
în întreaga Românie.

întreaga presă bulgară acordă 
mari spații lucrărilor celui de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R. „RA- 
BOTNICESKO DELO", organul 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, consacră 
raportului prezentat la congres 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., o în
treagă pagină. Sint evidențiate 
acele date și realizări, mențio
nate în raport, care ilustrează 
înaltele ritmuri ale dezvoltării 
economiei României în cursul a- 
nilor viitori. Sint publicate ex
trase semnificative din raport 
referitoare la realizările obținute 
de poporul român, sub condu
cerea P.C.R., în cei 30 de ani 
care au trecut de la eliberarea 
țării de sub dominația fascistă, 
ca și cele privind activitatea in
ternațională a României.

TELEVIZIUNEA BULGARA a 
transmis, în cadrul programelor 
sale, imagini de la lucrările 
Congresului, momente din tim
pul prezentării raportului de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună.

Toate ziarele care au apărut 
marți in capitala R.D. Germane 
informează pe pagina intii des
pre deschiderea lucrărilor celui 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R., 
despre raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Astfel, „NEUES DEUTSCH
LAND" publică, în pagina întîi, 
relatarea trimisului său special, 
în care se arată că „în marea 
Sală a Palatului Republicii. 
Nicolae Ceaușescu a deschis cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R., 
tăcînd bilanțul succeselor pe 
care poporul român, sub condu
cerea P.C.R., le-a obținut de la 
cel de-al X-lea Congres".

„BERLINER ZEITUNG" pu
blică pe pagina întîi o relatare 
despre prima zi a Congresului, 
consacrînd de asemenea o pa
gină extraselor din raportul 
rostit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „TRIBUNE" și „JUN- 
GE WELT" publică, de aseme
nea, o relatare a lucrărilor Con
gresului și extrase din raportul 
Comitetului Central.

Toate ziarele iugoslave de 
marți inserează ample cores
pondențe ale trimișilor speciali 
la București, în care se infor
mează despre începerea lucrări
lor celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Sub titlul „Unitate — prin 
egalitatea în drepturi și inde
pendența fiecărui partid", ziarul 
„BORBA" inserează o amplă 
corespondență, însoțită de fo
tografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care relevă că 
secretarul general al P.C.R. a 
apreciat Congresul al Xl-lea ca 
avînd o importanță epocală, is
torică, deoarece adoptă primul 
program al Partidului Comunist 
Român, carta ideologică a con
strucției societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a îna
intării spre comunism.

„Borba" relevă că raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sistematizează punc
tele de vedere ale comuniștilor 
români cu privire la dezvolta
rea internă a țării și activitatea 
pe arena internațională, puncte 
de vedere Ce se întemeiază pe 
proiectul de Program al P.C.R.

„Borba" citează apoi partea 
din raport în care sînt apreciate 
relațiile și colaborarea dintre 
România și R.S.F.I., dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilpr din Iu
goslavia. Este menționată, tot
odată. aprecierea cu privire la 
relațiile cu Uniunea Sovietică și 
R.P. Chineză, cu celelalte state 
socialiste, precum și cea în care 
se cere instaurarea unor, noi 
relații politice și economice 
în lume. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se scrie apoi — a 
pledat pentru o unitate de tip 
nou, întemeiată pe egalita
tea în drepturi și independența 
fiecărui partid de a elabora 
linia sa politică.

în corespondența intitulată 
„Este necesară o nouă ordi
ne mondială", ziarul „PO
LITIKA" scrie că. în proiectul 
de Program al P.C.R., se ple
dează, în mai multe rînduri, 
pentru instaurarea unor relații 
noi în politica internațională. 
Făcind o analiză a situației in
ternaționale actuale — continuă 
„Politika" — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu „a pledat pentru in
staurarea unei noi ordini politi
ce și economice în lume, pentru 
democratizarea relațiilor inter

naționale și pentru elaborarea 
unor norme noi ale dreptului in
ternațional".

Ziarul „POLITIKA EK- 
SPRES" își intitulează cores
pondența despre Congresul 
P.C.R. „Exemplul colaborării 
de bună vecinătate",

Ziarul „TRYBUNA LUDU" 
subliniază, într-o corespon
dentă din București, atmosfera 
acestor zile în care se desfă
șoară Congresul al Xl-lea al 
P.C.R. Inserind ample pasaje 
din raportul prezentat la 
Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ziarul relevă că din 
raport se desprinde importanța 
epocală a Congresului al Xl- 
lea. faptul că P.C.R. se identi
fică pe deplin cu năzuințele și 
interesele maselor largi.

După ce relevă că raportorul a 
caracterizat relațiile României 
cu țările in curs de dezvoltare, 
cu țările europene, activitatea 
României Ia O.N.U. și în alte 
organizații internaționale, ziarul 
evidențiază acel pasaj din raport 
care privește activitatea P.C.R. 
în cadrul mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, ară- 
tind, între altele : faptul că 
partidele își desfășoară activi
tatea în condiții istorice, sociale, 
naționale specifice, acționează 
în etape diferite ale dezvoltării 
societății și luptei revoluționare, 
înseamnă că în elaborarea stra
tegiei și tacticii revoluționare, a 
liniei politice, ele trebuie să 
pornească de la realitățile date, 
să aplice creator adevărurile ge
nerale la condițiile concrete. 
P.C.R. se pronunță pentru des
fășurarea largă a colaborării, a 
schimburilor de păreri cu toate 
partidele, pentru participarea la 
dezbaterea democratică a proble
melor lumii contemporane.

„Trybuna ludu" relevă, apoi, 
că, în partea finală a raportului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la dezvoltarea economiei 
naționale a României în pers
pectivă. în acest context — ara
tă ziarul — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat importan
ța colaborării României cu țările 
membre ale C.A.E.R., mențio- 
nînd că caracterul democratic 
al activității C.A.E.R. trebuie să 
devină un exemplu al noilor 
relații și să contribuie la stabi
lirea în lume a unei noi ordini 
economice internaționale.

Ziarul ungar „NEPSZABAD- 
SAG" arată, printre altele, că 
referindu-se la unele proble
me mai importante ale vieții 
internaționale, secretarul ge
neral al P.C.R., a subliniat în 
raportul prezentat Congresului 
importanța conferinței pri
vind securitatea europeană și 
s-a pronunțat pentru țin'erea 
celei de-a treia faze a acesteia 
la nivel înalt. Ziarul relevă a- 
poi acele pasaje din raport ca
re se referă la problema de
zarmării generale și în primul 
rînd, a dezarmării nucleare. Ia 
crearea unei noi ordini econo
mice mondiale și la rolul im
portant al mișcărilor de elibe
rare națională. Este sublinia
tă, în continuare importanța 
pe care raportul a acordat-o 
consolidării unității partidelor 
comuniste și unității internați
onale a forțelor progresiste.

Ziarul „NEPSZAVA" scrie, 
printre altele, că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că, în activitatea sa internațio
nală, România pune pe prim 
plan dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu toate țările so
cialiste, subliniind cu satisfac
ție, și cu acest prilej, dezvol
tarea relațiilor cu U.R.S.S.

Ziarul „MAGYAR HIRLAP" 
subliniază, printre altele, im
portanța acordată de raportor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prezentării principalelor direc
tive ale viitorului plan cincinal 
și dezvoltării țării pînă în 1990.

Intr-o relatare din Bucu
rești, ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO" arată că secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a deschis, luni. în 
mod festiv, în Sala Palatului 
Republicii, lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R., în
trunit în atmosfera de muncă 
creatoare a întregului popor, 
a eforturilor de îndeplinire a 
planului cincinal înainte de 
termenul stabilit.

„Rude Pravo" arată, apoi că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat în detaliu Directive
le Congresului al Xl-lea pen
tru planul cincinal 1976—1980 
și principalele direcții ale dez
voltării economico-sociale a 
țării în anii 1981—1990, relie- 
find că obiectivul principal al 
noului cincinal îl va forma 
dezvoltarea pe mai departe a 
bazei tehnice și materiale a e- 
conomiei naționale, a întregii 
societăți românești, că dez
voltarea țării presupune lăr
girea relațiilor economice și 
a colaborării în producție cu 
alte state, cadru în care Româ
nia se pronunță pentru o cît 
mai largă colaborare econo
mică cu toate țările socialiste, 
care vor avea, în continuare, 
ponderea principală în comer
țul ei exterior.

Largi informații despre des
chiderea Congresului, pasaje 
din raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu publică și 
celelalte ziare centrale cehe 
și slovace.

Ziarul „L’UNITA", organ 
al Partidului Comunist Ita
lian, informează, marți, în pri
ma pagină, despre deschiderea 
celui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R. și prezentarea raportu
lui de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțind informa
ția cu o fotografie care îl în
fățișează pe secretarul general 
al partidului la tribuna Con
gresului. Același ziar inserează 
în paginile sale două corespon
dențe din București, prima re
feritoare la problemele dezvol
tării economice a României 
abordate în cadrul forumului co
muniștilor, iar cea de-a doua con
sacrată politicii internaționale 
a României socialiste, am
bele redînd extrase ample din 
raport. Autorul primei cores
pondențe se referă pe larg la 
partea din raport care tratează 
rezultatele pozitive obținute 
în toate domeniile de activi

tate, citind cifre privind situa
ția din acești ani în ce priveș
te transformarea țării prin 
crearea unei industrii moderne 
și avansate din punct de ve
dere tehnologic, îmbunătăți
rea organizării și a conducerii 
întregii activități a țării, apro
fundarea democrației socialis
te și crearea condițiilor pentru 
participarea maselor la condu
cerea societății.

La rindul său, ziarul „A- 
VANTI", organul Partidului 
Socialist Italian, publică un 
amplu articol în care, referin
du-se la deschiderea celui de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R., a- 
preciază că raportul prezentat 
de secretarul general al parti
dului „a confirmat punct cu 
punct trăsăturile distinctive 
și originale ale politicii româ
nești, subliniind în mod preg
nant că drumul României este 
ireversibil și că forumul din 
aceste zile îi va da un nou 
impuls".

Și celelalte ziare italiene, între 
care „IL CORRIERE DELLA 
SERA", „IL TEMPO", „IL 
GIORNALE" și altele, publică 
materiale ample referitoare la 
deschiderea celui de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R

Ziarul „L’HUMANITE" publică, 
marți, o corespondență din 
București intitulată : „Congresul 
Partidului Comunist Român de
finește orientările pentru ur
mătoarele decenii".

După ce relatează despre des
chiderea lucrărilor Congresului, 
în prezenta delegaților români 
și a invitaților străini, ziarul 
prezintă ordinea de zi a dezba
terilor, referindu-se. pe larg, la 
raportul prezentat de secretarul 
general al P.C.R. și relevînd 
succesele importante obținute de 
poporul român în cei 30 de ani 
care au trecut de la eliberare.

„Nicolae Ceaușescu a consa
crat o foarte mare parte a ra
portului problemelor de politică 
externă — menționează ziarul. 
Subliniind primejdiile pe care le 
comportă situația actuală, el a 
instistat asupra necesității unei 
lupte conștiente a popoarelor 
pentru pace. S-a exprimat, de 
asemenea. întreaga satisfacție 
față de bunele raporturi ale 
României cu țările socialiste 
din Europa, din Asia și cu Cuba, 
precum și dintre P.C.R. și parti
dele comuniste sau muncitorești 
din aceste țări".

Ziarul algerian „EL MOUD- 
JAIIID" și-a deschis, marți, 
rubrica sa zilnică „Europa" cu 
titlul „Al Xl-lea Congres al 
Partidului Comunist Român". 
După ce subliniază că la acest 
important eveniment din isto
ria poporului român iau parte 
peste 2 500 de delegați și nu
meroși invitați de peste hotare, 
ziarul relevă importanța ra
portului prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Presa belgiană de marți in
formează despre deschiderea lu
crărilor Congresului P.C.R., pu- 
blicînd relatări ale raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ziarul „LA LIBRE 
BELGIQUE" evidențiază at
mosfera ședinței inaugurale și 
se referă în special la acele 
pasaje din raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în care sînt relevate liniile ge
nerale ale politicii externe a 
României.

Lucrările Congresului sînt 
urmărite cu viu interes de în
treaga presă vest-germană, 
care dedică ample spații ra
portului prezentat, luni, de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Zia
rul „FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE" publică, pe prima pa
gină, o corespondență din 
București, în care se face o 
relatare a principalelor teze 
conținute în raportul prezentat 
de secretarul general al P.C.R. 
Referindu-se la politica eco
nomică a României, ziarul ci
tat scrie că „înfăptuind neabă
tut politica de industrializare 
socialistă și de transformare 
revoluționară a țării, Partidul 
Comunist Român s-a afirmat 
ca singurul partid din istoria 
frămîntată a României care 
s-a identificat pe deplin cu 
voința și interesele maselor 
largi populare".

Materiale consacrate rapor
tului prezentat la Congres sînt 
publicate, de asemenea, de zia
rele „STUTTGARTER ZEI
TUNG", „FRANKFURTER 
RUNDSCIIAU", „DIE WELT" 
și „GENERAL ANZEIGER".

Presa britanică rezervă spații 
importante lucrărilor celui 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R., 
informînd cititorii despre des
fășurarea primei zile de dez
bateri, despre principalele idei 
din raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu în 
fața participanților, despre do
cumentele de Ijază care ur
mează să fie examinate și a- 
probate de Congres. Astfel, 
ziarul „FINANCIAL TIMES" 
subliniază că raportul prezen
tat de secretarul general al 
P.C.R. „reafirmă fără echivoc 
politica externă independentă 
a României".

Ziarul „DAILY TELEGRAPH" 
publică o corespondență din 
București în care, între altele, 
subliniază apelul făcut în ra
portul secretarului general al 
P.C.R. la întărirea unității miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale, precum și 
poziția consecventă a P.C.R. de 
dezvoltare a relațiilor cu toate 
partidele și forțele progresiste 
din lume. în context, ziarul 
arată că la cel de-al Xl-lea 
Congres participă și un repre
zentant al Partidului Laburist 
din Marea Britanic, care a fost 
primit de conducătorul partidu
lui și statului nostru.

Ziarele egiptene de marți, în 
frunte cu marile cotidiene „AL 
AHRAM", „AL GOUMHOURIA" 
și „Al AKHBAR", informează 
despre deschiderea celui de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R., oprin- 
du-se în special asupra raportu
lui prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se sublinia
ză faptul că documentul conține 
o amplă prezentare a proiecte
lor de dezvoltare economică și 
socială a României în următorii 
ani, precum și o serie de impor
tante aprecieri cu privire la 
principalele probleme ale vieții 
internaționale.

Consens asupra dreptului 
popoarelor de a dispune 

de propria lor soarta
Atenția delegațiilor participante la Conferința pentru securi

tate și cooperare în Europa, de la Geneva, se concentrează, în 
prezent, asupra reafirmării și definirii dreptului popoarelor de a 
dispune de ele însele, ca unul 
verneze relațiile dintre state.

din principiile care trebuie să gu-

50 de ani de la proclamarea

Republicii Populare Mongole

Pe drumul progresului

Pornind de la experiența is
torică și de la documentele in
ternaționale care consacră acest 
principiu, începînd cu scopurile 
Cartei Națiunilor Unite, dele
gațiile participante au subliniat 
valoarea universală a respectă
rii dreptului fiecărui popor de 
a dispune de soarta sa, a drep
tului fiecărui popor de a stabili 
căile și formele dezvoltării sale 
politico-sociale și statale, i' 
continua și perfecționa în 
liber dezvoltarea sa.

Reprezentantul român, 
Diaconu, a insistat pentru 
sacrarea dreptului fiecărui 
por ca, în mod liber și fără nici 
un amestec din afară, să sta
bilească statutul său politic și 
să urmărească dezvoltarea sa 
politică, economică, socială și 
culturală, conform intereselor 
și voinței sale. El a subliniat că 
respectarea de către fiecare stat 
a acestui drept este esențială 
pentru întărirea securității și 
dezvoltarea cooperării pe conti
nent.

Participanții au convenit, ast
fel, să consacre în documente-

de a 
mod

Ion 
con-
po-

le conferinței dreptul tuturor 
popoarelor, în deplină libertate 
și fără ingerințe din afară, de a 
determina statutul lor politic 
intern și extern și de a continua 
dezvoltarea lor politică, econo
mică, socială și 
tele participante 
asume obligația 
acest drept, ca 
mentele edificării securității și 
dezvoltării cooperării în Europa.

culturală. Sta- 
urmează să-și 
de a respecta 
unul din ele-

In aceste zile, poporul mon
gol sărbătorește o dată im
portantă în istoria sa — îm
plinirea a 50 de ani de la 
proclamarea Republicii. Cinci 
decenii în istoria unei țări 
reprezintă, evident, o perioadă 
scurtă, lată de ce ne apar 
cu atît mai semnificative 
succesele repurtate de po
porul mongol sub conduce
rea Partidului Popular Revo
luționar Mongol, care, în 
răstimpul trecut de la trium
ful revoluției populare an- 
tiimperialiste și antifeudale 
condusă de Suhe-Bator, a 
pășit într-o nouă eră — o eră 
de progres social.

• ÎN PLENARA ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U. au în
ceput, marți, dezbaterile în pro
blema reprezentării Cambod
giei Ia Organizația Națiunilor 
Unite.

în atenția delegațiilor se află 
un proiect de rezoluție prezen
tat de 33 de țări membre, între 
care și România. Documentul 
prevede „restabilirea drepturi
lor legitime Ia Națiunile Unite 
ale Guvernului Regal de Uni
une Națională 
recunoașterea 
G.R.U.N.C. ca 
tanți legitimi

al Cambodgiei șl 
reprezentanților 

singuri reprezen- 
ai Cambodgiei".

Note de drum dinMauritania

Preocupări
la Nouakchott

Survolînd Mauritania, din nord-est spre nord-vest, prin hu
bloul aeronavei puteam cuprinde cu privirea largi spații saha- 
riene. Ici-colo, deasupra stratului de nisip, se vedeau ca niște 
domuri medievale, cupole uriașe, maronii. Aruncînd umbre 
curioase pe învelișul aspru al întinsului deșert, ridicăturile pă
reau monumente înălțate pentru a rezista asaltului căldurii și fri
gului, dar mai ales vînturilor aspre. Un tovarăș de drum avea 
să-mi spună că ciudatele forme de relief sînt alcătuite în cea mai 
mare parte din minereuri cu un bogat conținut în metale. Acestui 
fapt i s-ar datora rezistența lor deosebită la intemperii.

Faptul respectiv aveam să mi-1 amintesc Ia Nouakchott, tî- 
năra capitală a tinărului stat, devenit independent la 28 noiem
brie 1960. în cartierul găzduind majoritatea instituțiilor legisla
tive și executive, am avut mai multe convorbiri cu personalități 
ale Partidului Poporului Mauritan, ale unor ministere. în repe
tate rînduri, în discuții revenea o problemă esențială pentru dez
voltarea economico-socială viitoare a țării : exploatarea bogățiilor 
naționale. La puțin timp după dobîndirea independenței a fost de
clanșată o intensă campanie de prospectări geologice, soldată cu 
descoperirea unor importante zăcăminte mineraliere. Intre aces
tea un loc deosebit il ocupă minereurile de fier și cupru. Pentru 
punerea în valoare a acestora a fost creată Societatea națională 
pentru industrie și minerit (S.N.I.M.), al cărui rol este de a 
promova cercetarea geologică, de a exploata resursele minerale, 
de a construi uzine siderurgice, metalurgice, chimice, petrochi
mice. De asemenea, S.N.I.M. are împuternicirea de a reprezenta 
statul mauritan în raporturile cu alte societăți, unele din ele 
constituite și cu participarea capitalului străin. Un loc aparte în 
industria extractivă a Mauritaniei il ocupă Societatea minelor 
de fier (Miferma). Primele tone de minereu, extrase de Miferma, 
au luat drumul exportului în 1963. în anii următori, producția 
a cunoscut o creștere continuă, atingînd în 1973 circa 12 milioane 
tone. Cel mai important zăcămînt, de la Kedia d’Idjil, din 
apropierea orașului Zouerate, a fost legat de cel mai mare port 
mineralier al țării, Nouadhibou. printr-o cale ferată lungă de 
650 km, permițind exploatarea și exportarea eficientă a minere
ului de fier. Apoi, în vederea valorificării altei bogății, anume 
minereurile cuprifere, au fost create structuri necesare. La 
Ak.joujt a început să funcționeze o mină, instalații de concen
trare, producția urmînd a atinge o cotă anuală de 25—30 000 tone 
cupru—metal- în paralel s-au continuat cercetările privind re
sursele naturale. Potrivit acestora Mauritania dispune de mari 
rezerve de fosfați, fier, gips, sare etc.

Semnificativ pentru amploarea industriei extractive maurl- 
tane este faptul că acest sector ocupă 63 la sută din totalul 
angajaților din ramurile noi ale economiei. Cea mai mare parte 
a acestora o formează tinerii, proveniți din rîndurile păstorilor 
nomazi. La Școala de administrație națională, directoarea Turkia 
Daddah, avea să ne vorbească pe larg despre preocupările ofi
cialităților în direcția pregătirii de cadre necesare dezvoltării 
economice, sociale și culturale a Mauritaniei.

Corelate cu eforturile privind punerea în circuitul economie 
a bogățiilor naturale, preocupările pentru dezvoltarea invățămin- 
tului reflectă aspirațiile niauritanienilor — acești oameni ospita
lieri și harnici, care, confruntați cu o natură și un climat dificil, 
adaugă cu fiecare an patriei lor noi realizări pe calea progresu
lui.

upă ce traver
sezi de la nord 
la sud și de la 
est la vest un 
teritoriu enorm 
cu pășuni pe 

care turmele de vite și her
gheliile zburdă în voie, iți 
poți da lesne seama despre 
importanța pe care o are 
in această țară creșterea ani
malelor. Astăzi, in R. P. 
Mongolă revin 25 de cornute 
mari și cai pentru un locui
tor (export anual, 100 000 tone 
carne și produse din carne, 
10 000 tone lină, peste 
1 000 000 piei). Dezvoltarea 
acestui sector a impus rezol
varea citorva probleme nu 
dintre cele mai simple — re
ducerea pierderilor de ani
male prin Îmbunătățirea a- 
sistenței sanitare, asigurarea 
rezervelor de nutreț pentru 
perioada cind pășunatul tre
buie întrerupt (concomitent 
cu sporirea fertilității și pro
ductivității pășunilor), meca
nizarea principalelor munci 
in cultura plantelor și 
zootehnie. La cel de ai 
IV-lea Congres al uniu
nilor agricole din Mongolia 
se și releva, printre altele, 
că în șase ani, în uniunile 
agricole, numărul 
culelor crescuse 
cel al combinelor 
al tractoarelor de 
indicele consumului de ener
gie electrică era de 3 ori mai 
mare, fondurile pentru lu
crări de modernizare in fer-

autovehi- 
de 1,8 ori, 
de 4,5 ori, 
3,3 ori, iar

mele araților urmind să atin
gă, in actualul cincinal, un 
volum de 200 milioane 
tugrici, față de 145 milioane 
in cincinalul trecut.

în acest context, trebuie 
amintită sporirea permanen
tă a alocațiilor statului pen
tru construicții și montaj la 
sate (în prezent 35 la sută 
din totalul investițiilor pe 
întreaga economie), a apari
ției trusturilor specializate 
ale căror brigăzi mobile în
zestrate cu utilaj perfecțio
nat clădesc în somonuri lo
cuințe, școli, spitale, edificii 
social-culturale, iar în stepe
le învecinate puncte veteri
nare și adăposturi pentru a- 
nimaie (peste 9 000 in ultimii 
doi ani).

Pornind, astfel, de la pro
gresele realizate în direcția 
dezvoltării și consolidării ba
zei tehnico-materiale a agri
culturii și, în principal, a zoo
tehniei, principala ramură a 
economiei naționale (pină la 
sfîrșitul actualului cincinal 
producția agricolă globală ur
mează să crească cu 22—25 
la sută, iar șeptelul va atin
ge cifra de 25 milioane ca
pete), Mongolia și-a diversi
ficat cu consecvență preocu
pările economice. Intr-un 
singur deceniu au fost date 
in funcțiune peste 130 de în
treprinderi industriale — ter
mocentrale, întreprinderi 
pentru producerea materiale
lor de construcții, uzine de 
reparații auto, combinate ali
mentare sau pentru prelucra
rea' unor produse alimentare, 
combinate textile, pentru 
prelucrarea pieilor, s-a tre
cut la identificarea și explo
atarea unor zăcăminte de 
cărbune, wolfram, molibden, 
aur (Șaringol, Zorgol-Hair- 
han, Ilangai, Țagan-Daba), 
f osforit (Hubsugui), cupru 
(Erdenet), cositor (Mogotin) 
etc. în primii trei ani ai cin
cinalului care se va încheia 
in 1975, producția globală a 
crescut cu 6,7 la sută, veni
tul național a înregistrat un 
spor de 7 la sută, productivi
tatea muncii de 5,3 la sută. 
Produsul social obținut în 
decursul întregului an 1940 
se realizează, acum, în 50 de 
zile.

MIRCEA TACCIU

La Alger a fost semnat marți

Acordul asupra independenței 
insulelor Sao Tome și Principe
După trei zile de convorbiri, 

delegația Mișcării de Eliberare 
din Sao Tome și Principe 
(M.L.S.T.P.) și delegația guver
nului portughez au semnat, 
marți după-amiază, în capitala 
algeriană, un acord privind vi
itorul statut al Insulelor Sao 
Tome și Principe, aflate încă 
sub dominația autorităților de 
la Lisabona.

Potrivit acordului, guvernul 
portughez reafirmă dreptul po
porului din Sao Tome și Prin
cipe la autodeterminare și in
dependență și 
M.L.S.T.P. ca unic reprezentant 
al poporului din 
insule. Documentul prevede a- 
cordarea, la 12 iulie 1975, a in
dependenței acestui teritoriu. 
Transferul puterii se va face 
înainte de această dată, Adu
narea constituantă urmînd să 
fie aleasă în primăvara anului 
viitor; alegerile vor fi organi
zate de un 
de

recunoaște
cele două

guvern provizoriu 
tranziție. Cele două popoare 
portughez și cel al insulelor 
vor stabili și dezvolta relații 
cooperare activă, îndeosebi 
domeniile economic, tehnic,

c;:

IOAN TIMOFTE

de 
în 
financiar și cultural, pe baza 
respectării independenței, egali
tății și a intereselor fiecăruia 
dintre acestea.

Documentul a fost semnat,

ANCHETĂ LA MARIENBAD: 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20).țjjfrnema

MIERCURI, 27 NOIEMBRIE 1974

MIHAI VITEAZUL: Patria (orele 
9; 13,30; 18).

BUNICUL SIBERIAN: Luceafă
rul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

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

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

FRAȚII JDERI: Scala (orele 
9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30) ; Crîngași (ore
le 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).

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 șl 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: 
celsior (orele 9; 11,15; 13,30 
18,15; 20,30).

EXPLOZIA: Grivfța (orele 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

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

CU MIINILE CURATE: 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30).

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

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

Modern 
18,15;

Rahova

Progre-

Ex- 
16;

9;

DE TIPPERARY: 
(orele 15,30; 18;

ȘOrMAREȘTILOR: 
15,30; 19); Popular

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

„STEJAR" _ EXTREMA UR
GENȚA: 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: Bucegl (orele 15,45; 
18; 20,15).

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

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

DEPARTE
Drumul Sării
20.15) .

NEAMUL 
Giulești (orele 
(orele 15,30; 19).

ULTIMELE LOR CUVINTE: Co- 
trocent (orele 15,30; 18; 20,15).

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

DACII: Melodia
13; 16; 18,15).

CONSPIRAȚIA:
Ie 15,30; 18; 20,15).

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

ÎNTOARCEREA LUI
LAN: Viitorul
20.15) .

PĂDUREA
Aurora (orele

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; 16; 
19).

LA PATRU PAȘI DE INFINIT 1 
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).

(orele 9;

Floreasca

(ore-

11,15;

(ore-

COPILARIE

MAGEL-
(orele 15,30; 18;

Opera Română: ION VODĂ CEL 
CUMPLIT — ora 19; Teatrul de 
Operetă: SPUNE INIMIOARĂ,
SPUNE — ora 19,30; Teatrul Na
țional (Sala Mare): UN FLUTURE 
PE LAMPĂ — ora 19,30; (Sala 
Mică): CAMERA DE ALĂTURI — 
ora 19,30; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu): 
TREI GENERAȚII — ora 19.30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): HOTELUL ASTENICILOR 
— ora 19,30; Teatrul de Comedie: 
INTERESUL GENERAL — ora 
19,30: Teatrul Giulești: CASA
CARE A FUGIT PE.UȘĂ — ora 
19,30; Teatrul Mic; MATCA —ora 
19,30: Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy): VINO SĂ NE VEZI DI- 
SEARĂ — ora 19,30; (Sala Victo
ria) : UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS! — ora 19.30; Teatrul 
Creangă": IANCU JIANU 
9,30; PĂPUȘA CU 
RUPT ȘI PUFUȘOR 
CIOARĂ — ora 16;
„Rapsodia Română": 
LUI AUGUST _ ora
„București": MARELE 
COL
Vasilescu" : EU SINT TATĂL CO
PIILOR — ora 19.30.

„Ion 
ora 

PICIORUL 
ȘI MUSTĂ- 

Ansamblul 
FLACĂRA 

19,30; Circul 
SPECTA-

ora 19,30 ; Teatrul „Ion
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din partea guvernului portu
ghez, de Antonio de Almeida 
Santos, ministrul coordonării 
interteritoriale, iar din partea 
M.L.S.T.P. — de Miguel Trou- 
voada, membru al Comitetului 
Executiv, în prezența unor 
membri ai guvernului algerian, 
a șefilor misiunilor diplomatice 
din țările africane acreditați la 
Alger și a reprezentanților per- 
manenți în Algeria ai mișcări
lor de eliberare națională de pe 
continent, precum și a nume
roși ziariști.

Demisia lui
Kakuei Tanaka

Consiliul Executiv al Partidu
lui Liberal Democrat, de guver- 
nămînt; din Japonia a acceptat, 
marți, demisia prezentată’ -tife 
Kakuei Tanaka din funcția de 
președinte al P.L.D. Această de
misie, cu efect imediat, antre
nează automat și pe cea 
funcția de prim-ministru.

în cursul întrevederii pe care 
a avut-o, marți dimineața, 
reședința sa din Tokio, cu vice
președintele Partidului Liberal 
Democrat, Etsusaburo Shiina, cu 
secretarul general, Susumu Ni- 
kaido, cu președintele Consiliu
lui Executiv al P.L.D., Zenko 
Suzuki, și cu președintele Con
siliului pentru cercetarea pro
blemelor politice, Sadanori Ya- 
manaka, Tanaka a cerut ca par
tidul să aleagă, în cel mai scurt 
timp posibil, un nou președinte.

Se așteaptă ca guvernul să 
demisioneze în bloc imediat 
după numirea noului președinte 
al P.L.D., care va deveni, toto
dată, și prim-ministru.

din

la

• LA NAȚIUNILE UNITE 
s-a anunțat, luni seara, înce
tarea din viață, într-un spital 
din New York, a fostului se
cretar
Thant. El s-a născut Ia 22 ia
nuarie 1909, Ia Petanaw (Bir- 
mania).

general al O.N.U., U

România și Italia au de
venit cîștigătoarele ex equo 
ale premiilor Oscar acordate 
la cea de-a XlI-a ediție a 
Festivalului internațional al 
filmului de la Ciudad 
Panama. în palmaresul 
tualei manifestări au 
fost înscrise creații ale 
nematografiei olandeze 
polonpze.

Pelicula românească „Nun
ta de piatră" a primit trei 
premii — premiul pentru 
artă cinematografică, pen
tru cea mai bună imagine și 
pentru un rol episodic femi
nin, atribuit actriței Leopol- 
dina Bălănuță. La rindul său, 
filmul italian „Prezumția unei 
crime împotriva unui stu
dent" a dobindit marele pre
miu al fesțivalului, premiul 
pentru cea mai bună regie 
— obținut de Mauro Bolog- 
nini — și premiul pentru 
cel mai bun rol secundar, de
cernat actorului Giuseppe 
Colizzi.

de 
ar
mai 
cl- 
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