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cel mai strălucit 
fiu al clasei 
muncitoare, al 
națiunii noastre, 
A FOST REALES 
SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  
„ Vă asigur că nu voi precupeți 
nici un efort, că voi face totul 
pentru a corespunde încrederii 

partidului și poporului"

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la încheierea lucrărilor Congresului
Stimafi tovarăși,
Am ajuns Ia încheierea lu

crărilor Congresului al XI-lea al 
partidului. Timp de patru zile 
s-au dezbătut pe larg, în plen 
și in secțiuni și s-au adoptat, 
într-o deplină unanimitate, Ra
portul, Programul și Directivele. 
S-au evidențiat atît rezultatele 
pozitive obținute în activitatea 
<fle pină acum, cit șl o serie de 
lipsuri. S-au adus o serie de 
critici, s-au luat, fără îndoială,

și unele poziții autocritice, — e 
adevărat, nu chiar prea ferme 
— dar, totuși, de data aceasta, 
putem afirma că în discuții 
s-au făcut auzite mai puternic 
pozițiile autocritice față de lip
surile din activitatea diferitelor 
organe de partid, a diferitelor 
organe de stat, a unor activiști 
de partid și de stat.

Totodată, în cadrul acestor 
discuții s-au făcut numeroase 
propuneri care urmează să fie

analizate de către noul Comitet 
Central pentru a-și găsi solu
ționarea corespunzătoare.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul 343 de delegați, repre- 
zentind toate organizațiile de 
partid județene. Am putea spu
ne că. prin numărul mare de 
delegați care au luat cuvîntul, 
prin problemele abordate, Con
gresul a devenit intr-adevăr, un

(Continuare în pag. a IU-a

In prima ședință plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român a fost ales Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din care fac 
parte tovarășii: NICOLAE CEAUȘESCU, secretar, general al P.C.R., Emil Bobu, 
Emil Bodnaraș, Cornel Burtică, Elena Ceausescu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Emil Drăgănescu, Janoș Fazekaș, Petre Lupu, Manea Mănescu, Paul Ni- 
oulescu-MIzil, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, losif Uglar, llie Verdeț, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voltec.

Cornel BurticăEmil Bodnaraș Elena Ceaușescu Gheorghe Cioară Lina Ciobanu Emil Drăgănescu Janoș Fazekaș

Manea Mănescu Paul Niculescu-Mizil Gheorghe Oprea Gheorghe Pană Dumitru Popescu Gheorghe Rădulescu

ÎN PAGINILE IV-V

Leonte Răutu Ștefan Voitec

0 demonstrație a unității 
poporului în jurul partidului, 
al secretarului său general

Congresul al XI-lea al P.C.R., o 
expresie a coeziunii întregii 

națiuni

Vasile Vîlcu
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I
/ ’• ȘEDINȚA PLENARA
A COMITETULUI CENTRAL*AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, a avut loc în 
după-amiaza zilei de joi, 28 noiembrie, prima ședință plenară 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ales de 
Congresul al Xl-lea.

Plenara a adoptat următoarea ordine de zi:
1. Alegerea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
2. Alegerea Secretariatului C.C. a! P.C.R.
3. Constituirea Colegiului Central de partid.
Tovarășul Nicolae Ceausescu a propus să fie aleasă o 

Comisie care să facă propuneri privind componența Comite
tului Politic Executiv, a Secietariatulul C.C. al P.C.R.

în unanimitate, Comitetul Central a ales Comisia în urmă
toarea componentă : Nicolae Ceausescu, Emil Bodnaraș, Ion 
Dincă, Manea Mănescu, Gheorghe Roșu, Alexandru Sen- 
covici.

După deliberările Comisiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a supus spre aprobare plenarei propunerea ca din Comitetul 
Politic Executiv să facă parte 23 membri și 13 supleanți.

Această propunere a fost adoptată în unanimitate.
Au fost supuse apoi votului propunerile nominale pre

zentate de Comisie pentru Comitetul Politic Executiv și Secre
tariatul C.C. al P.C.R.

MEMBRII
COMITETULUI 

POLITIC EXECUTIV 
AL C.C. AL P.C.R.

■ ' . I

NICOLAE CEAUȘESCU
Emil Bobu
Emil Bodnaraș
Cornel Burtică
Elena Ceaușescu
Gheorghe Cioara
Lina Ciobanu
Emil Drăgănescu

Janoș Fazekaș
Petre Lupu 
Manea Mănescu 
Paul Niculescu-Mizil 
Gheorghe Oprea 
Gheorghe Pană
Ion Pățan 
Dumitru Popescu 
Gheorghe Răduîescu

♦
Leonte Răutu 
Virgil Trofin 
losif Uglar 
llie Verdeț
Vasile Vîlcu 
Ștefan Voitec

MEMBRII SUPLEANȚI 
Al COMITETULUI 

POLITIC EXECUTIV
Ștefan Andrei 
losif Banc 
Chivu Stoica 
Mihai Dalea 
Miu Dobrescu 
Mihai Gere 
Nicolae Giosan 
Ion Iliescu 
Ion loniță 
Vasile Patilineț 
Mihai Telescu 
loan Ursu 
Richard Winter

SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al partidului
Ștefan Andrei 
Cornel Burtică 
Gheorghe Pană

secretari ai

Dumitru Popescu 
losif Uglar 
llie Verdeț

.C. al P.C.R.
Plenara a desemnat, de asemenea, Colegiul Central de 

partid în următoarea componență :
Chivu Stoica — președinte, Alexa Augustin, Gheorghe Ar- 

sene, Pavel Chioreanu, Vasile Dancoș, Constantin, Lăcătușu, 
Ion Medrea, Nicolae Mihai, Constantin Mîndreanu, Gheorghe 
Necula, Nicolae Sandu, Dumitru Simulescu, Dumitru Turcuș, 
Vasile Vaida, Andrei loan Weingartner — membri.

In aceeași zi a avut loc ședința de constituire a Comi
siei Centrale de Revizie.

Președinte a fost ales tovarășul Gheorghe Stoica.

MEMBRII COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

MEMBRII SUPLEANȚI Al
COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

1. Nicolae Ceaușescu
2. Neculai Agachi
3. Agurița Alecsandrescu
4. Bujor Almășan
5. Constantin Amariei
6. Ștefan Andrei
7. loan Anton
8. Ion Antonică
9. loan Avram

10. losif Banc
11. Constantin Băbălău
12. Dumitru Bălan
13. Dumitru Bejan
14. Radu Beligan
15. Maxim Berghianu
16. Ștefan Bîrlea
17. Gheorghe Blaj
18. Petre Blajovici
19. Ștefan Boboș
20. Emil Bobu
21. Emil Bodnaraș
22. Radu Bogdan
23. Victor Bolojan
24. Nicolae Bozdog
25. Ion Brad
26. Anton Breitenhofer
27. luliana Bucur
28. Mihai Burcă
29. Cornel Burtică
30. Ion Catrinescu
31. Virgil Cazacu
32. Gheorghe Cazan
33. Vasile Cădar
34. Elena Ceaușescu
35. Andrei Cervencovici
36. Ion Ceterchi
37. Stoica Chivu
38. Gheorghe Cioară
39. Lina Ciobanu
40. Ion Cîrcei
41. llie Cîșu
42. Trandafir Cocîrlă
43. Eleonora Cojocaru
44. Dumitru Coliu
45. Ion Coman
46. Teodor Coman
47. loan Cotoț
48. Ion Cosma
49. Ion Cristea
50. Adalbert Crișan
51. Alexandru Czege
52. Mihai Dalea
53. Flofian Dănălache
54. Petre Dănică
55. Aurelia Dănilă
56. Constantin 

Dăscălescu
57. Ion Dincă
58. Gheorghe Dinu
59. Gheorghe Dobra
60. Emilian Dobrescu
61. Miu Dobrescu
62. Simion Dobrovicl
63. loan Dragoș
64. Constantin Drăgan
65. Emil Drăgănescu
66. Constantin

Drăgoescu
67. luliana Duda
68. Traian Dudaș
69. Aurel Duma

70. Petre Duminică
71. Gheorghe

Dumitrache
72. Florea Dumitrescu
73. Dumitru Dumitru
74. Eduard Eisenburger
75. Marin Enache
76. Janoș Fazekaș
77. Ludovic Fazekaș
78. luliu Fejeș
79. Emanoil Florescu
80. Ion Florescu
81. Mihail Florescu
82. loan Foriș
83. Dumitru Fuiorea
84. Vaier Gabrian
85. Mihai Gere
86. Mihail Mihnea 

Gheorghiu
87. Gheorghe Ghinea
88. Dumitru Ghișe
89. Nicolae Giosan
90. Maria Gîlmeanu
91. loan Gluvacov
92. Gheorghe Goina
93. Gheorghe Gomoiu
94. Nicolae Guină
95. Mihail Hașeganu
96. Hedwiga Margareta 

Hauser
97. George Homoștean
98. Ion Hortopan
99. Alexandru Iliescu

100. Ion Iliescu
101. Gheorghe Ion
102. Nicolae Ion
103. Alexandru lonescu
104. Nicolae lonescu
105. Ion loniță
106. Lajos Letay
107. Mihail Levente
108. Petre Lupu
109. George Macovescu
110. Vasile Malinschi
111. Mircea Malița
112. Constantin

Manolescu

113. Gheorghe Gaston 
Marin

114. Mihai Marinescu
115. Teodor Marinescu
116. Gheorghe Matei
117. Corneliu Mănescu
118. Manea Mănescu
119. Nicolae Mănescu
120. Angelo Miculescu
121. Dumitru Mihai
122. Aldea Militaru
123. Constantin Mitea
124. Ștefan Mocuța
125. loachim Moga
126. Roman Moldovan
127. Gheorghe Munteanu
128. Tiberiu Mureșan
129. Vasile Mușat 
1'30. Victor Naghi
131. Ferdinand Nagy
132. Paul Nagy
133. Nicolae Nicolae
134. Miron Nicolescu
135. Paul Niculescu-Mizil.
136. Cornel Onescu
137. Gheorghe Oprea
138. Cornel Pacoste
139. Gheorghe Paloș
140. Gheorghe Pană
141. Vasile Patilineț
142. Ștefan Pavel
143. Ion Pățan
144. Ștefan Peterfi
145. Gheorghe Petrescu
146. Gheorghe Petrescu
147. Cornel Pînzaru
148. Iulian Ploștinaru
149. Gheorghe Pop
150. Dumitru Popa
151. Barbu Popescu
152. Dumitru Popescu
153. Ion Popescu Puțuri
154. Titus Viorel Popovicl
155. Vasile Potop
156. Vasile Pungan
157. Gheorghe Răduîescu
158. Leonte Răutu

159. Iustin Rogoz
160. Valter Roman
161. NiCodim Roșea
162. Alexandru Roșu
163. Gheorghe Roșu
164. Constantin Sandu
165. Ion Savu
166. Vasile Alexa Sechel
167. Alexandru Sencovici
168. Cristofor Simionescu
169. Mircea Simovici
170. Ion Sîrbu
171. Ion Spătărelu
172. " Ion Stănescu
173. Constantin Stătescu
174. Leon losif Steinbach
175. Mihai Suder
176. Emeric Szabo
177. Dezideriu Szilagyi
178. Ernest Szotyori
179. Ștefan Ștefănescu
180. Ion Traian Ștefănescu
181. Eugen Tarhon
182. Gheorghe Tănase
183. Mihai Telescu
184. Virgil Teodorescu
185. Gheorghe Trandafir
186. Virgil Trofin
187. Costache Trotuș
188. Ion Tudor
189. Laurean Tulai
190. Petru Țăran
191. Sterian Țîrcă
192. losif Uglar
193. Sebastian Ulmeanu
194. loan Ungur
195. loan Ursu
196. Marin Vasile
197. Ghizela Vass
198. Ion Velișcu
199. llie Verdeț
200. Nicolae Vereș
201. Gheza Vida
202. Vasile Vîlcu
203. Ștefan Voicu
204. Ștefan Voitec
205. Richard Winter

1. Virgil Actarian
2. Gheorghe Airinei
3. Gheorghe Alboiu
4. Ion Albulețu
5. Dumitru Alecu
6. Ștefan Almășan
7. Maria Baciu
8. Gheorghe Badrus
9. Alexandru Bălăci

10. Eugen Barbu
11. Floarea Barbu
12. Andrei Barta
13. Ion Dodu Bălan
14. Vasile Bărbulescu
15. Vasile Bărbuleț
16. Paraschiv Benescu
17. Victor Bordea
18. Maria Bradea
19. Gheorghe Brehuescu
20. Ecaterina Brumărică
21. Theodor Burghele
22. Nicolae Bușui
23. Dimitrie Capoianu
24. Irimie Catargiu
25. Stan Cazan x
26. Gheorghe Chivulescu
27. Vasile Chivulescu
28. Ion Cioară
29. George Ciucu
30. Gheorghe 

Constantinescu
31. Ion Constantinescu
32. Gheorghe Costea
33. Iulian Costescu
34. Ion Brăduț Covaliu
35. Lucreția Cristea
36. Constantin Crișan
37. George Crișovan
38. Ștefan Croitoru
39. Ion Cumpănașu
40. Silviu Curticeanu
41. Gheorghe Cuțitei
42. Gheorghe David
43. Maria David
44. Liviu Derban
45. Tamara Dobrin
46. Nicolae Doggendorf
47. Nicolae Doicaru
48. Gheorghe Dolgu
49. Geza Domokoș
50. Vasile Dranovețeanu
51. lancu Drăgan
52. Vasile Drăgănescu
53. Nicolae Ecobescu
54. Radu Enache
55. Ion Fătăceanu
56. Ion Florea
57. Emeric Fuștoș
58. Nicolae Gavrilescu
59. Mihai Găinariu
60. Petre Gigea
61. Ion Giurgea
62. Suzana Gâdea
63. Ilarie Gîrjoabă
64. Vasile Gîta
65. Stelian Grindeanu
66. Zamfira Grosu
67. Octavian Groza
68. Elena Harisiad
69. Alexandru Heinrich
70. Eduard Hînculov
71. Gheorghe Ibănescu
72. Constantin Iftodi
73. Letiția lonaș
74. Valentin loniță
75. Ion losefide

76. Nicolae losif
77. Mircea Valeriu 

Isbășoiu
78. Ecaterina Istrate
79. Eugen Jebeleanu
80. loan Jescu
81. Gelu Kahu
82. Alexandru Kopandi
83. Margareta Krauss
84. Gheorghe Lazăr
85. Ion Licu
86. Constantin Marin
87. Gheorghe Marinescu
88. Luigi Martiș
89. Constantin Matei
90. llie Matei
91. Nicolae Matei
92. Gheorghe Mărginean
93. Ion Mărgineanu
94. Călin Mihăileanu
95. Eftimița Mihovici
96. Țvetco Milanovici
97. Vasile Milea
98. Nicolae Militaru
99. Maria Mitrofan

100. Mircea Mocanu
101. Costică Moisă
102. Jean Moldoveanu
103. Emeric Molnar
104. llie Morodan
105. Mihai Moțatu
106. Elena Nae
107. Miron Negrilă
108. Clement Negruț
109. Emil Nicolcioiu
110. Ion Nicolescu
111. Ion Niță
112. Constantin Olteanu
113. Octavian Paler
114. Aristina Parotă
115. Ștefan Pascu
116. lulia Pașca
117. Radu Păun

Membrii Comisiei

Centrale de Revizie
1. Eugenia Andrei
2. Ladislau Banyai
3. Gheorghe Bobocea
4. Gheorghe Boldur
5. Simion Bughici
6. Vasile Bulucea
7. Maria Ciocan
8. Gheorghe Cocoș
9. Loghin Diniș

10. Lucian Drăguț
11. Aurel Duca
12. Magdalena Filipaș
13. Alexandru Grecu
14. Teodor Haș
15. Ion lenciu
16. Tudor lonescu
17. Vasile lonescu
18. Dumitru Ivanovici
19. Vasile Manolache
20. Neculaiu Moraru
21. Larisa Munteanu
22. Elena Peter
23. Constantin Petre
24. Constantin PîrVulescu
25. Nicolae Pleșiță

118. Emil Petrache
119. Dumitru'Petrescu
120. Constantin Poarcă
121. Georgeta Podaru
122. Popa loan D. Pop
123. Dorel Mihai Popa
124. Dumitru Radu

Popescu
125. Stelian Popescu
126. Nicolae Popovici
127. Mitrana Predescu
128. Eugen Proca
129. Grigore Răduică
130. Luiza Răican
131. Elena Rănceanu
132. Vasile Răuță
133. Ion Retegan
134. Florea Riștache
135. loan Roman
136. Teodor Roman
137. Mdria Roșea
138. Ion Rușinaru
139. Constantin Savu
140. Ion Simion . '
141. Aneta Spornic
142. Maria Stănescu
143. Letiția Stânilă
144. Andraș Șută
145. losif Szasz
146. Ludovic Takacs
147. Ion Tarachiu
148. Florin Teodor

Tănăsescu
149. Constantin 

Teodorescu
150. Nicolae Teodorescu
151. Ion Tudose
152. Ștefan Tyukodi
153. Ion Ulici
154. Pantelimon

Ungureanu
155. Corneliu Velincov
156. Ion Vermeșan

26. Emil Popa
27. Gheorghe Popa
28. Nicolae Preda
29. Traian Pușcașu
30. Gheorghe Pușkaș
31. Andrei losif Roth
32. Valeriu Rusanovschi
33. Vasile Sav
34. Constantin Scarlat
35. Enache Sîrbu
36. Constantin Stanca
37. Emerich Stoffel
38. Gheorghe Stoica
39. Alexandru Szabo
40. llie Șalapa
41. Fătu Șocariceanu
42. Nicolae Ștefan
43. Teodor Șuteu
44. Mihai Todosia
45. Gheorghe Tudora
46. Karl Erwin Ulbrich
47. Aurel Vijoli
48. Barbu Zaharescu
49. Cosma Zaharia

/
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CUViNTAREA TOVARĂȘULUI
NIC O L A P'C EA U Ș E 5 C U
la încheierea lucrărilor Congresului

(Urmare din pag. 1)

forum al partidului, al întregii 
noastre națiuni socialiste. (A- 
plauze puternice).

O caracteristică a actualului 
Congres, a discuțiilor care au 
avut Ioc, este abordarea intr-un 
spirit de inaltă răspundere, de 
exigență și combativitate, a 
problemelor complexe ale dez
voltării noastre economico-so- 
ciale, ale situației internaționa
le. Putem afirma că, prin înalta 
ținută politice- în care s-au 
desfășurat, lucrările Congresului 
au demonstrat creșterea puter
nică a nivelului ideologic și poli
tic al partidului, faptul că, in
tr-adevăr, conferințele județene 
au trimis aici delegați care, 
prin cuvîntul lor și prin parti
ciparea la lucrări, au adus o 
contribuție activă la adoptarea 
celor, mai corespunzătoare ho- 
tăriri privind destinele națiunii 
noastre, activitatea internă și 
internațională a partidului. 
(Anlauze puternice).

După cum este cunoscut. 
Congresul a aprobat în mod 
unanim politica internă și ex
ternă a partidului și statului, 
activitatea desfășurată de Co
mitetul Central între Congresul 
al X-lea și Congresul al XI-lea. 
Această unanimitate deplină 
manifestată in Congres de
monstrează încă o dată — dacă 
mai era necesar — unanimita
tea cu care întregul nostru po
por înfăptuiește neabătut poli
tica partidului nostru — politică 
ce corespunde pe deplin năzu
ințelor sale vitale. (Aplauze pu
ternice).

Tot într-o deplină unanimita
te a fost adonfat Programul 
partidului — Carta ideologică, 
teoretică și politică ce, dă parti
dului și poporului nostru per
spectiva clară a dezvoltării șale 
viitoare, a înaintării ferme spre 
cea mai avansată societate pe 
care a cunoscut-o vreodată 
omenirea — societatea comu
nistă. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Au fost adoptate, de aseme
nea, în unanimitate, Directivele 
cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, în peri
oada 1976—1980 și in perspecti
vă, pînă în 1990. Prin aceasta, 
se dă o bază materială progra
mului de dezvoltare viitoare a 
țării noastre, înfăptuirii Pro
gramului partidului.

De asemenea, intr-o deplină 
unanimitate, Congresul a apro
bat orientările și direcțiile acti
vității viitoare a Comitttuiui 
nostru Central, a partidului și 
întregului popor, atît în dome
niul politicii interne, cit și în 
cel al politicii internaționale. 
Iată de ce putem spune că prin 
adoptarea, într-o deplină una
nimitate, a acestor documente, 
Congresul al XI-lea va rămîne 
inscris cu litere de aur în isto
ria partidului și poporului nos
tru. Congresul trasează calea 
înaintării mai hotărite pe dru
mul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, spre 
comunism, a ridicării bunăstării 
și fericirii întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice).

Din lucrările Congresului s-a 
desprins mîndria patriotică șl 
comunistă a deiegaților, a parti
dului, a poporului nostru pen
tru înfăptuirile de pînă acum, 
pentru programul minunat pe 
care îl avem de înfăptuit în vi
itor. Aș dori, totodată, să con
sider aceasta ca o manifestare 
a hotărîrii de a fi cit mai exi-

Ședința de 
a lucrărilor

Joi după-amiază, a avut loc 
ședința de închidere a lucrări
lor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

La această ședință a Congre
sului, care se înscrie in cronica 
construcției socialiste ca o pia
tră de hotar a unei epoci isto
rice a României socialiste, a 
participat, alături de delegați și 
invitați, de oaspeți de peste ho
tare, întreaga țară, care a urmă
rit, prin intermediul transmisiu
nilor directe ale radioului și 
televiziunii, desfășurarea lu
crărilor.

Luînd cuvîntul,' tovarășul 
Chivu Stoica a spus : „Dind 
glas dorinței exprimate de către 
toți comuniștii, de către între
gul popor. Congresul a reales, 
în unanimitate, în înalta funcție 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român pe cel mal 
strălucit fiu al clasei munci
toare, al națiunii noastre, pe 
scumpul și iubitul nostru tova
răș Nicolae Ceaușescu".

Delegații la Congres și invita
ții salută cu vii și îndelungi 
aplauze, cu ovații care nu con
tenesc minute in șir, rea
legerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU ca secretar gene
ral al partidului, Congresul dind 
astfel expresie voinței tuturor 
comuniștilor, a întregului popor. 
Este reafirmată, într-un act de 
istorică și permanență semnifi
cație, profunda prețuire pe care 
toți cetățenii patriei o acordă 
activității neobosite desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în decursul întregii sale vieți 
consacrată binelui poporului, 
cauzeh revoluționare, construirii 
socialismului și comunismului, 
calităților sale strălucite mani
festate In îndeplinirea funcției 
de cea mai înaltă răspundere în 
partid. Impresionanta' unitate 
cu care comuniștii l-au ales din 
nou ne tovarășul Nicolae 
C°aușeseu în fruntea partidului 
reflectă, totodată. în mod preg
nant. dorința fermă a națiunii 

genți și de a face lotul pentru 
ca, în activitatea noastră, să nu 
se încetățenească cumva, în 
vreun domeniu, automulțumirea, 
ingîmfarea — străine de spiri
tul comunist. Dimpotrivă, spiri
tul de mîndrie îndreptățită pen
tru ce-am înfăptuit trebuie să 
ne ceară să lucrăm și mai bine 
— să facem totul pentru a ri
dica activitatea partidului și 
statului nostru la un nivel su
perior. (Aplauze puternice, pre
lungite).

După cum am anunțat — și 
după cum se cunoaște — noul 
Comitet Central a fost, de ase
menea, ales într-o quasi unani
mitate, îar Comitetul Politic 
Executiv, Secretariatul, într-o 
unanimitate deplină.

Aș dori ca, în numele Comite
tului Central al partidului, să ex
prim mulțumiri tuturor delegați- 
lor partidului pentru încrederea 
pe care’ ne-au acordat-o. Doresc 
să asigur — și cred că membrii 
Comitetului Central vor fi de a- 
cord cu mine să dea aceste asi
gurări — că ne vom strădui să 
organizăm mai bine activitatea 
Comitetului Central, astfel ca 
munca organului central al par
tidului între congrese să cores
pundă cerințelor tot mai mari pe 
care le pun în fața partidului și 
poporului nostru prevederile 
Programului și Directivelor. Vă 
asigurăm că vom face totul pen
tru a munci în așa fel îneît Co
mitetul Central să răspundă pe 
deplin încrederii ce i s-a încre
dințat. (Aplauze puternicei

Vă rog să îmi dați voie să ex
prim mulțumirile mele delega- 
ților la Congres, întregului par
tid pentru încrederea ce mi-au 
acordat-o, alegîndu-mă in înalta 
funcție de Secretar general al 
Partidului. (Aplauze puternice, 
prelungite). ,

Aceleași mulțumiri aș dori să 
le aduc, de fapt, tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, întregului nostru 
popor, care, sub diferite forme, 
și-au manifestat această dorin
ță, în perioada premergătoare 
Congresului, asentimentul lor in 
acord unanim cu partidul. 
(Aplauze puternice).

Doresc să vă asigur, tovarăși, 
doresc să asigur întregul partid 
și popor, că înțeleg încrederea 
ce mi s-a acordat ca o obligație 
de a acționa în așa fel încit să 
asigurăm, împreună cu Comite
tul Politic Executiv, cu Comite
tul Central, cu întregul activ, cu 
întregul partid, îndeplinirea în 
cele mai bune condițiuni a Pro
gramului, a Directivelor, a liniei 
generale a partidului.

Doresc să repet și acum ceea 
ce am spus și în alte împreju
rări — că numai în măsura în 
care partidul nostru va acționa 
într-o deplină unitate, în măsura 
în care fiecare membru al Co
mitetului Central, fiecare mem
bru al organelor de conducere 
își va face pe deplin datoria în 
locul de muncă încredințat, în 
măsura în care fiecare membru 
al partidului va acționa în înde
plinirea acestor sarcini de mare 
răspundere, va fi posibil să asi
gurăm îndeplinirea în bune con
dițiuni a Programului șl Direc
tivelor.

In ce mă privește, vă asigur 
că nu voi precupeți nici un efort, 
că voi face totul pentru a cores
punde încrederii partidului șl 
poporului. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,
Congresul a dat o inaltă a- 

preciere și a aprobat unanim 

închidere 
Congresului 

noastre de a vedea asigurată 
continuitatea, acestei activități, 
dezvoltarea și amplificarea succe
selor de pina acum — la obține
rea cărora secretarul general al 
partidului a avut -o contribuție 
hotăritoare — înfăptuirea cu 
succes a măreței opere de fău
rire a societății socialiste mul-, 
tilateral dezvoltate, de inaintare 
neabătută a României spre co
munism.

Delegații și invitații la Con
gres își exprimă dragostea ne
țărmurită față de partid, față 
de secretarul general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R.", „Ceaușescu —
P.C.R.“, „Să ne trăiți tovarășe 
secretar general". Sînt cuvin
tele și urările țării. Este însuși 
gîndul poporului. Asistăm la o 
grandioasă manifestare a unită
ții și coeziunii poporului nostru 
în jurul partidului comunist și 
a secretarului său general, a ho
tărîrii de a înfăptui neabătut 
politica partidului pusă în 
slujba înfloririi patriei, idealu
rilor socialismului și păcii în 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut cunoscute deiegaților și 
invitaților la Congres — iar prin 
intermediul transmisiei directe 
a televiziunii — întregului par
tid, întregului popor, hotăririle 
primei ședințe plenare a noului 
Comitet Central, care a ales Co
mitetul Politic Executiv și Se
cretariatul C.C. al P.C.R. și a 
constituit Colegiul Central de 
partid.

In aclamațiile celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ros
tește apoi cuvîntul de încheiere 
a lucrărilor Congresului.

Cuvîntul rostit de secretarul 
general al partidului constituie 
un moment emoționant, o ade
vărată încununare a lucrărilor 
Congresului, el găsind un larg 
ecou In inimile și conștiințele 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din patria noastră.

politica externă, direcțiile acti
vității viitoare a partidului 
nostru pe plan internațional. 
Nu doresc să mă mai refer la 
acestea, ele sînt clar exprimate in 
documentele Congresului- Ceea 
ce doresc să menționez — și să 
asigur Congresul, partidul, po
porul și pe toți prietenii noștri 
de peste hotare, toate popoarele 
lumii — este că ne vom călăuzi 
neabătut, în activitatea inter
națională viitoare, de hotărîrile 
Congresului. Vom face totul 
pentru a contribui la triumful 
politicii de pace și colaborare 
internațională, la crearea unei 
lumi mai bune și mai drepte, 

-a noii ordini economice și po
litice internaționale ! (Vii a- 
plauze).

Am arătat că situația inter
națională trece prin unele mo
mente grele. Avem însă con
vingerea că stă în puterea po
poarelor, a forțelor progresiste, 
antiimperialiste, să asigure 
continuarea cursului spre des
tindere, să împiedice agravarea 
situației internaționale. De 
aceea, sîntem ferm hotărîți să 
milităm neabătut pentru întă
rirea unității și solidarității 
tuturor forțelor progresiste și 
antiimperialiste de pretutin
deni, să conlucrăm strîns cu 
toate popoarele, cu toți aceia 
care sînt pătrunși de răspunde
rea față de propriul popor, 
față de cauza civilizației ome
nești și doresc pacea și cola
borarea internațională. (Aplauze 
puternice).

La Congresul nostru au par
ticipat, ca invitați, ca oaspeți 
dragi, 139 de delegații și repre
zentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești, socialiste 
și social-democrate, partide de 
guvernămînt și alte partide de
mocratice din țările în curs de 
dezvoltare, din țări prietene, 
mișcări de eliberare și alte or
ganizații antiimperialiste. De 
asemenea, un număr mare de 
partide și organizații ne-au tri
mis mesajele lor de solidari
tate. Aș dori, încă o dată, a- 
cum, la încheierea lucrărilor 
Congresului nostru, să adresez 
cele mai calde mulțumiri tutu
ror conducerilor partidelor și 
organizațiilor care au trimis 
delegații și reprezentanți la 
lucrările Congresului nostru, 
sau care ne-au trimis mesaje, 
în această participare vedem o 
puternică manifestare a relații
lor de colaborare dintre parti
dele și popoarele noastre, o ex
presie a solidarității interna
ționale în lupta pentru o poli
tică de pace și colaborare, pen
tru progres social. (Aplauze 
puternice).

Doresc să mulțumesc, în mod 
deosebit, membrilor delegații
lor și reprezentanților care au 
participat direct la lucrările 
Congresului nostru — și care 
au putut astfel cunoaște mai 
îndeaproape, nemijlocit, felul 
de a gîndi și de a acționa al 
partidului și poporului nostru. 
Sper că vor duce cu ei expre
sia solidarității și a sentimen
telor noastre de prietenie care

|n piaU Palatului Impresionantă adunare populară 
la încheierea lucrărilor Congresului

...Piața Republicii cunoaște at
mosfera caracteristică evenimen
telor de seamă din viața po
porului și a țării. Aici se desfă
șoară o impresionantă adunare 
populară, la care iau parte zeci 
de mii de bucureșteni — oameni 
de toate vîrstele și profesiile, 
muncitori, intelectuali, studenți 
și elevi, — ei trăind, cu intensă 
satisfacție și mîndrie patriotică, 
momentul istoric al realegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al partidului, 
al încheierii lucrărilor marelui 
forum al comuniștilor români.

Toate privirile se îndreaptă, 
cu nemărginită dragoste, spre 
balconul clădirii Palatului Repu
blicii unde-și fac apariția tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidu
lui, împreună cu oaspeți de pes
te hotare prezenți la Congres.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu gesturi prietenești 
aclamațiilor celor de față, se a- 
dresează mulțimii : 

s-au manifestat tot timpul 
Congresului față de partidele 
și popoarele pe care le repre
zintă. (Vii aplauze). îi rugăm 
să transmită conducerilor par
tidelor, organizațiilor pe care 
le reprezintă, salutul partidu
lui nostru de solidaritate, ura
rea noastră frățească de a ob
ține noi și noi succese în lupta 
pentru construcția socialistă 
și comunistă — pentru parti
dele din țările socialiste —, în 
lupta pentru dezvoltarea econo
mică și socială independentă —. 
pentru celelalte partide și or
ganizații —, în lupta de elibe
rare națională, in lupta pentru 
progres social și pentru pace 
în lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vă rugăm, dragi tovarăși și 
prieteni de peste hotare, să 
transmiteți popoarelor dum
neavoastră salutul prietenesc al 
poporului nostru și cele mai 
bune urări de prosperitate, 
bunăstare și pace I (Aplauze 
prelungite).

Stimați tovarăși.
Am adoptat In aceste zile 

hotărîri de importanță istorică. 
Avem o linie generală politică, 
marxist-leninistă justă, veri
ficată în focul unei lupte și 
munci îndelungate. Acum este 
necesar să trecem cu hotărîre 
la muncă, in toate domeniile 
de activitate, pentru realizarea 
în cele mal bune condițiuni a 
tuturor hotăririlor care vor 
asigura ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și 
civilizație socialistă. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Aș dori să-mi exprim con
vingerea că toți delegații par
ticipant! la Congres, cît și in
vitații, reîntorși acasă, vor duce 
in organizațiile lor spiritul ce 
s-a manifestat tot timpul în 
Congres, hotărîrea care a do
minat toate lucrările sale — de 
a face totul pentru a asigura 
creșterea tot mai puternică a 
rolului conducător al partidu
lui în toate domeniile de acti
vitate, de a întări legăturile 
dintre partid și popor, de a mi
lita neabătut pentru unitatea 
de monolit a partidului. Tre
buie să ne preocupăm necon
tenit de dezvoltarea democra
ției de partid —' care a domi
nat, de altfel, toate lucrările 
Congresului nostru. Putem 
spune că și din acest punct de 
vedere Congresul al XI-lea 
marchează ridicarea pe o treap
tă superioară a democrației co- 

x muniste în partidul nostru.
(Anlauze puternice).

Aș dori să adresez chemarea 
către întregul nostru partid de 
a acționa într-o strînsă unitate 
cu întregul popor, pentru că 
numai și numai în strînsă uni
tate vom avea deplina garanție 
a mersului ferm înainte, a fău
ririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, a victoriei co
munismului în România. (Aplau
ze puternice, prelungite).

De la această înaltă tribună a 
Congresului doresc acum, la în
cheiere, să mă adresez întregii 
noastre națiuni.

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă mulțumesc 

în mod călduros pentru aceas
tă manifestare în cinstea Con
gresului, pentru noul Comi
tet Central, și să vă urez succes 
în activitatea dumneavoastră, în 
realizarea cincinalului în patru 
ani și jumătate. Să mergem îm
preună spre realizarea viitorului 
cincinal, spre comunism! (Aplau
ze, ovații).

Doresc, de asemenea, să ex
prim încă o dată prietenilor noș
tri de peste hotare — dintre care 
unii sînt prezenți aici — mulțu
miri pentru prezența la Congre
sul nostru și să-i rugăm să trans
mită solidaritatea noastră fră
țească, urări de multă prospe
ritate popoarelor lor, de succes 
în lupta pentru pace și priete
nie. (Aplauze, ovații).

Multă sănătate și fericire, to
varăși !

Cuvintele însuflețitoare ale 
secretarului general al partidu
lui găsesc — și de (această dată

Dragi cetățeni ai României 
socialiste 1

Congresul Partidului Comu
nist Român, forța politică con
ducătoare a întregii națiuni, a 
adoptat hotărîri istorice. Știm 
că voi toți ați urmărit în aceste 
zile lucrările Congresului nos
tru. Scrisorile, telegramele- pe 
care le-ați adresat au constituit 
o mărturie a interesului și hotă
rîrii cu care întregul popor do
rește să se înfăptuiască hotări
rile Congresului- Rezultatele pe 
care multe colective le-au închi
nat în aceste zile Congresului, 
dind producții peste plan, sînt 
de fapt un angajament, o sem
nătură unanimă pe Program, pe 
Directive, a națiunii noastre, o 
expresie a hotărîrii de a face 
totul ca aceste prevederi să fie 
realizate. (Aplauze puternice).

Dorim să spunem deschis, 
dragi tovarăși și prieteni, că nu 
pornim la plimbare, pornim la 
un drum de muncă 1 în această 
ascensiune vom avea și greutăți 
de învins, va trebui să trecem și 
obstacole. Dar, așa cum In mi
lenara sa istorie poporul nostru 
a știut să meargă victorios îna
inte — avem toată garanția că, 
în frunte cu comuniștii, vom 
infringe toate greutățile, că na
țiunea noastră va merge tot mai 
ferm înainte spre comunism ! 
(Aplauze; urale; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Vă chemăm, dragi tovarăși și 
prieteni, cetățeni ai României 
socialiste, Ia muncă și la luptă 
hotărită ! Vă chemăm să nu pre
cupețiți nimic, pentru ca, într-o 
deplină unitate, să facem din 
România o țară mai îmbelșu
gată, mai puternică, un detașa
ment activ al luptei pentru so
cialism, pentru pace în lume ! 
(Aplauze puternice, urale, se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Doresc să urez întregului 
partid, întregului nostru popor, 
succese tot mai mari, multe sa
tisfacții, bunăstare și fericire, 
victorie în lupta pentru comu
nism ! (Urale, ovații, se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, forța politică conducă
toare a națiunii noastre ! Multe 
succese în activitatea sa viitoa
re ! (Urale, aplauze puternice, 
prelungite se scandează •• 
„P.C.R. !“).

Trăiască minunatul nostru 
popor, constructor victorios al 
socialismului ! Multă fericire și 
bunăstare ! Trăiască patria noas
tră socialistă, Republica So
cialistă România ! (Urale, ova
ții. se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").

Trăiască solidaritatea tuturor 
forțelor revoluționare progresis
te și antiimperialiste ! Trăiască 
pacea si colaborarea între toate 
națiunile planetei noastre ! tu
rale, ovații, aplauze puternice).

Cu aceasta tovarăși, declar 
închise lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al partidului. Vă 
urez dumneavoastră, întregului 
nostru popor, mari succese, 
multă sănătate și fericire ! 
(Urale, aplauze; ovații. Se into
nează „Internaționala").

— o largă rezonanță In inimile 
oamenilor.

Văzduhul ..vibrează de puter
nice urale și ovații, de cîntece 
închinate partidului și patriei 
socialiste. Simțim in clipa aceas
ta că întreaga țară, întreaga su
flare românească, se află aici, 
în inima Capitalei, rostind în
tr-un singur glas : „P.C.R.",
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu-Româ- 
nia", „La mulți ani iubite tova
rășe secretar general".

Entuziasmul maselor devine 
vibrant cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa • Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului, străbat 
piața, apoi artera Onești, scăl
date în lumina miilor de torțe. 
Numeroși pionieri, tineri și vîr- 
stnici se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îl înconjoară 
cu simpatie, îi exprimă direct, în 
cuvinte emoționante, urările, lor 
sincere de sănătate șl viață lun
gă, spre binele și fericirea în
tregii națiunf. Trecînd printre

Ștefan Andrei losif Banc Chivu Stoica Mihai Dalea
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aceste culoare vii, de oameni pe 
a căror față radia bucuria, to
varășul Nicolae Ceaușescu strîn- 
ge cu căldură omenească mîinile 
ce i se întind, care-i oferă flori.

Sînt momente de înaltă sem
nificație, care vor dăinui mereu 
în sufletul și conștiința țării. 
Această fierbinte manifestație de 
dragoste, stimă și recunoștință 
făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu demonstrează în mo
dul cel mai grăitor unitatea și 
coeziunea poporului în jurul par
tidului și a secretarului său ge
neral, deplina concordanță între 
năzuințele maselor și politica 
partidului, legătura indisolubilă 
între țelurile fundamentale pro
movate de forța conducătoare a 
societății noastre și elanul con
știent cu care întreaga familie a 
patriei noastre muncește neobo
sit pentru a da viață acestor no
bile teluri, mărețului Program 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comu
nism.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român a oferit, 
joi seara, în pavilionul central 
al Complexului expozitional din 
Piața Scînteii, o recepție cu pri
lejul celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. 
Mii de bucureșteni aflati pe pla
toul expozițional au ținut și cu 
această ocazie să-și manifeste 
bucuria pentru realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
inalta funcție de secretar gene
ral al partidului, garanția cea 
mai sigură a mersului României 
socialiste spre culmile civiliza
ției și progresului.

La recepție au participat to
varășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu, Emil Bodnaraș, Cor
nel Burtică, Gheorghe Cioara, 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekaș, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, losif Uglar, 
Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu și Ște
fan Voi tec, membri ai Comitetu- 
lut-Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, losif 
Banc, Chivu Stoica, Mihai Da
lea, Miu Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Iliescu, Ion 
loniță, Vasile Patilineț, Mihai 
Telescu, Ioan Ursu, Richard 
Winter, membrii supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., membri și membri su
pleanți ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
membri ai Comisiei Centrale de 
Revizie, ai Colegiului Central de 
partid, delegați la Congres, nu
meroși invitați.

Au luat parte delegațiile par
tidelor comuniste, socialiste, de
mocratice, ale mișcărilor de eli
berare națională și altor organi
zații progresiste, antiimperialiste 
de pe toate continentele, care au 
participat la lucrările Congresu
lui, șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

A fost intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste România.

în timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial cu șefii delegațiilor stră

ine participante la lucrării* 
Congresului ai XI-lea al Parti
dului Comunist Român. Oaspeții 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul călduros al 
partidelor și organizațiilor poli
tice reprezentate la Congres, 
calde felicitări pentru realegerea 
sa in funcția de secretar general 
al partidului. Totodată, ei au ex
primat inalta apreciere față de 
documentele dezbătute și apro
bate de Congres, pentru succe
sul acestui forum al comuniști
lor români, eveniment cu pro
fundă rezonanță atit în viața 
poporului nostru, cit și în viața 
internațională.

Oaspeții au ținut, de aseme
nea, să mulțumească tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru invi
tația de a participa la Congre
sul partidului nostru, pentru pri
lejul . de a cunoaște realizările 
României contemporane, pentru 
atenția, grija și ospitalitatea de 
care s-au bucurat în timpul șe
derii în țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit oaspeților străini 
pentru saluturile, felicitările și 
aprecierile adresate conducerii 
Partidului Comunist Român, 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
și i-a rugat să transmită parti
delor pe care le reprezintă, 
popoarelor lor, cele mai calde 
sentimente de frățească prietenie 
și solidaritate, noi succese în ac
tivitatea lor.

în timpul recepției, secretarul 
general al partidului a primit, de 
asemenea, felicitări din partea 
șefilor misiunilor diplomatice.

In marea sală a recepției, pes
te tot, tovarășul N icolae 
Ceaușescu a fost salutat cu deo
sebită căldură de delegații la 
Congres, care au urat secretaru
lui general, în cuvinte izvorite 
din inimă, ani mulți de viață, 
sănătate, putere de muncă în 
slujba împlinirii marilor idealuri 
ale poporului român, îri marea 
operă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
inaintare a României șpre co
munism. Cei prezenți intonează 
tradiționala urare „Mulți ani 
trăiască !“.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

I
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CONGRESUL AL XI-LEA AL P. C. R.
o expresie â coeziunii întregii națiuni

Dînd expresie voinței tuturor comuniștilor, a întffegului popor, 
Congresul a reafirmat, într-un act de istorică și permanentă semni
ficație, profunda prețuire pe care toți cetățenii patriei o acordă 
activității neobosite desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în decursul întregii sale vieți consacrate binelui poporului, cauzei 
revoluționare, construirii socialismului și comunismului, calităților 
sale strălucite manifestate în îndeplinirea funcției de cea mai înaltă 
răspundere în partid. Impresionanta unitate cu care comuniștii l-au 
ales din nou pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului 
reflectă, totodată, în mod pregnant, dorința fermă a națiunii noastre 
de a vedea asigurată continuitatea acestei activități, dezvoltarea și 
amplificarea succeselor de pînă acum—la obținerea cărora secretarul 
general al partidului a avut o contribuție hotărîtoare —, înfăptuirea 
cu succes a măreței opere de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare neabătută a României spre comunism.

■umamii im ------im —■■■ ------------------

x

PENTRU VIITORUL COMUNIST AL ROMÂNIEI

CONGRESUL A ADOPTAT ÎN UNANIMITATE
hotArIrea cu privire la aprobarea 

RAPORTULUI Șl A ACTIVITĂȚII 
COMITETULUI CENTRAL

Congresul al XI-lea al P.C.R. 
'.proba Raportul Comitetului 
Central al partidului, prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care analizează profund și mul
tilateral activitatea desfășurată 
le. Comitetul Central pentru în
deplinirea hotăririlor Congresu
lui. al X-lea și Conferinței 
Naționale a partidului din 1972 
șt. Prezintă obiectivele și direcții- 
le-politicii interne și externe a 
partidului și statului în perioada 
următoare.

Congresul aprobă activitatea' 
politică. organizatorică și ideolo
gică^ desfășurată în această pe
rioadă de partid, de Comitetul 
Central, de secretarul general

al partidului, tovarășul Nicolâe 
Ceaușăsău și apreciază că ea a 
corespuns pe dăplin cauzei edi
ficării noii bfîhduiri pe pămîfi- 
tul României, ridicării bunăstă
rii materiale și spirituale a po
porului, cauzei socialismului Și 
păcii în lume.

Iși Însușește sarcinile, direcții
le de viitor cuprinse în Ra
portul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și cheamă organele 
și organizațiile de partid, co
muniștii, pe toți oamenii mun
cii, să-și consacre întreaga pu
tere de muncă Și capacitatea de 
creație înfăptuiri} lor în iele 
mai bune condițiL

Programul înarmează pe co
muniști, pe toți cetățenii patriei 
cti concepția științifică, măteria- 
liSt-dialefctică și istorică a parti
dului asupra transformării re
voluționare a societății noastre 
și a l-umil contempdrant, întă
rește încrederea îfttregului po
por român în cauza socialismu

lui, în victorii luptei pentru co
laborarea internațională și pace 
in lume.

Congresul al XI-lea împuter
nicește Comitetul Central să de
finitiveze programul în lumina 
propunerilor care s-au făcut in 
cadrul dezbaterilor și să ia toa
te măsurile pentru transpunerea 
sa integrală în viață.

hotărFrea privind aprobarea
DIRECTIVELOR

HOTĂRÎREA PRIVIND APROBAREA
PROGRAMULUI

COMUNIST
Congresul âl XI-lea ăl Parti

dului Comunist Român aprobă 
in unanimitate Programul Par
tidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism și a- 
preciază că el reprezintă Carta 
de bază ideologică, teoretică și 
politică a partidului care stabi
lește intr-o perspectivă cuprin
zătoare și unitară strategia ge
nerală și orientările tactice ale 
politicii interne și externe a par
tidului și statului, pentru o pe
rioadă de 20 pînă la 25 de ani. 
direcțiile fundamentale ale dez
voltării societății românești pe

PARTIDULUI
ROMĂN

drumul socialismului șt comu
nismului.

Congresul âl XI-lea dă o tfial- 
tă apreciere contribuției nemij
locite, de inestimabilă valba- 
re, a secretarului general âl 
partidului, tovarășul Nicblâă 
Ceaușescu. lâ fundamehtarea 
teoretică și Iâ elaborâreâ Pro
gramului, la stabilirea liniei ge
nerale și a direcțiilor principa
le de acțiune In, vederea trans
formării revoluționare a Socie
tății. a edificării cu succes a So
cietății Socialiste multilateral 
dezvoltate și trăcării la construc
ția comunismului pe pămîhtul 
Româniți.

Congresul âl XI-lea al P.C.ft. 
aprobă Directivâle cu . privire lâ 
planul cincinal — 1978—1980 Și 
liniile directoare ale dezvoltării 
economlco-sociale a României 
pe perioada anilor 1981—1990.

Congresul consideră că preve
derile înscrise în Directive sint 
realiste, corespund p0 deplin ne
cesităților și posibilităților țării 
noastre, cauzei dezvoltării so
cietății românești în noua eta
pă a construcției socialiste. crB- 
Ind o bază trainică pehtru tre
cerea la făurirea treptată â co

munismului in patria noastră.
Congresul împuternicește noul 

Comitet Central al partidului să 
definitiveze Directivele, ținînd 
seama de propunerile care s-au 
f&cut in cadrul dezbaterilor, să 
asigure elaborarea și definitiva
rea planului cincinal, să ia toa
te măsurile politice și organiza
torice pentru a asigura transpu
nerea In viață a obiectivelor și 
sarcinilor prevăzute în scopul 
dezvoltării economlco-sociale a 
tării și ridicării nivelului de 
trai âl poporului roniân.

HOTĂRÎREA PRIVIND APROBAREA
PROIECTULUI DE NORME ALE VIEȚII 

Șl MUNCII COMUNIȘTILOR, ALE ETICI!
Șl ECHITĂȚII

Congresul âl XI-lea âl P.C.R. 
Aprobă Proiectul de norme âle 
vieții Și muncii comuniștilor, âle 
eticii și echității socialiste și ,hă- 
tărăște ca acestea să fiă consi
derate componente ale Progra
mului partidului de făurire a so
cietății socialistă multilateral 
dezvoltate Și înaintară a Româ
niei Spre comunism.

SOCIALISTE
Congresul împuternicește noul 

Comitet Central să definitiveze 
Proiectul dă norme ținind sea
ma de propunerile care s-au fă
cut in cadrul dezbaterilor, ur- 
mtnd Ca Proiectul să fiă dat apoi 
spră consultare activului dă 
partid înainte de a fi publicat.

Momente de înaltă semnificație, care vor dăinui mereu in conștiința patriei

Avem o linie gene-
rală politică marxist-
leninistă justă, verifi-
cată in focul unei lupte
și munci îndelungate.
Acum este necesar să
trecem cu hotărîre la
muncă, în toate dome-
niile de activitate, pen-
tru realizarea în ceie
mai bune condițiuni a
tuturor hotăririlor ca-
re vor asigura ridica-
rea patriei noastre pe
noi culmi de progres și
civilizație socialistă.

NICOLAE 
CEAUȘESCU
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O DEMONSTRAȚIE A UNITĂȚII POPORULUI 
în jurul partidului, al secretarului său general

: Mi

RĂGI CETĂȚENI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE!

porului și a țării. Zeci de mii de locuitori ai Capitalei — oameni 
de toate virstele și profesiile, muncitori, intelectuali, studenți și 
elevi — participă la o mare adunare populară, trăind cu imensă 
satisfacție și mihdrie patriotică momentul istoric al realegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al 
partidului, al încheierii lucrărilor marelui forum al comuniștilor 
români.

La trecerea prin mulțime, secretarul general al partidului este 
înconjurat de numeroși pionieri, tineri și vîrstnici care îi adre
sează urările lor sincere de sănătate și viată lungă, spre binele 
și fericirea întregii națiuni.

Y , .... v . • f . ’ .

Congresul Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare a întregii 
națiuni, a adoptat hotărîri istorice. Știm că voi toți ați urmărit în aceste zile 
lucrările Congresului nostru. Scrisorile, telegramele pe care le-ați adresat au 
constituit o mărturie a interesului și hotărîrii cu care întregul popor dorește 
să se înfăptuiască hotărîrile Congresului. Rezultatele pe care multe colective 
le-au închinat in aceste zile Congresului, dind producții peste plan, sînt de fapt 
un angajament, o semnătură unanimă pe Program, pe Directive, a națiunii 
noastre, o expresie a hotărîrii de a face totul ca aceste prevederi să fie realizate.

Dorim să spunem deschis, dragi tovarăși și prieteni, că nu pornim la plimba
re, pornim la un drum de muncă! în această ascensiune vom avea și greutăți de 
învins, va trebui să trecem și obstacole. Dar, așa cum jn milenara sa istorie 
poporul nostru a știut să meargă victorios înainte — avem toată garanția că, 
In frunte cu comuniștii, vom infringe toate greutățile, că națiunea noastră 
va merge tot mai ferm înainte spre comunism!

Vă chemăm, dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai României socialiste, 
la muncă și la luptă hotărîtă! Vă chemăm să nu precupețiți nimic, pentru ca, 
într-o deplină unitate, să facem din România o țară mai îmbelșugată, mai 
puternică, un detașament activ al luptei pentru socialism, pentru pace în lume!

NICOLAE CEAUȘESCU

BUCUREȘTI, PIAȚA REPUBLICII, 
28 NOIEMBRIE 1974

Atmosfera caracteristică evenimentelor de seama din viața po

t
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Lucrările Congresului al Xl-lea al P.C.R.

-ZIUA A PATRA- TELEGRAME
în ziua de 28 noiembrie, s-au 

Încheiat lucrările celui de-al 
Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, eveniment de 
însemnătate istorică, trăit cu ini
ma și gîndul, cu un înalt senti
ment al răspunderii civice și po
litice, patriotice, de întregul 
partid, de întreaga noastră na
țiune. Participarea plenară, de
plin angajată la istoricul eveni
ment are temeiuri profunde, 
Congresul, acest forum suprem 
al comuniștilor, dezbătînd și a- 
doptînd documente de primor
dială însemnătate pentru desti
nele patriei, pentru prezentul și 
viitorul , ei, documente progra
matice care, întruchipînd năzu
ințele cele mai scumpe ale 
poporului nostru, stabilesc orien
tările fundamentale ale dezvol
tării României pe calea luminoa
să a construirii societății socia
liste și comuniste.

La sosirea în Sala Pa
latului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
ceilalți tovarăși din prezidiul 
Congresului au fost salutați cu 
Îndelungi aplauze și aclamații.

Sînt prezenți membrii delega
țiilor de peste hotare.

Prima parte a ședinței plenare 
de dimineață a fost prezidată de 
tovarășul Manea Mănescu, icare 
a anunțat că pe adresa Congre
sului au sosit în continuare 2 721 
de telegrame din partea organi
zațiilor de partid, colectivelor 
de muncă din unitățile econo- 
mico-sociale, a unui număr în
semnat de comuniști și a altor 
oameni ai muncii, care-și expri
mă acordul deplin față de stră
lucitul conținut de idei al Ra
portului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și aprecierea 
unanimă a contribuției secreta
rului general al partidului la e- 
laborarea istoricelor documente 
supuse dezbaterii Congresului, 
la fundamentarea întregii poli
tici interne și internaționale a 
partidului și statului nostru. în 
telegrame se reafirmă dorința ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie din nou investit cu funcția 
de secretar genera! al partidului, 
precum și hotărîrea lor fermă de 
a urma neabătut politica științi
fică. marxist-leninistă, a parti
dului nostru de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră și de 
Înaintare a României spre co
munism.

Reluindu-se lucrările, au con
tinuat dezbaterile asupra pro
blemelor înscrise pe ordinea de 
zi. Au luat cuvintul tovarășii 
Iosif Uglar, delegat al organiza
ției județene de partid Covasna, 
Vasile Bârbulescu, delegat al or
ganizației județene de partid 
Olt, Mihai Dumitru, delegat al 
organizației județene de partid 
Argeș.

Tovarășul Alexa Augustin a 
prezentat Raportul . comisiei de 
examinare a apelurilor.

Congresul a adoptat in unani
mitate raportul comisiei.

S-a anunțat că pe adresa 
Congresului au mai sosit me
saje de salut din partea : Par
tidului Comunist din Turcia. 
Partidului Comunist din Israel 
— M.A.K.I., Partidului Comu
nist din Sri Lanka, a membri
lor Comitetului Central al Par
tidului Socialist din Chile afiați 
în închisori și lagăre, preșe
dintelui Asociației de prietenie 
egipieano-române.

Delegații și invitații au sa
lutat cu vii aplauze mesajele 
de salut adresate Congresului.

în continuarea dezbaterilor 
au luat cuvîntul tovarășii 
Georgeta Podaru, delegat al 
organizației județene de par
tid Botoșani, Iosif Nicolae, de
legat al organizației județene 
de partid Arad, Ion Jescu, de
legat al organizației județene

Din cuvintul participanților la dezbateri
Tovarășul Iosif Uglar, delegat 

al organizației județene de 
partid Covasna, a subliniat in 
cuvintul său consecvența cu 
care partidul nostru acționează 
pentru perfecționarea funcțiilor 
statului, ca instrument principal 
al exercitării puterii oamenilor 
muncii. Referindu-se la Raport, 
la celelalte documente ale Con
gresului, vorbitorul a arătat că 
acestea precizează în mod ma
gistral rolul și importanța con
siliilor populare in valorificarea 
resurselor interne, pentru atra
gerea maselor la conducerea 
treburilor obștești. Relevînd im
portanța procesului de sistema
tizare a teritoriului și localită
ților țării, de dezvoltare econo- 
mico-socială a tuturor județelor, 
de repartizare echilibrată a for
țelor de producție, vorbitorul a 
apreciat necesitatea ca organele 
locale ale puterii de stat să-șî 
sporească competența, elimmînd 
lipsurile care mai există în acti
vitatea lor. Stilul partinic, 
principial, dinamic ce caracteri
zează activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marea sa 
contribuție la propășirea țării, a 
spus vorbitorul, mă îndeamnă 
să-mi alătur glasul celor care au 
propus realegerea sa în funcția 
de secretar general.

Raportul, Programul partidu
lui, Directivele și Tezele Comi
tetului Central — a spus în cu
vîntul său tovarășul Vasile Băr- 
bulescu, delegat al organizației 
județene de partid Olt — con
stituie un tot unitar, marcind 
strălucit aspectele de maximă 
însemnătate ce caracterizează 
etapa actuală și prefigurează 
științific evoluția viitoare a so
cietății românești. Am primit 
mandatul — a spus vorbitorul 
— de a exprima totala adeziune 
la aceste istorice documente, 
hotărîrea fermă de a munci 
fără preget pentru traducerea 
în viață a sarcinilor ce ne re
vin. Experiența multor unități 
agricole din județul nostru de
monstrează că nivelul actual al 
producțiilor poate fi cu mult 
depășit — a spus vorbitorul. 
Mereu mai mult, mereu mal 
bine — iată deviza sub care am 
acționat, acționăm și vom ac
ționa permanent. Ne propunem, 

de partid Gorj, și Ion Catri- 
nescu, delegat al organizației 
județene de partid Prahova.

în continuare, Congresul a 
fost informat despre faptul că 
din totalul de 994 de tovarăși în
scriși la discuții au luat cu
vîntul 66, în plen, și 277, în 
secțiuni, deci, în total, 343 de 
delegați și invitați. La propu
nerea prezidiului Congresului, 
dat fiind că principalele pro
bleme ce fac obiectul dezba
terilor au fost pe larg discu
tate, s-a hotărit sistarea dis
cuțiilor, urmînd ca tovarășii 
care nu au luat cuvîntul in 
plen sau in secțiuni să prezinte 
in scris expunerile la Secreta
riatul Congresului.

în continuarea lucrărilor, 
Congresul a trecut la adopta
rea documentelor ce au făcut 
obiectul ordinii de zi.

Tovarășul Gheorghe Pană a 
prezentat propunerile de modifi
care a Statutului Partidului Co
munist Român.

In cadrul dezbaterii, tovarășul 
Petre Blajovici, delegat al orga
nizației județene de partid Bi
hor, a făcut o propunere refe
ritoare la reformularea artico
lului 13 din Statutul P.C.R.

Ținînd seama de faptul că în 
fața partidului nostru, in fața 
organelor și organizațiilor de 
partid, de jos și pînă sus, stau 
sarcini deosebit de complexe și 
de mare importanță, atît în e- 
tapa actuală, cit și in perspecti
vă — a spus vorbitorul — și că 
membrii organelor de partid vor 
trebui să facă eforturi deosebite 
pentru a putea Înfăptui in prac
tică hotărîrile Congresului al 
Xl-lea, întregul Program al par
tidului, politica sa internă și 
externă, propun ca în Statut să 
se stabilească virstele pină la 
care un comunist poate fi pro
pus și ales în organele de con
ducere ale partidului, incepind 
de jos și pînă sus, inclusiv Co
mitetul Central.

m iegatura cu această propu
nere a luat cuvintul tovarășul 
wicoiae Ceaușescu:

Tovarăși,
Se pare' că, intr-adevăr, for

mularea nu este completa pen
tru că se vorbește aici numai de 
o im.oire, ținind scama de un 
raport de virstă. în primul rind, 
ar trebui să avem în vedere ca 
virsta in sine sau tinerețea in 
sine nu reprezintă nici un me
rit și nici un păcat. Unii sint 
născuți mai înainte, alții mai 
tirziu. Trebuie să pornim de la 
faptul ca în organele de partid 
să asigurăm întotdeauna oa
meni care atît din punct de ve
dere politic, cit și fizic și pro
fesional să fie in stare să-și în
deplinească sarcinile mari care le 
revin în diferite organe de par
tid. Se poate ca cineva, ia 
virsta de 20 de ani, de exemplu, 
să aibă un foarte mare elan — 
și de regulă așa este — dar să 
nu posede experiența și capaci
tatea necesare pentru a fi prim- 
secretar de comitet județean ; ca 
atare va trebui să ne orientăm 
spre un activist cu ceva mai 
mulți ani, care să poată duce 
această activitate. Tot așa, se 
poate ca să fie un tovarăș — 
să zic — de 50 de ani, care să 
aibă experiența necesară, dar 
să-i lipsească alte calități pen
tru a putea să îndeplinească 
funcția de prim-secretar de ju
deț. avînd în vedere cerințele 
mari ce se pun acum, și se vor 
pune în viitor, pentru funcția 
de prim-secretar. Să mă ierte 
primii secretari de județ că i-am 
luat pe ei ca exemplu, dar a- 
ceasta este valabil și pentru se
cretarul general. Deci, discutînd 
cum să reînnoim organele de 
partid, trebuie să pornim nu 
numai de Ia criterii de virstă. ci 
de la capacitatea politică și fi

de exemplu, să obținem 12 000 
kg de porumb le hectar ; vom 
muta, astfel, Bărăganul la Scor- 
nicești, pe terenurile podzolice. 
în încheiere, dînd glas voinței 
unanime a tuturor locuitorilor 
județului Olt, tovarășul Băr- 
bulescu a susținut. cu căldură 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în func
ția de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Exprimînd cele mai adinei 
sentimente ale comuniștilor, ale 
tuturor cetățenilor județului 
nostru, susțin cu dragoste, cu 
căldură realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului — a spus în cuvintul 
său tovarășul Mihai Dumitru, 
delegat al organizației județene 
de partid Argeș. Din bogatul 
conținut de idei al docu
mentelor Congresului vorbi
torul a relevat exigențele ex
primate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la creș
terea eficienței și calității pro
ducției ca problemă centrală a 
cincinalului viitor, referindu-se 
pe larg în acest sens la sarcinile 
ce revin colectivului întreprin
derii de autoturisme Pitești. Di
rectivele prevăd ca în 1980 să 
producem 150—170 000 auto
turisme de mai multe tipuri și 
în mai multe variante construc
tive, a spus vorbitorul, în para
lel cu o producție diversificată 
de piese și agregate. în aceasta 
va consta participarea noastră 
la creșterea bunăstării poporu
lui, la Înfăptuirea programului 
de extindere a relațiilor econo
mice internaționale.

Luînd cuvîntul, tovarășa 
Georgeta Podaru, delegată a 
organizației județene de partid 
Botoșani, a transmis voința 
fermă a textiliștilor din nordul 
Moldovei de a înfăptui hotărî
rile ce le va adopta înaltul fo
rum al partidului. Am venit la 
Congres stăpînită de marea e- 
moțle că sînt părtașă la înfăp
tuirea unui act de importanță 
istorică, ce deschide perspecti
ve largi poporului român în 
următorul sfert de veac, per
spective ce sint strîns legate de 
înțelepciunea, clarviziunea, spi

zică, deci de la necesitatea ca 
pentru toți cei ce sînt promo
vați sau sint propuși să fie re- 
aleși sau să rămină intr-o func
ție, să existe garanția că vor 
putea îndeplini răspunderile ce 
li se încredințează de partid. 
Asta ar fi, după părerea mea, 
formularea cea mai bună.

în ce privește propunerea to
varășului Blajovici, ar fi greu, 
desigur, să venim cu o limită de 
virsta. in sensul de a nu avea 
mai mult de 80 de ani, de 70 de 
ani sau de 60 de ani. Pină la 
urmă sînt oameni care la 60 de 
ani pot incă să muncească; sint 
alții, mai tineri, care nu mai 
pot munci, datorită faptului că 
sint bolnavi. Deci, nu trebuie să 
vorbim de o limită de virstă pen
tru că nu ar fi just să o preve
dem. Să avem, poate, o formu
lare mai generală legată de 
ceea ce am spus și anterior — 
de capacitatea de muncă, fizică, 
de sănătate, mai cu seamă de 
capacitatea de muncă, de a-și pu
tea îndeplini îndatoririle. în 
orice caz — pentru că tot s-a 
vorbit, in aceste zile, de uma
nism — trebuie să considerăm 
că este uman ca, la un moment 
dat, cind omul ajunge la o 
virstă să-l lăsăm să se odih
nească. Doar avem o lege de 
pensionare care garantează a- 
ceasta pentru toți cetățenii — 
deci și pentru comuniști. în de
finitiv, nu trebuie să obligăm pe 
cineva să muncească pe viață 
intr-un loc. Trebuie să ținem 
seama că necesitățile muncii șl 
răspunderea față de oameni — 
inclusiv față de activiștii de 
partid — presupun ca la un mo
ment dat, in virtutea legilor na
turii, tovarășii să se odihnească, 
să facă loc altora. Acesta este 
un principiu just și trebuie să 
călăuzească partidul nostru. în 
acest spirit aș propune Congre
sului ca să nu formulăm acest 
paragraf acum, ci să fie împu
ternicit Comitetul Central ca în 
acest spirit să definitiveze para
graful respectiv — și să infor
meze toate comitetele județene 
de partid înainte de a-1 publica.

Congresul a aprobat în unani
mitate ca noul Comitet Central 
să fie împuternicit ca, în 
spiritul propunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să definiti

ritul revoluționar al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Vorbi
toarea a transmis Congresului 
dorința textiliștilor din Boto
șani ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales secre
tar general al partidului. Refe
rindu-se la succesele remarca
bile ce s-au obținut în județ, 
în ultimii ani, vorbitoarea s-a 
ocupat pe larg de problemele 
organizării producției și calită
ții produselor, solicitînd cerce
tătorilor să se preocupe mai’ 
intens de eliminarea poluării 
fonice în unitățile industriale.

Dezvoltarea în ritm înalt a 
forțelor de producție, reparti
zarea lor rațională pe întreg cu
prinsul țării, orientări clare cu
prinse in Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prefigurează — a arătat tovară
șul Iosif Nicolae, delegat al or
ganizației județene de partid 
Arad — ridicarea la o viață mai 
înfloritoare a tuturor județelor 
țării, înseamnă noi pași, siguri, 
pe drumul înaintării noastre 
spre comunism. Conștiința fie
căruia dintre noi asociază pro
gresul ferm al României socia
liste de numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui re
alegere în funcția de secretar 
general o susțin cu deplină con
vingere. Economia județului 
nostru va beneficia în cincinalul 
viitor de investiții ce depășesc 
volumul de investiții din dece
niul anterior și aceasta ne obli
gă să privim cu înaltă respon
sabilitate comunistă perfecțio
narea proceselor de producție, 
sporirea eficienței economice în 
toate sectoarele de muncă, creș
terea responsabilității fiecărui 
om față de rezultatele muncii 
sale.

Tovarășul Ion Jescu, delegat 
al organizației județene de par
tid Gorj, și-a exprimat totala 
adeziune la documentele supuse 
dezbaterii Congresului, apre- 
ciindu-le drept o autentică sin
teză a teoriei și practicii mar- 
xist-leniniste privind construc
ția socialistă în condițiile con
crete ale țării noastre. Folosesc 
minunatul prilej ce ml s-a ofe
rit, a spus vorbitorul, de a ex
prima voința «i simțămintele 

veze acest paragraf din Statut și 
să informeze toate comitetele 
județene înainte de a-1 publica.

S-au aprobat, în unanimitate, 
propunerile de modificări pre
zentate la Statutul P.C.R.

în unanimitate, a fost adop
tată hotărîrea prin care se a- 
probă Raportul Comitetului 
Central cu privire Ta activitar 
tea Partjdului . Comunist Ro
mân în perioada dintre Con
gresul al X-lea și Congresul al 
Xl-lea, activitatea politică, or
ganizatorică și ideologică des
fășurată în această perioadă'de 
partid, de Comitetul Central, 
de secretarul general al parti
dului, și sint însușite sarci
nile. direcțiile- de viitor ale 
partidului, cuprinse în raport.

Hotărîrea se publică separat.
Congresul a adoptat, de ase

menea, în unanimitate, hotărî
rea prin care se aprobă ra
portul și activitatea Comisiei 
centrale de revizie.

în unanimitate, într-o at
mosferă d» entuziasm, de pu
ternică însuflețire, Congresul 
al Xl-lea a adoptat Hotărîrea 
cu privire la Programul Par
tidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism. Delegații și invitații au 
ovaționat minute în șir pentru 
partid, în frunte cu secreta
rul său general, 'tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Răsună în
delungi aplpuze, se ovaționează 
„P.C.R.-P.C.R.“, „Ceaușescu- 
P.C.R.".

Hotărîrea cu privire la Pro
gramul Partidului Comunist 
Român se publică separat.

în unanimitate, Congresul al 
Xl-lea al P.C.R. a aprobat Di
rectivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pe pe
rioada anilor 1981—1990, adop- 
tînd în acest sens o hotărîre,

Hotărîrea se publică separat.
La propunerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, avînd în ve
dere discuțiile din cadrul Con
gresului, dezbaterile pe margi
nea Proiectului de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, 
eticii și echității socialiste, s-a 
hotărit să fie împuternicit Co
mitetul Central să definitiveze 

noastre pentru a susține propu
nerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales in func
ția de secretar general al parti
dului. în continuare tovarășul 
Jescu s-a referit la sarcinile im
portante ce revin județului Gorj 
pentru creșterea bazei energe
tice și de materii prime, prin 
dezvoltarea accelerată a pro
ducției de cărbune și a materia
lelor de construcții, intensifica
rea extracției țițeiului și a ga
zelor, exploatarea și prelucrarea 
eficientă a lemnului. Vom răs
punde cu toată dăruirea exigen
telor etapei actuale și de pers
pectivă, a spus în încheiere vor
bitorul, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a îndatoririlor ce ne 
revin din documentele pe care 
le va adopta Congresul.

Delegatul organizației jude
țene de partid Prahova, tova
rășul Ion Catrinescu, a relevat 
în cuvîntul său că documentele 
supuse dezbaterii șl aprobării

RAPORTUL COMISIEI 
DE APELURI

Stimați tovarăși,
Pină în prezent, Congresului 

al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român i s-au adresat cu 
apeluri și memorii un număr 
de 1 159 persoane.

Dintre acestea 587 contestă 
hotărîrile de excludere adoptate 
de organele și organizațiile de 
partid, iar 38 — recunoscînd jus
tețea hotăririlor care au dus la 
pierderea calității de membru 
de partid — solicită primirea 
din nou în partid, conform pre
vederilor Statutului P.C.R., în- 
trucît consideră că au lichidat 
abaterile pentru care au fost 
excluși și au muncit conștiincios 
pentru -înfăptuirea politicii par
tidului.

Un număr de 61 contestă ho
tărîrile de respingere a cererilor 
de primire sau reprimire în 
partid, iar 47 tovarăși reprimiți 
în partid solicită să li se recu
noască stagiul de partid avut 
anterior excluderii. 

acest document, care urmează 
să fie dat apoi spre consultare 
activului de partid, înainte de a 
fi publicat.

Completată cu propunerea se
cretarului general al partidului, 
a fost adoptată în unanimitate 
Hotărîrea prin care Congresul 
al Xl-lea al P.C.R. aprobă Pro
iectul de norme ale vieții șl 
muncii comuniștilor, eticii și 
echității socialiste.

Hotărîrea se publică separat.
Ovațiile prelungite, atmosfera 

de puternică . însuflețire și en
tuziasm cu care se încheie pri
ma parte a ședinței de dimi
neață subliniază în mod grăitor 
adeziunea deplină a delegaților 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
a tuturor comuniștilor, a nați
unii române față de istoricele 
documente adoptate, la a căror 
elaborare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus o contribuție 
de excepțională importanță, ex
primă hotărîrea unanimă a par
tidului și poporului nostru de 
a le transpune neabătut în 
viață, spre binele și fericirea 
patriei, pentru înălțarea Ro
mâniei pe noi culmi de civiliza
ție și progres.

în pauza care a urmat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a fo
tografiat împreună cu delegații 
organizațiilor județene de par
tid și ai organizației municipiu
lui București, moment trăit cu 
adîncă emoție de reprezentanții 
comuniștilor, care vor păstra 
neștearsă amintirea acestei clipe, 
simbolizînd dragostea fierbinte 
și atașamentul de nezdruncinat 
al tuturor membrilor de partid, 
al întregului nostru popor față 
de cel mai iubit fiu al patriei, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii.

Ședința de la amiază a fost 
consacrată alegerii secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, a Comitetului Central 
al partidului și a Comisiei Cen
trale de Revizie.

în cadrul aceleiași ședințe, 
înaltul forum al comuniștilor a 
hotărit să împuternicească noul 
Comitet Central ca, pe baza do
cumentelor Congresului, dezba
terilor și propunerilor făcute, 
să definitiveze și să dea publi
cității Rezoluția Congresului al 
Xî-lea al Partidului Comunist 
Român.

COMITETULUI CENTRAI
Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român

Mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Ingădulți-ne oa, în aceste momente de pu
ternic avint revoluționar, generat de hotărîrjle 
de importanță istorică ale celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului, să exprimăm, în numele 
întregului tineret al patriei — muncitori, ță
rani, elevi, studenți, intelectuali și militari — 
adinca satisfacție și mîndrie patriotică, bucuria 
și entuziasmul nostru nestăvilit pentru re
alegerea dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Unanima investire a dumneavoastră de către 
Congres ca secretar general al partidului nos
tru constituie dovada supremă a dragostei și 
prețuirii nețărmurite pe carp partidul, tineretul 
și întregul popor vi le poartă, expresia pro
fundei Încrederi a națiunii noastre in politica 
Partidului Comunist Român de edificare socia
listă și comunistă a României, politică ce 
poartă pe de-a-ntregul pecetea excepționalei 
dumneavoastră personalități, a înaltului patrio
tism, a spiritului revoluționar și dinamismului 
care vă caracterizează. Sîntem fericiți că în 
fruntea partidului și statului vă afiați dum
neavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, încercat comunist, patriot înflăcărat, 
înzestrat cu alese calități de conducător, cu 
clarviziune politică, cu o excepțională putere de 
muncă dăruite, de-a lungul întregii vieți, binelui 
și fericirii poporului român, cauzei socialismu
lui și păcii in lume. Tînăra generație a Româ
niei socialiste dă o înaltă apreciere contribuției 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Ia elaborarea documentelor 
programatice ale făuririi socialismului multila
teral dezvoltat și a comunismului în patria 
noastră, la conceperea și înfăptuirea riguros 
științifică, consecvent marxist-leninistă. a poli
ticii interne și externe a partidului și statului 
nostru, la îmbogățirea teoriei și practicii revo
luționare contemporane.

Dînd glas sentimentelor de adincă mîndrie 
patriotică de care sînt animați milioanele de 
tineri ai României socialiste — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități — ex
primăm adeziunea lor înflăcărată Ia hotărîrile 
de însemnătate istorică pentru viitorul comu
nist al patriei, adoptate de Congresul al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român. Tineretul, ase
menea întregului popor, într-o puternică uni
tate de cuget și voință, își însușește pe deplin 
Raportul prezentat de dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, Programul parti
dului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, Directivele cu privire la planul cin
cinal pe anii 1976—1980 și liniile directoare de 
dezvoltare economică-socială a României pentru 
perioada 1981—1990. Normele vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și echității socialiste — 
documente care deschid perspective minunate 
dezvoltării multilaterale a României, orientează 
clar lupta ponorului nostru pentru transfor
marea revoluționară a societății, stabilesc, în 
spiritul marxism-leninismului — aplicat creator 
Ia condițiile specifice țării noastre — strategia

și tactica partidului de făurire a celei mai 
drepte și umane orinduiri, orinduirea comu
nistă.

Amplul Program de dezvoltare multilaterală 
a României, adoptat de Congresul partidului, 
deschizind perspective largi de afirmare și îm
plinire a capacității și energiilor creatoare ale 
tinerei generații, pune în fața sa noi exigențe, 
extrem de complexe, sarcini de înaltă respon
sabilitate patriotică, pe măsura aspirațiilor sale 
celor mai profunde, a voinței tuturor tinerilor de 
a da viață, împreună cu întregul popor, politicii 
Partidului Comunist Român. Includerea în Pro
gramul partidului a unui capitol distinct pri
vind tineretul, definirea Iui drept o puternică 
forță socială, viitorul națiunii noastre socialiste, 
exprimă în cel mai înalt grad încrederea de
plină șl atenția deosebite acordate de partid, 
de întreaga noastră societate, formării și edu
cării revoluționare, comuniste, a tinerei gene
rații, participării sale active la uriașa operă 
de înaintare continuă a patriei pe drumul so
cialismului și comunismului. îndeplinind o da
torie de conștiință, permiteți-ne, tovarășe se
cretar general, să exprimăm sentimentele noas
tre de profundă gratitudine pentru grija și 
dragostea cu care conducerea partidului și sta
tului, dumneavoastră, personal, înconjurați 
tineretul, să vă asigurăm că, acționind în spi
ritul hotăririlor Congresului al Xl-lea, al in
dicațiilor pe care le-ați dat la întîinirea de 
lucru cu Biroul C. C. al U.T.C. și Biroul Co
mitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., 
vom munci cu hotărîre pentru educarea comu
nistă a tinerei generații, pentru, mobilizarea 
responsabilă a tineretului muncitoresc și de Ia 
sate la înfăptuirea sarcinilor economice, pentru 
prezența activă a elevilor și studenților la pro
cesul de transformare revoluționară a învăță- 
mîntului, de legare a sa cu cercetarea și pro
ducția. Vom face totul pentru antrenarea 
tuturor tinerilor la înfăptuirea, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a vastului Pro
gram de înflorire multilaterală a patriei, de 
înaintare a României spre comunism.

Folosim acest prilej pentru a reafirma ade
ziunea unanimă a tinerei generații față de 
politica externă, profund realistă, principială 
și activă a partidului și statului nostru.^ fată 
de activitatea dumneavoastră exemplară de 
internaționalist consecvent și militant neobosit 
pentru promovarea în viața internațională a 
unor noi principii ale relațiilor între state, a 
idealurilor de pace și progres social, de cola
borare activă între toate popoarele lumii.

Profund încrezători în idealurile socialismu
lui și comunismului, de care sîntem atașați 
cu toată ființa noastră, avind drept călăuză 
pilda dumneavoastră de muncă și viață, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu dăruire 
și pasiune pentru înfăptuirea hotăririlor isto
rice adoptate de Congresul al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român, pentru înălțarea scum
pei noastre patrii — România socialistă — pe 
culmile progresului și civilizației socialiste și 
comuniste.

COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
toirarașuhn NICOLAE CEAUȘESCU

forumului comuniștilor, Con
gresul, dau o imagine vie și cu
prinzătoare a stadiului in care 
țara noastră a ajuns și a dru
mului care urmează să-l par
curgem pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României 
spre comunism. Viața a validat 
în întregime politica de indus
trializare socialistă promovată 
de partid, a spus vorbitorul. E- 
vidențiind mutațiile produse în 
județul Prahova, ca urmare a 
aplicării politicii partidului, 
vorbitorul s-a referit pe larg la 
perspectivele de dezvoltare, ex
primînd, totodată, hotărîrea co
muniștilor prahoveni, a tuturor 
oamenilor muncii de a face to
tul pentru înfăptuirea hotăriri
lor Congresului. Relevind cali
tățile de strălucit conducător 
comunist ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a propus reînvestl- 
rea sa în funcția de secretar 
general al partidului.

Un număr de 145 tovarăși so
licită acordarea sau rectificarea 
stagiului de partid din ilegalita
te, întrucît se consideră neîn- 
dreptățiți de modul în care le-au 
fost soluționate cererile de că
tre organele locale de partid.

Un număr de 281 tovarăși au 
solicitat rezolvarea unor pro
bleme care nu sînt legate de 
calitatea de membru de partid.

Comisia a studiat cu atenție 
toate apelurile și memoriile a- 
dresate Congresului al Xl-lea 
al partidului și a ajuns la con
cluzia că examinarea temei
nică și soluționarea justă 
a fiecărui caz în parte ne
cesită un timp mai înde
lungat și, ca urmare, propune 
Congresului să se adopte hotă
rîrea ca noul Comitet Central, 
ce va fi ales, să ia măsurile ne
cesare pentru rezolvarea lor în 
conformitate cu prevederile 
Statutului Partidului Comunist 
Român.

Participind împreună cu întregul tineret și 
popor, prin faptele noastre de muncă și dă
ruire revoluționară, la Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român care- s-a desfășu
rat in aceste zile, noi, studenții țării — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, sîn
tem profund pătrunși de sensul acestui eveni
ment de importanță istorică pentru prezentul 
și viitorul patriei, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Momentul culminant al lucrărilor Congresu
lui, realegerea dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporu
lui român, în inalta funcție de secretar gene
ral al partidului, reprezintă împlinirea voinței 
națiunii noastre, a studențimii și tineretului, 
expresia plenară a sentimentelor de stimă și 
dragoste ce le purtăm marelui patriot, strălu
citului militant revoluționar, care și-a pus în
treaga viață în slujba celor mai inalte idealuri 
ale poporului nostru, convingerea că activitatea 
dumneavoastră în fruntea partidului și statului 
constituie garanția hotăritoare a înfăptuirii mă
rețelor obiective stabilite de Congres pentru 
edificarea viitorului comunist al patriei. Vă 
rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă aducem și 
cu acest prilej omagiul nostru fierbinte, recu
noștința deplină pentru grija și dragostea cu 
care ne înconjurați, pentru permanentul exem
plu de comunist și om de omenie pe care-1 
oferă, fiecăruia dintre noi, viața și activitatea 
dumneavoastră de încercat și consacrat condu
cător politic, patriot înflăcărat și internaționa
list consecvent.

Raportul prezentat Congresului, Programul 
partidului, Directivele pentru cincinalul 1976— 
1980 și liniile directoare de dezvoltare în peri
oada 1981—1990, Normele vieții șl muncii co
muniștilor, ale eticii și echității socialiste dau 
imaginea de o amploare fără precedent a vi
itorului patriei noastre, a ritmului întregii vieți 
economico-sociale, politice și spirituale prin care 
întregul popor, sub conducerea comuniștilor, va 
ridica România pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației socialiste și comuniste. în documen
tele supuse dezbaterii și aprobate unanim de 
Congres, de întregul popor, se recunosc preg
nant contribuția strălucită, gindirea vie, consec
vent marxist-leninistă, clarviziunea politică spe
cifică dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușesâu, fundamentate pe tradițiile de luptă 
ale poporului, pe experiența concretă a con

strucției socialismului în țara noastră, pe con
cluziile ce se desprind din activitatea țărilor 
socialiste, din lupta revoluționară și dezvoltarea 
socială pe plan mondial, pe legitățile universal 
valabile ale progresului social.

însușindu-ne unanim hotărîrile adoptate de 
Congres pentru dezvoltarea de ansamblu a în
tregii noastre societăți, deplin conștienți de im
portanța sarcinilor ce ne revin nouă, tuturor 
acelora care ne pregătim astăzi pe băncile fa
cultăților; organizației noastre comuniste, vom 
face totul pentru a înfăptui dezideratele trans
formării revoluționare a invățămîntului, ale 
legării sale organice cu cercetarea și producția. 
Prin acțiunea dinamică și responsabilă a aso
ciațiilor studenților comuniști, în strînsă legă
tură cu organele de învățămînt, sub conducerea 
organizațiilor de partid, vom munci neobosit 
pentru ca școala superioară să devină o școală 
a educării omului nou, cu o înaltă competență, 
hotărit să muncească peste tot, acolo unde se 
înfăptuiește politica Partidului Comunist Ro
mân. Ne angajăm să intensificăm întreaga ac
tivitate politico-educativă în vederea formării 
și educării comuniste, prin muncă și pentru 
muncă, a viitorilor specialiști — cetățeni cu o 
înaltă pregătire politică și profesională, devotați 
trup și suflet cauzei Partidului Comunist 
Român.

Continuare firească a politicii interne, activi
tatea externă a partidului și statului nostru, 
față de care ne exprimăm totala noastră ade
ziune, este puternic marcată de remarcabila 
dumneavoastră contribuție, stimate tovarășe 
secretar general, de principialitatea și consec
vența cu care militați pentru afirmarea unor 
principii și relații internaționale noi, pentru o 
nouă ordine economică și politică internațională, 
pentru asigurarea unui climat stabil de pace, 
destindere, securitate și colaborare între po
poare.

Noi, toți studenții țării, organizația noastră 
revoluționară — Uniunea Asociațiilor Studen
ților Comuniști — asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
milita neabătut și nu vom precupeți nici un 
efort pentru a contribui alături de întregul 
tineret și popor, cu tot entuziasmul și elanul 
vîrstei noastre, la transpunerea în fapte a mă
rețelor hotăriri ale Congresului al Xl-lea, ho- 
tărîri care jalonează înaintarea sigură și ac
celerată a României pe calea .socialismului și 
comunismului.

CONSILIUL UNIUNI! ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA

I
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Tovarășul Nîcolae Ceaușescu 
a primit pe conducătorul

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a adresat tovarășului IOSIP BROZ TITO, președintele 
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, următoarea telegramă :

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat al.Republicii Socialiste România, al întregului popor român 
și al meu personal, dumneavoastră, Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Președinției Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, popoarelor iugoslave vecine și 
prietene, cele mai cordiale felicitări și un cald mesaj de salut.

Comuniștii români, întregul nostru popor, urmăresc cu deosebit, 
interes ampla activitate desfășurată de oamenii muncii iugoslavi 
pentru înfăptuirea hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, se bucură sincer pentru 
remarcabilele succese dobîndite • în dezvoltarea economică și 
socială a țării și în ridicarea continuă a nivelului de trai. Acor
dăm o înaltă apreciere activității internaționale a Iugoslaviei 
socialiste, contribuției sale la promovarea idealurilor de pace, 
colaborare și progres social, la afirmarea unor raporturi noi de 
deplină egalitate în drepturi Intre toate statele, la democratizarea 
relațiilor internaționale.

Doresc să exprim și de această dată profunda satisfacție că 
relațiile frățești româno-iugoslave cunosc o dezvoltare susținu
tă, pe multiple planuri, că se traduc cu succes în viață hotărîrile 
și concluziile la care am ajuns împreună cu ocazia intilnirii din 
vara acestui an, desfășurată intr-un spirit de sinceritate, stimă 
și înțelegere reciprocă.

Sînt convins că prietenia și colaborarea dintre partidele și 
popoarele noastre se vor adinei necontenit, ceea ce corespunde 
intereselor dezvoltării socialiste a fiecăruia dintre cele două 
țări, cauzei generale a socialismului, păcii și securității inter
naționale. *

Folosesc acest prilej pentru a vă ura din toată inima, dragă 
tovarășe Tito, sănătate deplină, fericire personală și mult succes 
In activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere, iar popoare
lor iugoslave — noi înfăptuiri în opera de edificare a socialismu
lui, pentru ridicarea patriei socialiste pe noi culmi ale civiliza
ției materiale și spirituale.

Manifestări cultural - educative 
dedicate Congresului partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi, pe tovarășul Andrei 
Pavlovici Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., conducătorul dele
gației P.C.U.S. la Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

Cu acest prilej, paspetele a 
transmis, în numele conducerii 
P.C.U.S., personal al tovarășului

VIZITE ALE DELEGAȚIILOR 
DE PESTE HOTARE PARTICIPANTE 

LA CONGRESUL P. C. R.
Delegațiile uhor partide co

muniste și muncitorești, socia
liste și progresiste, precum și 
ale unor mișcări de eliberare 
națională, care au participat la 
lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român, au vizitat joi unități 
economice, instituții de învăță- 
mint superior, obiective social- 
culturale din București și alte 
localități din țară.

Delegația Partidului Muncito
resc Unit Polonez, condusă de 
Jan Szydlak, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a vizitat Stațiunea ex
perimentală viticolă din comu
na Stefănești-Argeș; delegația 
Partidului Liberal din Colum
bia, condusă de German Zea 
Hernandez, președintele Direc
toratului Național al partidului, 
a făcut o vizită la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste 
România: delegația Partidului 
Congresul Național Indian, con
dusă de.Arup Maitra. membru al 
Comitetului pe întreaga Indie al 
P.C.N.I.. a făcut un popas la în
treprinderea agricolă de stat .,30 
Decembrie" județul Ilfov; dele
gația Partidului Democrat din 
Guineea, condusă de Mamadi 
Keita, membru al Biroului Po
litic al partidului, a vizitat Mu
zeul de artă al Republicii So
cialiste România: delegația Par
tidului Unit de Independență 
Națională din Zambia, condusă 
de W. Nyerenda. membru al 
C.C. al U.N.I.P.. a făcut o vizită 
la întreprinderea ..Electronica"- 
București: membrii delegației 
Partidului Poporului din Pakis
tan, condusă de Sayed Nasir 
Aii Rizvi, secretar general al 
Partidului al Provinciei Punjab, 
au fost oaspeții țăranilor coope
ratori din comuna Sinești, jude
țul Ilfov; delegația Partidului 
Libertății din Sri Lanka, în 
frunte cu Ananda Sirisena,

Plecarea unor delegații străine care 
au participat la Congresul al XI-lea

Delegațiile mai multor parti
de comuniste și muncitorești, 
socialiste și progresist?, precum 
și ale unor mișcări de eliberare 
națională care au adresat me
saje de solidaritate internațio
nali stă Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român,’ au 
părăsit Capitala :

Delegația Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, condusă 
de Aczel Gyorgy, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Un
gare. Din deleg:'*ie au mai fă
cut parte Gergely Istvân. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Srolnok al P.M.S.U.. Sziirbs 
Mâtyăș, adjunct al șefului Sec
ției relații externe a C.C. al 
P.M.S.U.. Biczd Gyorgy, amba
sadorul R.P. Ungare la Bucu
rești : delegația Partidului So
cialist Francez, condusă de 
Pierre Beregovoy, membru al 
Biroului Executiv, secretar na
țional al P.S. Francez. Din de
legație a făcut parte Claude Mi
chel. deputat socialist ; delega
ția Uniunii Progresiste Sencga- 
leze. condusă de Magatte Lo. 
secretar permanent al Biroului 
Politic, al Uniunii. Din delegație 
a făcut parte Kabirou M’Bodje, 
membru al C.C. al U.P.S.. vice
președinte al Adunării Națio
nale : delegația Partidului So
cialist Portughez, condusă de 
Manuel Tito de Morais, nrim- 
secretar național al P.S. Portu
ghez. Din delegație au făcut 
parte Antonio Campos și Jose 
Luis Nunes, membri ai Comi
tetului Director, și Joao Tito 
de Morais. membru al Comite
tului Director și al Secretariatu
lui partidului ; conducătorul de
legației Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol (M.S.M.SJ 
— Ernesto Vasquez. secretar 
cu relațiile, internaționale al 
Comisiei Executive a partidu

Leonid Ilici Brejnev, un cordial 
salut împreună cu sentimente de 
stimă și respect conducerii Par
tidului Comunist Român, po
porului român, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită din parteș sa și a con
ducerii P.C.R. un cordial salut 
și cele mai bune urări conduce
rii P.C.U.S.. poporului sovietic, 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev.

membru al C.C. al partidului, 
deputat, a vizitat întreprinderea 
de confecții și tricotaje Bucu
rești: delegația Frontului Națio
nal pentru Eliberarea Angolei, 
condusă de Pedro Gadimpavi, 
membru al Biroului Politic al 
F.N.L.A.. a avut o întilnire cu 
cadre didactice de la Faculta
tea de medicină generală din 
Capitală: delegația Partidului 
Eliberării Naționale din Costa 
Rica. în frunte cu Gonzalo So
lorzano. membru al Direcțiunii 
partidului, a făcut o vizită la 
Universitatea (lin București;'de" 
legația Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest — 
S.W.A.P.O. — Namibia, condusă 
de Andreas Shipanga, membru 
al Comitetului Executiv al C.C., 
șeful departamentului informa
țiilor S.W.A.P.O., a avut o în- 
tîlnire cu cadre didactice din 
conducerea Facultății de istorie 
din București: delegația Parti
dului Socialist din Sri Lanka, 
în frunte cu Bernard Soysa, se
cretar general al partidului, a 
vizitat întreprinderea de con
fecții și tricotaje București : de
legația Uniunii Naționale Afri
cane din Tanzania — T.A.N.U. 
— condusă de Remigius Kalubu, 
membru al C.C. al T.A.N.U., și 
delegația Afro-Shirazi, condusă 
de Mkubwa Haji. membru al 
Comitetului Național Executiv, 
au făcut vizite, la Combinatul 
de industrializare a lemnului 
Pipera și la Radioteleviziunea 
română; delegația Mișcării de 
Eliberare din Arhipelagul Sao- 
Tome și Principe, condusă de 
Alda Espirito Santo, președin
tele Mișcării, membru al Birou
lui Politic, a avut o întilnire cu 
reprezentanți ai conducerii Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor și a vizitat expoziția 
jubiliară ..Mulțumim din inimă 
partidului", organizată în in
cinta Muzeului de istorie a 

lui ; delegația Partidului Comu
nist din Norvegia, condusă de 
Arne’Jorgensen, membru al Co
mitetului Central, redactor șef 
al organului de presă al parti
dului, „Friheten Din delega
ție a făcut parte Leif Hammer- 
stad, membru al C.C. al parti
dului ; delegația Partidului Co
munist din Grecia (interior), 
condusă de Haralambos Drako- 
poulos, secretar _ai Biroului’ C.C. 
al P.C. din Grecia (interior). 
Din delegație au făcut parte 
Kostas Filinis, membru al Bi
roului C.C. al P.C. din Grecia 
(interior), Elefterios Voutas, 
membru al C.C. al P.C. din 
Grecia (interior), redactor șef 
al ziarului „Avghi", Ianis Le- 
londas. activist : delegația Miș
cării Radicalilor de Stingă din 
Franța, condusă de Francois 
Ldncie, membru al Biroului 
Național, secretar al M.R.S. Din 
delegație au făcut parte Janine 
Lucas, membru al Biroului Na
țional al M.R.S.. Jacques Bor- 
daneil, membru al Biroului Na
tional al«M.R.S-, și Michel Sou- 
lie, membru în Comitetul Di
rector al M.R.S.. fost ministru ; 
delegația Mișcării pentru Evo
luția Socială din Africa Neagră 
(MESAN) condusă de Francois 
Otina, secretar de stat (Africa 
Centrală). Din delegație a făcut 
parte Joseph Maliki, .șeful Se
cretariatului MESAN: conducă
torul delegației Partidului Co
munist din Austria, Ernst Wim- 

’mer, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.A. ; Carios 
Parra, membru al Direcțiunii 
Partidului Radical din Chile, 
șeful delegației partidului, care 
a participat la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român ; dele
gația Mișcării Naționale pentru 
Revoluția Socială și Culturală 
din Ciad, condusă de Mohamed 
Djarma, membru al Comitetu

In cadrul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri privind 
întărirea în continuare a rela
țiilor frățești de prietenie dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre po
poarele României și Uniunii So
vietice. Au fost abordate, de a- 
semenea, unele probleme inter
naționale de interes comun.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice 
din România.

Pe parcursul vizitelor, oaspeții 
au avut posibilitatea să cu
noască la fața locului activita
tea pe care o desfășoară clasa 
muncitoare, țărănimea coopera
tistă, intelectualitatea, celelalte 
categorii de oameni ai muncii 
din țara noastră, pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Partidul Comunist Român pri
vind dezvoltarea / multilaterală 
a. economiei naționale și creș
terea eficienței în toate dome
niile , producției materiale, fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru lăr
girea democrației socialiste, 
precum și modalitățile concrete 
prin care partidul nostru își 
îndeplinește rolul de conducă
tor politic al națiunii române. 
Dialogul viu, purtat cu mun
citori și specialiști, cu cadre 
didactice universitare, cu ac
tiviști de partid și ai organi
zațiilor de masă, le-a oferit 
oaspeților prilejul de a cu
noaște modul de organizare a 
activității productive, condițiile 
de muncă și de viață ale oa
menilor, felul în care partidul 
și statul nostru acționează în 
direcția materializării obiecti
velor vizînd creșterea nivelu
lui de trai al poporului, grija 
față de om.

Membrii delegațiilor au mul
țumit pentru primirea căldu
roasă ce le-a fost rezervată, 
pentru modul deschis, priete
nesc în care s-au desfășurat 
intîlnirile. Ei au urat colecti
velor de muncă din întreprin
derile și instituțiile vizitate, 
succese tot mai mari în reali
zarea hotărîrilor adoptate de 
cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

lui Executiv al M.N.R.S.C., pri
marul orașului Njamnea. Din 
delegație au făcut parte Tou- 
mar Nayo, membru al Comi
tetului Național Provizoriu al 
Tineretului M.N.R.S.C., secretar 
general, al Ministerului Infor
mațiilor, directorul postului na
țional de radio, și Kaya Whorr 
Gottingar. membru al Comite
tului Național Provizoriu al Ti
neretului M.N.R.S.C., directorul 
Agenției Naționale de Presă ; 
reprezentantul Partidului So
cialist din Elveția. Karl Gmun- 
der, membru al Comitetului Di
rector al P.S.E.

La plecare, membrii delega
țiilor au fost salutați de tovară
șii : Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al 
P.C.R.. președintele Academiei 
de științe sociale și politice. Ghi- 
zela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R.. general-colonel, Mihai 
Burcă, membru al C.C. al P.C.R., 
președinteje Consiliului Națio
nal al Societății de Cruce Rosie, 
Barbu Popescu, membru al C.C 
al P.C.R.. șeful Departamentului 
agriculturii de stat. Dumitru 
Ghișe. membru al C.C al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
loan Cotot. membru al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul României 
la Budapesta. Gheorghe Airinei, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. adiunct al ministrului 
transporturilor și telecomunica
țiilor. Gheorghe Lazăr. membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ad
iunct al ministrului economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții. Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru ai 
Guvernului Republicii Socialiste România, au trimis tovarășului 
ENVER HODJA, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania, tovarășului HADJI LLESHI. președin
tele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Alba
nia, tovarășului MEHMET SHEHU, președintele Consiliului de 
Miniștri ai Republicii Populare Albania, următoarea telegramă :

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Sțat și Guvernului Republicii Socialiste România, 
al poporului român și al nostru personal, adresăm Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Albania. Prezidiului Adunării 
Populare și Consiliului de-Miniștri ale Republicii Populare Alba
nia, poporului frate albanez și dumneavoastră personal, cele 
mai cordiale felicitări și un călduros salut tovărășesc, qu ocazia 
celei de-a XXX-a aniversări a eliberării Albaniei.

Oamenii muncii din România cunosc și se bucură sincet de 
marile realizări repurtate în decursul celor trei decenii de 
poporul albanez, printr-o muncă plină de avint și abnegație, sub 
conducerea Partidului Muncii din Albania, în construirea so
cietății socialiste, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai material și spiritual.

In anii socialismului, prietenia tradițională și colaborarea 
frățească, dintre popoarele și țările noastre s-au dezvoltat con
tinuu, materializîndu-se în extinderea și aprofundarea raportu
rilor reciproce pe multiple planuri.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre România și Albania se vor amplifica 
și adinei, pe baza principiilor de nezdruncinat ale marxism-leni- 
nismulpi și internaționalismului proletar, spre binele popoarelor 
român și albanez, în interesul cauzei generale a socialismului, 
progresului și păcii.

De ziua marii dumneavoastră sărbători naționale, vă transmi
tem dumneavoastră și întregului popor frate albanez urările 
noastre cordiale de noi izbînzi în edificarea socialismului, pentru 
înflorirea continuă a patriei dumneavoastră și întărirea prieteniei 
și colaborării româno-albaneze.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU. a adresat tovarășului GEMAL BIEDICI. 
președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
următoarea telegramă :

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia îmi oferă prilejul deosebit de plăcut ca. în numele: Gu
vernului Republici) Socialiste România, și al meu personal, să 
vă adresez cele mai ^călduroase felicitări, precum și' sincere urări 
penffu înflorirea cbntintiâ ;’a' Iugoslaviei' socialiste vecine” și 
prietene. ,

Amintindu-mi cu multă plăcere de recenta noastră intîlnire 
și de convorbirile rodnice care au permis examinarea unor noi 
măsuri de adîncire a prieteniei și colaborării dintre România și 
Iugoslavia, .îmi exprim p_r.ofun.da încredere că .raporturile dintre 
țările și guvernele noastre. întemeiate pe deplină egalitate și pe 
încredere reciprocă, vor cunoaște și în viitor o dezvoltare ne« 
contenită în toate domeniile, spre binele popoarelor, român și 
iugoslave, in interesul cauzei socialismului, păcii și cooperării’ 
internaționale. T.7

★

PRIMIRE
Tovarășul Emil Bodnaraș, 

membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
a primit, joi, delegația Partidu
lui Comunist Japonez, condusă 
de Tomio Nishizawa, membru 
al Prezidiului Permanent ai Co
mitetului Central al Partidului, 
care a participat la lucrările 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român.

Din delegație au făcut parte 
Toki Tsuyoshi, membru al C.C. 
al Partidului, și Hiroshi Kikuna- 
mi. membru supleant al C.C. al 
P.C.J.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

au Îndeplinit
PLANUL CINCINAL

Țăranii cooperatori din comu
na Topalu, -județul Constanța, 
au îndeplinit, înainte de ter
men, planul cincinal. în tele
grama adresată cu acest prilej 
Congresului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se spu
ne : Vă informăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
Organizația comunală de partid 
se angajează ca și în viitor să 
desfășoare o activitate susținută 
pentru mobilizarea tuturor mem
brilor cooperatori la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor ce 
ne revin din documentele adop
tate de cel de-al XI-lea Con
gres pentru a spori contribuția 
noastră la fondul central de 
produse agroalimentare.

^nema
VINERI, 29 NOIEMBRIE 1974

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : Pa
tria (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 9î 
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 1 
Doina (orele 11; 18,15; 19,30). I.a 
orele 9.30 șl 17.30 — program de 
filme pentru copil.

★
Cu prilejul Zilei naționale a 

Iugoslaviei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, â 
adresat o telegramă de felicitare 
vicepreședintelui Consiliului 
Executiv Federal, secretar 'fede
ral pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Miloș Minici.

★
•

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, Consiliul Național al 
Femeilor, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, alte orga
nizații de masă și obștești, in
stituții centrale din țara noastră 
au transmis telegrame de felici
tare organizațiilor și instituțiilor 
similare din R.S.F. Iugoslavia 
cu prilejul Zilei naționale a a- 
cestei țări.

★

Cu ocazia celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării «Albaniei, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, a trimis o 
telegramă de felicitare ministru
lui afacerilor externe al Repu
blicii Populare Albania, Nesti 
Nașe.

★

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor, 
alte organizații’ și instituții cen
trale din țara noastră au trans
mis telegrame de felicitare or
ganizațiilor și instituțiilor simi
lare din R. P. Albania cu ocazia 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării Albaniei.

AGENTUL STRANIU: Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30); Gloria (orele 8,45; 11; 13,15; 
15.45; 18,15; 20,30).

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

EXPLOZIA: Gri’vlța (orele s;
11.15; 13.30; 16; 18,15: 20,30).

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

,, STEJAR” _ EXTREMA UR
GENȚA: Buzeștl torele 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).

D’EPARTE DE TIPPERARY: 
Drumul Sării (orele lfr,30: 18;

• 20,15).
NEAMUL ȘOIM ĂREȘTILOR: 

Giuleștl (orele 15.30; 19); Popular 
(orele 15,30; 19).

ULTIMELE LOR CUVINTE: Co- 
troceni (orele 15.30; 18; 20,15).

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

LA CASA DE CULTURA A 
STUDENȚILOR DIN CLUJ-NA- 
POCA a foșt prezentat un pro
gram alcătuit din dansuri popu
lare, cîntece și versuri patrioti
ce, susținut de formații artisti
ce de la Universitatea „Babeș- 
Bolyai".

Clubul muncitoresc „Armo
nia" din localitate a găzduit o 
seară de poezie, urmată de un 
spectacol folcloric. Totodată, la 
clubul’♦Victoria -a avut loc ex
punerea „Congresul al XI-lea 
al partidului și perspectivele de 
dezvoltare a României socialis
te".

CLUBUL TINERETULUI DIN 
ARAD a găzduit joi simpozio
nul intitulat „Programul parti
dului, program călăuzitor, și mo
bilizator pentru toți tinerii pa
triei noastre". Tot în cinstea 
Congresului partidului la în
treprinderea textilă „30 Decem
brie" a avut loc recitalul de poe
zie „Partidului, inima și versul", 
iar la Lipova spectacolul mu- 
zical-literar „Slăvim prin vers 
și cînt al XI-lea Congres".

SUB GENERICUL „ROMA
NIA, CONȘTIINȚA LUMII", 
joi a avut loc, la Casa de cul
tură a municipiului Tecuci, un

„Cupa UEFA“ la fotbal
Prima „manșă" a optimilor de 

finală ale competiției de fot
bal „Cupa U.E.F.A." a fost 
favorabilă echipelor gazdă care, 
cu o singură excepție, au ter
minat învingătoare. Surpriza a 
fost furnizată de echipa ce
hoslovacă Banik Ostrava, vic
torioasă cu scorul de 2—0 în 
meciul susținut în deplasare eu 
formația italiană A. C. Napoli. 
Fotbaliștii cehoslovaci au atacat 
cu mult curaj și intr-un inter
val de numai două minute 
(36—38) au înscris două goluri 
spre deziluzia celor peste 45 000 
de spectatori prezenți în tribu
ne. Șanse certe de calificare are 
și formația vdSt-germană Boru
ssia Moenchengladbach, care a 
surclasat cu 5—0 pe Real Zara
goza. In ciuda faptului că jocul 
s-a desfășurat pe ploaie, Bo
russia a făcut o bună demonstra
ție de fotbal ofensiv. Autorii 
golurilor : Heynckes (2), da
nezul .Simonsen (2) și Bonhof. 
O victorie la scor a obținut și 
Hamburger SV care deși lipsită 

, de aportul a trei titulari (Win- 
kler, Sperlich și Reimann — toți 

j trei accidentați) a întrecut cu 
. 4—1 formația Dynamo Drcșda, 
t O ploaie persistentă a făcut ea 

numai 2 000 de spectatori să fie

Congresul mondial „Sportul
in societatea

în aceste zile Se desfășoară Ia 
Moscova Congresul mondial al 
științei sportului, avînd ca temă 
principală „Sportul in societa
tea contemporană". Președintele 
Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S., Aleksei Kosighin, a 
adresat un mesaj celor aproape 
1 000 de participanți din 45 de 
țări, mesaj in care se subliniază 
contribuția sportului la apro
pierea dintre popoare

In ședința de deschidere a 
luat cuvintul, din partea 
U.N.E.S.C.O., Philip Noel Ba
ker, laureat al Premiului 
Nobel pentru pace. Vorbitorul a

ROMANIA—BULGARIA 
(juniori) : 3—1

Joi, la Drobeta-Tr. Severin 
s-a disputat întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipele 
de juniori ale României și Bul
gariei. Fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(3—0) prin punctele marcate de 
Chitaru.

SUCCES BALCANIC 
LA SPADA

Joi, în sala „Sofia" din ca
pitala Bulgariei au continuat în
trecerile balcaniadei de scrimă. 
Proba de spadă a revenit Iui 
Alexandru Istrate (România).

A 12-A RUNDA IN CAMPIONA
TUL MASCULIN

Aseară, în runda a 12-a a 
campionatului național masculin 
de șah, Urzică l-a învins pe

DACII: Melodia (orele 9; 11,15; 
13; 16; 18,15).

CONSPIRAȚIA: Floreasca (ore
le 15,30; 18; 20,15).

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Volga (orele 9,30; 11.15; 13.30; 15,30; 
17: 19,30).

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

PĂDUREA SPTNZURAȚILOR i 
Aurora (orele 9 ; 12 ; 16 ; 19).

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

,,Z": Moșilor (orele 15,30: 18;
20.15) ; Flamura (orele 9; 12.30; 16;
19) .

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

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

CAPCANA: Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18: 20,15).

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

UN COMISAR ACUZA: Arta (o- 
rele 15.30: 17,45; 20).

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

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

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

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

simpozion, iar la Berești — un 
montaj literar-muzical intitulat 
„Lingă inima țării". In cadrul 
Săptămînii filmului documentar 
românesc, organizată de Direc
ția cinematografică județqană 
Galați in colaborare cu Studioul 
„Alexandru Sahia", locuitorii 
comunăi Poancea s-au întîlnit 
cu realizatori de filme.

LA CRAIOVA a fost prezen
tat joi seara spectacolul omagial 
„Partidul, Ceaușescu, România", 
manifestare artistică închinată 
celui de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

CREATORI LITERARI DIN 
GALAȚI au susținut in cinstea 
Congresului partidului, la că
minul cultural din Valea Mă
rului un recital de versuri pa
triotice, intitulat „Partid erou, 
partid victorios". O seară de 
poezie avînd ca titlu „Odă par
tidului și poporului" s-a desfă
șurat la căminul cultural din 
comuna Cuca.

In cadrul Săptămînii drama
turgiei românești contempora
ne, manifestare cuprinsă în pro
gramul Lunii culturii, științei/ 
și educației „Danubius" Galați 
’74“, Teatrul dramatic din Ga
lați a prezentat, la Combinatul

prezenți în tribunele stadionu
lui din Amsterdam (capacitate 
60 000) la jocul dintre F. C. Am
sterdam și Fortuna Dusseldorf, 
în care formația olandeză a ter
minat învingătoare cu 3—0. Cu 
o veritabilă lovitură de teatru 
a început partida dintre Derby 
County și Velez Mostar. După 
numai două minute oaspeții 
conduceau cu 1—0 prin golul 
marcat de Vlădici, avantaj pe 
care l-au păstrat pînă in ulti
mul sfert de oră. Antrenorul en
glez a avut inspirația să intro
ducă în teren două rezerve : 
Bourne, autorul a două goluri, 
și Hinton, care l-a înscris pe cel 
de-al treilea. Victorii la limită 
(cu 1—0) au obținut echipele 
Juventus Torino și Partizan Bel
grad în meciurile susținute eu 
Ajax Amsterdam și respectiv 
F. C. Koln, astfel că șansele de 
calificare ale învingătoarelor sint 
minime.

în sfirșit. Dukla Praga a în
vins. cu scorul de 3—1 pe Twen
te Enschede, dar, cunoscută fiind 
forța de joc pe teren propriu a 
echipelor olandeze, meciul retur 
se arrunță deosebit de interesant.

Meciurile retur sint progra
mate miercuri, 11 decembrie.

contemporană4*
subliniat importanța vitală a 
sportului în societatea contem
porană, interesul manifestat de 
milioane de oameni de pe toate 
meridianele pentru competițiile 
sportive.

Lucrările Congresului vor 
dura pînă la 30 noiembrie, in
terval in care vor fi prezentate 
400 de referate, privind relația 
dintre sport și diferite științe 
cum sînt psihologia, biologia, 
medicina, sociologia etc.

La Congres participă și o 
• delegație de profesori și spe

cialiști din România.

Buză, Griinberg a cîștigat la 
Pușcașu, iar Radovici a remizat 
cu Mititelu. în clasament pe 
primul loc se află la egalitate 
Mititelu și Urzică, cu cite 9 
puncte.

UN NOU RECORD AL LUMII 
LA HALTERE

în cadrul uniii concurs in
ternațional de haltere, desfășurat 
la „Crystal Palace" din Londra, 
multiplul campion mondial Va
sili Alekseev (U.R.S.S.) a stabi
lit un nou record al lumii la sti
lul „aruncat" cu performanța de 
242,500 kg. Vechiul record îi a- 
parținea cu 242 kg.

Vasili Alekseev a realizat la 
categoria grea — la cele două 
stiluri — un total de 420 kg 
(177,500 kg plus 242,500 kg), fiipd 
urmat jn clasament de compa- 
trioții săi A Enaldiev — 402,500 
kg și I. Zaițev — 375 kg. Pe 
locul patru s-a situat G. Bonk 
(R.D. Germană) — 375 kg.

PROGRAMUL 1

9.00 Cîntă țara-n sărbătoare. 9.35 
Folclorul, tezaur de geniu popular. 
10.00 ..Porumbeii și fanfara”. 10 15 
Armonii de toamnă. Trio de jazz. 
Marius Popp. 10.25 Reporterii noș
tri peste hotare. 20.45 Portativ ’74. 
11.25 Muzee și expoziții. 11.45 
Partid, tinerețea țării și a mea. 
13.00 Telex. 13.05 închiderea pro
gramului. 16.00—17.00 Teleșcoală. 
17.30 Emisiune în limba germană. 
18.15 Pădurea șl noi. 18.40 Cîntece 
șl Jocuri de pe cuprinsul țării. 18.50 
Vîrstele peliculei. Ediție specială. 
File din noua geografie a țării. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
• Adeziune unanimă la hotărîrile 
Congresului. 20.10 Film artistic : 
,,Valter apără Sarajevo”. Premieră 
TV. 22.15 Telejurnal.

PROGRAMUL 2

20.10 Iubirea mea. pămîntul ro
mânesc — muzică ușoară. 20.25 

siderurgic, piesa „Cazul profeso
rului Enăchescu" de Eugenia 
Busuioceanu.

FESTIVALUL CĂRȚII ROMA
NEȘTI, manifestare culturală 
desfășurată la Timișoara în 
cinstea marelui forum al comu
niștilor, a programat un simpo
zion dedicat cărții științifice și 
tehnice. Inventatori și autori de 
lucrări de mare valoare științi
fică in domeniul automaticii și 
chimiei industriale au vorbit 
despre perspectivele literaturii 
de specialitate din țara noastră, 
în lumina Directivelor Con
gresului al XI-lea al partidului.

LA DEVA. In cadrul manifes
tărilor dedicate Congresului 
partidului a avut loc o adunare 
a tinerilor din întreprinderile 
și instituțiile municipiului, ur
mată de un montaj literar și de 
un spectacol prezentat de colec
tivul Teatrului de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani.

La Institutul de proiectări din 
localitate a avut loc un schimb 
de opinii pe tema „Dezvoltarea 
urbanistică a municipiului De
va". la care au luat parte tineri 
și alti oameni ai muncii de di
ferit* profesii.

• Cu prilejul aniversării a 75 
de ani de la înființarea clubului 
de fotbal F.C. Barcelona s-a 
desfășurat un meci amical între 
reprezentativa R.D. Germane și 
cunoscuta formație spaniolă din 
portul catalan. Fotbaliștii de la 
F.C- Barcelona au terminat în
vingători cu.scorul de 2-1 (1-1). ■

• Peste 60 000 de spectatori 
au urmărit la Cardiff intilnirea 
internațională amicală de rugbi 
dintre reprezentativa Noii Ze- 
elande și o selecționată a Țării 
Galilor. Echipa neozeelandeză, 
din rindul căreia s-au evidențiat 
Ian Kirkpatrick și Joe Karam, a 
obținut victoria cu scorul de 
12—3 (3—3).

• La Angouleme s-a disputat 
meciul internațional de rugbi 
dintre reprezentativele Franței 
și Republicii Sud Africane. Rug- 
biștii francezi au obținut victoria 
cu scorul de 7—4 (7—4).

• Federația de fotbal din Pa
raguay a anunțat că va propune 
la apropiatul Congres al Confe
derației sud-americane să i se 
acorde dreptul de a candida la 
organizarea ediției a 17-a a cam
pionatului mondial din anul 
2002. prima „Cupă mondială" de 
fotbal din secolul XXI. Un pur
tător de cuvint al federației pa- 
raguayene a declarat că în 28 de 
ani va fi destul timp, pentru a 
se construi stadioane care să 
găzduiască in cele mai bune con- 
dițiuni această competiție. Pină’ 
în prezent, se cunosc gazdele 
următoarelor două ediții: 1978, 
în Argentina și 1982, în Spania.

• Rezultate înregistrate in 
optimile de finală (meciuri tur) 
ale competițiilor europene de 
baschet : „Cupa Liliana Konche- 
tti“ — feminin: Levski Spartak 
Sofia — Spartakus Budapesta 
84—46 ; Steaua Roșie Belgrad — 
Cella Vigo (Spania) 106—62 ; 
Creff Madrid — Minior Pernik 
51—58 ; Slavia Praga — Gerbe 
Montceau les Mines (Franța) 
70—58 ; „Cupa Cupelor" — mas
culin : Dukla Olomouc — Iugo- 
plastika Split 82—84 ; Racing 
Anvers — Soina (Suedia) 98—67 ; 
Maccabi Ramat Gan (Israel) — 
Sinudine Bologna 114—94 ; 
A.E.K. Atena — Ț.S.K.A. Sofia 
87—85 ; Honved Budapesta — 
Juventus Badalona (Spania) 
83-96.

• Rezultate înregistrate tn 
optimile de finală (meciuri tur) 
ale competiției internaționale 
masculine de baschet „Cupa Ko- 
răci" : F.C. Barcelona — F.C. 
Porto 88—36 ; N.D.D. Gronin
gen (Olanda) — A.S. Villeurba- 
nne 90—82 ; Partizan Belgrad — 
A.S. Caen 100—79 ; A.S. Denain 
— Innocenti Milano 96—78 ; A.S. 
Monaco — Hapoel Ramat Gan 
94—74 ; P.A O.K. Salonic - Sa
rajevo 77—74 ; F.C. Bamberg 
(R.F. Germania) — Tours (Fran
ța) 72-77 ; M.T.V. Wolfenbuet- 
tel (R.F. Germania) — Vichy 
102—86; Antibes — Y.M.C.A. 
Madrid 106—82 ; Levski Spartak 
Sofia — Aris Salonic 60—37.

• în semifinalele turneului 
internațional de tenis de la 
Osaka, jucătorul australian John 
Newcombe l-a întrecut cu 3—6, 
7—6, 6—1 pe. americanul Dick 
Stockton. în finală, Newcombe 
îl va întîlni pe ciștigătorul parti
dei dintre Cliff Drysdale și Tony 
Roche. în proba de simplu fe
mei, americana Chris Evert a 
învins-o cu 6—2, 6—1 pe Lesley 
Hunt (Australia).

Teatru TV : „La colorado, aproa
pe de stele” de Doru Motoc. 21.30 
Ce știm șl ce nu știm despre... 
22.00 împreună cîntăm țara — mu
zică populară. 22.15 Telejurnal. 
22.55 închiderea programului.

Opera Română: BĂLCESCU _ 
ora 19; Teatrul de Operetă: LA- 
SAȚI-MA SĂ CINT — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare). UN 
FLUTURE PE LAMPA - ora 19,30; 
(Sala Mică): CAMERA DE ALĂ
TURI — ora 19,30: Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu): TREI GENERAȚII — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru): CEI ȘASE — ora 19,30;. 
(Sala Studio): HOTELUL ASTE
NICILOR — ora 19; Teatrul de 
Comedie: INTERESUL GENERAL 
— ora 19,30; Teatrul Giuleștl: CO
PACII MOR IN PICIOARE — ora 
19,30; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala 
Savoy): VINO SĂ NE VEZI DI- 
SEARĂ _ ora 19,30; (Sala Victo
ria) : UN BĂIAT DE ZAHAR... 
ARS! — ora 19,30: Teatrul „Ion 
Creangă": PĂPUȘA CU PICIO
RUL RUPT ȘI PUFUȘOR ȘI MUS
TĂCIOARA — ora 16: Ansamblul 
„Rapsodia Română": ȚARA BO- 
GATA-N FRUMUSEȚI - ora 19,30; 
Circul „București": MARELE
SPECTACOL - ora 19,31.



Largul ecou internațional 
al celui de al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român

Lucrările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, amplele dezbateri desfășurate pe baza raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a documentelor progra
matice de insemnătate istorică ale partidului s-au aflat 
in continuare in atenția opiniei publice internaționale. Presa, 
precum și emisiuni ale posturilor de radio și televiziune din 

■diferite țări ale lumii, marchează cu viu interes desfășurarea 
lucrărilor Congresului, pozițiile exprimate pe parcursul lucră
rilor asupra problemelor privind dezvoltarea pe toate planurile 
a României socialiste, precum și asupra problemelor majore de 
politică internațională.

Presa sovietică continuă să pu
blice informații despre lucrările 
înaltului forum al comuniștilor 
români — Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român —, 
subliniind că delegații dezbat în 
vederea adoptării orientările 
principale de dezvoltare social- 
economică a României, de făuri
re a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea 
țării spre comunism. Ziarul 
„PRAVDA" relevă că delegații 
la Congres, luînd cuvintul în ca
drul dezbaterilor care au lop pe 
marginea raportului Comitetului 
Central, a proiectului Programu
lui partidului și a celorlalte do
cumente, au abordat sarcinile le
gate de consolidarea și dezvol
tarea continuă a bazei tehnico- 
materiale a tării, de întreaga ac
tivitate politică și organizatorică 
a partidului, care asigură dezvol
tarea societății socialiste. Ziarul 
relevă că, definind viitorul cin
cinal ca pe un cincinal al revo
luției tehnico-ștlințifice, vorbi
torii au subliniat în luările lor 
de cuvînt însemnătatea colaboră
rii cu toate țările socialiste.

Organul central al P.C.U.S. re
levă faptul că pe adresa Con
gresului au fost primite din 
partea organizațiilor locale de 
partid, a organizațiilor sociale și 
a colectivelor de oameni ai 
muncii peste 3 000 de telegrame, 
în care comuniștii țării, oamenii 
muncii din toate regiunile repu
blicii urează succes lucrărilor 
Congresului al Xl-lea al P.C.R.

Ziarele „JENMINJIBAO" și 
„GUANMINJIBAO" au publicat, 
joi, o amplă relatare, cu largi 
extrase, din Raportul Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român cu privire la activi
tatea partidului în perioada care 
a trecut de la Congresul al X- 
lea, prezentat la cei de-al Xl-lea 
Congres al partidului de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Aceeași informație a fost pre
zentată și în cursul emisiunilor 
de joi ale posturilor centrale de 
radio.

In introducere, relatarea de
scrie atmosfera de puternic entu
ziasm în care întregul popor ro
mân muncește ’pentru îndepli
nirea planului cincinal înainte de 
termen. In același timp, se arată 
că raportul a relevat că cel de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R. se des
fășoară în condițiile în care pe 
arena internațională au loc pro
funde transformări, iar lupta 
popoarelor împotriva politicii 
imperialiste de forță și dictat, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă, se consolidează neîn
cetat.

Referindu-se la bilanțul activi
tății P.C.R. în ultimele trei de
cenii conținut în raport, rela
tarea arată că Partidul Comunist 
Român a condus cu succes'lupta 
pentru transformarea revoluțio
nară a societății și pentru mă
reața cauză a făuririi orînduirii 
socialiste pe pămîntul României. 
In această perioadă producția 
industrială a crescut de 30 de 
ori. S-au obținut mari succese 
în înfăptuirea sarcinilor stabilite 
de Conferința Națională a parti
dului din anul 1972 și în îndepli
nirea angajamentelor organiza
țiilor de partid, ale oamenilor 
muncii, de a realiza înainte de 
termen planul cincinal la pro
ducția industrială. Succese im
portante s-au obținut, de ase
menea. în agricultură, adaugă 
relatarea. Ritmul anual de creș
tere a producției agricole este 
mai mare cu 5 la sută, iar pro
ducția agricolă este de aproape 
două ori mai mare decît cea din 
perioada antebelică. In cursul 
planului cincinal 1971—1975, pro
ducția medie anuală de cereale 
va depăși 15 000 000 tone. în a- 
celași timp s-a asigurat, un ritm 
anual de creștere a venitului na
țional de circa 12 la sută.

In continuare se arată că, re
ferindu-se la situația generală
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SOSIREA DELEGAȚIEI 
ROMÂNE LA TIRANA
© DELEGAȚIA guvernamen

tală română condusă de tovară
șul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a sosit la 
Tirana, unde va participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
30-a aniversare a eliberării Al
baniei.

La sosire, pe aeroportul dtti 
Tirana, delegația a fost salutată 
de Xhafer Spahiu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Albania, Kico Ngjela, mi
nistrul comerțului. Lefter Gogo, 
ministrul finanțelor, Xenofon 
Nushi, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de numeroși 
cetățeni.

Delegația română a fost pri
mită de președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Albania, 
Mehmet Shehu. La primire au 
fost prezenți Xhafer Spahiu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Nesti Nașe, ministrul 
afacerilor externe, Kico Ngjela, 
ministrul comerțului. întrevede
rea s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

Oaspeții români au participat 
la deschiderea expoziției rea
lizărilor economiei naționale a 
Republicii Populare Albania. 

pe plan internațional, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
aceasta se caracterizează prin 
profunda ascuțire a contradicți
ilor economice, sociale, naționale 
și politice în întreaga lume și că 
schimbările care au loc în arena 
internațională au deschis noi 
perspective de transformare re
voluționară a societății, au dus 
la intensificarea luptei maselor 
populare pentru apărarea inte
reselor lor 5'”>riomice, sociale și 
naționale, a democrației, precum 
și la amplificarea luptei împotri
va politicii imperialiste de forță 
și dictat, împotriva colonialismu
lui, neocolonialismului, pentru 
eliberare națională și socială, 
pentru o lume a păcii și colabo
rării.

După ce prezintă analiza făcu
tă în raport adincirii contradic
țiilor, create de orînduirea capi
talistă, precum și de politica im
perialistă, colonialistă și neoco- 
îonialistă, relatarea se oprește 
asupra concluziilor cu privire la 
creșterea fără precedent a rolu
lui puternicelor forțe sociale pro
gresiste de pe toate continen
tele, eliberate o dată cu prăbu
șirea sistemului colonial, și care 
au devenit din ce în ce mai fer
me în lupta lor pentru crearea 
unei noi ordini politice și econo
mice pe plan internațional.

Relatînd partea • din raport 
care prezintă dezvoltarea rapor
turilor României cu alte țări 
ale lumii, ziarele chineze ci
tează cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care s-au re
ferit cu multă bucurie la cursul 
ascendent al relațiilor dintre 
P.C.R. și P.C. Chinez, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză și 
a apreciat că există posibilități 
reale pentru extinderea colabo
rării în anii următori.

în continuarea relatării sînt 
enunțate principiile care stau la 
baza relațiilor țării noastre cu 
toate țările lumii.

Oglindind lucrările Congresu
lui Partidului Comunist Român, 
ZIARELE BULGARE subliniază 
că „in unanimitate, delegații la 
Congres au susținut realegerea 
lui Nicolae Ceaușescu ’ca secre
tar general al partidului" și că 
„în cea de-a treia zi a cekii 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R. 
au fost examinate documente 
de primă însemnătate pentru 
dezvoltarea pe mai departe a 
României pe drumul socialis
mului — Raportul C.C. al par
tidului, proiectul Programului 
partidului, proiectul de Direc
tive cu privire la următorul 
plan cincinal și liniile directoare 
ale dezvoltării economieo-so- 
ciale a țării pînă în anul 1990“.

„Congresul optimismului" este 
titlul sub care revista iugosla
vă „NIN" inserează o corespon
dență însoțită de o fotografie 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la tribuna Congresului.

După ce menționează datele 
creșterii în următorii 15 ani a 
venitului național pe locuitor, 
autorul subliniază: „Faptul că 
aceasta nu este o simplă do
rință a fost confirmat și de 
cifrele prezentate în raportul 
secretarului general al partidu
lui".

„Pentru noi, iugoslavii, acest 
congres s-a impus prin, apre
cierea ■ înaltă a relațiilor de bu
nă vecinătate dintre România 
și Iugoslavia exprimată și în 
raport și, mai ales, prin fap
tul că această constatare a fost 
salutată de toți participants la 
Congres" — se spune în cores
pondență.

Autorul subliniază apoi că 
„un interes viu în rîndul ob
servatorilor l-au stîrnit tezele 
privind instaurarea unei noi or
dini în relațiile sociale, eco
nomice și politice".

0 LA BIBLIOTECA. cen
trală de stat din Hanoi a a- 
vut loc ceremonia înmînării 
operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „România pe dru
mul construirii societății so
cialiste multilateral dezvol
tate", precum și a altor pes
te 350 de volume de lucrări 
din diferite domenii, donate 
de Biblioteca centrală de 
stat a țării noastre.

Au luat parte Do Trong 
Thi, directorul bibliotecii 
vietnameze, funcționari su
periori ai unor ministere și 
organisme culturale din țara 
gazdă, tineri vietnamezi care 
au studiat în România. Di
rectorul bibliotecii din Ha
noi și ambasadorul român la 
Hanoi, Tudor Zamfira, au 
rostit alocuțiuni.

9 SECRETARUL general al 
Partidului unității și progresului 
național din Burundi (UPRONA). 
actualul șef al statului, Michel 
Micombero, a depus, miercuri, 
jurămîntul în . calitate . de pre
ședinte al Republicii Burundi și 
prim-ministru al guvernului pe 
un nou termen de șapte ani.

Potrivit constituției din Bu
rundi, secretarul general al 
UPRONA devine șef al statului 
și guvernului! Michel Micombero 
a fost reales în funcția de secre
tar general al UPRONA la con
gresul din octombrie 1974 al 
partidului.

„Toți delegații și-au exprimat 
aprobarea deplină față de do
cumentele program ale Congre
sului, voința hptărîtă de a tra
duce cu consecvență în practică 
prevederile lor, s-au pronunțat 
pentru ca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să i se încredințeze 
funcția de secretar general 
al partidului" — se subliniază 
într-o corespondență P.A.P. din 
București, publicată de „TRY- 
BUNA LUDU" sub titlul „De
plină aprobare a programului 
partidului".

Referindu-se la luările de 
cuvînt ale delegaților la Con
gres, organul P.M.U.P, scoate 
în evidență succesele remarca
bile dobîndite de România so
cialistă în perioada actualului 
cincinal, cînd „creșterea anuală 
a producției a atins 14 la sută", 
precum și perspectivele de dez
voltare economico-socială, pe 
care le deschide viitorul cinci
nal.

„ZYCIE WARSZAWY" — în 
relatarea sa asupra dezbaterilor 
Congresului — relevă „realiză
rile remarcabile ale României 
în toate domeniile vieții econo
mice și sociale în perioada care 
s-a scurs între cele două con
grese". Cotidianul varșovian 
notează că „participanții la dis
cuții au abordat problemele 
dezvoltării comerțului exterior 
și colaborării internaționale, 
extinderii acestei colaborări, în 
primul rînd cu țările socialiste, 
precum și cu celelalte state din 
lumea întreagă".

La rîndul său. „SZTANDARD 
MLODYCH" notează, între al
tele, atenția deosebită acordată 
în timpul dezbaterilor proble
melor „întăririi rolului condu
cător al partidului, dezvoltării 
continue a activității de educa
ție în spiritul eticii și echi
tății socialiste".

Publicația „RYNKI ZA- 
GRANICZNE", într-un amplu 
material înserat pe prima pa
gină, apreciază că „al Xl-lea 
Congres al P.C.R. reprezintă un 
eveniment de excepțională în
semnătate în istoria țării. Par
tidul a prezentat Congresului un 
program complex de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare conti
nuă spre societatea comunistă". 
După ce prezintă direcțiile de 
dezvoltare a României, publica
ția citată relevă că „actualul 
plan cincinal reprezintă un bun 
start în realizarea sarcinilor de 
perspectivă".

Radioul polonez a acordat 
prioritate în buletinele sale in
formațiilor privind desfășurarea 
lucrărilor Congresului, iar tele
spectatorii au urmărit imagi
nile transmise din sala congre
sului.

Ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" arată că delegații celui 
de-al Xl-lea Congres au con
tinuat discuțiile în problemele 
dezvoltării economice și sociale 
a României, toți vorbitorii ex- 
primindu-și deplinul aoord cu 
documentele prezentate.

La rîndul său, „BERLINER 
ZEITUNG" scrie că ,in cursul 
dezbaterilor, toți vorbitorii au 
exprimai aprobarea lor deplină 
față de propunerile pentru o in
dustrializare socialistă accen
tuată și o repartizare teritorială 
rațională a întreprinderilor in
dustriale. pentru măsuri în ve
derea asigurării bazei energetice 
și de materii prime proprii, pre
cum și pentru o dezvoltare ar
monioasă, echilibrată a tuturor 
ramurilor economice".

Pe de altă parte, ziarul subli
niază că „România pune în cen
trul politicii sale externe dez
voltarea relațiilor și a colaboră
rii cu toate țările socialiste".

Presa, radioul și televiziunea 
ungară continuă să informeze 
despre lucrările celui de-al Xl- 
lea Congres al P.C.R. „NEP- 
SZABADSAG", organul C.C. al 
P.M.S.U., reliefează într-o co
respondență atenția acordată 
problemelor economice, vorbitorii 
relevînd succesele obținute în 
ultimii ani în domeniul indus
triei. Aceste succese, și altele 
asemănătoare despre care s-a 
vorbit la Congres, — continuă 
ziarul — oglindesc strădania ca 
pînă în 1980 fiecare județ să 
realizeze o producție industrială 
în valoare de cel puțin 10 mi
liarde lei.

Sînt citate apoi referiri la 
dezvoltarea democrației socia
liste, condiție necesară pentru

0 SICRIUL cu corpul neîn
suflețit al lui U Thant a 
fost transportat, potrivit unei 
dorințe formulate în Z testa
mentul acestuia, Ia sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite, unde va rămîne 24 
de ore, pentru a permite diplo- 
maților și funcționarilor interna
ționali să-și ia Un ultim rămas 
bun de la cel care a fost timp 

' de zece ani secretar general al 
Organizației Națiunilor Unite.

Hotârîri la Caracas
• GUVERNUL venezuelean 

a anunțat în mod oficial trei 
hotărîri importante care urmea
ză a fi prezentate națiunii de 
către președintele țării, Carlos 
Andres Perez. Este vorba de na
ționalizarea industriei petroliere, 
a industriei fierului șl restabi
lirea relațiilor diplomatice cu 
Cuba.

Naționalizarea industriei fie
rului va fi comunicată de către 
președinte la 3 decembrie a.c., 
naționalizarea industriei petro
liere — în mesajul adresat cu 
ocazia Anului nou, iar restabi
lirea relațiilor diplomatice cu 
Cuba — pînă la sfîrșitul lunii 
viitoare.

Conferința laburiștilor 
britanici

0 PRIMUL ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, a luat 
cuvintul joi, în cadrul Conferin
ței naționale a Partidului Labu
rist. Vorbind în calitate de lider 
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făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, precum și 
la principiile politicii externe a 
României.

„MAGYAR NEMZET" și „MA
GYAR HIRLAP" consacră. la 
rîndul lor, materiale lucrărilor 
Congresului comuniștilor din 
țara noastră,

în corespondența sa din 
București, ziarul „L’UNITA", 
organ al Partidului Comunist 
Italian, relevă că problemele 
economice și ale transformării 
societății românești, care s-au 
aflat în centrul raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au ocupat un loc im
portant și în cursul dezbaterilor 
Congresului. După ce sint sub
liniate rezultatele pozitive ob
ținute de țara noastră pînă 
acum datorită conducerii de că
tre partidul comunist și a orien
tării sale, este evidențiată 
semnificația Programului P.C.R., 
pe care Congresul a fost chemat 
să îl aprobe și rolul său în dez
voltarea ulterioară a țării. Zia
rul menționează, de asemenea, 
că din discuții a reieșit necesi
tatea modernizării continue a e- 
conomiei, pentru a se asigura 
deplinul succes al planului cin
cinal și realizarea sa înainte de 
termen, precum și pregătirea 
viitorului plan pe anii 1976—1980. 
Cotidianul citat relevă faptul că 
dezbaterile au fost caracteriza
te de deplina adeziune a dele- 
gaților față de liniile fundamen
tale ale raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
față de propunerea realegerii 
sale în funcția de secretar ge
neral al partidului.

Ziarul „AVANTI", organ al 
Partidului Socialist Italian, re
ferindu-se la locul pe care 
l-au ocupat în raportul secre
tarului general al P.C.R. pro
blemele economice interne și 
cele referitoare la situația eco
nomică internațională și la 
criza energetică, a menționat 
că necesitatea utilizării mai 
raționale a materiilor prime și 
a combustibililor a determinat 
ca în cadrul dezbaterilor să 
fie punctată problema unui 
program precis de economii și 
de I luptă împotriva risipei. Se 
relevă, de asemenea, faptul că 
România își creează un pro
gram radical de modernizare 
tehnică și de utilizare a sec
toarelor industriale și a tehno
logiei celei mai avansate pen
tru a realiza produse cît mai 
competitive din punct de ve
dere calitativ și cantitativ. Se 
menționează, de asemenea, că 
vorbitorii s-au axat în cursul 
dezbaterilor și pe probleme 
privind învățămîntul, tineretul, 
cultura.

Ziarul francez „LE FIGARO" 
își intitulează informația refe
ritoare la dezbaterile din ca
drul celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român: 
„România — o diplomație care 
suscită stimă și prietenie".

Cotidianul britanic „FINAN
CIAL TIMES" reliefează în
tr-o corespondență pe două 
coloane din București îndeo
sebi relațiile țării noastre cu 
Marea Britanie și faptul că în 
raportul prezentat Congresului 
de Nicolae Ceaușescu este sub
liniată semnificația colaborării 
și a unității dintre partidele 
comuniste și partidele socia
liste, fapt de primă importanță 
în lupta pentru justiție socială 
și pace în lume. Ziarul men
ționează în acest sens faptul 
că în calitate de invitați la 
Congres se află și delegații 
unui număr important de par
tide socialiste și social-demo- 
crațe.

Despre desfășurarea Congre
sului al Xl-lea al Partidului și 
documentele acestuia infor
mează pe larg și agențiile in
ternaționale de presă. Astfel, 
ASSOCIATED PRESS scrie că, 
adoptînd programul economic 
pentru perioada 1976—1980 și 
furnizînd liniile directoare pînă 
în 1990, Congresul a aprobat 
programul de industrializare a 
României pentru viitor, în le
gătură cu care agenția publi
că o serie de cifre. în ce pri
vește pacea și securitatea, a- 
genția citată relevă că docu
mentul face apel la o mai largă 
cooperare între toate statele, 
menționind că programul — 
„Carta ideologică fundamentală 
a partidului — este primul docu
ment de acest fel din istoria 
P.C.R.".

al partidului, premierul a făcut 
o trecere ;în revistă a probleme
lor cu care este confruntată țara 
și, totodată, a prezentat liniile 
directoare ale politicii laburiste, 
care sînt și ale actualului gu
vern.

„Este de datoria noastră să 
acționăm cu răspundere și să 
prezentăm națiunii toate faptele 
așa cum sînt" — a spus Harold 
Wilson. Vorbitorul a menționat 
că „o criză fără precedent ame
nință țara" și că de data aceas
ta „va fi mai greu decît oricind 
în istoria generației noastre". 
Printre cauzele acestei situații, 
care afectează și numeroase alte 
țări, liderul Partidului Laburist 
a citat creșterea prețurilor ma
teriilor prime, adîncirea inegali
tăților dintre țări.

0 CONSILIUL militar ad
ministrativ provizoriu din E- 
tiopia a ales pe generalul Te
feri Banti, comandantul ce
lei de-a doua divizii a ar
matei etiopiene, staționată în 
provincia Eritreea, în func
ția de președinte al Consiliu
lui. Teferi Banti îl înlocu
iește în acest post pe ge
neralul Aman Michael An- 
dom, care a fost ucis sîm- 
băta trecută, la reședința sa, 
în cursul unui schimb de 
focuri. Agenția etiopiană de 
presă precizează că în țară 
domnește liniștea, activitatea 
desfășurîndu-se în mod nor
mal.

/

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU 
SECURITATE Șl COOPERARE ÎN EUROPA

Una dintre preocupările majore ale subcomisiei pentru cul
tură din cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare de la 
Geneva a constituit-o găsirea unei formule adecvate care să ex
prime interesele tuturor țărilor participante în problema accesu
lui reciproc la realizările culturale ale celorlalte țări.

Această idee, la formularea 
căreia a contribuit activ și dele
gația română, vizează găsirea 
căilor și mijloacelor celor mai 
potrivite pentru a permite tu
turor accesul cît mai complet la 
creațiile de arfă ale celorlalte 
popoare, la tezaurul de cultură 
din trecut și de azi.

In spiritul deplinului respect 
pentru valorile culturale ale 
celorlalte popoare, fie ele mari 
sau mici, statele participante 
preconizează o serie de măsuri 
care asigură o circulație în toate 
direcțiile a realizărilor lor în 
acest domeniu, fiecare stat fiind 
în egală măsură interesat să 
primească, dar și să ofere spre

Dezbaterile din Adunarea Generală 
a O.N.U.

POZIJIA ROMÂNIEI PRIVIND RESTABILIREA 
DREPTURILOR LEGITIME IN O.N.U.

ALE GUVERNULUI REGAL DE UNIUNE 
NAȚIONALĂ AL CAMBODGIEI

în ședința plenară de miercuri 
noaptea a Adunării Generale, am
basadorul țării noastre la Națiu
nile Unite. Ion Datcu, a prezentat 
poziția României față de proble
ma .restabilirii drepturilor legiti
me In O.N.U. ale Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam
bodgiei".

Subliniind că România s-a pro
nunțat cu fermitate pentru res
pectarea dreptului fiecărei țări, al 
fiecărui popor, de a-și hotărî sin
gur soarta, fără nici un fel de 
amestec sau intervenție străină, 
reprezentantul român a arătat că 
țara noastră a făcut din inadmlsi- 
bilitatea intervenției în treburile 
interne ale altor state unul din 
principiile fundamentale ale poli
ticii sale externe. Consecventă in 
aplicarea acestui principiu — a

Sao Tome 
și Principe
Prin semnarea la Alger a 

acordului privind proclama
rea oficială, la 12 iulie 1915, 
a independenței insulelor Sâo 
Tome și Principe, mișcarea 
de independență a popoare
lor din aceste teritorii, aflate 
sub administrație portughe
ză, obține o importantă 
victorie. Observatorii politici 
și diplomatici apreciază că 
acest act se înscrie în cadrul 
noilor orientări ale actualu
lui guvern portughez de în
lăturare consecventă a trecu
tului colonial.

Sâo Tome și Principe sînt 
două insule vulcanice situate 
Ia aproximativ 200 kilometri 
de coasta vestică a Africii, 
în Golful Guineea. Descope
rite de portughezi în 1471, 
Sâo Tome (836 km.p.) și
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Principe (119 km.p.) le-au 
servit acestora ca loc de es
cală și antrepozit în drumul 
lor spre Indii. în 1963 au de
venit „provincie de peste 
mare", insulele au 76 218 lo
cuitori. 7 000 dintre aceștia 
trăind în orașul Sâo Tom6, 
capitala arhipelagului.

Economia lor este aproape 
în exclusivitate agrară : se 
cultivă cafea, nuci de cocos, 
ulei de palmier și, mai ales, 
cacao, producția la această 
cultură reprezentînd două 
treimi din exporturile tării.

în 1961 a fost creată Miș
carea de Eliberare din Sâo 
Tomă și Principe — 
M.L.S.T.P. — care a militat 
pentru recunoașterea dreptu
lui populației arhipelagului 
la autodeterminare și inde
pendență. Cu ocazia negocie
rilor purtate la Alger condu
cătorul delegației M.L.S.T.P., 
Miguel Trouvoada, a decla
rat ziariștilor : „Poporul nos
tru cere independența^ totală 
a tării, el fiind unit în jurul 
M.L.S.T.P., singura mișcare 
de eliberare națională exis
tentă în țară".

Consecventă acestei poziții, 
delegația M.L.S.T.P. a res
pins, după cum se știe, în 
cursul convorbirilor preli
minare de la Libreville, ideea 
organizării unui referendum 
în zonă. Acordul semnat 
marți, în capitala Algeriei se 
referă mai cu seamă la pro
cesul de transferare a pu
terii, înainte de iulie 1975, și 
la viitorul relațiilor între 
statul independent Sâo Tome 
și Principe și Portugalia. 
Transferul de putere se va 
face prin intermediul unei 
Adunări populare, alegerile 
pentru desemnarea acestei 
adunări urmind a fi organi
zate, sub conducerea unui 
guvern provizoriu de tranzi
ție.

DOINA IOVĂNEL 

cunoaștere ceea ce popoarele 
respective au creat de-a lungul 
istoriei lor.

Statele participante se anga
jează, în cadrul competențelor 
lor, să depună maximum de e- 
forturi și să sprijine adoptarea 
de măsuri concrete care să dea 
consistență acestui deziderat po
litic major al cooperării cultu
rale europene.

Accesul la realizările culturale 
ale altor popoare va contribui 
nu numai la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, dar și la o mai 
deplină înțelegere, în spiritul 
respectului și stimei, baza trai
nică a cooperării largi în toate 
domeniile culturii.

arătat vorbitorul — România a 
condamnat intervenția străină In 
Cambodgia, comisă în urmă cu 4 
ani de către cel care au plănuit 
șl executat lovitura de stat Împo
triva guvernului legal al Cambod- 
giei și a șefului legitim al acestui 
stat.

Arăttnd că Națiunile Unite, sta
tele membre, au datoria de a nu 
permite ca consecințele interven
ției străine in Cambodgia să fie 
transpuse pe planul O.N.U. prln- 
tr-o reprezentare ilegală a acestei 
țări, ambasadorul român a su
bliniat că acest lucru este cu atît 
mai imperios cu cît este vorba de 
o țară mică, victimă a intervenției 
străine. Ceea ce cerem noi, a spus 
vorbitorul, nu este ca O.N.U. să 
ofere soluții poporului cambod
gian pentru problemele care il pri
vesc direct, ci ca O.N.U. să res
pecte voința acestui popor, punlnd 
capăt actualei situații ilegale și in
juste în ce privește reprezentarea 
țării sale în O.N.U.

România, relevă ambasadorul 
Ion Datcu, sprijină cu hotărîre 
Frontul Unit Național șl Guvernul 
Regal de Uniune Națională 
(GRUNC), prezidate de prințul 
Norodom Sianuk, setul statului, în 
lupta lor justă pentru edificarea 
unei Cambodgii libere, indepen
dente și democratice, pentru în
făptuirea aspirațiilor legitime ale 
poporului cambodgian. Guvernul 
român consideră că numai 
GRUNC are dreptul și capacitatea 
de a exprima aspirațiile, interesele 
și voința poporului cambodgian și, 
în consecință, numai el are calita
tea de a reprezenta această țară 
în O.N.U.

Reprezentantul român s-a pro
nunțat, totodată, împotriva pro
iectului de rezoluție al celor 23 
de state occidentale care, în esen
ță, vizează Ignorarea de către 
O.N.U. a problemei reprezentării 
Cambodgiei, sub pretextul că ar 
trebui să lăsăm poporul khmer 
să-și rezolve singur problemele 
sale politice. Rezoluția menționată 
conținea, de asemenea, paragrafe 
prin care era încurajat amestecul 
O.N.U. în treburile interne ale 
ponorului cambodgian.

Ambasadorul țării noastre s-a 
pronunțat în favoarea proiectului 
de rezoluție al celor 37 de state 
nealiniate și socialiste, privind res- 
stabllirea drepturilor legitime în 
O.N.U. ale Guvernului Regal de 
Uniune Națională.

înainte de a fi supusă la vot și 
a fi adoptată (cu 56 de voturi pen
tru, 54 împotrivă șl 24 abțineri), 
rezoluția celor 23 de state occiden
tale a suferit o modificare esen
țială, ca urmare a unui amenda
ment supus de autorii proiectului 
de rezoluție al statelor nealiniate 
șl socialiste, între care și Româ
nia. Prin acest amendament, Adu
narea Generală hotărăște să nu se 
întreprindă nici o acțiune în pro
blema dezbătută pînă ce statele 
membre nu vor examina raportul 
ce urmează a fi întocmit de secre
tarul general al O.N.U. asupra a- 
cestei chestiuni. Amendamentul a 
neutralizat. în fapt, toate celelalte 
prevederi ale rezoluției țărilor oc
cidentale.

Drumurile mele au traver
sat, vara aceasta, din nou 
Iugoslavia trecind și prin 
frumosul „oraș alb" — Bel
gradul, a cărui poziție pe 
malurile Dunării și Savei am 
admirat-o de mai multe ori. 
Dlntr-o pornire de călător 
romantic, eliberat de orice 
griji oficiale și protocolare, 
am colindat în voie străzile 
capitalei tării vecine și prie
tene, am intrat în muzee, în 
magazine, am lăsat mașina să 
alunece pe bulevardele largi 
din Novi-Beograd, încercînd 
astfel senzația vieții zilnice 
a localnicului. Pentru Iugo
slavia, Belgradul este, într-a- 
devăr, locul unde se poate 
înregistra pulsul de ansam
blu al evoluției sociale și e- 
conomice, al nivelului de trai, 
al originalității arhitecturii 
noi, al multiplelor căi de pro
gres — la tot pasul și în mod 
exemplar purtînd vizibile 
semne ale reușitei. Mărturi
sesc că această stare de a- 
fectivitate se datorește, în 
bună măsură, și oamenilor 
care m-au‘ insotit la primele 
mele călătorii, unor tineri 
belgrădeni. Ei se oferă cu 
atîta ardoare să-ti arate ceea 
ce este mai frumos încît este 
imposibil să nu devii un în
drăgostit de oameni, de oraș 
și — prin oraș — de tară.

îi întrece cineva pe belgră
deni în oficiile de gazdă ? 
m-am întrebat, cred, de fie
care dată cînd am avut oca
zia să trec prin punctul de 
frontieră Stamora-Moravita. 
Dacă un răspuns total afir
mativ nu pot nici azi să dau, 
oricum mi-e ușor să recu
nosc că au cel puțin un egal: 
locuitorii orașului Sarajevo. 
Spre deosebire de primii, a- 
ceștia din urmă dețin două 
argumente în plus în favoarea 
mindriei lor : mozaicul extra
ordinar al unor civilizații bal
canice (în sensul ei foarte 
bun) și istoria. Coborînd, a- 
nul trecut, în gara Sarajevo, 
corespondentul revistei „Mla- 
dost" care mă aștepta m-a 
întrebat aproape în același 
timp cu sofia lui : — „Cu
noașteți pe Ivo Andrici și lu
mea scrierilor lui — „Mal 
țineți minte împușcătura de 
la 28 iunie 1914, acel cartuș 
care se zice că a fost primul 
din întîiul război mondial 
Atunci, voiau ei să mă asi
gure, pregătiti-vă pentru o 
călătorie ale cărei coordona
te sînt stabilite între tradi
țiile poporului, mărturiile 
luptelor pentru dreptate si li
bertate, și ceea ce socialis
mul a adus nou pe aceste 
meleaguri. Ca si belgrădenii, 
cei din Sarajevo folosesc, în 
prezentarea orașului lor, teh
nica „decupajului", te pun fa
tă în fată cu imagini,..cu sce
ne de viată, cu monumente și 
întimplări, astfel ca tu însuți 
să reconstitui întregul din 
părți. Sarajevo — grădina na
turală, crescută într-o pilnie 
intramontană. Sarajevo — o- 
raș dominat de moschei și 
minarete. Sarajevo — arhi- 
tectură balcanică, arhitectură 
austro-ungară, arhitectură ul- 
tra-modernă. Sarajevo — lo
cul de unde Gavril Princip a 
slobozit glontul revoltei con
tra dominației străine, cen
trul unor indirjite rezistente 
și lupte antifasciste, dar și 
centru al revoluției iugoslave 
proletare. O flacără arde veș
nic într-o piațetă, amintind 
sacrificiul făcut de locuitori 
în favoarea libertății.

• UN IMPORTANT ZÂCĂMINT PETROLIFER SUBMARIN, 
care ar putea produce, potrivit primelor estimări, 400 000 barili pe zi, 
a fost descoperit recent la 80 kilometri de coasta Braziliei (anunță 
Agenția France Presse). Dacă Importanța acestei descoperiri se 
confirmă, Brazilia, care produce în prezent 200 000 barili pe zi, 
dar consumă 000 000 barili, ar putea să acopere în anii viitori 
aproape 80 le sută din necesarul de petrol al țării, a NU-I 
PLĂCEA PUBLICITATEA. Acesta este motivul pentru care facto
rul poștal Frank Sosienski din Louisville (Kentucky) strînsese 
la el acasă, în decursul a șase ani, cincisprezece tone de pros
pecte, cataloage și diferite alte materiale publicitare adresate de 
firmele interesate locuitorilor din Louisville. Colegilor lui Frank 
Sosienski le-au trebuit mai multe luni pentru a distribui, cu 
cîțlva ani întîrziere, curierul stocat. • CEL MAI VECHI COTI
DIAN DIN ITALIA. „Corrlere Mercantile", a sărbătorit miercuri 
150 de ani de la apariție. In ediția specială pregătită cu această 
ocazie șe reamintește „marea contribuție adusă de „Corriere 
Mercantile" la unificarea Italiei", ca și colaborarea unor scriitori 
de renume ca Balzac, Zola și Dickens. 0 LOUIS RUSSEL, CEL 
MAI VECHI SUPRAVIEȚUITOR AL UNUI TRANSPLANT DE 
INIMĂ DIN LUME, a decedat miercuri la Spitalul universitar din 
Virginia, la Richmond. In virstă de 49 ani, Louis Russel a trăit 
șase ani, trei luni și două zile purtînd inima unui tînăr de 17 
ani ce i-a fost grefată la același spital din Richmond. Decana 
transplanturilor de Inimă este acum Bette Anick, care a primit 
o nouă inimă la 21 octombrie 1968 la Spitalul St. Luc din Milwan- 
kee. Louis Russel s-a bucurat de o sănătate excelentă pînă la 
7 octombrie anul trecut cînd a acuzat dureri ale inimii, medicii 
lmplantîndu-< la 11 octombrie un stimulator cardiac. 0 UN PRO
IECTOR DESTINAT UȘURĂRII CERCETĂRILOR . ÎN TIMPUL 
NOPȚII a fost experimentat de garda de coastă americană. Acest 
proiector, funcționlnd pe bază de xenon, are o putere de 30 
kilowați. Montat pe un avion ce zboară la o înălțime de 900 
metri, el este suficient de puternic nentru a face lumină pe o 
zonă cu un diametru de peste un kilometrul Oricine s-ar găsi 
In acest cerc de lumină poate să citească ziarul ca în plină zi. 
0 SCADE NUMĂRUL TURIȘTILOR STRĂINI CARE VIZITEAZĂ 
ITALIA. Conform cifrelor furnizate de Institutul Italian de sta
tistică, numărul vizitatorilor străini s-a micșorat cu 9,5 la sută 
in prfmele luni ale anului 1974 față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Intre Ianuarie șl iulie 1974 în Italia au venit 7 145 000 tu
riști străini In comparație cu 7 895 000 sosiți în 1973, precizează 
același institut. 0 ÎN UNGARIA S-AU NĂSCUT MIERCURI PA
TRU GEMENI Cei patru copii — fetițe —, împreună cu mama 
lor. în virstă de 21 de ani, se simt bine. Un asemenea caz nu a 
mai avut loc in Ungaria de mai bine de 20 de ani. 0 UN VĂL 
DE FRIG CARE S-A ABĂTUT ASUPRA MEXICULUI a cauzat 
moartea a șase persoane in Ciudad de Mexico. In împrejurimile 
capitalei, temperatura a coborit cu 10,5 grade sub zero, fenomen 
nemaltntîlnlt in ultimii 25 de ani. De menționat este faptul că 
pentru a doua oară în decursul unei luni frigul face victime 
în Mexic.

„Scînteia 
tineretului**
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Porumbeii din Sarajevo
Oraș cu 320 000 de locuitori, 

Sarajevo este astăzi în pro
porție de circa 60 la sută un 
oraș nou. In centru s-a folo
sit cu maximum de grijă fie
care loc, în așa fel încît ni
mic din frumusețea peisaju
lui traditional să nu fie afec
tat. Un șir de hoteluri moder
ne — „Europa", „Bristol", 
„Terme", un foarte frumos 
complex studențesc „Brat- 
stvo-edinstvo", un excelent 
complex cultural-sportiv pen
tru tineret, „Skenderija", că
ruia probabil cu greu 1 se 
poate găsi un egal in Euro
pa s-au implantat in locurile 
libere. în rest, orașul a cres
cut pe coline, centura de 
blocuri noi contrastind foarte 
plăcut, ca un zid de cetate 
albă, cu micile construcții 
vechi, aglomerate pe străduțe 
înguste, unele datind de pes
te o jumătate de mileniu.

Grija pentru păstrarea „ae
rului local" este exemplară 
la cetățenii din Sarajevo. Ei 
cultivă și azi meșteșuguri 
tradiționale — aurăria, argin
tăria, tapiseria, sînt mîndri 
de bazarul lor cu mii și mii 
de obiecte diferite, au făcut 
să crească numărul micilor 
restaurante cu specific natio
nal, pe care le frecventează 
cu o plăcere parcă și mai 
autentică decît francezii bu- 
ticile lor. Seara, cîntă tam
burine prin aceste localuri, 
întunericul țese fantasme 
picturale pe străzi, ' miroase 
a cafea bine prăjită, se con
sumă în număr impresionant 
un fel de mititei (mult mai 
mici decît ai noștri) cu boia 
de ardei și lipii gustoase. 
Se spun legende în fata pa
harelor și se rostesc decla
rații de dragoste în acest oraș 
unde, în unele cartiere, se 
mai păstrează tradiția peți- 
tului de pe vremea imperiu
lui otoman, cînd la casa cu 
fete se construia o fereastră 
specială ce permitea candi
datelor Ia măritiș să-i pri
vească pe cei ce le făceau 
curte, văzîndu-1 fără a fi ele 
însele văzute.

Am fost Ia Sarajevo. în
tr-o mare fabrică de confec
ții, am stat de vorbă cu multi 
tineri. Ceea ce e tradiție face 
parte din ființa lor, din mîn- 
dria lor — si locuitorii din 
Bosnia-Herfegovina sînt re
cunoscut! în această privință 
—, dar valențele atracției 
spre modern sînt tot așa de 
puternice ca oriunde. Lu
crează mult și cu gust, con
fecțiile pe care le produo 
bucurîndn-se de succes în 
tară și departe peste hotare. 
Fabrica de confecții este în
să numai una din cele 240 
de întreprinderi ale orașului, 
cea mai mare, „Energoin- 
vest", numărînd ea însăși 26 
de uzine, 4 mine, 7 birouri de 
proiectare, numeroase alte 
centre : de cercetare, de cal
cul etc.

Evoluînd între gustul tra
diției și avîntul industriali
zării moderne, Sarajevo e do
minat, prin virstă, de popu
lația tinără. Adică de ro- 
mantism.

Pentru străini el cultivă în >< 
mod special un colt plin de 
originalitate : o piață cu mii 
de porumbei. Dacă dai un 
pumn de grăunte porumbei
lor, se zice, vei reveni aici 
cu siguranță.

...N-am auzit ca pînă acum 
să fi existat cineva în stare 
a rezista plăcutei invitații 1

EUGEN FLORESCU

Preocupări 
pe agenda noului 

guvern italian

Noul guvern italian, pre
zidat de Aldo Moro, s-a în
trunit, miercuri seara, pentru 
a desemna subsecretarii de 
stat și a procedat la atribui
rea funcțiilor de miniștri fără 
portofoliu.

Cel de-al 37-lea cabinet italian 
din perioada postbelică — coali
ție bipartită formată din demo- 
crat-creștini și republicani — 
numără 23 de ministere, dintre 
care 19 sînt conduse de demo- 
crat-creștini, iar patru de repu
blicani,, care dețin și funcția de 
vicepreședinte al guvernului a- 
tribuită lui Ugo La Malfa, pre
mierul fiind, după cum se știe, 
reprezentant al P.D.C.

După cum informează agen
ția A.N.S.A., la sfîrșitul reuniu
nii ministeriale, Giovanni Mar- 
cora, ministrul agriculturii, a a- 
nunțat presa că viitoarea ședin
ță a guvernului va avea loc sîm- 
bătă, 30 noiembrie, cînd se va 
discuta decretul privind refor
ma organismului italian al radio- 
televiziunii.

Se așteaptă ca, după primirea 
învestiturii, guvernul să inițieze 
o activitate susținută pentru a 
pune capăt dificultăților econo
mice, financiare și sociale pe 
care le întîmpină Italia. De alt
fel, s-a subliniat că lupta împo
triva inflației și a recesiunii ră
mîne obiectivul central al nou
lui guvern, care va trebui să frî- 
neze accelerarea ritmului de 
creștere a costului vieții și să 
impulsioneze relansarea produc
ției industriale. Dar, a declarat 
recent Aldo Moro, „aceste pro
bleme nu vor putea fi soluțio
nate nici într-o zi și nici într-o 
lună".
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