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ȘEDINȚA COMITETULUI 
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 29 noiembrie 1974 a avut 

loc ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței s-a trecut la con
stituirea Biroului Permanent a! Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
— organism care asigură coordonarea 
operativă a activității de partid și de 
stat. Biroul Permanent este condus de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și mai are in 
componența sa pe următorii tovarăși : 
Manea Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului și ministru 
al comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.

în continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a luat în discuție unele măsuri cu 
privire la modul de lucru al Comitetu
lui Politic Executiv, al Secretariatului 
C.C. al P.C.R., al Biroului Permanent 
al Comitetului Politic Executiv și al sec
țiilor și comisiilor C.C. al P.C.R. în a- 
cest cadru secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat necesitatea luării unor mă
suri ferme pentru a asigura o bună or
ganizare a muncii de îndeplinire a Ho- 
tărîrilor Congresului al Xl-lea și o bună 
funcționare a organelor de conducere 
ale partidului. Toți membrii și membrii 
supleanți ai C.C. al P.C.R. și ai Comi
siei Centrale de revizie trebuie să des

fășoare o intensă activitate în orga
nele de partid sau de stat, să fie e- 
xemplu în munca de aplicare în viață 
a Programului partidului, să mobili
zeze masele pentru traducerea în viață 
a istoricelor hotărîri ale celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a discutat, de asemenea, 
unele măsuri ce trebuie întreprinse în 
vederea pregătirii alegerilor pentru 
Marea Adunare Națională și consiliile 
populare, care vor avea loc la începu
tul anului 1975.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
eliberarea tovarășului Emil Drăgănes- 
cu din funcția de președinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, urmînd 
ca în calitate de viceprim-ministru să 
coordoneze unele sectoare economice. 
S-a hotărît ca tovarășul Mihai Mari
nescu să fie numit viceprim-ministru al 
guvernului și președinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, urmînd a fi eli
berat din funcția de prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale.

Comitetul Politic Executiv a hotărît 
eliberarea tovarășului Matei Ghigiu 
din funcția de ministru al construcțiilor 
industriale și numirea în această func
ție a tovarășului Vasile Bumbăcea.

Tovarășii Petre Dănică și Constantin 
Dăscălescu au fost numiți șefi de sec
ție la Comitetul Central al Partidului.

Comitetul Politic Executiv a discutat 
și rezolvat unele probleme din dome
niul relațiilor internaționale.

„Realegîndu-vă în înalta funcție de secretar general 
al P. C. R., Congresul a exprimat stima și dragostea 
pe care vi le purtăm, hotărîrea de a vă urma 

neabătut, iubite tovarășe Ceaușescu"

Pentru 
epoci mari, 
oameni mari

Acad. prof.
Em. Condurache

M-am bucurat de marea 
cinste de a fi participat Ia 
lucrările Congresului al 
Xl-lea al partidului în carii-*  
tate de delegat. Această sa
tisfacție a fost cu atit mai 
mare cu cit am trăit direct 
dezbaterile Congresului și 
mai cu seamă dezbaterile 
prilejuite de Raportul atit de 
amplu, atit de clar, atit de 
profund din punct de vedere 
teoretic și practic prezentat 
de secretarul general al parti
dului.

Și ca membru de partid și 
ca istoric, pot să afirm insă 
că momentul cel mai emoțio
nant și cel mai important a 
fost realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secre
tar general al partidului nos
tru. Noi toți considerăm că 
realegerea secretarului ge
neral nu constituie numai o 
răsplată binemeritată a unei 
activități neobosite dar și o 
garanție a punerii în practi
că a programului partidului, 
program amplu, de mare su
flu, program ambițios, am 
putea spune, dacă n-am ști 
că această ambiție are in 
spatele său un efort attt de 
stăruitor și o capacitate de 
lucru dovedite în toate Îm
prejurările.

Mi se pare că această rea
legere trebuie subliniată și 
prin faptul continuității. Ca 
istoric, pot să afirm că 
în marile perioade ale is
toriei patriei și ale istoriei 

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ne exprimăm recunoștința noastră față de cel 
mai iubit și mai devotat fiu al poporului

Strălucită demonstrație 
a clarviziunii partidului

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român ne umple și nouă, stu
denților băimăreni, inimile de 
mindrie. Acest act exprimă 
înalta prețuire adusă de întregul 
popor celui mai iubit fiu al său. 
în aceste momente noi, viitorii 
educatori, ne angajăm ca în 
nobila profesie de dascăli să ne 
pregătim multilateral pentru a 
fi capabili să răspundem înal
telor îndatoriri ale profesiei 
noastre ca viitori constructori ai 
societății comuniste. Ne expri
măm profunda noastră recunoș
tință față de activitatea neobo
sită pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o pune în slujba înflo
ririi patriei, pentru ca întreaga

Otilia Olteanu
vicepreședintă a Consiliului 

A.S.C. din Institutul de 
învățămînt pedagogic Baia Mare

noastră națiune socialistă să tră
iască demn. în condiții minuna
te, făurite prin munca între
gului popor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat, 
militant pentru cauza păcii în 
lume, are o contribuție esenția
lă la elaborarea politicii parti
dului nostru, la trasarea căilor 
pe care națiunea noastră merge 
înainte. Spiritul său vizionar, 
cutezător și-a pus amprenta pe 
toate actele istorice menite să 
prefigureze viitorul țării, să ne 
apropie de comunism.

De aceea, înalta chemare ros
tită de secretarul general al 
partidului de la tribuna Congre
sului, de a învăța, de a ne pre
găti pentru muncă și viață, 
constituie legea neabătută după 
care trebuie să ne conducem 
pentru ridicarea patriei noastre

(Continuare în pag. a Ill-a)

Suflet 
din sufletul 

neamului 
românesc

Florea Manea
strungar 

la Centrala industrială 
de produse anorganice 

Rm. Vîlcea
Alături de toți colegii mei 

de muncă am urmărit cu un 
viu interes lucrările Con
gresului al Xl-lea al partidu
lui care, cu o înaltă respon
sabilitate comunistă, a hotărît 
liniile de forță ale dezvoltării 
viitoare a patriei noastre, a 
ascensiunii ei pe magistralele 
împlinirilor de mîine. Am ră
mas profund impresionat de 
excepționala clarviziune cu 
care Raportul prezentat Con
gresului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a abordat 
principalele probleme ale vie
ții interne și internaționale, 
problemele dezvoltării multi
laterale a României socialiste. 
Personalitatea exemplară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător comunist, 
cu un înalt orizont de gîndire, 
este expresia cea mai înaltă a 
însușirilor poporului nostru, 
reprezintă modelul pe care 
noi toți, prin ceea ce avem 
mai bun, aspirăm să-l reali
zăm. Sîntem mîndri că în 
fruntea partidului avem un 
asemenea comunist, un ase
menea om, pe care întreaga 
noastră națiune îl consacră 
drept primul său fiu.

Am ascultat cu o vie emo
ție cuvintele rostite de secre
tarul general al partidului cu 
privire la propunerea organi
zației de partid a Capitalei, 
am apreciat încă o dată înal
ta modestie, desăvîrșita prin
cipialitate a tovarășului

(Continuare în pag. a Ill-a)

Zilele acestui sfîrșit de noiembrie vor rămîne adine încrus
tate în istoria contemporană a României socialiste. Vor rămîne 
înscrise ca piatra de hotar a unei etape noi, ca unul din acele 
supreme momente în care un popor cu o experiență de două 
ori milenară examinînd cu exigență drumul parcurs, întoc
mind bilanțul a ceea ce a înfăptuit, investighează cu maturitate 
propriul său viitor. Vor rămîne înscrise ca o impresionantă măr
turie a desăvîrșitei unități de gîndire și acțiune dintre partid 
și popor, a perfectei contopiri dintre voința națiunii și poli
tica comuniștilor. Vor rămîne înscrise, purtîndu-și în timp 
ecourile, ca o strălucită demonstrație a clarviziunii Partidului 
Comunist Român, a principialității sale profunde, asociată 
dialectic cu spiritul creator, cu îndrăzneala constructivă, cu 
vocația înnoirii. Vor trece anii, dar peste zilele acestui sfîrșit 
de noiembrie nu se va putea așterne uitarea pentru că ele 
vor însemna pentru totdeauna zilele celui de al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Forumul comuniștilor a reprezentat, în fapt, forumul în
tregului popor. Sub cupola Sălii Palatului s-a aflat națiunea 
toată — cu gîndurile ei, cu faptele de muncă și cu aspirațiile 
ce o animă. Au dovedit-o nu numai telegramele și mesajele 
ce într-un șuvoi neîntrerupt au sosit pe adresa Congresului, 
nu numai realizările în producție mai impresionante ca ori- 
cînd, ci și vibrantele și spontanele manifestări care au încu
nunat acel moment de vîrf al Congresului: realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în fruncția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. In acest act de majoră semnifi
cație și-a găsit expresie înalta prețuire, dragostea și recunoș

tința față de comunistul încercat, față de înflăcăratul patriot 
și consecventul internaționalist, care în fruntea partidului și 
a poporului nostru acționează strălucit, dăruindu-și întreaga 
energie cauzei mărețe a socialismului și comunismului. Re
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al 
partidului ilustrează în modul cel mai elocvent voința hotărită 
a tuturor comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei noastre 
de a vedea asigurată continuitatea istoricii opere pe care o 
realizăm, de a se asigura amplificarea succeselor de pînă 
acum, dobindirea unor noi biruințe în făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, în înaintarea României spre 
comunism. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului conferă garanția victoriilor noastre de astăzi și 
de miine, a făuririi acelui viitor către care au aspirat cei mai 
buni fii ai poporului nostru, viitor care se naște din prezentul 
de neostenite eforturi.

Cel de al Xl-lea Congres al partidului a însemnat un emo
ționant dialog cu viitorul; tot ceea ce am realizat s-a exa
minat prin prizma a ceea ce mai avem de realizat, succesele 
dobîndite au fost apreciate ca un punct de pornire spre trep
tele superioare ale socialismului și comunismului, prefigurate 
în documentele pe care comuniștii le-au dezbătut și pe care 
Congresul, unanim, le-a aprobat. Sentimentul justificat de 
mindrie patriotică pentru înfăptuirile noastre nu poate și nici

„SCÎNTEIA TINERETULUI"
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Așa cum ne-a chemat 

secretarul general al partidului 

Esențial este acum să 
trecem la înfăptuirea 

a ceea ce ne-am 
produs!
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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU

• Conducătorul delegației Uniunii 
Socialiste Arabe din Republica Arabă 
Egipt

• Conducătorul delegației Partidului 
Poporului din Mauritania

• Conducătorul delegației Consiliului 
Revoluționar Suprem al Somaliei

• Conducătorul delegației Partidului 
Liberal Autentic din Liberia

• Conducătorul delegației' Partidului 
Socialist Desturian din Tunisia

• Conducătorul delegației Partidului 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde — P. A. I. G. C,

RELATAREA ÎNTREVEDERILOR IN PAG. A 5-A
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POPORUL ROMÂN SEMNEAZĂ ÎN UNANIMITATE
Avem o linie generală politică justă; 

avem un partid puternic; avem puter
nice organizații de masă și obștești; 
in cadrul Frontului Unității Socialiste 
sint unite toate forțele națiunii noastre 
socialiste. Putem spune, deci, că, atît 
din punct de vedere politic, cit și orga
nizatoric, dispunem de cadrul corespun
zător desfășurării cu succes a muncii 
de înfăptuire a Programului și Directi
velor. Decisivă este acum activitatea 
concretă, politică și organizatorică, de 
realizare in viață a hotăririlor. Este♦ 
necesar să asigurăm o conducere știin
țifică in toate domeniile de activitate, 
o bună organizare a muncii practice 
pentru înfăptuirea neabătută a liniei 
generale a partidului, a politicii inter
ne și externe a statului nostru.

NICOLAE CEAUȘESCU

Exprimînd sentimentele de 
legitimă mîndrie patriotică, de 
nețărmurită bucurie și profundă 
satisfacție, ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii din Ca
pitală, — scrie intr-una din 
miile de telegrame trimise Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — Comi
tetul Municipal București al 
Partidului Comunist Român, are 
prilejul fericit de a vă adre
sa, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. cele 
mai calde și respectuoase feli
citări cu ocazia realegerii dum
neavoastră, de către Congresul 
al XI-lea, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. împreună cu 
întregul popor, trăim cu vie e- 
moție acest moment solemn în 
care înaltul for al comuniștilor 
români, dind glas voinței unani
me a întregului popor, și-a ex- 
primat opțiunea istorică, de lar
gă semnificație politică și pa
triotică. de a vă avea în frun
tea partidului, a țării, chezășie 
trainică a înfăptuirii neabătute 
a Insuflețitoareior obiective ce 
prefigurează modelul dinamic și 
luminos al societății românești 
în următorul pătrar de veac.

Vă rugăm să ne îngăduiți, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, 
ca, în numele celor mai alese 
sentimente de respect și dragos
te fierbinte, să vă urăm ani 
mulți, sănătate, putere de mun
că și noi succese în prodigioasa 
activitate ce o desfășurați în 
fruntea partidului și a țării, 
spre binele și fericirea poporu
lui român, pentru triumful cau
zei progresului și păcii în în
treaga lume.

Comuniștii, întregul colectiv 
de oameni ai muncii din ÎN
TREPRINDEREA DE SÎRMA 
SI PRODUSE DIN SÎRMA 
BUZĂU, se spune într-o aită 
telegramă, au primit cu un 
nespus entuziasm și bucurie bo- 
tărîrea Congresului care a dat 
glas dorinței întregului nostru 
popor, realegînd pe cel mai iu
bit și prețuit fiu al său. emi
nent patriot și încercat con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Colectivul întreprinderii noa
stre, se angajează în fața par
tidului și a dumneavoastră 
personal tovarășe secretar ge
neral, să se integreze fluxului 
general al întregii țări anga
jată în marea operă de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
României pe drumul sigur spre 
comunism.

Colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de Ia I.F.E.T. 
Bistrița, scrie în altă telegramă, 
vă adresează cele mai calde fe
licitări și omagii cu prilejul 
Realegerii in funcția supremă de 

secretar general al P.C.R., și 
vă încredințăm că ne vom de
dica toate puterile noastre de 
muncă pentru traducerea în 
viață a hotăririlor istorice pe 
care le-a adoptat Congresul al 
XI-lea al partidului.

Pînă Ia sfirșitul acestui an 
jubiliar vom realiza peste pla
nul pe 4 ani 18 milioane lei la 
producția globală, 50 milioane 
lei la producția marfă iar peste 
prevederile cincinalului vom ob
ține în această perioadă de timp 
în plus 41 milioane lei valută 
la export și peste 18 milioane 
lei la investiții. Mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, vă 
rugăm să ne permiteți ca aceste 

SlNTEM CONVINȘI CĂ SUB CONDUCEREA 
DUMNEAVOASTRĂ VOM ÎNFĂPTUI 
VIITORUL COMUNIST AL PATRIEI

9 Prin entuziaste mesaje și telegrame colectivele de oameni ai muncii 
își manifestă profunda satisfacție pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului

@ Cea mai grăitoare expresie a adeziunii: hotărîrea de a urma neabătut 
politica partidului

realizări să le alăturăm oma- 
giilor și caldelor felicitări pe 
care vi. le adresează astăzi țara 
întreagă.

Vă dorim viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de 
muncă pentru prosperitatea con
tinuă a poporului nostru, pentru 
pace în lumea întreagă.

în telegrama transmisă de 
colectivul de muncă de la în
treprinderea textilă „11 Iunie" 
Cisnădie, scrie : Sîntem ferm 
convinși și avem deplină sigu
ranță că prin realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român istoricul Program adop
tat de Congresul al XI-lea va 
fi îndeplinit in mod exemplar, 
că suecesele dobîndite pînă acum 
în toate domeniile vor fi ampli
ficate, iar țara noastră va înain
ta neîntrerupt pe calea lumi
noasă a socialismului și comu
nismului. Asigurăm conducerea 
partidului, personal pe tovară
șul Ceaușescu, că muncitorii și 
tehnicienii, inginerii și econo
miștii din întreprinderea noas
tră vor urma cu tot devotamen
tul politica partidului nostru, 
pentru perfecționarea în conti

nuare a activității, pentru a fi 
mereu la înălțimea mărețelor 
sarcini încredințate de partid.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru — scrie 
printre altele în telegrama 
transmisă de Comitetul jude
țean Argeș al P.C.R. — au 
aflat cu imensă bucurie vestea 
că cel de al XI-lea Congres al 
partidului, dind viață voinței 
fierbinți a întregului nostru par
tid și popor, v-a reales pe dum
neavoastră. mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. în aceste momente isto

rice de mare bucurie și de de
plină satisfacție, vă rugăm să 
ne permiteți, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm cele mai călduroase fe
licitări și să exprimăm și cu 
acest prilej dragostea și recu
noștința fierbinte pe care vi le 
purtăm, adeziunea noastră ne
mărginită față de întreaga po
litică internă și externă a par
tidului.

în numele celor peste 80.000 
de comuniști, al tuturor oame
nilor muncii din județul nostru 
— români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — 
scrie îritf-o altă telegramă, Co
mitetul județean de partid Timiș 
vă. roagă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să primiți 
cele mai calde felicitări cu pri
lejul realegerii dumneavoastră, 
de către Congresul al XI-lea, în 
înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român.

Avem convingerea neclintită 
că, avîndu-vă în frunte, partidul 
nostru va înfăptui neabătut ho- 
tărîrile Congresului al XI-lea, 
aspirațiile cele mai nobile ale 
poporului.

Sîntem convinși că realege
rea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului — se spune printre 
altele in telegrama Uniunii 
Scriitorilor din România — 
constituie suprema chezășie că 
înțeleptele și luminoasele hotă- 
rîri ale Congresului al XI-lea 
privind bunăstarea materială și 
spirituală a întregului popor ro
mân vor deveni certitudine și 
piatră de hotar, pentru asigu
rarea independenței și libertă
ții patriei, pentru ca România 
să urce pe culmile cele mai 
de sus ale progresului și civi
lizației umane, printre cele mai 
de frunte puteri ale lumii.

Slujitorii condeiului din 
România socialistă se angajează 
să susțină și pe viitor, cu cea 
mai conștientă convingere și 
responsabilitate comunistă, 
mandatul care vi s-a încredin
țat. Prin operele lor .literare, 
care se vor strădui să se in
spire de la izvorul realităților 
noastre sociale, ca oglindă fi
delă a aspirațiilor și realizări
lor poporului român, scriitorii 
de toate graiurile din România 
vă încredințează că vor face 
tot ce le va fi cu putință ome
nește ca să merite înaltul litiu 
de ajutoare de nădejde ale 
partidului.

In telegrama transmisă de 
Consiliul județean al sindicate
lor Cluj se spune : Dind glas 
înaltelor sentimente patriotice, 
de dragoste fierbinte față de 
partid și popor, față de 
dumneavoastră mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cei peste 220 000 
membri de sindicat din județul 
Cluj, toți cei ce muncesc pe 
aceste plaiuri străbune — ro
mâni, maghiari, germani și alte 
naționalități — vă rugăm să 
primiți cele mal calde felici
tări cu prilejul realegerii dum

neavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
sindicatele din județul Cluj vor 
face totul pentru a-și îndeplini 
atribuțiile cu care sînt inves
tite, situîndu-se la înălțimea 
încrederii ce li s-a acordat de 
către partid, adueîndu-și în și 
mai mare măsură contribuția 
1a înfăptuirea politicii partidu
lui, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

în concordanță cu voința 
unanimă a partidului și a în

tregii națiuni, cu însăși logica 
vieții politice din țara noastră, 
cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român a 
reales, în înalta funcție de se
cretar general al partidului, 
pe cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, omul de numele și 
activitatea căruia se asociază 
izbinzile de însemnătate isto
rică ale României în opera de 
făurire a societății socialiste și 
viitorului comunist al patriei; 
reținem din telegrama trans
misă de Academia de Științe 
Sociale și Politice.

Lupta dumneavoastră dîrză 
din anii grei ai ilegalității, 
munca neobosită și intransi
gentă, plină de dăruire și pa
siune revoluționară din anii 
construcției socialiste, devota
mentul nemărginit pentru cauza 
poporului, a socialismului și a 
păcii, însușirile remarcabile de 
conducător și om politic clar
văzător, patriot înflăcărat și 
internaționalist consecvent, cu
noscute și prețuite de toți oa
menii muncii din țara noastră 
și recunoscute larg pe plan in
ternațional, toate aceste ele
mente și trăsături care vă de
finesc personalitatea, vă. si

tuează în mod firesc în cele 
mai Înalte funcții de partid și 
de stat,

Felicltîndu-vă din toată Inima 
pentru strălucita dumneavoas
tră realegere in fruntea partidu
lui comuniștilor români și do- 
rindu-vă ani mulți, multă sănă
tate și împlinirea tuturor pro
iectelor prin care această țară 
și acest partid vor ști să urce 
neabătut, mereu mai sus, spre 
culmile progresului și civiliza
ției socialiste, — scrie printre 
altele în telegrama transmisă 
de Ministerul Afacerilor Exter
ne, — vă asigurăm, mult stima
te tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru traducerea în viață a tu
turor sarcinilor ce ne vor reveni 
în aplicarea neabătută a politi
cii externe a partidului și sta
tului nostru, hotărîți să facem 
totul pentru a merita prin mun
ca și viața noastră, a fiecăruia 
dintre noi, marea mîndrie de a 
trăi acum și aici, de a fi. mem
brii gloriosului nostru partid 
comunist, sub înțeleaptă dum
neavoastră conducere.

Din telegrama transmisă de 
Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei reținem : Realege
rea dumneavoastră de către 
Congresul al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român in înalta 
funcție de secretar general ne 
umple inimile de bucurie, con
vinși fiind că aceasta reprezintă 
voința unanimă a întregului 
nostru popor și constituie cheză
șia sigură pentru înfăptuirea cu 
succes a grandioaselor sarcini 
prevăzute de istoricele docu
mente programatice aprobate de 
cel mai înalt forum al partidu
lui și poporului nostru. Cu a- 
ceastă ocazie, comuniștii și toți 
lucrătorii din aparatul central al 
Ministerului Minelor, Petrolului 
și Geologiei, vă urează multă 
sănătate și viață lungă în sluj
ba poporului și a patriei noastre 
socialiste.

Vă asigurăm și cu acest prilej 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. pe dumneavoastră 
personal și întregul Comitet 
Central al Partidului Comunist 
Român că minerii și petroliștii, 
consecvenți tradițiilor revoluțio
nare de muncă și de luptă care 
i-au însuflețit de-a lungul ani
lor, se vor achita în mod exem
plar de sarcinile ce „le revin din 
actualul cincinal, că vor munci 
cu devotament și abnegație pen
tru îndeplinirea prevederilor 
documentelor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comu
nist Român, pentru reali
zarea cincinalului pe anii 1976— 
1980 și dezvoltarea industriei ex
tractive în perioada 1981—1990, 
garanția dezvoltării bazei ener
getice și de materii prime mi
nerale a economiei noastre na
ționale.

ESENȚIAL ESTE ACUM SĂ TRECEM

Semnătura faptelor noastre pe Programul viitorului comunist al țării

»»
La un îndemn rostit cu adîncă, 

profundă sinceritate și prietenie, 
cîteva mii de oameni au începui 
să cînte. Glasurile și-au găsit 
sprijin unul în altul și „Interna
ționala" s-a auzit, avîntată , fi 
emoționantă, cu atît mai emoțio
nantă cu cit devenise o manifes
tare de solidaritate spontană. 
Cînta, în corul uriaș, o simplă 
voce de bărbat, secretarul gene
ral al partidului, cîntau tinere 
îmbrăcate in ii măiestrit brodate, 
cîntau bătrîni cu pieptul încărcat 
de decorații, cîntau invitați de 
pe toate meridianele globului, 
bucuroși să reîntîlnească melodia 
familiară, să-i rostească, întregind 
simbolul, cuvintele, fiecare m 
limba de acasă. „Internaționala 
a fost cortina, lăsată solemn peste 
lucrările celor patru zile incan
descente ale acestui noiembrie, 
intrat în istorie.

Țara întreagă — nu e nici o 
metaforă — a fost martoră, prin 
reprezentanții săi în sală, prin in
termediul ecranelor, difuzoarelor 
și presei, celui mai realist dintre 
bilanțuri, lată ce am realizat, s-a 
spus — matematic — domeniu cu 
domeniu. Iată la ce punct am 
ajuns în drumul nostru, ferm, 
spre o civilizație superioară. Iată 
ce mai avem de făcut, matema
tic, domeniu cu domeniu — nu 
e nici puțin, nici ușor. Întărind, 
ca un sigiliu, nota caracteristică 
a perioadei pe care o avem de 
străbătut, marele forum al comu
niștilor români s-a încheiat cu un 
îndemn la muncă, la eforturi, la 
autodepășire. S-a încheiat cu 
imaginea pregnantă a figurii pri
mului bărbat al țării, vorbin- 
du-ne, ea însăși, trăsătură cu 
trăsătură, despre o nețărmurită 
dragoste de țară, despre respon
sabilitate conștient asumată fi 
despre eforturi, despre o viață 
închinată poporului și partidului, 
cauzei păcii fi prieteniei în lume.

— Mi s-au întipărit adine In 
memorie, ne-a mărturisit tînărul 
comunist Adrian Niculescu, de la 
I.M.M.R. „Grivița roșie" — cu
vintele prin care secretarul gene
ral al partidului descifra încre
derea acordată, prin realegerea 
sa în această funcție, drept o 
obligație de a acționa astfel îneît 
să contribuie, împreună cu toți 
comuniștii, la realizarea în cele 
mai bune oondiții a Programului 
partidului. Angajamentul rostit 

solemn și de atîtea ori confirmat 
de a nu precupeți nici un efort, 
pentru a răspunde încrederii po
porului și partidului, este cel mai 
elocvent exemplu de devotament 
și dăruire față de o cauză dreap
tă, oferit nouă, tinerilor.

Faptele de muncă, entuziaste, 
din zilele Congresului au fost o 
primă dovadă că întregul popor 
a recepționat chemarea, o mărtu
rie a devotamentului, o probă 
de înțelegere profundă a respon
sabilității. La Congres totul s-a 
discutat cinstit, pe față, ca intre 
comuniști, s-au arătat nu numai 
succesele, ci și lipsurile, s-a pre
cizat că drumul pe care-l avem 
de străbătut este încă presărat 
cu obstacble, că noi și nu alt
cineva va trebui să le depășim.

— In (ara noastră s-au săvir- 
șit în 30 de ani lucruri minunate, 
ne-a spus ing. Gavril Mureșan, 
directorul tehnic al întreprinderii 
„Saro“ Tîrgoviște, delegat la 
Congres. Unul dintre acestea este 
că im județ ca Dîmbovița, cu 

„ÎNDEPLINIREA SARCINILOR PROFESIONALE — PRIMA ÎNDATORIRE A FIECĂRUI CETÂȚEAN
totul neînsemnat în trecut, pro
duce azi oțeluri aliate fi strun
guri automate. Dar, important 
este ca aceste realizări să nu se 
transforme pentru noi în prilejuri 
de automulțumire, atît de străine 
spiritului comunist, ci să consti
tuie un îndemn de a ne ridica fi 
mai sus. Partidul nostru a adop
tat un program, riguros funda
mentat științific, care va asigura 
României un loc demn printre 
națiunile lumii. Garanția realiză
rii stă în felul în care fiecare 
ne vom face datoria, la locul 
nostru de muncă. In exigența pe 
care o vom manifesta fată de noi 
înșine fi față de cei alături de 
care muncim și trăim, In modul 
responsabil cu care vom aborda 
fi rezolva greutățile cu care ne 
confruntăm.

Programul partidului este ca
lea prin care poporul român își 
va înălța patria pe culmile civili
zației comuniste, s-a precizat In 
Raport. Ne aflăm în fața unei noi 
etape, de mare însemnătate pen
tru istoria națiunii noastre, în fața 
unei noi etape de eforturi fi de 
împliniri, care prin conjugarea 

atîtor milioane de voințe fi forțe 
va fieful chipul omului nou, ce
tățeanul societății de mîine.

— Ceea ce nu trebuie să omi
tem nici un moment, noi, comu
niștii, ne-a declarat economistul 
Aurel Iliescu, de la Centrala de 
construcții-montaj București, 
este datoria noastră de a menține 
mereu munca la nivelul de școa
lă a caracterelor. Avem un țel 
comun, deosebit de pretențios, 
care nu poate fi atins cu orice fel 
de oameni. Avem nevoie de oa
meni care să participe conștient 
la făurirea propriului lor destin, 
de oameni cu o atitudine avansa
tă față de muncă, față de inte
resele generale ale societății. Ase
menea personalități se pot forma 
numai într-un climat de încrede
re, de înțelegere, întrajutorare și 
prietenie pe care sîntem datori 
să-l întreținem în fiecare colec
tiv. Aceste trăsături, totalizate în 
noțiunea de omenie, nu trebuie 
însă să degenereze nici o clipă 
spre indulgență sau toleranță.

Ideea de omenie trebuie subsu
mată, în această perioadă de 
efervescente transformări, ideii de 
fermitate, de hotărîre în îndepli
nirea a ceea ce ne-am propus.

„NU PORNIM LA PLIMBA
RE" — ne-a spus secretarul gene
ral al partidului — „PORNIM PE 
UN DRUM DE MUNCA". Am 
obținut multe succese, dar mai 
avem încă deficiențe, am trecut 
peste multe greutăți, dar ne mai 
așteaptă fi altele. Important este 
că sîntem mulți, din ce în ce mai 
mulți, pe acest drum al împlini
rilor și — în fața uriașei datorii 
pe care o avem pentru viitor — 
orice obstacol poate fi trecut. 
Omul pe care poporul nostru l-a 
învestit cu suprema încredere, 
ne-a chemat la muncă și la luptă 
hotărîtă, pentru a face din Româ
nia o țară și mai puternică. Ne 
angajăm pe acest drum, cu toată 
răspunderea, conștienți de însem
nătatea și dificultatea atingerii 
acestui țel.

MONICA ZVIRJINSCHI

Zile record
Șirul zilelor record inițiate de 

organizația U.T.C. a întreprin
derii noastre sub directa îndru
mare a comitetului de partid, pe 
parcursul desfășurării Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. continuă 
într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm și însuflețire, rapor- 
tind noi realizări. In 28 no
iembrie 1974, tinerii din întreprin
derea noastră împreună cu în
tregul colectiv lucrau în con
tul zilei de 28 noiembrie 1975, 
deci, cu un avans de un an de 
zile.

COMITETUL U.T.C. AL 
ÎNTREPRINDERII DE 

CONFECȚII IAȘI

Cuvlntul minerilor
• Macin

Lucrăm într-una din cele mai 
vechi mine ale României — 
mina Altîn-Tepe din munții Mă- 
ciriului.

In această săptămînă produc
ția zilnică a minei a crescut cu 
20 la sută. Minerii de la Altîn- 
Tepe s-au angajat să realizeze 
în cinstea Congresului al XI-lea 
— planul cincinal in patru ani, 

potrivit 
capacita- 
extracția

iar producția globală în 3 ani și 
6 luni. Ne angajăm în continua
re, ca pînă la sfirșitul cincinalu
lui să mai dăm o producție de 
12—13 milioane lei, urmînd ca 
în cincinalul următor, 
directivelor să dublăm 
tea de producție la 
metalelor neferoase.

Ing. AURELIAN 
Exploatarea minieră Altîn- 
Tepe

DELIA

• Vatra Dornel
Minerii de Ia exploatarea Va

tra Dornei lucrează în contul 
lunii Iulie 1975. Ei se numără 
printre cele 80 de colective 
care și-au îndeplinit preve
derile planului cincinal. De la 
12 mai 1974, data la care ei au 
realizat prevederile cincinalului 
s-a dat peste plan o producție 
In valoare de 51 milioane lei, 
Iar pînă la sfirșitul cincinalului 
depășirea se va cifra 
150 milioane lei.

Aici muncesc peste 
tineri, adică jumătate 
mărul total a! lucrătorilor. ..Pen
tru noi îndemnul adresat de se
cretarul general al partidului în 
raportul prezentat la Congres — 

la peste

1 000 de 
din nu-

ne spune Constantin Pasăre, se
cretarul comitetului U.T.C, pe 
exploatare — a avut un ecou 
mobilizator, tinerii angajîndu-se 
să depună toate eforturile pen
tru a răspunde așa cum se cu
vine încrederii ce ne-o acordă 
partidul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sînt edifi
catoare, In acest sens, rezulta
tele obținute de întregul colec
tiv al exploatării in zilele Con
gresului : am reușit să dăm 
peste plan 51 tone de minereu 
de mangan.

ION TOMESCU

Al 30-lea obiectiv

® Arad
Pe platforma industrială a 

Aradului a Intrat în funcțiune 
cel de al 30-lea obiectiv indus
trial realizat in actualul cinci
nal. Este vorba de Fabrica de 
mobilă de artă din cadrul Com
plexului de prelucrare a lemnu
lui care în luna viitoare va pro
duce deja la întreaga capacitate 
proiectată, adică cu 6 luni mai 
devreme decît era planificat.

LUCIA HOSU

Vom spori avuția țării
Am trăit alături de cei mai 

destoinici comuniști vibrante 
clipe de făurire a destinelor 
viitoare. Delegații au dus cu ei 
gîndurile și hotăririle colective
lor de muncitori și țărani, inte
lectuali pe care le reprezintă, 
gîndurile noastre, ale tinerilor. 
Cit de înaripate sînt cifrele care 
sintetizează avuția noastră, a 
țării în viitorii ani ! Cit de re
aliste sînt ele ne-a convins 
Reportul prezentat de tovarășul 
secretar general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Fiecare cifră este încurajată de 
măsuri, de indicații pe care le 
vedem Împlinite în unitățile In 
care lucrăm, în locurile pe care 
le cunoaștem, pe care le cunoaș
te ca un adevărat fiu ăl lor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, din 
neîntreruptul dialog cu țara, eu 
pămtntul. cu oamenii. Adeziu
nea la Programul partidului, la 
politica lui, înseamnă 
noastră de a înfăptui, 
înfăptui cu brațele și 
le noastre călăuzite și 
ta de flacăra comunistă. Că aînt

hotărîrea 
Le vom 

cu minți- 
mobiliza-

Orele muncii capătă densitate maximă prin efortul creator al acelora cărora le aparține viitorul 
Foto : GH. CUCU

hotărîtă să-mi aduc o contribu
ție sporită la îndeplinirea lor aș 
vrea să dovedească faptul că 
am îmbrățișat o profesie bărbă
tească. Sînt strungăriță. Dar 
acest lucru nu l-am făcut nu
mai eu, ci numeroase colege de 
generație. In întreprindere sînt 
mulți tineri ca mine, și poate 
mai buni. Colectivul din care 
fac parte, secția a IV-a mecani-

că, stă cu fruntea sus ori de 
cîte ori se analizează activitatea 
întreprinderii. Zi de zi, lună de 
lună, își realizează și depășește 
sarcinile de plan. Ca noi fac și 
alții. Ne-am realizat sarcinile 
prevăzute pentru primii patru 
ani ai cincinalului. Ultimele luni 
au fost un examen de voință și 
competență profesională. Luni 
de efort și satisfacție. Raportăm 
conducerii partidului că în zi
lele Congresului întreprinderea 
și-a realizat sarcinile pentru a- 
nul 1974, cîștigîndu-se un avans 
de peste 200 zile în bătălia pen
tru cincinal. Avem deci toate 
condițiile să ne respectăm anga
jamentul de a îndeplini cinci
nalul în numai patru ani și pa
tru luni. Iată de ce am vrut să 
raportez eu, în aceste momente, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
numele meu și al tovarășilor 
mei. La realegerea sa în înalta 
funcție de secretar general al
partidului noi ne exprimăm
profunda gratitudine și recunoș
tință, 
gată.
luptă 
viață, 
fericirea patriei, a omenirii, și-1 
asigurăm că noi, tinerii români 

urările de viață îndelun- 
de noi succese în nobila 
căreia și-a dăruit întreaga 
lupta pentru libertatea și

și maghiari de pe meleagurile 
mureșene, sîntem gata de orice 
sacrificiu și efort pentru ca pre
vederile documentelor adoptate 
de cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. să fie realizate.

MARIA St'LO.
strungar la Întreprinderea Meta- 

lotehnica din Tg. Mureș

«

Bucuria muncii
In cei 8 ani de cind lu

crez în această întreprindere, 
adică ceva mai puțin de o trei
me din vlrsta pe care o am în 
prezent, pot spune că nu a exis
tat un produs la care să nu fi 
lucrat și eu ceva. Orice nou 
prototip ce urmează a fi intro
dus în fabricație ne solicită și 
pe noi, cei de la sculerie. Și au 
fost foarte multe, n-aș putea 
spune exact cîte, o bună parte 
fiind chiar premiere pe țară. 
Iată, de exemplu, numai în 
cursul ultimelor luni din acest 
an au fost asimilate autobena 
de transport furaje cu descărca
re mecanică și torcătoare pen
tru rădăcinoase.

Din raportul prezentat de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fața participanțiior la Congres 
am reținut necesitatea ca pînă 
la sfirșitul anului 1980 toate lu
crările agricole, inclusiv cele din 
zootehnie să fie complet meca
nizate. subllniindu-se totodată că 
mașinile și utilajele ce urmează 
să-i ajute pe lucrătorii ogoarelor 
să fie de mare productivitate. 
Este un deziderat care se con
fundă cu propriul meu fel de a 

fi ; pasiunea pentru nou, pentru 
lucrări cit mai complexe, dar, 
în același timp, de mare eficien
ță, suple și elegante. De ase
menea, a împlini un astfel de 
deziderat înseamnă, firește să 
înveți mereu, dar mai înseamnă 
că migala și precizia pe care ți le 
solicită realizarea unei scule sau 
a unei matțițe îți modelează 
propriul tău fel de a fi. Tocmai 
in această dublă legătură între
văd eu profunzimea creatoare a 
acestui document istoric care 
este Raportul la Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

GHEORGHE POSSLER, 
lăcătuș-sculer 

I.M.A.I.A.-Arad

Au îndeplinit 
planul anual

Personalul Comandamen
tului aviației civile TAROM 
și-a îndeplinit și depășit, la 
indicatorii principali, planul 
pe anul 1974. Față de 1 mi
liard 952 milioane călători/ 
kilometri convenționali pla
nificați pentru anul in curs, 
pînă la 25 noiembrie a.c. — 
ziua începerii lucrărilor celui 
de-al XI-lea Congres — au 
fost realizați 1 miliard 958 
milioane 738 mii călătoriki- 
lometri convenționali. Depă
șiri substanțiale au fost ob
ținute și la numărul de călă
tori transportați care, pînă la 
aceeași dată ajunseseră la 1 
milion 325 mii 187, cu 4,3 la 
sv.lă mal mult deelt cifra 
planificată pentru întreg anul 
1974.

C. MUNTEAN!’
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PENTRU ÎNALTUL EXEMPLU DE DEVOTAMENT 

FAȚĂ DE ȚARĂ, TINEREȚEA VĂ RĂSPUNDE CU

FIERBINTELE SĂU DEVOTAMENT

Vom activa în 

spiritul manifestat 

la Congres

Stnt încă stăpînită de emoția 
participării la cel mai mare eve
niment politic din viața mea. 
Ca delegată la Congres, am avut 
fericirea să-mi exprim nemij
locit votul pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al 
partidului, pentru adoptarea 
istoricelor documente, a Progra
mului partidului care a inclus un 
capitol distinct privind tineretul, 
definindu-1 drept o puternică 
forță socială, viitorul națiunii 
noastre socialiste. încrederea pe 
care mi-a acordat-o orga
nizația județeană de partid 
Mureș de a trăi zilele 
care au hotărît viitorul patriei 
noastre în apropierea celui pe 
care ni l-am ales să ne conducă 
destinele, o voi onora cu tot 
devotamentul. Revenind printre 
tinerii județului Mureș, am de 
îndeplinit în puls o datorie de 
mare cinste pe care ne-a 
încredințat-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu delegaților la Con
gres, aceea de a duce în orga
nizațiile in care activăm spi
ritul ce s-a manifestat tot timpul 
în Congres, democrația comu
nistă care a caracterizat toate 
lucrările sale. O voi îndeplini 
cu cea mai mare răspundere, 
fiind convinsă că în acest fel 
organizațiile U.T.C., tinerii din 
județul Mureș vor înțelege și 
mai bine înalta democrație co
munistă din partidul nostru, 
înaltul patriotism, spiritul revo
luționar și dinamismul ce-1 ca
racterizează pe cel mai iubit fiu 
al poporului ’român, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, că vor mun
ci cu toată dăruirea pentru 
a răspunde vibrantei chemări pe 
care ne-a adresat-o de la tribu
na Congresului.

ANGELA DOROBANȚU, 
prim-secretar al Comitetului 

județean Mureș al U.T.C.

Vatra unui popor 

în vocația geniului

I-a fost dat acestui picior de 
plai zis România, așezat lingă 
izvorul cu apă vie al Mioriței, 
să fie vatra unui popor anume 
înzestrat cu vocația geniului 
pentru a impune în lume iden
titatea unei culturi materiale și 
spirituale care — prin prezența 
să — de-a lungul istoriei a fer
tilizat roditor întreaga, civiliza
ție umană prin contribuții pre
stigioase care astăzi se numesc : 
Vlairu, Eminescu, Palade, Coan- 
dă, Cântemir, Gruia, Enescu, 
Grigorescu și alții, I-a fost dat 
acestui popor, cu istorie milena
ră și eu totul impresionantă, 
prin continua sa luptă pentru li
bertate socială și națională, să-și 
lege toate momentele de răs
cruce ale devenirii sale sociale 
și naționale, de numele celor 
mai aleși bărbați ai neamului : 
Ștefan, Mihai Viteazul, Brînco- 
veanu, Bălcescu, Iancu sau Tu
dor. In aceste momente cînd 21 
de milioane de inimi au vibrat 
și vibrează ca una singură, su
perbă metaforă a coeziunii unui 
popor in jurul partidului, expre
sia deplinei satisfacții pe care 
o trăiește întreaga noastră na
țiune socialistă prin realegerea 
de către marele forum al comu
niștilor, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului, avem cer
titudinea împlinirii firești a unei

istorii clădită prin eforturi și 
jertfe de cei mai buni dintre 
înaintașii înaintașilor noștri.

Congresul al XI-lea a inaugu
rat cea mai roditoare epocă din 
istoria României, aceea de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
spre comunism. Puternică per
sonalitate a lumii politice con
temporane, cel mai iubit fiu al 
poporului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu exprimă la 
cel mai înalt nivel năzuințele 
noastre de progres, gîndirea sa 
militant comunistă identificîn- 
du-se cu cele mai nobile aspi
rații și idealuri ale clasei mun
citoare din România, ale între
gii noastre ființe naționale. Iar 
astăzi cînd Programul Partidu
lui Comunist Român, elaborat 
prin inestimabila contribuție a 
secretarului general al partidu
lui. a devenit programul de lu
cru și efort constructiv al între
gului nostru popor, prefigurînd 
societatea în care vom trăi, 
rostit cu emoție și profundă re
cunoștință în numele acestei 
primăveri comuniste a Româ
niei, rostim Ceaușescu.

NICOLAE STOE 
scriitor

Școala va fi la 

înălțimea sarcinilor 

sale, tovarășe 

secretar general

îmi îngădui să transcriu cî- 
teva din gîndurile sintetizate 
într-o telegramă pe care peste 
1 500 elevi și cadre didactice ale 
Liceului „I. L. Caragiale" din 
București au ținut s-o expe
dieze în primul moment cînd 
au aflat că secretarul generala 
fost reales, pe adresa Comitetu
lui Central al partidului, a tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
„Cu dragoste și deosebită pre
țuire înconjurăm pe primul fiu

SOLEMNUL DIALOG
De la înalta tribuna a Congresului, primind 

unanim acordata investitură de Secretar 
General al Partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a asigurat Congresul, și prin el, 
prin marile ecouri ale Congresului în inimile 
noastre - țara întreagă, că în calitate de se
cretar general, in calitate de comunist, în ca
litate de cetățean patriot al unei patrii socia
liste — nu va precupeți nici un efort pentru ca 
eo, această țară, să urce pe cele mai înalte 
culmi ale civilizației și progresului. A asigurat 
Congresul — și prin el, milioa
nele de comuniști ale căror ini
mi băteau la unison cu inima 
fierbinte a Sălii — că își va 
pune întreaga capacitate crea
toare întru slujirea înaltelor 
idealuri pe care Patria le-a înscris pe fron
tispiciul viitorului său. Secretarul general al 
partidului a mai subliniat odată, cu acest 
solemn prilej, cum a făcut-o de atîtea ori, cu 
alte solemne prilejuri — și nu odată acestea 
s-au numit prilejuri de muncă și studiu, de 
analiză și perspective — a subliniat, cu luci
ditatea care caracterizează toate acțiunile sale 
de secretar general, de comunist și cetățean 
patriot - că drumul acesta nu va fi ușor. 
„Nu mergem la plimbare, tovarăși" ne-a spus 
secretarul general și aceasta voia să însemne 
că fericirea pe care cu toții o construim și 
care este scopul suprem al drumului nostru 
comun, nici nu se cuvine să fie cucerită alt
fel, decît cu efort. Decît cu sudoarea și inte
ligența noastră, a capacității noastre crea
toare, a abnegației și capacității noastre de

\_ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _

Smaranda Jelescu

dăruire. Pîinea pe care singur ai semănat-o, 
ai ferit-o de arșiță și stihie, ai udat-o cu la
crima frunții tale — are alt gust și altă aromă, 
altfel sună în suflet bucuria de a rupe rodul 
și a te îndestula cu el, atunci cînd știi că 
frumusețea și bogăția lui ți se datoresc. 
Această filozofie simplă și adîncă o au româ
nii încă de la nașterea noastră fundamentală 
sub lumina blîndă a celor mai albastre stele. 
Această filozofie simplă și adîncă a traversat 
istoria noastră milenară pînă la a avea stră

lucirea și pregnanța pe care a 
căpătat-o azi — și drumul a- 
cestei istorii, oricît de greu, a 
fost un drum în suiș, a fost un 
drum în sus, un drum spre cla
rificare și împlinire.

Cuvintele secretarului general, vocația 
secretarului nostru general de a fi un condu
cător care prin propria sa activitate este pildă 
și îndemn, găsesc un emoționant ecou în ini
mile noastre tinere. Spre fruntea nobilă a pa
triei se ridică ochii tineretului patriei a cărei 
supremă aspirație este să adauge cununii de 
lauri cu care este împodobită, florile străluci
toare ale acestei generații. Vom repeta deci, 
ca pe un jurămînt solemn, cel mai solemn ju- 
rămînt al tineretului român, cuvintele pe care 
secretarul general al partidului le-a rostit de 
la înalta tribună a Congresului, adresîndu-se 
țării : nu vom precupeți nici un efort pentru 
a binemerita de la patrie. Nu vom precupeți 
nici un efort ' pentru ca ea, această patrie 
scumpă să urce pe cele mai înalte culmi de 
civilizație și progres.

al țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și ne manifestăm 
adînca satisfacție de a fi fost 
reales in funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român. Felicitările noastre, dra
gostea noastră, urările de sănă
tate și viață lungă sînt izvorîte 
din inimă și din profunda în
credere că, in frunte cu dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, tot ce s-a hotărit în aceste 
momente istorice va deveni 
realitate".

Pornim, toată națiunea noas
tră socialistă, Intr-o ascensiune 
măreață, pe un drum de muncă 
ce va fi parcurs cu bărbăție și 
elan revoluționar. Avem marea 
misiune de a forma un aseme
nea tînăr temerar, neobosit, 
care să urce, învingînd și greu
tățile, spre culmile de civiliza
ție socialistă proiectate în do
cumentele partidului. Pe acest 
drum ne cheamă să mergem, cu 
îndrăzneală și spirit revoluțio
nar, secretarul general al parti
dului, comunistul ce constituie 
un mare model de viață și 
muncă pentru tînăra generație 
din România. Dacă știm încotro 
mergem, dacă.sîntem hotărîți 
să facem totul pentru a ajunge 
acolo unde ne-am propus, a- 
cestea le datorăm unei călăuze 
sigure : partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din concepția 
căruia s-a născut școala învă
țăturii și a producției.

Faptele pe care le raportăm 
partidului, tovarășului secretar 
general, acum, în momentul rea
legerii sale prin voința unanimă 
a partidului, a întregului popor, 
sînt mărturii ale hotărîrii noas
tre, a tuturor, de a da viață 
Programului, Directivelor de 
dezvoltare a școlii, de formare 
a unui tlnăr al zilelor noastre 
comuniste, vizionar, îndrăzneț, 
capabil să lupte pentru fericirea 
patriei sale.

Prof. IOANA COSMA 
director al Liceului 

„I. L. Caragiale" București

Ne exprimăm 

recunoștința 
(Urmare din pag. I) 

pe noi culmi de progres și civi
lizație. Prin prezentarea noastră 
la viitoarele locuri de muncă, 
prin activitatea pe care o vom 
desfășura în sate sau orașe, tre
buie să răspundem, la nivelul 
nevoilor societății și al încrede
rii ce ni se acordă, Înaltelor în
datoriri de educatori comuniști. 
Vom milita neobosit pentru pro
movarea spiritului revoluționar 
in învățămint, așa cum ne-a 
Îndrumat cei mai iubit fiu al 
poporului, cel pe care reprezen
tanții partidului, ai poporului 
l-au reales in funcția de secre
tar general al partidului nos
tru. Noț| studențimea, ne anga
jăm că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a traduce în 
viață politica partidului, ur- 
mind îndemnul adresat nouă de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.Suflet din sufletul neamului

(Urmare din pag. I)

Ceaușescu, acest minunat co
munist de omenie, model de 
înaltă conștiință revoluționară. 
Eu și tovarășii mei de muncă 
ne exprimăm bucuria fierbin
te că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului. Energia, 
spiritul organizatoric, cutezan-

La redacție sosesc numeroase 
scrisori în care se exprimă 
profunda satisfacție și mîndrie 
patriotică pentru realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar 

general al partidului

„AȘ VREA SĂ FIU PRIMUL CETĂȚEAN 
AL ROMÂNIEI CARE VĂ FELICITĂ"

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român

< Am numai 6 ani, dar gîndurile 
| mele ați fost alături de Dumneavoa- 
' stră în toate zilele Congresului. 
|aș vrea să fiu primul cetățean'al s? - - -
României care vă felicită în misi- j 

f unea Dumneavoastră nobilă de comu- 
<nist neobosit, de secretar general 
' al Partidului Comunist Român.

Vă doresc multă sănătate, viață f 
| lungă Dumneavoastră și familiei 
.Dumneavoastră. ’

Vă doresc succes deosebit în -

ț
I.C.Frimu nr.26 Craiova

județul Dolj

Bogabia Gabriela '

■
munca Dumneavoastră

ța și perseverența, devota
mentul nețărmurit față de 
cauza poporului sînt tot atî
tea calități ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu care con
stituie chezășia că prezența 
sa în fruntea partidului nos
tru comunist este menită să 
asigure îndeplinirea întocmai 
a Programului partidului, 
a Directivelor Congresului, 
triumful deplin al socialismu
lui și comunismului în Româ
nia. Sînt fericit că partidul, 
poporul, România vor fi și de

aici înainte conduse în spi
ritul propriei lor voințe de un 
comunist care ne-a arătat și 
ne arată nouă, tuturor, cum să 
ne slujim patria, idealurile 
socialismului și comunismului. 
El este suflet din sufletul nea
mului românesc și sîntem 
hotărîți să-l urmăm ca pe 
propria noastră conștiință, 
deplin convinși că știe, ca ni
meni altul, care sînt aspira
țiile cele mai fierbinți ale co
muniștilor români și căile lor 
de împlinire.

PENTRU EPOCI MARI, 
OAMENI MARI

(Urmare din pag. 1)
poporului nostru, în special, 
ceea ce a constituit cheia unor 
succese sau, invers, explicația 
unor insuccese, a fost fie, în ca
zul cel bun, continuitatea in ac
tivitate, fie lipsa acestei conti
nuități. Avem atitea momente in 
istoria poporului nostru in care 
absența acestei continuități a 
putut să ducă la un sfirșit lipsit 
de însemnătate cele mai bune 
intenții și, invers, atunci cind 
această continuitate a fost asi
gurată, să putem realiza, ca po
por și națiune o seamă de succe
se care au fost Încununate de 
succesele dobindite in ultimul 
deceniu, de la Congresul al 
IX-lea in special.

Cu alte cuvinte, consider că 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general 
al partidului a fost nu numai 
răsplata muncii devotate, pasio
nate, înfrigurate, curajoase, dîr- 
ze, dar ea exprimă și necesita

tea istorică a asigurării conti
nuității politicii partidului și, aș 
spune, a politicii naționale. Spun 
naționale, in sensul că partidul 
și poporul sint astăzi totuna, 
că națiunea noastră șl-a asigurat 
in ultimul deceniu drepturile, 
poziția și autoritatea sa de 
necontestat. Și pe drept cu- 
vint, se poate afirma că, 
datorită energiei neobosite, 
datorită curajului, de ce nu 
am spune, datorită dirzeniei de 
care a dat dovadă secretarul 
nostru general, România este 
liberă șl independentă cu ade
vărat, hotărîtă să joace rolul său 
in opera de construcție a socia
lismului, dar și in politica mon
dială. Această continuitate re
prezintă suprema garanție dc 
care aveam nevoie. Și am fost 
fericit că, alături de glasul tu
turor celorlalți delegați la cei 
de-al XI-lea Congres, am putut 
să-mi alătur și eu votul la a- 
ceastă realegere.

nu trebuie să însemne automulțumire, îngimfare. Sentimen
tul de mîndrie patriotică, așa precum îndemna tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să reprezinte un imbold pentru a 
lucra mai bine, pentru a da noi dimensiuni, superioare, reuși
telor noastre, pentru a înmulți biruințele in toate domeniile. 
Spiritul Congresului a fost spiritul lucidității, al exigenței co
muniste, al conștiinței importanței sarcinilor ce ne revin. Con
gresul a fost un congres de lucru, un sfat al țării intregi, des
fășurat într-o exemplară atmosferă democratică. Unanimita
tea care a caracterizat hotărîrile adoptate reflectă cu forță 
unanimitatea cu care poporul întreg sprijină politica parti
dului, unanimitatea cu care acționează pentru a o înfăptui.

Raportul prezeuitat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ma
gistrală sinteză a experienței teoretice și practice a partidului 
nostru, document de o înaltă ținută marxist-leninistă, fidelă 
reflectare a realităților • României socialiste, a demonstrat cu 
puterea de netăgăduit a faptelor că partidul nostru s-a dovedit 
singurul partid din istoria zbuciumată a României care s-a 
identificat întrutotul cu năzuințele și interesele maselor largi 
populare, a pus mai presus de orice independența, bunăstarea 
și fericirea întregului nostru popor. Partidului îi datorăm ma
rile transformări din existența națiunii (să amintim o singură 
cifră definitorie pentru înnoirea peisajului românesc : produc
ția industrială a crescut în anii de după eliberare de 30 de 
ori !) după cum tot lui îi datorăm certitudinea viitorului. Noul 
cincinal, precum s-a subliniat la tribuna Congresului, va avea 
drept obiectiv fundamental continuarea dezvoltării rapide a 
bazei tehnico-materiale a economiei naționale, a întregii so
cietăți. Acest cincinal va marca ridicarea României pe o 
treaptă superioară de dezvoltare, parcurgîndu-se, astfel, o 
parte însemnată a drumului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România. Dar drumul pe care tre
buie să-1 parcurgem nu este neapărat un drum neted. Secre
tarul general al partidului atrăgea atenția : „Dorim să spunem 
deschis, dragi tovarăși și prieteni, că nu pornim Ia plimbare, 
pornim» Ia un drum de muncă ! In această ascensiune vom a- 
vea și greutăți de invins, va trebui să trecem și obstacole. Dar, 
așa cum in milenara sa istorie poporul nostru a știut să 
meargă victorios înainte — avem toată garanția că, în frunte 
cu comuniștii, vom infringe toate greutățile, că națiunea 
noastră va merge tot mai ferm inainte spre comunism !“.

Fără îndoială, acest Congres va rămîne în istorie drept Con
gresul primului Program al partidului — această amplă si mo
bilizatoare Cartă ideologică, teoretică și politică care definește 
într-o perspectivă cuprinzătoare și unitară strategia generală 
și orientările tactice ale politicii interne și externe a parti
dului și statului pe o perioadă de 20 pînă la 25 de ani, direcțiile 
fundamentale ale dezvoltării societății românești pe drumul 
socialismului și comunismului. Elaborat cu contribuția nemijlo
cită, de o inestimabilă valoare, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Programul înarmează pe comuniști, pe toți cetățenii României, 
cu o concepție științifică asupra transformării revoluționare a 
societății noastre, asupra realităților contemporane, întărește 
încrederea în victoria cauzei socialismului, a păcii. Documen
tele aprobate de Congres — Raportul, Programul, Directivele, 
Normele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității so
cialiste — orientează clar poporul nostru în noua etapă a 
luptei sale, în eforturile pentru înălțarea pe pămintul Româ
niei a edificiului comunismului.

Pentru milioanele de tineri din uzine, de pe ogoare, din școli 
’ și facultăți, Congresul a reprezentat încă o mărturie a preocu

pării permanente a partidului, a secretarului său general, față 
de tineret, față de generația chemată să ducă mai departe șta- 

z feta muncii și luptei, să desăvîrșească gigantica operă construc
tivă pe care o realizează întregul popor, să făurească viitorul 
comunist. Documentele Congresului reflectă încrederea in ti
neret, încrederea în capacitățile și în entuziasmul său, in atașa
mentul față de idealurile socialismului, dar in același timp ri
dică la cote din ce in ce mai înalte exigența față de îndepli
nirea sarcinilor încredințate, spiritul responsabilității sociale. 
Programul partidului definind tineretul drept o puternică forță 
socială, viitorul națiunii noastre socialiste, dă expresie încre
derii partidului și societății in ansamblul ei față de tinerel, aten
ției permanente pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă 
formării și educării revoluționare, comuniste, a tinerei generații, 
participării sale active la înaintarea continuă a țării spre co
munism. In Raportul secretarului general al partidului s-a dat o 
inaltă apreciere muncii tineretului, activității organizațiilor sale, 
subliniindu-se că tot ceea ce poporul nostru înfăptuiește, 
Programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism, deschid în fața tinerei ge
nerații perspective minunate. Cuvintele înflăcărate ale to
varășului Nicolae Ceaușescu sînt un mobilizator program de 
muncă și de viață pentru fiecare utecist, pentru fiecare tînăr : 
„Doresc ca, de Ia inalla tribună a Congresului al XI-lea, să adre
sez tineretului chemarea de a invăța, de a se pregăti pentru 
muncă și viață. Insușiți-vă, dragi tineri, cele mai înalte cuceriri 
ale științei din toate domeniile de activitate, așezați la baza cu
noașterii concepția revoluționară despre lume — materialismul 
dialectic și istoric ! Insușiți-vă spiritul comunist care a caracte
rizat și caracterizează întreaga activitate a partidului nostru, 
luptați intoldeauna hotărît împotriva vechiului, a ceea ce nu 
mai corespunde necesităților dezvoltării sociale, militați neabătut 
pentru promovarea spiritului revoluționar, a noului, în toate 
sectoarele de activitate ! Dovediți-vă, în tot ce faceți, luptători 
înflăcărați pentru comunism, pentru ridicarea patriei noastre pe 
noi culmi de progres și civilizație ! Militați neobosit pentru 
întărirea solidarității cu forțele progresiste de preiutindeni, pen
tru făurirea unei lumi a păcii și colaborării internaționale !“ 

Congresul al XI-lea al P.C.R. a reprezentat un eveniment cu o 
amplă rezonanță internațională. Participarea la Congres a 139 de 
delegații și reprezentanți ai partidelor comuniste și muncito
rești, socialiste și social-democrate, partide de guvernămînt și 
alte partide democratice din țările în curs de dezvoltare, din 
țări prietene, mișcări de eliberare și alte organizații antiimpe- 
rialiste, ca și numărul mare al mesajelor de solidaritate trimise 
de partide și organizații, reflectă înaltul prestigiu internațional 
al partidului nostru, stima și prețuirea de care se bucură 
activitatea sa principală, statornică, dinamică, activitate organic 
legată de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Viața a 
confirmat justețea politicii externe a partidului și statului nos
tru, politică născută din voința comuniștilor români, a între
gului popor, politică de prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, de colaborare multilaterală cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondiale, pentru democratizarea 
relațiilor internaționale, pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte care să asigure fiecărui popor realizarea aspira
țiilor sale vitale.

Marele forum al comuniștilor români și-a încheiat lucrările, 
In aceste zile de toakmă tîrzie s-a scris o luminoasă pagină 
de istorie. Poporul a dialogat cu viitorul său. Acum, a sosit 
momentul transpunerii în practică a hotărîrilor luate, momen
tul faptelor avîntate de muncă, al onorării angajamentelor 
asumate. 21 000 000 de fii ai patriei răspund prezent Ia che
marea adresată de secretarul general al partidului tuturor ce
tățenilor : „VĂ CHEMĂM SĂ NU PRECUPEȚIȚI NIMIC, 
PENTRU CA, 1NTR-0 DEPLINĂ UNITATE, SĂ FACEM 
DIN ROMÂNIA O ȚARĂ MAI ÎMBELȘUGATĂ, MAI PU
TERNICĂ, UN DETAȘAMENT ACTIV AL LUPTEI PEN 
TRU SOCIALISM, PENTRU PACE ÎN LUME !“
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HA ÎNTÎLNIRE

LA C.C. AL P.C.R
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a primit din partea președintelui Republicii 
Liban, SULEIMAN FRANGIEH, următoarea telegramă :

Am primit cu mare plăcere mesajul de felicitări pe care mi l-ați 
trimis cu prilejul sărbătorii naționale. Vă adresez, la.rîndul meu, 
sincere urări de fericire personală și de prosperitate poporului 
român prieten.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit din partea președintelui Republicii 
Singapore, dr. BENJAMIN HENRY SHEARES, următoarea te
legramă :

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul me
saj de felicitare cu prilejul realegerii mele in funcția de pre
ședinte al Republicii Singapore.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de pace și prosperitate 
pentru țara dumneavoastră, precum și asigurările mele că voi 
depune toate eforturile in vederea întăririi continue a legăturilor 
strînse existente între țările noastre.

Vineri, tovarășul Ștefan An
drei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a iniil- 
nit cu delegația Mișcării Popu
lare a Revoluției din Zair, con
dusă de Kithima Bin Ramaz- 
zani, membru al Biroului Politic 
al Mișcării.

în cadrul întilnirii, într-o at
mosferă cordială, au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea relațiilor de prietenie și co
laborare între Partidul Comunist 
Român și Mișcarea Populară a 
Revoluției, între Republica So
cialistă România și Republica 
Zair.

VIZITE ALE UNOR DELEGAJII DE PESTE HOTARE 
PARTICIPANTE LA CONGRESUL XI AL P.C.R.

RECEPȚII

Ambasadorul Republicii Popu
lare Albania la București, Nl- 
kolla Profi, a oferit vineri o re
cepție cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
Albaniei.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Gheor
ghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu și Ta
mara Dobrin, vicepreședinți ai 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, general 
l onel Sterian Țircă, adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
Ștefan Pavel, secretar al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și insti
tuții centrale, generali și ofițeri 
superiori, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Cu prilejul sărbătorii națio

nale a R.S.F. Iugoslavia, amba
sadorul acestei țări la București, 
Petar Dodik, a oferit vineri sea
ra o recepție în sala de mar
mură a Casei Scinteii.

Au participat Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, Gheor
ghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Corne
liu Mănescu șl Tamara Do
brin, vicepreședinți ai Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Nicolae Mă
nescu, Traian Dudaș și Florea 
Dumitrescu, miniștri, Vasile Șan- 
dru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general-colo
nel Sterian Țîrcă, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, ac
tiviști de partid, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știin
ță, artă și cultură, ziariști.

A fost prezentă, de asemenea, 
delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de Stane 
Dolanț, secretar al Comitetului 
Executiv al Prezidiului Comite
tului Central al U.C.I., care a 
participat la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și membri ai corpului di
plomatic.

Adunarea festivă de la Casa
prieteniei româno-sovietice

• inmînarea Ordinului „Prietenia Popoarelor" 
conferit Asociației române pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

PLECARE
O delegație guvernamentală 

română, formată din tovarășii 
Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, și . 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, a plecat vineri la Ban
gui, unde va participa la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
16-a aniversare a proclamării 
Republicii Centrafricane.

La plecare, pe aeroportul O- 
topenl, delegația a fost salutată 
de tovarășii Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

La Casa prieteniei româno- 
sovietice a avut loc vineri dimi
neața adunarea festivă, în ca
drul căreia a fost înmînat Or
dinul „Prietenia Popoarelor", 
conferit Asociației române pen
tru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
pentru merite deosebite în întă
rirea și dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între popoarele Re
publicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R,, Mihai 
Dalea, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului 
membri 
zentanti 
trale și 
obștești, 
General 
public.

Au participat membrii delega
ției Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, condusă de tova
rășul A. P. Kirilenko, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., 
Cipat la 
greș al 
Român.

Istoria 
mără multe 
tovarășul A.P. Kirilenko. 30 de 
ani sint de fapt o clipă pe dru
mul parcurs, dar tocmai în a- 
ceastă perioadă au fost realiza
te prefacerjle revoluționare fun
damentale, datorită cărora har
nicul popor român a ajuns pe 
drumul luminos al construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în această perioadă — perioa
da luptei comune împotriva fas
cismului și imperialismului, pen
tru afirmarea și dezvoltarea o- 
rinduirii socialiste, pentru pace 
In lumea întreagă — s-a întărit 
prietenia tradițională dintre 
popoarele noastre.

în continuare, vorbitorul a re
levat că la întărirea colaborării 
pe multiple planuri o contribu
ție importantă au adus Asocia
ția de prietenie sovieto-rornână 
și A.R.L.U.S.

Cu sentimentul de profundă 
satisfacție — a spus vorbi
torul — îndeplinesc împu
ternicirea ce mi-a fost în
credințată de Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, de Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
de Guvernul sovietic — de a 
înmina Asociației române pen
tru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică înalta dis
tincție — Ordinul „Prietenia 
Popoarelor."

Cu această distincție am ținut 
să onorăm pe toți acei care, încă 
în condițiile României burgheze, 
ale reacțiunii și fascismului, au 
luptat neînfricat pentru priete
nia între popoarele român și so
vietic. Totodată, noi relevăm 
astfel meritele Asociației de 
prietenie româno-sovietică, ale 
membrilor săi, ale tuturor ace-

General al A.R.L.U.S., 
ai C.C. al P.C.R., repre- 
ai unor instituții cen- 
organizații de masă și 
membri ai Consiliului 

A.R.L.U.S., un numeros

care a parti- 
cel de-al XI-lea Con- 

Partidului Comunist

poporului român nu- 
veacuri — a spus

lora care In ultimii 30 de ani au 
contribuit activ la colaborarea 
strînsă, la schimbul de valori 
spirituale și la îmbogățirea reci
procă a culturilor popoarelor 
noastre frățești.

înminarea Ordinului „Prie
tenia Popoarelor" asociației dv. 
a coincis cu încheierea lucrări
lor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, 
care a făcut bilanțul activității 
partidului și poporului, a trasat 
noi obiective ale construcției 
socialiste și ale mersului țării 
spre comunism. Ne bucură rea
lizările dv., și sîntem convinși 
că pe acest drum veți obține 
noi succese impresionante.

Aș dori să exprim convingerea 
că construcția comunistă în 
U.R.S.S. și construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România vor crea o bază 
tot mai largă pentru dezvolta
rea în continuare a legăturilor 
pe multiple planuri între popoa
rele și țările noastre.

Din partea mea pot să vă asi
gur, tovarăși, că Comitetul Cen
tral al P.C. U.S. și Guvernul so
vietic, ca și Asociația de ; 
tenie sovieto-rornână vor 
tribui activ și pe viitor la ; 
proces minunat.

După citirea Decretului 
zldiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S., tovarășul A. P. Kiri
lenko a înmînat Ordinul „Pri
etenia Popoarelor", transmițînd 
Încă o dată cele mai cordiale 
felicitări, în numele C.C. al 
P.C.U.S., al “ ..........“ '
lui Suprem 
siliulul de 
și personal 
rului general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Ilici Brejnev, 
precum și urări de noi succese 
in activitatea A.R.L.U.S., pusă 
In slujba întăririi prieteniei și 
colaborării multilaterale dintre 
cele două partide și popoare.

în numele Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., al tuturor acti
viștilor A.R.L.U.S., tovarășul 
Mihai Dalea a exprimat căldu
roase mulțumiri Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., “ ..........
Sovietului Suprem 
pentru distincția 
A.R.L.U.S.-uku cu 
plinirii a 30 de ani 
tarea Asociației.

Arătînd că această 
este înmînată într-un 
în care întregul popor 
află sub puternica impresie 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
vorbitorul a subliniat că reale
gerea tovarășului 
Ceaușescu în înalta 
secretar general al 
constituie o chezășie 
îndeplinirii obiectivelor 1 
noase trasate de Congres.

în înalta distincție pe 
ne-ați înmînat-o astăzi, a 
vorbitorul, vedem încă o 
turie elocventă a stimei și 
țuirii acordate prieteniei dintre 
țările și popoarele noastre, o 
cinstire a bogatelor șl glorioa
selor tradiții de solidaritate in- 
ternaționalistă statornicite în
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice.

în cursul zilei de vineri, de
legațiile unor partide comuniste 
și muncitorești, socialiste și 
progresiste, precum și ale unor 
mișcări de eliberare națională, 
care au participat la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, au 
vizitat unități economice, insti
tuții de invățămînt superior, o- 
biective 
București 
din țară, 
ministere 
de stat, la comitete 
municipale și orășenești de par
tid.

Delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă 
de A. P. Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., a vizitat Palatul 
sporturilor și culturii, Muzeul 
satului și a asistat la un spec
tacol folcloric prezentat In sala 
Ansamblului „Rapsodia Româ
nă" ; membrii delegației Uni
unii Comuniștilor din Iugosla
via au vizitat Combinatul pe
trochimic de la Brazi și Muzeul 
republican al petrolului din 
Ploiești ; delegația Partidului 
.Muncii din Coreea, condusă de 
Kim Dong Ghiu, membru al 
Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea — întreprinderea de ma
șini grele București ; delegația 
Partidului Comunist Francez, 
condusă de Guy Besse, membru 
al Biroului Politic al P.C.F. — 
Teatrul Național din București: 
delegația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de 
Peter Colotka, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. vicepreședinte al gu
vernului federal, 
guvernului slovac 
satului : delegația 
Socialist Unit din 
condusă de Gerhard 
herg, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.S.U.G.
— Muzeul satului ; delegația 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, condusă de Jan Szyd
lak, membru al Biroului Poli
tie. secretar al C.C. al P.M.U.P.
— Muzeul satului ; membrii de
legației Partidului Comunist 
din Ecuador au vizitat între
prinderea de autoturisme, o-

\ ----

social-culturale din 
și din alte localități 
au avut întilniri la 
și instituții centrale 

județene,

președintele
— Muzeul 
Partidului 
Germania, 

Griine-

biective social-culturale din mu
nicipiul Pitești și au avut o în- 
tilnire la Comitetul județean 
Argeș al P.C.R. ; delegația Par
tidului Comunist Portughez, 
condusă de Fernando Blanqui 
Teixeira, membru al Comisiei 
Politice a C.C. al P.C. Por
tughez, a vizitat Muzeul de is
torie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și demo
cratice din România ; delega
ția Partidului Progresului și So
cialismului din Maroc, condusă 
de Mohamed Moucharjk, mem
bru al Biroului Politic al par
tidului, a făcut o vizită la 
întreprinderea „Semănătoarea" ; 
delegația Partidului Socialist 
Portughez, condusă de Manuel 
Tito de Morals, prim-secretar 
național al partidului, a vizitat 
Muzeul de istorie -a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia și Muzeul satului ; delegația 
Partidului Comunist din Colum
bia, condusă de Alvaro Vasquez, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C. din 
Columbia, a vizitat întreprin
derea de autoturisme, Muzeul 
județean, alte obiective social- 
culturale din Pitești și a avut o 
tntîlnire la Comitetul județean 
Argeș al P.C.R. ; delegația Parti
dului Liberal din Columbia, con
dusă de German Zea Hernandez, 
președintele Directoratului Na
țional al partidului, a vizitat 
Combinatul petrochimic de la 
Brazi, cooperativa agricolă din 
Bucov, Institutul de cercetări 
pentru viticultură de la Valea 
Călugărească ; delegația Con
gresului Național Indian, con
dusă de Arun Maițra, membru 
al Comitetului pe întreaga Indie 
al C.N.I., a vizitat cooperativa 
agricolă de producție și com
plexul avicol din comuna Văleni, 
Institutul de cercetări pentru po
micultură de la Mărăcineni și a 
avut o întîlnire la Comitetul ju
dețean Argeș al P.C.R. ; delega
ția Partidului Comunist (Mar
xist) din India, condusă de P. 
Sundarayya, secretar general al 
partidului, a avut o întîlnire la 
Uniunea Sindicatelor din agri
cultură și industria alimentară ; 
delegația Partidului Comunist 
din Marea Britanie, condusă de

George Charles Wake, membru 
al Biroului Politic al P.C. din 
Marea Britanie, a făcut o vizită 
la Muzeul Doftana ; delegația 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, condusă 
de Vu Ngoc Ho, membru al C.C. 
al F.N.L., a vizitat Muzeul Pe
leș ; delegația Partidului Comu
nist din Belgia, condusă de 
Georges Glineur, membru al Bi
roului Politic al P.C. din Belgia, 
a vizitat municipiul Brașov și 
întreprinderea agricolă de stat 
Codlea ; delegația Partidului So
cialist Belgian, condusă de An- 
dră Sweert, membru al Biroului 
Național al partidului, senator, 
a vizitat întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer și obiective so
cial-culturale din Brașov ; dele
gația Partidului Socialist din 
Uruguay, condusă de Ramon 
Martinez, secretar general al 
partidului, a avut o întîlnire la 
Comitetul județean Argeș sl 
P.C.R. și a vizitat întreprinde
rea de autoturisme, Muzeul ju
dețean și Casa de cultură din 
Pitești ; delegația Partidului Co
munist Peruan, condusă de Râul 
Acosta Salas, secretar general 
adjunct al partidului, a făcut o 
vizită la Combinatul de confec
ții și tricotaje din București ; 
delegația Partidului Elvețian al 
Muncii, condusă de Armand 
Magnin, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al par
tidului, a vizitat Combinatul de 
prelucrare a lemnului, obiecti
ve culturale din Suceava și mă
năstirile Voroneț și Moldovlța : 
delegația Partidului Democrat 
din Guineea, condusă de Ma- 
madi Keita, membru al Birou
lui Politic al partidului, a vizi
tat Muzeul satului ; delegația 
Partidului Congolez al Muncii 
din Republica Populară Congo, 
condusă de Ganga-Zanzou Jean, 
secretar al C.C. al partidului, 
a avut convorbiri la Procuratu
ra Generală cu Filimon Arde
leanu, procurorul general al 
Republicii Socialiste România, 
și a vizitat Combinatul avicol 
de la Titu, județul Dîmbovița ; 
delegația Partidului Comunist 
din Martinica, în frunte eu Ar
mand Nicolas, secretar general 
al partidului, a vizitat Fabrica 
de zahăr din Buzău și a avut o

întîlnire la Comitetul județean 
Buzău al P.C.R. ; delegația 
Partidului Comunist din Salva
dor, condusă de Shafik Jorge 
Handal, secretar general al par
tidului, a vizitat întreprinderea 
de autoturisme, obiective social- 
culturale, din orașul Pitești și a 
avut o întîlnire la Comitetul ju
dețean Argeș al P.C.R. ; delega
ția Uniunii Socialiste Sudaneze, 
condusă de maior Aboul Ga- 
siem Mohamed Ibrahim, secretar 
general adjunct al U.S.S., mi
nistrul agriculturii, a avut o în
trevedere cu Angelo Miculescu, 
ministrul agriculturii, industriei 
alimentare și apelor ; delegația 
Partidului Socialist Arab Baas 
din Irak, condusă de Jafer Kas- 
sim Kamudi, membru supleant 
al conducerii regionale a par
tidului, a vizitat Combinatul 
petrochimic de la Brazi șl Mu
zeul Peleș ; delegația Partidului 
Comunist Irakian, condusă de 
Ibrahim Taher, membru al Bi
roului Politic al C.C. al partidu
lui, a vizitat Muzeul Peleș ; de
legația Partidului Popular din 
Mauritania, condusă de Abdoul 
Aziz Sail, responsabilul perma
nenței partidului, a avut o in- 
tîlnire la Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România ; de
legația Partidului Comunist din 
Argentina, condusă de Rodolfo 
Ghloldi, membru al Comitetu
lui Executiv al P.C. din Argen
tina, a avut o întrevedere cu 
cadre didactice de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu" ; 
Partidului Comunist din 
Marino, condusă 
Barulli, 
tidului, 
mente 
Muzeul 
ul de

SiMBĂTĂ, 30 NOIEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

10.00 — Rodnicia visului tău, pa
trie — emisiune de versuri. 10.15
— „Rpmânașul" în cîntec șl joc. 
Spectacol susținut de ansamblul 
Palatului pionierilor — București.
10.45 — De la Alfa la Omega — 
enciclopedie pentru școlari. 11.05
— Film artistic. „Ceața" — o pro
ducție a Casei de Filme Unu. 12.35
— Te cînt, meleag românesc —
pagini din operete contemporane 
românești. 12.55 — Jocu-i din bă- 
irîni lăsat. 13.10 — Telex. 1345 — 
Tot cîntînd ca clocirlla. 14.00 —
Magazin sportiv. — Fotbal : Po
litehnica lași — Dinamo București 
(divizia A). Transmisiune directă 
de la Iași. Comentează Gr. Illsei.
15.45 — Hochei pe gheață : Ce
hoslovacia — Canada. Selecțiunl 
înregistrate de la Praga. Comen
tează Călin Antonescu. 16.30 —
Tragerea de amortizare ADAS. 
16.40 — Caleidoscop cultural-ar
tistic — emisiune de Informație sl 
actualitate literară, teatrală. ci
nematografică șl plastică. 17.00 — 
Teleglob : Africa Centrală : 17.20
— Treptele afirmării. 18.00 —
Handbal masculin : Steaua Bucu
rești — M.A.I. Moscova. 1940 —
Lumea copiilor. Vrednici ca părin
ții noștri. 19.30 — Telejurnal. A- 
dezlune unanimă la hotărfrile 
Congresului. 2045 — Luna creației 
originale românești. 20.50 — Tele- 
enelclopedia 21.40 — întîlnirea de 
sîmbătă seară — magazin muzleal- 
distraetiv. 22.80 — Telejurnal.
Sport. 22.35 — S*ară  de romanț*  
cu Ioana Radu.

13.00 — Album duminical ; 15.30 — 
Magazin sportiv ; 16.25 — Coloane 
ale istoriei : Transilvania (I) ; 16.50
— Publicitate ; 16.55 — Film se
rial. Nemuritorul ; 17.45 — Floarea , 
din grădină. Emisiune-concurs 
pentru tineri Interprețl de muzi
că populară ; 18.40 — Legenda pă
sărilor — desene animate ; 19.00
— Reporter ’74. în lumina istori
celor documente programatice ale 
Congresului al XI-lea al partidu
lui. Prezentul ne dezvăluie în 
toate domeniile certitudinile în- 
suîlețitoare ale viitorului ; 19.20 — 
1001 de seri ; 19.30 — Telejurnal. 
Congresul ăl XI-lea în conștiința 
națiunii ; 20.10 — Flecare cîte-o
floare... Muzică ușoară : 20.20 — 
Film artistic. Acei oameni minu
nați șl mașinile lor zburătoare.

DUMINICA 1 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

1.30 — Emisiunile silei i 5.46 — 
Crevatele roșii ; 9.35 — Film se
riei pentru copil. Dalctarl ; 10.00 — 
Viata satului ; 11.15 — Ce știm șl 
ce nu știm despre... ; 11.45 — Bu
curiile muzicii. Arta Interpretativă 
românească ; 12.30 — De strajă 
patriei. Ostașii târli tși exprimă 
entuziasta adeziune față de do
cumentele de Însemnătate Istorică 
elaborate de Congresul al XI-lea 
ol Partidului Comunist Român 1

prie- 
oon- 

acest

Pre- 
al

numele C.C.
Prezidiului Sovietu-
al U.R.S.S., al Con- 
Miniștri al U.R.S.S.
din partea secreta- 

general

Prezidiului 
al U.R.S.S. 

conferită 
ocazia 
de

îm- 
la înfiin-

distincție 
moment 

român se 
a

N 1 c o 1 a e 
funcție de 
partidului 
sigură a 

lumi-

care 
spus 
măr-
pre-

— Tară mlndră, mtndră floare. 
Clntece și jocuri populare ; 20.10
— Roman foileton. Surorile Ma- 
terassl ; 21.20 — Revista llterar-ar- 
tisticâ TV. Programul partidului
— Programul literaturii ți artet 
românești actuale ; 22.10 — 24 de 
ore,
PROGRAMUL II

17.30 — Telex ; 17.35 — Avanpre
miera săptămînli ; 17.45 — Tineri 
soliști de muzică populară ; 18.10
— Film serial. Micii burghezi. Ul
timul episod ; 18.45 — Bucureștiul 
azi. Initiative, acțiuni sub semnul 
hotărîrilor Congresului ; 19.00 —
Muzică ușoară românească ; 19.30 
Telejurnal ; 20.00 Film serial pen
tru copii (reluare). Daktari ; 20.25
— Ce știm șl ce nu știm despre,.. ;

PLECAREA UNOR DELEGAȚII

Vineri, delegațiile nume
roase partide comuniste și mun
citorești, socialiste și progre
siste, ale unor mișcări de eli
berare națională, care au par
ticipat la lucrările Congresului 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, au părăsit Capi
tala: delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condusă 
de Stane Dolanț, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezi
diului Comitetului Central al 
U.C.I.; delegația Partidului Co
munist Italian, condusă de Carlo 
Galluzzi, membru al Direcți
unii, al Biroului Politic și al 
Secretariatului P.C.I.; delegația 
Partidului Comunist Bulgar, 
condusă de Boris Velcev. mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.B.; delegația 
Partidului Comunist Francez, 
condusă de Guy Besse, membru 
al Biroului Politic al P.C. Fran
cez; delegația Partidului Socia
list Unit din Germania, condusă 
de Gerhard Griineberg, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.; delegația Par
tidului Muncitoresc Unit Polo
nez. condusă de Jan Szydlak, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P.; dele
gația Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, condusă de 
Mohamed Jaber Bajbaouj, se
cretar general adjunct, membru 
al Comandamentului Regional 
al Partidului Baas Arab Socia
list din Siria ; delegația Parti
dului Comunist din Cuba, con
dusă de Râul Garda Pelaez, 

• membru al Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba; delegația Par
tidului Comunist Portughez, con
dusă de Fernando Blanqui Tei
xeira, membru al Comisiei po
litice a C.C. al P.C. Portughez; 
delegația Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, condusă

Iul pe masa de lucru. Emlșiune- 
dezbatere ; 20.20 — Muzică popu
lară ; 20.35 — Teatru TV : Ciclul 
„Oameni al zilelor noastre". In
terviul de Dumitru Drăgan ; 21.53 
— Calendarul șlagărelor — emisi
une de muzică ușoară ; 22.10 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Un film văzut de... Florian 
Potra : „Charly". Premieră pe 
țară.

MIERCURI 4 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I
8.30 — Teleșcoală ; 10.00 — Curs 

do limbă rusă ; 10.30 — Film ar-

PESTE HOTARE
Damdinjav,

P.P.R.M.,
de Legdenghiin 
membru al C.C. al 
membru al Biroului Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, 
președintele Comitetului contro
lului popular; delegația Parti
dului Socialist Italian, condusă 
de Pietro Lezzi, membru al Di
recțiunii P.S.I.; delegația Fron
tului de Eliberare națională din 
Algeria, condușă de Abdel Aziz 
Maoui, membru al guvernului, 
ministrul turismului; delegația 
Congresului Național African 
din Africa de Sud. condusă de 
Alfred Nzo, secretar general al 
A.N.C.; delegația Partidului 
Muncii din Olanda, condusă de 
len van der Heuvel-de Blank, 
președintele in funcțiune al 
partidului; delegația 
Populare a Revoluției 
condusă de Kithima 
mazzani. membru al 
Politic al M.P.R.; ...
Partidului Unit al Independen
ței Naționale (U.N.I.P.) din 
Zambia, condusă de W. P. Nye- 
renda, președinte al Comisiei 
disciplinare și promovării a 
U.N.I.P.. membru al C.C. al 
U.N.I.P.; reprezentantul Parti
dului Socialist-Popular din Nor
vegia, Stein Ornnol, președin
tele partidului; reprezentantul 
Partidului Socialiștii Democrați 
(A.I.K.) din Norvegia, Arne 
Saothen, membru al C.C. al 
partidului; delegația Partidului 
Socialist-Desturian. condusă de 
Mohamed Sayah, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.D., directorul partidului; 
delegația Partidului Revoluțio
nar Instituțional din Mexic, 
condusă de Fidel Herrera Bel
tran, secretar organizatoric al 
Comitetului Executiv Național 
al P.R.I., deputat în parlament; 
delegația Partidului Socialist 
Sanmarinez, condusă de Remy

Mișcării 
din Zair, 
Bin Ra- 
Biroului 

delegația

Giacomini, secretar general al 
partidului; delegația Partidului 
Congresul întregului Popor 
(A.P.C.) din Sierra Leone, con
dusă de C. A. Kamara-Taylor, 
secretar general al partidului, 
ministrul finanțelor; 
Partidului Comunist 
tralla, condusă de 
Carmichael, membru 
mitetului Executiv 
al partidului ; delegația Par
tidului Comunist din Bangla
desh, condusă de Anil Muk
herjee, secretar al C.C. al P.C. 
din Bangladesh; delegația Par
tidului Comunist din Dane
marca, condusă de Ingmar Wag
ner, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. din 
Danemarca; delegația Partidului 
Progresist Popular din Guyana, 
condusă de Janet Jagan, mem
bru al Direcțiunii, secretar al 
partidului; delegația Partidului 
Alianța Populară din Islanda, 
condusă de Haukur Helgasson, 
membru al Comitetului Execu
tiv; delegația Partidului Repu
blican Italian, condusă de 
Ennip D’Aniello, membru al 
Direcțiunii partidului, deputat; 
delegația Partidului Comunist 
Libanez, condusă de Nadim 
Abdoul Samad, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. Libanez; delegația Par
tidului Socialist Popular din 
Spania, condusă de Reventos 
Aule, membru al Comitetului 
Executiv al partidului; delega
ția Partidului Comunist din 
Uruguay, condusă de Enrique 
Rodriguez, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C. din Uruguay ; Wrem- 
biak Tadeusz, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie a 
P.M.U.P., component al delega
ției ț-evistei „Probleme ale păcii 
și socialismului".

delegația 
din Aus- 

Laurie 
al Co- 
Națlonal

leldoscopul melodiilor. Succese 
ale muzicii ușoare românești In 
acest an ; 21.00 — Zidurile noi șl 
vechi ale Tîrgdvișțel ; 21.15 — Te
lex ; 21.20 — Reporter ’74 ; 21.40 — 
Treptele afirmării.

JOI 5 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16.00—17.00 — Teleșcoală ; 17.30
— Telex ; 17.35 — Steaua polară. 
Emisiune de orientare școlară și 
profesională ; 17.55 — Universita
tea TV. Amfiteatrul politic : Pro
gramul partidului — programul 
nostru. Codul eticii socialiste, 
menia. principiu fundamental 
eticii comuniste ; 18.25 — Din ță
rile socialiste ; 18.35 — Lecții TV

o- 
al

PROGRAMUL T.V. 30 noiembrie — 7 decembrie

Premieră TV ; 22.15 — Telejurnal. 
Sport.

PROGRAMUL II

10.00—11.45 — Matineu șlmfonlo. 
Concertul Filarmonicii de Stat 
„George Eneșcu" ; 2040 — Mar" 
mură pentru o posibilă statuie. 
Documentar TV ; 21.25 — Inscripții 
pe celuloid. Gigantul de la gurile 
Dunării ; 22.00 — Arte înfrățit» : 
muzica șl baletul.

20.85 — Preferințele dv. muzicale 
slnt șl ale noastre ; 21.40 — Telex ; 
21.45 — Pagini de umor. Ce vrăji 
a mal făcut nevasta mea ;
Muzee șl expoziții. Arta 
șui (II).

MARTI 3 DECEMBRIE

PROGRAMUL I

LUNI I DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16.00 — Telex ; 16.05 — Avanpre
miera săptămînli ; 16.15 — împre
ună cîntăm tara. Prelucrări de 
muzică populară ; 16.30 — Emi
siune In limba maghiară ; 19.00 — 
Tribuna TV. în lumina Documen
telor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român ; 19.20 
— 1001 de seri : 19.30 — Telejur
nal. Angajare deplină în înfăptu
irea hotărîrilor Congresului | 20.00

22.10 — 
ți ora-

1974

5.30 — Teleșcoalâ ; 10.00 — Curs 
do limbi franceză ; 10.30 — Film 
artistic. întoarcerea lui Magellan ; 
12.00 — Inscripții pe celuloid. Gi
gantul de la gurile Dunării ; 13.35 
— Telex ; 16.00 — Curs de limbă 
rusă ; 16.30—17.00 — Curs de limbă 
engleză ; 17.30 — Telex ; 17.35 — 
Muzica. Emisiune de actualitate 
muzicală ; 17.55 — Legile țării — 
legile noastre ; 18.05 — Film serial 
pentru copil. Douăsprezece luni ; 
18.35 — Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură ; 19.20 — 1001 de 
seri ; 19.30 — Telejurnal. Acum 
principalul — acțiunea de înfăptu
ire a hotărîrilor Congresului ; 
80.00 — Cu documentai*  Congreau-

tlstlc. Valter apără Sarajevo ; 12.35
— Telex ; 10.00 — Curs de limbă 
germană ; 16.30—17.00 — Curs de 
limbă franceză ; 17.30 — Telex ; 
17,35 — Blrult-au glndul. Calendar 
UNESCO 1974. Mitropolitul Do- 
softel, cărturar al Moldovei ; 17,65
— Agroenciclopedia ; 18.25 — Sce

nna. Emisiune de actualitate șl cri
tică teatrală ; 18.40 — Tragerea
pronoexpres ; 18.50 — Familia,
înaltele răspunderi pentru întări
rea familiei, lzvortte din Docu
mentele Congresului : 10.20 — 1001 
de seri ; 19.30 — Telejurnal. Suc
cesele de azi — temelii trainice 
pentru viitorul comunist al patri
ei ; 20.00 — Prefață la o carte de 
istorie a viitorului. Reportaj des
pre ecoul lucrărilor Congresului al 
XI-lea In conștiința țărănimii 
noastre ; 20.15 — Teleclnemateca. 
Ciclul „Dosarele ecranului". „Sta
re de asediu" ; 22.10 — 24 de ore.

pentru lucrătorii din agricultură ; 
19.20 — 1001 de seri ; 19.30 — Tele
jurnal. Răspundem prin fapte che
mării Congresului ; 20,00 — Seară 
pentru tineret. Turneul embleme
lor. Itinerar patriotic pentru tine
ret ; 21.25 — Univers științific.
Avanposturi ale științei șl tehnicii 
românești ; 21.50 — Flamenco — 
ctntecul unul pămtnt ; 22.10 — 24 
de ore.

PROGRAMUL II

20.00 — Zori de »ur. Muzică ușoa
ră ; 20.10 — Viata economică a 
Capitalei ; 20.25 — Concertul coru
lui șl Orchestrei simfonice a Ra- 
citotelevlzlunll ; 21.50 — Meridiane 
literare. Literatura română In 
patrimoniul universal.

VINERI « DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL TI
PROGRAMUL I

20.00 — O viată pentru o idee.
Alexandru Odobescu ; 20.20 — Ca-

16.00—17.00 — Teleșcoală ; 17.30
— Emisiune tn limba germană i 
19.10 — Intllnlre cu Finlanda. Film

documentar ; 19.20 — 1001 de seri ;
19.30 — Telejurnal. Acum, princi
palul — acțiunea de înfăptuire a 
hotărîrilor Congresului ; 20.00 —
România de astăzi, România de 
mîlne. Revistă social-polttlcâ TV ;
20.30 — Publicitate ; 20.35 — Film 
artistic. Atacul trenului cu aur. 
Premieră pe țară ; 2240 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17.30 — Film artistic. Fata care 
vfnde flori. Premieră TV ; 19.30 — 
Telejurnal : 20.00 — Muzică popu
lară ; 20.35 — Biblioteca pentru
toți. Tradiții revoluționare, demo
crate șl patriotice aje literaturii 
române ; 21.20 — Telex ; 21.25 — 
Armonii de iarnă. Muzică distrac
tivă ; 21.45 — Univers științific.
Avanposturi ale științei șl tehnicii 
românești ; 22.10 — Mărire vouă, 
oameni al patriei mele !

SlMBATA 7 DECEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

10.00 — Micii meșteri mari (re
luare) ; 10.20 — Film serial pen
tru copil. Douăsprezece luni (re
luare) ; 10.50 — Biblioteca pentry 
toți. Tradiții revoluționare, demo
crate șl patriotice ale literaturii 
române ; 11.35 — Teleclnemateca 
(reluare) ; 13.30 — Telex ; 
Șapte cîntece de George 
pe versuri de Clăment 
14.00 — Fotbal-magazin. 
studențesc — F.C. Reșița 
A). Transmisiune directă 
Stadionul Steaua ; 16.45 — 
16.50 — Caleidoscop cultural-artis
tic ; 17.10 — Răsună-n inimi mare
le îndemn. Emisiune muzlcal-lite- 
rară : 17.30 — Teleglob. Afganistan
— file de Istorie contemporană | 
Spre comunism pășim lumi
nați de partid. Montaj literar-mu- 
zlcal-coregrafic ; 19.00 — Lumea 
copiilor ; 19.20 — 1001 de seri : 19.30
— Telejurnal. Temelii trainice pen
tru viitorul comunist al patriei ; 
20.00 — Teleenclclonedia. Casa
Dosoftel — documentar : 20.45 <-
Publicitate ; 20.50 — Film serial. 
Un serif la New York. „A! cinci
lea din cvartet" : 22.00 — Telejur
nal : 2240 — Săptămîna sportivă ; 
22.20 — întîlnirea de sîmbătă sea
ra... magazin muzlcal-dlstractlv.

13.8S - 
Enescu 
Marot ; 
Sportul 
(divizia 
de la 
Telex ;

delegația
San 

de Umberto 
secretar general al par- 
a vizitat Fabrica de ele- 
pentru automatizare, 

Satului și Muze- 
istorie al Republicii 

nezuela, condusă de Jeronimo 
Carrera, membru al C.C. al 
partidului, a avut o întîlnire la 
Comitetul județean Argeș al 
P.C.R. și a vizitat întreprinde
rea de autoturisme, obiective 
social-cujturale din Pitești ; de- 
legația Mișcării pentru Socia
lism din Venezuela, condusă de 
Eloy Torres, secretar general 
adjunct al M.A.S., a vizitat 
Combinatul petrochimic de 
la Brazi, cooperativa agri
colă de producție Bucov și 
Institutul de cercetări pentru 
viticultură de la Valea Călugă
rească ; delegația Frontului Na
țional pentru Eliberarea Ango- 
lei, condusă de Pedro Gadim- 
pavi, membru al Biroului Poli
tic al F.N.L.A., a avut o întîl
nire la Ministerul Educației șl 
învățămîntului și a vizitat Li
ceul I. L. Caragiale și Școala 
generală nr. 19 din București ; 
delegația Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei, con
dusă de Pascal Luvualu, mem
bru al C.C. al M.P.L.A., șeful 
departamentului Relații Externe 
al M.P.L.A., a vizitat între
prinderea „Semănătoarea" ; de
legația Partidului Comunist 
Brazilian, condusă de Sofia Ri
beiro, membru al C.C. al parti
dului, a vizitat întreprinderea 
de autoturisme, obiective cul
turale și a avut o Întîlnire la 
Comitetul județean Argeș al 
P.C.R. ; delegația Uniunii pen
tru Progres Național din Bu
rundi, condusă de Makakwe 
Wilson, membru al . C.C. al 
U.P.R.O.N.A., a vizitat Combi
natul petrochimic de la Brazi ; 
Mei Doig, membru al delegației 
Partidului Comunist din Canada, 
membru al Comitetului Exe-.. 
cutiv al partidului, a vizitat 
întreprinderea de autoturisme 
din Pitești ; delegația Partidu
lui Radical din Chile, condusă 
de Carlos Parra, membru al 
Conducerii naționale a partidu
lui, a vizitat stațiunile de 
litoral ; delegația Mișcării 
Acțiune Populară Unitară 
Muncitorească 
Chile, condusă 
reea, secretar 
al Mișcării, s-a 
didactice de la 
fan Gheorghiu'*  ; 
Partidului Conservator din Co
lombia. condusă de Alvaro Ca
margo de la Torre, secretar ge
neral al Directoratului Națio
nal al Partidului, a vizitat Com
binatul petrochimic de la 
Brazi, cooperativa agricolă de 
producție Bucov și Institutul 
de cercetări pentru viticultură 
de la Valea Călugărească ; de
legația Partidului Comunist Do
minican, condusă de Carlos 
Dore, membru al Comitetului 
Politic al P.C. Dominican, a vi
zitat Combinatul petrochimic de 
la Brazi, 
producție 
cercetări 
la Valea 
zentantul 
Guatemala a vizitat Comhinatul 
petrochimic de la Brazi, coope
rativa agricolă de producție de 
la Bucov, Institutul de cercetări 
pentru viticultură de la Valea 
Călugărească : delegația Parti
dului Comunist diri Guadelupa, 
condusă de Osange Talis-Gane, 
membru al C.C. al P.C. din 
Guadelupa, a avut o întîlnire 
la Comitetul județean Buzău al 
P.C.R. și a vizitat Fabrica de

Socialiste România ; delegați 
Partidului Comunist din Ve

zahăr din Buzău ; delegația 
Frontului Patriotic Laoțian, con
dusă de Saiy Vongkhamsao, 
membru al C.C. al Frontului, a 
vizitat obiective turistice din 
zona sudică a litoralului ; 
Abdoulaye Toure, funcționar la 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Cooperării, președintele Comisi
ei de control al Biroului Exe
cutiv al Uniunii Naționale a 
muncitorilor din Mali, a avut o 
întîlnire cu tovarășul Mihai Da- 
lea, președintele Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România 
și a vizitat Institutul agronomic 
din Capitală ; delegația Partidu
lui Comunist Paraguayan, con
dusă de Pedro Vasquez, membru 
al Comisiei Politice și al Secre
tariatului C.C. al P.C. Paragua
yan, a vizitat Combinatul petro
chimic de ia Brazi, cooperativa 
de producție Bucov și Institu
tul de cercetări pentru viticul
tură Valea Călugărească ; Moi
ses Carrasquilla, reprezentantul 
Partidului Poporului din Pana
ma, — Combinatul petrochimic 
de la Brazi, cooperativa de pro
ducție Bucov și Institutul d*  
cercetări pentru viticultură Va
lea Călugărească ; delegația 
Partidului Comunist din Reuni
on, condusă de Elie Noarau, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C. din Reu
nion, a avut o întîlnire la Co
mitetul județean Buzău al P.C.R. 
si a vizitat obiective economice 
din județ ; delegația Partidului 
Comunist Sirian, condusă de 
Abdel Wahjb Rachwani, membru 
al C.C. al P.C. Sirian, a fost 
oaspetele colectivului întreprin
derii „1 
delegația 
nist 
da
bru al C.C. al P.C. din S.U.A., a 
fost 
treprinderii de autoturisme 
tești ; delegația Mișcării de 
berare din Arhipelagul
Tome și Principe, condusă de 
Alda Espirito Santo, președin
tele Mișcării, membru al Birou
lui Politic, a avut o întîlnire la 
Consiliul Național al Femeilor 
cu tovarășa Lina Ciobanu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
te al Consiliului, și a făcut vi
zite la Ministerul Educației și 
Învățămîntului, Ministerul Să
nătății și Institutul de geriatrie ; 
Remigius Kalubu, membru al 
C.C. al Uniunii Naționale Afri
cane din Tanzania — TANU. și 
Asiya Amour Hassan, membru 
al Consiliului Revoluționar al 
Partidului Afro-Shlrazl, secretar 
general al Organizației de femei 
din Tanzania, au avut o întîlnire 
cu reprezentante ale Consiliului 
Național al Femeilor.

în timpul vizitelor, oaspeții 
au luat cunoștință de activitatea 
insuflețitoare pe care o desfă- 
foară clasa muncitoare, țărăni
mea cooperatistă, intelectualita
tea, celelalte categorii de oameni 
ai muncii pentru edificarea în 
tara noastră a societății socialis
te multilateral dezvoltate, au a- 
vut posibilitatea să cunoască 
dorința vie a poporului român 
de a amplifica și diversifica con
tinuu relațiile, pe multiple pla-» — ...................

cu 
din 
au

Mai" din Ploiești ; 
Partidului 

din S.U.A.,
Thomas Dennis,

Comu- 
condusă 

mem-

oaspetele colectivului în- 
Pi-

Eli-
Sao

pe 
de

țărănească 
de Enrique 
general adjunct 
întîlnit cu cadre 
Academia „Ște- 

delegația

din 
Co-

cooperativa agricolă de 
Bucov și Institutul de 
pentru viticultură de 
Călugărească : repre- 
Partidului Muncii din

® SCRIMĂ
Miercuri seara tlrziu, în sala 

„Sofia" din capitala Bulgariei, 
s-a încheiat proba feminină de 
floretă din 
de scrimă, 
nată de 
Titlul a 
României, 
urmată de 
Magdalena

• FOTBAL

cadrul Balcaniadei 
Proba a fost domi- 
sportivele românce, 
revenit campioanei 
Suzana Ardeleanu, 

Viorica Draga și 
Bartoș.

Astăzi, în cadrul etapei a 16-a 
a campionatului diviziei A la 
fotbal, se va disputa la Iași
meciul dintre formația locală
Politehnica și echipa Dinamo
București. Partida va Începe la 
ora 14,00 și va fi transmisă in 
întregime la televiziune.

Celelalte opt jocuri ale etapei 
se vor desfășura duminici). Pe 
Stadionul Steaua din Capitală 
este programată partida dintre 
formațiile Steaua șl F.C. Argeș

nuri, cu toate țările lumii, 
a trăi în pace și înțelegere 
toate popoarele. Întîlnirile 
întreprinderile industriale 
prilejuit ample dialoguri între 
oaspeți și colectivele de munci
tori și tehnicieni, asupra modu
lui de organizare și de desfășu
rare a producției, a modului în 
care ei participă la activitatea de 
conducere a întreprinderilor, a 
condițiilor lor de muncă și d. 
viață. în unitățile agricole, 
membrii delegațiilor s-au inte
resat de experiența țării noastre 
in domeniul cooperativizării a- 
griculturii, de modul în care se 
înfăptuiesc măsurile stabilite de 
Partidul Comunist Român pen
tru modernizarea acestei ramuri 
de bază a economiei naționale, 
despre felul în care se realizea
ză procesul complex de sistema
tizare și urbanizare a satului 
românesc. Oaspeții participant! 
la întîlnirile cu conducători ai 
ministerelor, cu reprezentanți ai 
instituțiilor centrale de stat, 
s-au interesat de organizarea și 
desfășurarea activității organe
lor puterii și administrației de 
stat, de felul în care se adin- 
cește democrația în aparatul de 
stat. Dialogurile au vizat, de a- 
semenea, aspectele concrete ale 
muncii organelor și organizații
lor de partid, ale organizațiilor 
de masă, ale felului cum se în
făptuiește, în activitatea cotidi
ană, conducerea de către partid 
a societății noastre. Pretutin
deni, delegațiile au apreciat re
zultatele obținute în opera de e- 
difipare a socialismului în 
România, modul în care între
gul nostru popor, strîns unit în 
jurul partidului, a secretarului 
său genera}, materializează obi
ectivele planurilor economice și 
culturale curente și de perspec
tivă și au mulțumit pentru 
dura deosebită cu care gu 
intimpinați, j 
chis. prietenesc, în care 
desfășurat întîlnirile.

căl- 
fost 

pentru modul des- — s_ ---- s-au

r
Pitești. în țară se vor disputa 
următoarele jocuri: F.C. Galați
— U. T. Arad; Politehnica Ti
mișoara — C.F.R. Cluj-Napoca; 
F.C. Constanța — Sportul Stu
dențesc; Steagul Roșu Brașov
— Chimia Rm. Vîlcea; F.C.M. 
Reșița — Universitatea Craiova; 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petro
șani; Universitatea Cluj-Napoca
— Olimpia Satu Mare.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de 
la aceste meciuri. Transmisia 
se va face pe programul I, cu 
începere de la ora 13,45.

® HANDBAL
Palatul Sporturilor și Culturii 

din Capitală va găzdui astăzi 
meciul retur dintre echipele 
Steaua București și M.A.I. 
Moscova, contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal 
masculin.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
® Conducătorul delegației

Uniunii Socialiste Arabe din

• Conducătorul delegației

Partidului Poporului

• Conducătorul delegației

Consiliului Revoluționar

Republica Arabă Egipt Suprem al Somaliei

ln cursul zilei de 29 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit pe 
conducătorul delegației Uniunii Socialiste 
Arabe din Republica Arabă Egipt, Hafez 
Ghanem, prim-secretar al C.C. al U.S.A., 
care a participat la lucrările Congresului 
P.C.R.La intrevedere a luat parte tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Primul secretar al C.C. al Uniunii Socia
liste Arabe a fost insoțit de Osman Assal. 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

Oaspetele a subliniat că-i revine deose
bita plăcere și onoare de a transmite tova
rășului Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, in numele preT 
ședintelui Republicii Arabe Egipt, președin
te al Uniunii Socialiste Arabe, Anwar 
Sadat. Președintele Sadat a exprimat, tot
odată. profunda-sa admirație față de rea
lizările obținute de poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Român și a 
secretarului său general, in opera de edifi
care a socialismului, față de activitatea șe
fului statului nostru in viata internațională. 
Conducătorul delegației a arătat că aceste 
sentimente de înaltă apreciere sint împăr
tășite de întreaga conducere, de toți mem
brii Uniunii Socialiste Arabe din R.A. Egipt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit 
călduros pentru urările și aprecierile ex
primate, pentru participarea delegației Uni
unii Socialiste Arabe la lucrările celui de-al

• Conducătorul delegației

Partidului Liberal Autentic

din Liberia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a 
primit, in cursul zilei de vineri, pe Isaac 
David, președinte al organizației de partid 
din comitatul Cape Mount, senator, condu
cătorul delegației Partidului Liberal Auten
tic din Liberia la cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.Oaspetele a fost insoțit de Isabel Karnga, 
șef al Secretariatului Executiv al Președin
ției Republicii.

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, conducătorul delegației 
a inmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea președintelui Republicii 
Liberia, președintele Partidului Liberal 
Autentic, William Tolbert jr., prin care 
transmite șefului statului român, poporului 
țării noastre un salut prietenesc, felicitări 
cordiale, urări de succes, cu ocazia celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

XI-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân, subliniind că prezența acestei delegații 
a constituit un nou și semnificativ exemplu 
al bunelor relații existente între partidele, 
țările și popoarele noastre, o nouă mărturie 
a dorinței comune de a extinde și intări ra
porturile româno-egiptene. Doresc, de ade
menea. ă spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să adresez un salut cordial, împreună cu 
urări de sănătate și succes în activitatea pe 
care o desfășoară președintele Republicii 
Arabe Egipt, fratele meu Sadat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și primul se
cretar al C.C. al U.S.A.. Hafez Ghanem. 
s-au întreținut, apoi, in probleme privind 
preocupările actuale și de perspectivă ale 
P.C.R. Și U.S.A., ale raporturilor de priete
nie și colaborare dintre cele două organi
zații politice, care cunosc o dezvoltară con
tinuă și au la bază prietenia și înțelegerea 
deplină stabilite intre președinții celor două 
țări.

In cursul convorbirii, a fost relevată _ cu 
satisfacție și evoluția mereu ascendentă a 
relațiilor dintre România și Republica A- 
rabă Egipt și s-a exprimat deplinul acord 
pentru amplificarea și diversificarea conti
nuă a acestor legături prietenești, în folo
sul ambelor țări și popoare, in interesul 
păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, unele as
pecte ale actualității politice internaționale, 
îndeosebi problem? privind realizarea unei 
păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat intr-o atmos
feră de caldă prietenie, ce caracterizează 
relațiile dintre popoarele, partidele și ță
rile noastre.

In cursul convorbirii, Isaac David a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu sincere 
felicitări cu ocazia realegerii în funcția de 
secretar general al partidului, subliniind că 
poporul liberian prieten vede în unanimi
tatea acestui act expresia stimei și încre
derii partidului, a întregului popor român, 
față de secretarul general al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspete ca. la înapoierea in 
patrie, să adreseze președintelui William 
Tolbert jr. cele mai bune urări, un călduros 
salut conducerii Partidului Liberal Auten
tic, iar poporului liberian succese tot mai 
mari în dezvoltarea țării pe calea pro
gresului economic și social.

Convorbirea care a avut loc apoi a rele
vat hotărîrea popoarelor, partidelor și 
țărilor noastre de a dezvolta și adînci în 
continuare, pe multiple planuri, relațiile de 
cooperare româno-liberiene, raporturi care 
cunosc un curs tot mai ascendent ca urmare 
a înțelegerilor și acordurilor convenite de 
președinții Nicolae Ceaușescu și William 
Tolbert jr.

din Mauritania

Secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii So\a- 
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, vineri după-amiază, pe conducă
torul delegației Partidului Poporului din 
Mauritania, Abdoul .Aziz Sail, responsabilul 
Permanenței partidului, care a participat la 
Congresul al XI-lea al P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cordial me
saj de salut din partea președintelui Repu
blicii Islamice Mauritania, secretar general 
al Partidului Poporului din Mauritania, 
Moktar Ould Daddah.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat un cald salut conducerii Partidu
lui Poporului din Mauritania, secretarului 
său general și președintelui Republicii. 
Moktar Ould Daddah, precum și urări de 
noi succese poporului mauritanian în dez
voltarea economică, în întărirea indepen
dentei patriei sale.

In cadrul întrevederii, la care a partici
pat tovarășul Ștefan Andrei, membru suple

• Conducătorul delegației

Partidului Socialist

Desturian din Tunisia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.- a 
primit, vineri dimineața, pe Mohamed Sa- 
yah, membru al Biroului Politic al C.C., di
rectorul Partidului Socialist Desturian din 
Tunisia, conducătorul delegației P.S.D. la 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

La întrevedere a participat tovarășul Ște
fan Andrei, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a subliniat că 
președintele Republicii Tunisia, Habib 
Bourguiba, i-a încredințat plăcuta misiu
ne de a exprima tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urările sale cele mai cordiale, 
precum și ale Partidului Socialist Desturian, 
sentimentele de profundă stimă pentru o- 
sera întreprinsă în fruntea partidului și a 
datului român. Președintele Hablb 
Bourguiba a reafirmat interesul deosebit pe 
care îl acordă colaborării dintre țările și 
partidele noastre, satisfacția față de evolu
ția relațiilor româno-tunisiene, convingerea 
că aceste raporturi prietenești se vor ex
tinde și întări tot mai mult în viitor.

Președintele Habib Bourguiba a reînnoit 
invitația făcută președintelui Nicolae 
Ceaușescu de a întreprinde o vizită oficială 
in Tunisia, relevînd că atît conducătorii tu- 
nisieni, cît și poporul țării sale sînt fericiți 
să-l aibă ca oaspete pe șeful statului român. 

ant al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., au fost abordate pe 
larg unele probleme ale promovării in noi 
domenii de interes comun a relațiilor de 
prietenie și colaborare româno-mauritane.

In acest context, oaspetele a împărtășit 
unele dintre preocupările partidului și gu
vernului său. ale poporului mauritanian an
gajat pe drumul progresului social si eco
nomic, al afirmării intereselor sale naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că 
România, poporul român care urmărește 
cu simpatie eforturile Mauritaniei în vede
rea edificării unei vieți mai bune, va ex
tinde cooperarea economică și tehnico-ști- 
ințifică, va acorda sprijinul său poporului 
prieten mauritanian. De ambele părți au 
fost trecute în revistă modalitățiile de în
făptuire a unor proiecte de interes comun, 
menite să pună în valoare potențialul exis
tent în domeniul unei strinse cooperări eco
nomice în folosul ambelor popoare.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, prietenească.

Președintele Nicolae Ceaușescu a trans
mis președintelui Habib Bourguiba calde 
mulțumiri pentru urările și sentimentele 
prietenești adresate, pentru reînnoirea in
vitației de a vizita Tunisia, invitație pe care 
o acceptă cu plăcere. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că așteaptă cu interes 
și satisfacție reîntîlnirea cil președintele 
Bourguiba, pentru a continua schimbul 
prietenesc și rodnic de vederi, în scopul 
intensificării și diversificării, pe multiple 
planuri, a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

In numele său, al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și al poporului 
român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis președintelui Habib Bourguiba sa
lutări frățești. precum și cele mai bune 
urări, iar poporului tunisian prosperitate și 
pace, împreună cu dorința ca relațiile ro
mâno-tunisiene să cunoască un curs mereu 
ascendent, în folosul reciproc, al cauzei pă
cii, cooperării și înțelegerii internaționale.

In cadrul întrevederii, s-a evidențiat că 
participarea unei delegații a P.C.R. la re
centul Congres al Partidului Socialist Des
turian din Tunisia și a unei delegații a a- 
cestui partid la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român re
prezintă expresii semnificative ale rapor
turilor prietenești româno-tunisiene.

întrevederea s-a desfășurat într-o atmo
sferă de caldă prietenie.

Secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
acordat o întrevedere, vineri dimineața, 
conducătorului delegației Consiliului Revo
luționar Suprem al Somaliei, Mohamed 
Omar Gess, membru al C.R.S., ministru, 
care a participat la lucrările Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

La întrevedere a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost 
transmis de către oaspete un cordial și 
prietenesc salut, insoțit de urări de sănă
tate, de noi succese în activitatea sa, din 
partea președintelui Consiliului Revoluțio
nar Suprem al Somaliei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat membrilor Consiliului Revoluțio
nar Suprem, personal președintelui, general

® Conducătorul delegației

Partidului African al 

Independentei din Guineea 

Bissau și Insulele Capului 

Verde - P. A. I. G. C.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri după-amiază, pe Eidelis 
d’Almeida Cabrai, membru al Comitetului 
Superior de Luptă, ministrul justiției, con
ducătorul delegației Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde — P.A.I.G.C., la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj prietenesc din partea 
tovarășului Aristides Pereira, secretar ge
neral al P.A.I.G.C., care-și exprimă con
vingerea că Partidul Comunist Român și 
secretarul său general, România socialistă 
și poporul român vor acorda în continuare 
același ajutor frățesc și multilateral po
porului din Guineea-Bissau, angajat acum, 
după obținerea independenței, în lupta pen
tru înlăturarea moștenirii coloniale, a sub
dezvoltării, pentru propășire economică și 
socială de sine stătătoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
conducătorul delegației să adreseze tovară

maior Mohamed Siad Barre, șef al statului 
somalez, salutul său, împreună cu cele mai 
bune urări de progres și bunăstare pentru 
poporul somalez.

Convorbirea dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și conducătorul delegației, Mo
hamed Omar Gess, a fost consacrată unor 
probleme ale dezvoltării pe multiple planuri 
a colaborării româno-somaleze.

Sub semnul interesului comun' pentru 
promovarea unei conlucrări tot mai largi, 
în cele mai diverse domenii, de ambele 
părți s-a relevat existența unor posibili
tăți concrete de promovare a colaborării 
româno-somaleze, hotărîrea de a le fructi
fica in folosul ambelor popoare, al progre
sului și înțelegerii în lume.

Schimbul de vederi intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și conducătorul delega
ției somaleze s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.

șului Aristides Pereira cordiale salutări și 
urări de succes in activitatea de consoli
dare a independenței și suveranității națio
nale, precum și mulțumirile sale pentru 
prezența delegației P.A.I.G.C. la cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. Secretarul general 
al Partidului Comunist Român a reafirmat 
solidaritatea militantă, hotărîrea fermă a 
partidului și țării noastre de a sprijini efor
turile poporului din Guineea-Bissau consa
crate propășirii patriei, dezvoltării ei pe ca
lea progresului economic și social.

In timpul convorbirii, evocîndu-se bunele 
relații de prietenie și colaborare existente 
între P.C.R. și P.A.I.G.C., între România și 
Republica Guineea-Bissau, a fost eviden
țiată dorința comună de a extinde și adînci 
conlucrarea, pe multiple planuri, de a în
tări cooperarea economică, tehnico-științl- 
fică, în folosul ambelor țări și popoare.

La intrevedere, care a decurs într-o am
bianță de caldă prietenie militantă, a par
ticipat tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.
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Agențiile de presă, ziare și reviste, posturile de radio și tele
viziune din numeroase țări ale lumii continuă să informeze pe 
larg despre lucrările celui de-al Xl-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, apreciat ca un eveniment de prim ordin nu 
numai in istoria țării noastre, ci și in viața politică internațio
nală. Sînt relevate, în acest sens, amplele semnificații - pe plan 
intern și extern - ale raportului prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca și ale celorlalte documente programatice adop
tate in unanimitate de Congres, larga adeziune a tuturor vor
bitorilor și participanților față de programul de făurire, in Româ
nia, a societății socialiste multilateral dezvoltate și de inaintare 
a țârii spre comunism.

Congresul al Xl-lea al P.C.R., 
făcînd bilanțul activității pe pe
rioada care a trecut de la ulti
mul congres al partidului, a a- 
nalizat rezultatele obținute de 
oamenii muncii din România în 
construirea noii societăți, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român — scrie ziarul sovietic 
„PKAVDA", într-o coresponden
ță din București consacrată în
chiderii lucrărilor înaltului fo
rum al comuniștilor români. 
Documentele examinate și apro
bate de delegații la Congres — 
Raportul Comitetului Central cu 
privire la activitatea Partidului 
Comunist Român în perioada 
dintre Congresul al X-lea și 
Congresul al Xl-lea ale P.C.R. și 
sarcinile de viitor ale partidu
lui, Programul P.C.R. de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism și Di
rectivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pe pe
rioada 1981—1990 trasează per
spectivele dezvoltării economi
ce rapide a României în viitor 
— subliniază „Pravda“. Ziarul 
arată, în continuare, că au fost 
confirmate orientările princi
pale ale dezvoltării consecvente 
a relațiilor României cu țările 
socialiste, a fost subliniată în
semnătatea dezvoltării acestor 
relații care corespund atît inte
reselor poporului român, cit și 
intereselor celorlalte popoare 
care edifică noua orînduire.

Ziarul relevă că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost reales 
în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, Congresul alegînd și 
celelalte organe de conducere 
ale partidului.

Materiale privind închiderea 
lucrărilor Congresului al Xl- 
lea al P.C.R., documentele e- 
xaminate și adoptate, alegerea 
organelor de conducere și reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român au publicat, de aseme
nea, ziarele „IZVESTIA“, „SO- 
VETSKAIA ROSSIA", „TRUD", 
„SELSKAIA JIZNI", „KRAS- 
NAIA ZVEZDA", „SOȚIALISTI- 
CESKAIA INDUSTRIA" și alte 
organe de presă sovietice.

„RABOTNICESKO DELO“, in- 
formînd despre încheierea înal
tului forum al comuniștilor din 
România, menționează documen
tele adoptate subliniind : Con
gresul a chemat organizațiile de 
partid, comuniștii și pe toți oa
menii muncii să depună toate 
eforturile pentru atingerea o- 
biectivelor stabilite. Progra
mul P.C.R., așa cum se arată 
în hotărîrea Congresului al 
Xl-lea, este carta de bază ideo
logică, teoretică și politică a 
partidului, care stabilește stra
tegia generală și direcțiile tac
tice ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
pentru 20—25 de ani și dezvol
tarea României pe drumul so
cialismului și comunismului.

Ziarul bulgar relevă că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
reales secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Ziarele „TRUD", „NARODNA 
MLADEI" și „KOOPERATIVNO 
SELO" informează, la rîndul lor, 
despre încheierea lucrărilor Con
gresului al Xl-lea al P.C.R.

Relatînd despre încheierea 
Congresului al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român marcată 
prin cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, „RUDE PRA- 
VO“ menționează aprobarea, în 
unanimitate, a Raportului pri
vind activitatea partidului des
fășurată în perioada dintre 
Congresele al X-lea și al Xl-lea 
ale partidului, a Programului 
P.C.R. a Directivelor cu privire 
la planul cincinal 1976—1980 și 
la liniile directoare ale dezvol
tării republicii pînă în anul 
1990, precum și a modificărilor 
la Statutul partidului.

Ziarul „Rude Pravo" scrie 
apoi despre atmosfera entuziastă 
în care au decurs lucrările Con
gresului și realegerea în calitate 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român a tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

încheierea Congresului, reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al P.C.R., aprobarea 
documentelor supuse dezbaterii 
au fost oglindite și de alte 
ziare cehoslovace „SVOBODNE 
SLOWO", „LIDOVA DEMOKRA- 
CIE", „PRACA", „MLADA 
FRONTA", „ZEMEDELSKE NO- 
VINY“ și „VECERNI PRAHA".

• Ziarul „GRANMA" din Hava
na, informînd despre lucrările 
Congresului al Xl-lea al P.C.R., 
anunță despre aprobarea rapor
tului Comitetului Central cu pri

Ambasadorul României la Rabat 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Rabat, Ovi- 
diu Corneliu Popescu, și-a pre
zentat scrisorile de acreditare 
maiestății sale Hassan al II-lea 
al Regatului Maroc. Ambasado
rul român a transmis șefului sta
tului marocan, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj de caldă 
prietenie, urări de sănătate, iar 
poporului marocan prieten — 
urări de pace, prosperitate și 
bunăstare. La rîndul său, evo- 
cînd Cu deosebită plăcere vizi
tele președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Regatul Maroc, din 

vire la activitatea P.C.R. desfă
șurată în perioada dintre Con
gresele al X-lea și al Xl-lea și 
la sarcinile viitoare ale partidu
lui, a Programului Partidului 
Comunist Român și a altor do
cumente de bază, care trasează 
jaloanele mersului Ronftniei 
înainte, pe calea construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, spre comunism.

Ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND" anunță realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, a- 
legerea organelor conducătoare 
și adoptarea Programului P.C.R., 
și a celorlalte documente, in
formînd, apoi, că în cuvîntarea 
rostită la încheierea Congresu
lui, secretarul general al P.C.R. 
a reafirmat hotărîrile partidului 
privind politica internă și exter
nă, a urat membrilor de partid 
și tuturor oamenilor muncii din 
România mult succes în făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Despre desfășurarea lucrărilor 
din ultima zi a Congresului al 
Xl-lea, entuziasmul care a mar
cat lucrările acestui înalt forum 
al comuniștilor români au infor
mat și ziarele „BERLINER ZEI
TUNG" și „JUNGE WELT", 
precum și posturile de radio și 
televiziune din R.D. Germană.

Presa poloneză a publicat la 
loc de frunte informații privi
toare la încheierea Congresului 
al Xl-lea al P.C.R. „TRYBUNA 
LUDU" inserează o amplă co
respondență din București, în 
care anunță realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al parti
dului. Ziarul informează pe larg 
despre cuvîntarea rostită la în
cheierea lucrărilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, subliniind 
aprecierile secretarului general 
despre înalta ținută po
litică a lucrărilor Congresului, 
care au demonstrat creșterea 
puternică a nivelului ideologic 
și politic al partidului, precum 
și contribuția activă a delegați- 
lor la adoptarea celor mai cores
punzătoare hotărîri privind des
tinele națiunii, activitatea parti-' 
dului.

„Nicolae Ceaușescu — secre
tar general al partidului", sub a- 
cest titlu, publicat cu majuscule, 
ziarele „ZYCIE WARSZAWY", 
„SZTANDAR MLODYCH" și 
„DZIENNIK LUDOWY" au in
serat informații despre înche
ierea lucrărilor, subliniind că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost reales în unanimitate de 
Congres în această înaltă func
ție. „

Celelalte ziare centrale — 
„ZOLNIERZ W O L N OS C I", 
„GLOS PRACY", „SLOWO PO- 
WESZCHNE" — și-au informat 
cititorii asupra realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului și desfășurării ulti
mei zile a lucrărilor Congresu
lui.

Presa ungară relatează despre 
desfășurarea ultimei ședințe 
a Congresului al Xl-lea al 
P.C.R. „NEPSZABADSAG" pu
blică o corespondență de la tri
misul special al ziarului, în care 
se referă la realegerea secreta
rului general, alegerea organelor 
conducătoare de partid, apro
barea raportului Comitetului 
Central cu privire la activita
tea desfășurată de la cel de-al
X- lea Congres, a Programului 
partidului, a Directivelor pri
vind planul cincinal 1976—1980 
și liniile directoare ale dezvol
tării României pînă în 1990 și a 
modificărilor la Statutul P.C.R.

Ziarul reliefează că realegerea 
în funcția de secretar general 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost salutată de delegații la 
Congres printr-o puternică ma
nifestare de entuziasm.

Despre încheierea Congresu
lui au informat și ziarele „NEP- 
SZAVA", „MAGYAR NEMZET" 
și „MAGYAR HIRLAP".

Reîntors la Atena, după ce a 
participat la lucrările celui de-al
XI- lea Congres al Partidului 
Comunist Român, HARALAM- 
BOS DRACOPOULOS, secretar 
al C. C. al Partidului Comunist 
din Grecia (interior), a decla
rat : Revin cu impresii excep
ționale de la cel de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R. Raportul 
C. C. a arătat marile progrese 
și chiar salturile pe care le-a 
făcut poporul român în con
struirea socialismului în țara 
sa, sub conducerea P.C.R.

Acest congres are o impor
tanță deosebită pentru poporul 
român, pentru că a adoptat 
Programul P.C.R., carta sa ideo
logică fundamentală, ca și un 
program pe termen lung de 
construire a societății socialiste

1970 și 1973, convorbirile sincere 
și fructuoase, care au avut loc 
cu aceste prilejuri. Maiestatea 
Sa Regele Hassan al II-lea l-a 
rugat pe ambasadorul român să 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut prietenesc, 
urări de sănătate și succes în 
activitățile pe care le desfășoară 
pe plan intern și pentru menți
nerea păcii în lume. Referindu- 
se la bunele relații statornicite 
între cele două țări, regele 
Hassan al II-lea a exprimat ho
tărîrea de a contribui la extin
derea șl diversificarea relațiilor 
româno-marocane, în avantajul 
ambelor țări și popoare.

multilateral dezvoltate în Româ
nia.

Congresul capătă o importan
ță mai largă și sub aspectul po
liticii externe pe care a tra
sat-o, în raportul său, secreta
rul general al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, o politică ce urmă
rește strîngerea relațiilor cu 
toate țările socialiste, lărgirea 
colaborării multilaterale cu ță
rile in curs de dezvoltare și cu 
statele care se pronunță pentru 
un progres economic și social 
independent, ca și cu toate ță
rile capitaliste. Secretarul gene
ral al P.C.R. a relevat, în spe
cial, necesitatea unei colaborări 
strînse și multilaterale între 
toate țările balcanice și a sub
liniat că soluția în problema 
Ciprului trebuie să asigure in
tegritatea și suveranitatea sta
tului cipriot.

In problema dezarmării, el a 
subliniat necesitatea luării unor 
măsuri concrete pentru a se 
pune capăt înarmărilor.

Pentru noi, o importanță deo
sebită o are referirea făcută de 
Nicolae Ceaușescu la noile prin
cipii care trebuie să caracteri
zeze relațiile dintre diferitele 
țări. Ele trebuie să se bazeze, 
între altele, pe deplina egalita
te și pe respectul drepturilor 
fiecărui popor, care trebuie să 
fie stăpînul bogățiilor sale na
ționale.

Subliniem prezența la con
gres a unui număr uriaș de de
legații din partea unor partide 
și mișcări nu numai comuniste, 
ci de o orientare politică largă.

Această participare largă este 
o expresie a prestigiului pe 
care l-a dobîndit P.C.R. prin 
politica sa internațională, care 
se bazează pe apărarea inde
pendenței țărilor, a autonomiei 
partidelor comuniste și pe soli
daritatea cu mișcările de elibe
rare.

După ce informează despre 
desfășurarea lucrărilor din ulti
ma zi a Congresului, realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
P.C.R. și alegerea celorlalte or
gane de conducere, ziarul 
„L’HUMANITE" relevă că „prin 
adoptarea documentelor dezbă
tute, P.C.R. a trasat calea dez
voltării socialiste a României 
pentru următoarea perioadă. 
Dezbaterea în ședințele plenare 
și cea din cadrul secțiunilor a 
reflectat incontestabil partici
parea oamenilor muncii de la 
orașe și sate la eforturile unei 
societăți în plin avînt. Critici 
sincere și constructive, în acord 
general cu politica partidului, au 
exprimat voința de participare 
a maselor la treburile țării". „A- 
tît pe plan intern, cit și pe plan 
extern — scrie ziarul — Con
gresul al Xl-lea al P.C.R. de
monstrează o continuitate incon
testabilă și menținerea unei 
înalte ștachete în ce privește 
viitorul poporului, al națiunii".

Ziarul „L’UNITA", organ al 
Partidului Comunist Italian, pu
blică două corespondențe din 
București — prima referitoare la 
încheierea lucrărilor Congresului 
și realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al 
P.C.R., iar cea de-a doua pri
vind „Larga prezență internațio
nală la Congresul comuniștilor 
români". După ce se referă la 
cuvîntarea rostită de secretarul 
general al partidului la înche
ierea lucrărilor, autorul primei 
corespondențe relevă importan
ta Congresului pentru dezvol
tarea țării, menționind apelul a- 
dresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu poporului pentru a se 
angaja în vederea garantării 
realizării obiectivelor stabilite 
de Congres. „Delegații au apro
bat în unanirhitate programul 
partidului, directivele economice 
și unele modificări la statut" — 
scrie ziarul.

In cea de-a doua coresponden
ță din București, marcînd pre
zența numeroaselor delegații la 
Congres, „L’Unita" arată că „a- 
cesta constituie, fără îndoială, 
unul dintre elementele care au 
caracterizat Congresul pe planul 
activității internaționale", după 
care, ziarul menționează princi
piile de politică externă ale 
României. „Participarea la Con
gres a reprezentanților partide
lor socialiste și social-democra- 
te, alături de aceea a altor forțe 
democratice și iubitoare de pace 
dovedesc amploarea relațiilor pe 
care le întreține Partidul Comu
nist Român, dat fiind rolul im
portant — așa cum s-a subliniat 
și în raport — al partidelor co
muniste și muncitorești, al altor 
forțe socialiste, progresiste și 
democratice în transformarea 
revoluționară a societății". P.C.R. 
— scrie „L’Unita" consideră 
necesară intensificarea eforturi
lor pentru întărirea continuă a 
unității și colaborării și, ținînd 
seama că aceste partide își des
fășoară activitatea în condiții 
istorice, sociale și naționale spe
cifice, trebuie să se ia ca punct 
de plecare realitățile existente 
și să se aplice în mod creator a- 
devărurile generale la condițiile 
concrete.

„Prin ovații călduroase, 
Nicolae Ceaușescu a fost reales 
în funcția de secretar general al 
partidului — scrie „AVANTI", 
organul Partidului Socialist Ita
lian. In continuare, ziarul relevă 
adeziunea unanimă a muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor 
din România fațăxde Nicolae 
Ceaușescu, conștiința patriotică 
a românilor recunoscîndu-se ple
nar în persoana secretarului ge
neral al P.C.R.

Informații și comentarii refe
ritoare la cel de-al Xl-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân publică și ziarele italiene 
„PAESE SERA", „IL TEMPO", 
„LA STAMPA", „IL MESSA- 
GGERO" și altele. Postul de 
radio Roma a transmis, joi 
seara și vineri, comentarii con
sacrate Congresului, subliniind 
deosebita importanță a acestui 
eveniment, nu numai pentru po
porul român, ci și pe planul vie
ții internaționale. Referindu-se 
la faptul' că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în una
nimitate secretar general al 
partidului, comentariile au re
levat că aceasta este o nouă con
firmare a prestigiului șl a marii 
popularități de care se bucură 
conducătorul României socialiste.

Cotidienele libaneze de limbă 
arabă „LISSEN-UL-HAL" șl „AL 
JUMHOURIA" și revista „HA- 
WADEES" au publicat relatări 

despre lucrările Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., ziarul libanez 
de limbă franceză „LE SOIR" 
informind, de asemenea, despre 
primirea de către secretarul ge
neral al partidului a delega
țiilor unor țări arabe. Ziarul „Al 
Jumhouria" publică și fotogra
fia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Relatări despre des
fășurarea înaltului forum al 
comuniștilor români au fost 
transmise și de posturile liba
neze de radio și televiziune.

„L'UNITE", revistă săptămî- 
nală a Partidului Socialist 
Francez, după ce se referă la 
partea din raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind relațiile dintre parti
dele comuniste și cele socia
liste, subliniază că în Sala Con
gresului se aflau delegații so
cialiste, precum și ale altor 
mișcări de stînga. Este men-, 
ționat, de asemenea, faptul că 
în cadrul Congresului s-a ară
tat că de unitatea internațio
nală a mișcărilor progresiste 
depinde intrarea ultimului sfert 
de secol în istorie ca o pe
rioadă de mari transformări 
revoluționare în lume.

Ziarul „LE FIGARO" relevă 
că, la încheierea lucrărilor ce
lui de-al Xl-lea Congres, 
Nicolae Ceaușescu a rostit o 
călduroasă cuvintare, în care 
a prezentat un amplu bilanț 
al Congresului. Ziarul citat 
menționează adoptarea primu
lui Program al partidului — 
carta ideologică care dezvoltă 
pe larg și sistematic tezele ac
tivității P.C.R., și a directive
lor economice tinzînd să facă 
din România o țară dezvoltată.

Ziarele din R.F.G. au infor
mat, vineri, despre încheierea 
lucrărilor Congresului al Xl- 
lea al P.C.R. „FRANKFURTER 
RUNDSCHAU" arată, într-o 
corespondență, că participanții 
la Congres au adoptat, în una
nimitate, programul și directi
vele aflate în dezbatere, 
„România avînd, astfel, un 
drum clar definit pînă la sfîr- 
șitul acestui secol". Se preci
zează, de asemenea, că au fost 
adoptate documentele referi
toare la problemele discutate 
în cadrul secțiunilor. Ziarul ci
tat se referă, apoi, la poziția 
P.C.R. în ce privește mișcarea 
comunistă și muncitorească in
ternațională, în legătură cu 
care programul se pronunță 
pentru crearea unei unități de 
tip nou.

La rîndul său, „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE" infor
mează, într-o corespondență 
din București, despre alegerea 
noilor organe de conducere ale 
partidului. „DIE WELT", „SUD- 
DEUTSCHE ZEITUNG" și „STU- 
TTGARTER ZEITUNG" inse
rează informații despre încheie
rea Congresului prin „realegerea 
în unanimitate a lui Nicolae 
Ceaușescu în funcția, de secre
tar general și prin adoptarea 
programului partidului pentru 
următorii 25 de ani, care sta
bilește politica independentă a 
României".

Agenția vest-germană de 
presă D.P.A. — relevă că de
legații la Congres au adoptat, 
totodată, viitorul plan cincinal 
și liniile directoare ale dezvol
tării economice și sociale a 
țării între anii 1981—1990. Con
gresul a aprobat, joi, — 
scrie D.P.A. — primul pro
gram unitar al P.C.R., care 
trasează liniile directoare fun
damentale ale activității pen
tru următorii 20—25 de ani, 
amplu document care se re
feră, de asemenea, la pers
pectivele evoluției interna
ționale și la relațiile cu 
celelalte partide comuniste. în 
context, agenția citată relevă 
că P.C.R. se pronunță pentru 
o unitate de tip nou, bazată pe 
egalitate și respectarea inde
pendenței fiecărui partid, pe 
ideologia comună marxist-leni- 
nistă și că în program se arată 
că trebuie să tindă spre o co
laborare bazată pe deplina 
egalitate în drepturi, care să 
excludă orice amestec în tre
burile interne ale altor par
tide.

Săptămînalul „DE RODE 
VAAN", organ de presă în 
limba flamandă al Partidului 
Comunist din Belgia scrie că 
Programul P.C.R. este „o con
tribuție originală la tezaurul 
mișcării comuniste internațio
nale". Intr-un articol, ziarul redă 
elementele fundamentale ale 
Programului P.C.R., subliniind 
reafirmarea de către partidul 
nostru a necesității de a se ac
ționa, in fiecare țară, pe baza 
deplinei cunoașteri a realități
lor interne.

Intr-un articol referitor la 
Congres, cotidianul olandez 
„TROW", care apare la Am
sterdam. se referă, îndeosebi, 
la politica externă a României, 
subliniind bogata activitate a 
țării noastre pe plan inter
național. „Noul program — 
scrie ziarul — care, pentru 
România, reprezintă o piatră 
unghiulară, sintetizează evolu
ția întregii politici naționale 
pentru următorii 20—25 de ani".
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• ÎN CADRUL MANIFES
TĂRILOR prilejuite de aniver
sarea zilei de 29 noiembrie — 
Ziua Republicii, în prezența pre
ședintelui R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a altor condu
cători iugoslavi, la Kumroveț — 
locul natal' al președintelui iu
goslav — a avut loc, vineri, fes
tivitatea inaugurării Casei me
moriale a combatanților din 
războiul de eliberare națională 
și a tineretului iugoslav.

MEXICUL - PENTRU
O „REFORMA TOTALA" A O.S.A.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL MEXICULUI, 
Emilio Rabasa, a declarat, joi, 
in Senat, că țara sa va trebui 
să aibă In vedere o retragere 
din cadrul Organizației State
lor Americane, in cazul in care 
aceasta nu va fi supusă unei 
„Reforme totale". După ce a 
criticat recenta reuniune de la 
Quito a O.S.A. șl a lansat un 
apel guvernelor latino-amerlca-

Enver Hodja, prim secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Al
bania, a primit delegațiile 
străine participante la festi
vitățile prilejuite de cea 
de-a XXX-a aniversare a 
eliberării Albaniei.

Conducătorul delegației gu
vernamentale române, to
varășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru, ministrul co
merțului exterior și coope
rării economice internațio
nale, a adresat tovarășului 
Enver Hodja, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
conducerii partidului și sta
tului nostru, felicitări cor
diale cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului albanez 
și urări de noi succese in 
construcția socialismului.

Tovarășul Enver Hodja, 
mulțumind pentru felicitările 
transmise, a adresat, la rin- 
dul său, aceleași urări cor
diale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și poporului ro
mân.

interviul nostru

„0 vizită deosebit de 
interesantă și fructuoasă"

— ne declara Bounmay Khounsouvane, 

membru al Comitetului Executiv Central 

al Uniunii Tineretului Patriotic „Neo 

Lao Haksat“ din Laos

Recent ne-a vizitat țara, la invitația C.C. al 
U.T.C., o delegație a tineretului din Laos. La 
încheierea vizitei, șeful delegației, Bounmay 
Khounsouvane, membru al Comitetului Execu
tiv Central al Uniunii Tineretului Patriotic „Neo 
Lao Haksat", a avut amabilitatea să ne acorde 
un interviu. L-am rugat mai întîi pe interlocuto
rul nostru să ne vorbească despre sentimentele 
cu care a fost primită de tineretul laoțian vestea 
încheierii Acordului de restabilire a păcii și de 
înțelegere națională în Laos.

— Tineretul nostru a pri
mit cu satisfacție și bucurie 
vestea privind încheierea 
Acordului de restabilire a 
păcii și de Înțelegere națio
nală in Laos. Bucuria era fi
rească. Acordul punea capăt 
unui război care durase 
douăzeci și nouă de ani. Pro- 
priu-zis, tineretul nostru s-a 
născut, a crescut și trăit in 
condițiile războiului și timp 
de aproape trei decenii nu a 
știut ce este pacea. Era bucu
ria victoriei după un război 
atit de îndelungat, conștiința 
faptului că pacea, pe lingă 
condițiile necesare recon
strucției țării, oferea tinere
tului posibilitatea să învețe, 
să se instruiască. In sfirșit, 
era bucuria perspectivei des
chise astfel Laosului spre o 
existență liberă și indepen
dentă, care fusese mobilul 
întregii noastre lupte.

• Care sînt principalele 
probleme care preocupă în 
prezent organizația dv. ?

— Sintetizind, acestea sînt 
problemele majore ale între
gii țări. Spiritul patriotic, 
care s-a manifestat atit de 
pregnant în timpul războiu
lui, ne animă in continuare. 
Locul armelor l-au luat acum 
insă uneltele. Alături de în
tregul popor, tineretul parti
cipă intens la activitatea de 
reconstrucție a țării în zo
nele eliberate, la construirea 
de drumuri, baraje, școli etc. 
De altfel, in unele unități 
economice, ponderea munci
torilor tineri se ridică, une
ori, pînă la 70 la sută din to
tal. Concomitent, milităm in 
continuare pentru instau
rarea unei păci trainice in 
Laos. Pentru aceasta este 
necesar să fie respectate în
tocmai acordurile de pace. 
S.U.A. trebuie să respecte 
independența și suveranitatea 
Laosului, să lase poporul 
nostru să-și soluționeze de 
sine stătător propriile pro
bleme.

• Ce ne puteți spune 
despre vizita întreprinsă în 
România fi despre relați

ne să reia relațiile diplomatice 
cu Republica Cuba, ministrul de 
externe mexican a apreciat că 
„Organizația Statelor America
ne trebuie să se adapteze la ne
voile timpurilor noastre, dacă 
nu dorește să dispară".

GUVERNUL TURC
NU A PRIMIT ÎNVESTITURA

• ADUNAREA NAȚIONA
LA A TURCIEI a refuzat, vineri, 
să acorde votul de investitură 
guvernului format de Sădi Ir- 
mak. Din cei 376 de deputați 
participanți la vot, 362 au fost 
împotriva noii formule guverna
mentale. Este pentru prima da
tă in istoria Turciei moderne 
clnd un guvern nu primește vo
tul de investitură imediat după 
formarea sa.

în urma acestui refuz, Sădi 
Irmak l-a anunțat pe președin
tele republicii, Fahry Koruturk, 
că își prezintă demisia.

In drum spre cipru

Președintele Makarios 
a sosit la Atena

Președintele Makarios, aflat 
în drum spre Cipru după exilul 
de peste 4 luni impus de lovi
tura de stat militară de la 15 
iulie, a sosit, vineri, în capitala 
Greciei, unde, potrivit știrilor o- 
ficiale, va avea, timp de o săp- 
tămînă, consultări cu premierul 
Constantin Caramanlis și cu alți 
membri ai guvernului elen asu
pra evoluției crizei cipriote. In 
același scop, în cursul după-a- 
miezii, a sosit la Atena și Glaf- 
kos Clerides, președintele inte
rimar al Ciprului.

Convorbirile, la care vor par
ticipa, de asemenea, miniștrii de 
externe ai celor două țări, pre

ile dintre organizația dv. 
fi Uniunea Tineretului Co
munist din România ?

— Atît la sosire, cît și pe 
întregul itinerar parcurs prin 
România am fost intimpinați 
și înconjurați cu deosebită 
căldură și prietenie. Românii 
sînt oameni harnici, veseli și 
ospitalieri și ne-am simțit 
pretutindeni intre prieteni. 
Am constatat că țara dv. s-a 
dezvoltat intr-un ritm foarte 
rapid în cele trei decenii 
care au trecut de la elibera
re, obținind succese remar
cabile in industrie și agricul
tură. in invățămint și cultu
ră. In orașele pe care le-am 
vizitat — București, Brașov, 
Sibiu, Rîmnicu-Vîlcea — am 
putut observa tehnologia a- 
vansată de care dispune as
tăzi România, liniile auto
mate și utilajele moderne ale 
întreprinderilor românești. 
Locaiitățile inseși, atit cele 
urbane, cît și cele rurale, sînt 
frumoase și se vede că se 
află in plină dezvoltare. In 
mod deosebit ne-a impresio
nat grija care se acordă în 
România copiilor și tineretu
lui, privit ca adevăratul vii
tor al țării. In concluzie, pot 
spune că a fost o vizită deo
sebit de interesantă și fruc
tuoasă, în cursul căreia am 
căpătat o imagine clară a e- 
forturllor pe care tineretul 
român, întregul dv. popor le 
depun pentru îndeplinirea 
înainte de termen a cincina
lului, pentru dezvoltarea 
multilaterală și rapidă a țării.

In ce privește relațiile cu 
U.T.C. consider că ele sînt 
foarte bune, avînd o bază 
solidă in solidaritatea mani
festată și in sprijinul pe care 
ni l-au acordat tineretul și 
poporul român în întreaga 
perioadă a luptei noastre de 
eliberare. In ciuda depărtării 
geografice care ne desparte, 
cred că relațiile dintre orga
nizațiile noastre vor fi din ce 
în ce mai bune, că vom avea 
din ce in ce mai multe le
gături.

Declarații consemnate de 
BAZIL ȘTEFAN

• COMISIA ECONOMICA a 
Organizației țărilor exportatoa
re de petrol (O.P.E.C.) a decis 
să recomande pentru anul 1975, 
menținerea prețurilor la petrol 
brut la nivelul actual, s-a anun
țat la Încheierea lucrărilor unei 
sesiuni a comisiei desfășurată 
la Viena. Recomandarea va fi 
supusă spre aprobare reuniunii 
ministeriale a țărilor membre 
ale O.P.E.C., ce urmează să aibă 
loc în capitala Austriei la 12 
decembrie.

• UN NUMĂR DE 75 de 
activiști sindicali, studenți și 
profesori uruguayeni, aflați 
în stare de detențiune, fără 
judecată, pe stadionul din 
Montevideo, continuă greva 
foamei, declarată in urmă cu 
cinci zile, in semn de pro
test față de arestarea lor și 
condițiile inumane din închi
soare — anunță un comuni
cat al Convenției Naționale 
a Oamenilor Munții din 
Uruguay (CNT), aflată In 
stare de ilegalitate. 

cum și comandantul gărzii na
ționale, sînt programate să în
ceapă sîmbătă, la ora 11,00. Sco
pul lor declarat este stabilirea 
unei poziții comune a Atenei și 
Nicosiei la viitoarele negocieri 
pentru soluționarea problemei 
cipriote. Va fi discutată, tot
odată, propunerea lui Glafkos 
Clerides de a se semna un pro
tocol privind liniile de bază ce 
vor fi susținute atît de Grecia, 
cit și de partea greco-cipriotă 
în cadrul convorbirilor pe care 
acesta le desfășoară cu Rauf 
Denktaș, liderul comunității 
turco-cipriote.

într-o alocuțiune rostită în 
fața a peste 100 000 de atenieni, 
adunați în întimpinarea sa în 
piața Sintagma, președintele 
Makarios a relevat, între altele : 
„Nu știu care vor fi evoluțiile 
și epilogul tragediei cipriote. 
Știu numai că lupta va fi lungă 
și dură. Ea va cere răbdare, con
secvență, curaj și hotărîre...

Pentru abordarea cu succes a 
problemei cipriote — a continuat 
arhiepiscopul Makarios — este 
indicată trasarea unei linii co
mune a tuturor partidelor, atît 
la Atena, cit șl la Nicosia... In- 
torcindu-mâ, la cererea poporu
lui, în Ciprul martir, voi acțio
na în primul rlnd pentru unita
tea poporului greco-cipriot. Nu 
doresc deschiderea rănilor trecu
tului. Voi întinde tuturor greco- 
ciprioților mîna cu ramura de 
măslin. Aceeași mînă o întind 
șl conlocuitorilor turci. Dorința 
mea sinceră este găsirea unei so
luții a problemei cipriote, care 
să consacre pe deplin elementul 
conlocuirii, dar să nu încalce 
drepturile marii majorități a 
populației Ciprului. Sintem gata 
să tratăm cu conlocuitorii noș
tri turci o soluție, acordîndu-le 
drepturile lor la autoadministra- 
re, dar, în nici un caz, nu vom 
aproba transferul de populație 
prin violență sau crearea condi
țiilor pentru împărțirea Cipru
lui".

• SUB AUSPICIILE Mu
zeului Revoluției Coreene și 
ale Comitetului pentru rela
ții culturale cu străinătatea, 
la 28 noiembrie, a avut loc, 
la Palatul Culturii Poporului 
din Phenian, vernisajul Ex
poziției „Momente din isto
ria P.C.R.", in prezența lui 
long Niăng Săp, membru al 
Comitetului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.C., Kim Lun 
San, șef de secție la C.C. al 
P.M.C., Kim Hoan, ministrul 
chimiei, Kim Iang Sun. vi
cepreședinte al C.R.C.S.

Declarațiile lui 
Kurt Waldheim
Secretarul general al O.N.U., 

Kurt Waldheim, s-a înapoiat la 
New York, joi sțarș, după vi
zitele efectuate în Siria, Israel 
și Egipt, unde a purtat convor
biri cu oficialitățile din aceste 
țări în legătură cu evoluția si
tuației din Orientul Apropiat. 
La sosirea pe aeroportul inter
național Kennedy, Kurt Wald
heim a declarat reprezentanți
lor presei că turneul pe care 
l-a efectuat La Damasc, Tel 
Aviv și Cairo a fost util, iar 
convorbirile avute cu oficiali
tățile arabe și israeliene au 
contribuit la promovarea păcii 
în Orientul Apropiat. „Perso
nal, nu mă aștept la o nouă 
confruntare în Orientul Apro
piat în viitorul imediat — a 
spus secretarul general al 
O.N.U. Există, în prezent, șan
se mult mai mari pentru pace 
in această regiune". Waldheim 
a adăugat că, deși nu există 
semne ale reizbucnirii conflic
tului, este necesar să se inten
sifice eforturile pentru regle
mentarea situației în zonă. El 
a menționat, de asemenea, că 
guvernul sirian se pronunță 
pentru realizarea, în curind, a 
conferinței de la Geneva pri
vind Orientul Apropiat.

După cum s-a anunțat, unul 
din rezultatele concrete ale vi
zitei lui Waldheim în cele trei 
țări din regiune îl constituie 
obținerea consimțămîntului gu
vernelor Siriei și Israelului de 
a se prelungi cu o nouă peri
oadă de șașe luni mandatul 
forțelor de observatori ale 
O.N.U. însărcinate cu suprave
gherea acordului de dezanga
jare militară în zona înălțimi
lor Golan.

• PARLAMENTUL BRITA
NIC a aprobat, vineri, proiectul 
de lege împotriva actelor tero
riste. După ce proiectul a fost 
aprobat fără vot în Camera Co
munelor, el a primit, la numai 
cîteva minute, asentimentul Ca
merei Lorzilor, iar apoi pe cel 
al reginei Elisabeta a Il-a, de
venind, astfel, lege. Se esti

• Conferința națională a Partidului Laburist din Marea 
Britanie a adoptat, vineri, o serie de proiecte de rezoluție care 
preconizează extinderea în viitor a naționalizărilor și controlului 
statului în economie.

Majoritatea delegaților au sprijinit proiectul de rezoluție prin 
care se cere convocarea unei noi conferințe a partidului înainte 
de ținerea referendumului privind răminerea sau ieșirea Marii 
Britanii din Piața comună. Numeroși vorbitori au insistat asupra 
necesității „consolidării suveranității țării" și au condamnat pe 
cei care urmăresc „să predea drepturile suverane ale Angliei". 
Unul din delegați a declarat că „poporul britanic dorește să fie 
o națiune independentă și refuză categoric ca Anglia să devină 
o provincie minoritară într-o birocratică federație vest-euro- 
peană". E. Short, lider adjunct al partidului, a declarat că 
„poporul britanic va avea ultimul cuvînt" în ceea ce privește 
participarea Ia Piața comună și a promis că „guvernul va res
pecta hotărîrea adoptată de popor".
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Republica 
Africa 

Centrală
Ziua de 1 decembrie mar

chează ziua națională a Re
publicii Africa Centrală, evo- 
cînd începutul unei perioa
de de dezvoltare de sine stă
tătoare, de lichidare a ur
melor lăsate de o asuprire 
colonială de mal bine de un 
secol.
• Prezentindu-se ca un 

vast platou cu altitudini va
riind Intre 600 și 700 metri, 
acoperit cu nesfirșite savane, 
teritoriul Republicii Africa 
Centrală se întinde pe o su
prafață de 623 000 kmp. După 
cum sugerează și numele, 
țara se găsește situată aproa
pe in mijlocul continentului 
african, la jumătatea distan
ței dintre oceanele Atlantic 
și Indian, fiind înconjurată 
de Ciad, Camerun, R.P. Con
go, Zair și Sudan. Numărul 
locuitorilor este de peste 
2 800 000, 240 000 dintre aceș
tia trăind la Bangui, capitala 
țării.
• Relieful țării ascunde 

Importante bogății ale subso
lului, încă neprospectate pe 
deplin. In primul rînd amin
tim diamantele, care repre
zintă 50 Ia sută din totalul 
exporturilor. Cel mal Impor
tant ținut diamantlfer se 
află in vestul țării, în regiu
nea cuprinsă între Carnot și 
Berberati. Subsolul posedă, 
de asemenea, zăcăminte de 
aur, fier, cupru, uraniu (re
zerve de 5 000 tone In re
giunea Bakouma) și cărbu
ne. Ca în aproape toate ță
rile africane ramura prepon
derentă a economiei o re
prezintă însă agricultura. Se 
cultivă manioc (alimentul de . 
bază al populației), mei, po
rumb, orez, arahide, , cafea, 
bumbac. O mare atenție se 
acordă producției forestiere, 
pădurile acoperind cam 12 la 
sută din suprafața țării.

Primul plan cincinal de 
dezvoltare economică și so
cială a țării (pe perioada 
1971—1975) are în vedere 
șase priorități : dezvoltarea 
producției agricole și anima
liere, îmbunătățirea structu
rilor comerțului, formarea 
cadrelor naționale la toate 
nivelurile, dezvoltarea tu
rismului, creșterea produc
ției forestiere, intensificarea 
prospecțiunilor miniere. Rea
lizarea acestor obiective va 
face ca, în 1975, valoarea 
produsului național brut să 
atingă 80 miliarde franci 
c.f.a.. o creștere de 52 Ia 
sută în raport cu anul 1970. 
Dealtfel, in ultimii ani, au 
intrat în funcțiune peste 
120 de întreprinderi, fabrici 
textile, de tricotaje și pro
duse alimentare, o uzină de 
înnobilare a minereului de 
uraniu, o unitate de mon
tare a aparatelor de radio.

Dispunind de o bogată re
țea hidrografică, Republica 
Africa Centrală are un mare 
potențial hidroenergetic. In 
prezent energia electrică este 
furnizată de hidrocentrala 
de pe cascada Boali și de 
termocentralele» de la Ban
gui și Bovar.
• Una dintre grelele moș

teniri ale colonialismului a 
fost analfabetismul. După 
proclamarea independenței, 
paralel cu dinamizarea eco
nomică, guvernul Republicii 
Africa Centrală, condus de 
președintele Jean Bedel Bo- 
kassa, s-a preocupat cu con
secvență de eliminarea aces
tei realități triste. In pre
zent rețeaua școlară cuprinde 
peste 70 la sută din popula
ția țării, iar în toamna anu
lui 1971 a fost Inaugurată Ia 
Bangui prima universitate 
din țară.
• In anii care au trecut 

de Ia stabilirea de relații di
plomatice între Republica 
Socialistă România și Repu
blica Africa Centrală, legă
turile dintre țările noastre 
au cunoscut un curs ascen
dent, o evoluție mereu pozi
tivă. Ele se dezvoltă pe 
multiple planuri.

In cronica acestor relații o 
mare însemnătate au avut 
vizitele reciproce la cel mal 
înalt nivel, deschizind noi 
perspective colaborării din
tre cele două țări și popoare, 
în spiritul păcii și colabo
rării Internaționale.

DOINA IOVANEL
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mează că procedura de vineri 
din parlament a fost cea mai 
rapidă din istoria modernă a 
organului legislativ suprem bri
tanic.

• CONFERINȚA la nivel 
înalt a Pieței comune se va des
fășura în zilele de 9 și 10 de
cembrie, la Paris.
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