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Pășim in ultima lună a anu
lui cu sentimentul tonic că 
avem un program minunat, 
cutezător, cu certitudinea că 
hotăririle istorice ale Con
gresului vor deschide o nouă 
perspectivă, clară, măreață 
pentru destinele dezvoltării 
noastre socialiste. Fiecare om 
ai muncii, tinăr sau virstnie, 
Ia locul său de activitate, aco
lo unde programul partidului 
devine faptă este mai mult ca 
oricind angajat intr-o amplă 
și efervescentă bătălie pentru 
transpunerea în viață a gran
dioaselor obiective ale făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae
Ceaușescu în cuvintarca rosti
tă la încheierea lucrărilor 
Congresului, pornim la un 
drum de muncă, să înfăptuim 
întocmai ceea ce ne-am pro
pus. Harnicul detașament al 
clasei muncitoare își consacră 
întreaga energie și capacitate 
creatoare amplificării succese
lor, dobîndirii unor noi bi- 
ruinți pe frontul realizării 
exemplare a sarcinilor de plan 
și depășirii angajamentelor 
asumate in întrecerea socia
listă. Alături de întregul po
por, tineretul țării, făcind din 
îndemnurile partidului, din 
chemările secretarului gene
ral, crezul statornic de muncă 
și viață, se află în aceste zile 
într-o veritabilă bătălie cu re
cordurile, punindu-și elanul și 
pasiunea în slujba realizării 
integrale a sarcinilor de 
plan, pentru ca anul economic 
1974 să marcheze o nouă eta
pă în înfăptuirea mărețului 
angajament național : cincina
lul înainte de termen. Stă 
mărturie convingătoare în a- 
cest sens șuvoiul zecilor și su
telor de știri primite la redac

ție in care cutezanța și hotă- 
rîrea specifică vîrstei tinere 
îmbracă chipul minunat al

O NOUA LINIE FERATA 
ELECTRIFICATARĂSPUNSUL CIMENTIȘTILOR

Pentru cimentiștii de la Com
binatul de lianți și azbociment 
din Medgidia, calendarul cinci
nalului a ajuns la fila 4 aprilie 
1975. Pină la 30 noiembrie au 
fost expediate marilor șantiere 
de irigații din țară cu peste 200 
km conducte din azbociment 
mai mult decit era planificat, 
precum și 24 000 tone de ciment 
din care se pot construi 2 280 de 
apartamente. Printr-o bună co
laborare cu tinerii operatori de 
la secția tuburi din azbociment 
echipele de lăcătuși conduse de 
comuniștii Ilie .Cotirlă și Rașcu 
Dogaru au reușit să asigure 
funcționarea intensivă și fără 
întrerupere a instalațiilor. Nu
meroasele inovații, raționalizări, 
soluțiile tehnice ingenioase apli
cate la liniile de ciment au fă
cut ca, in acest an, producția 
cuptoarelor și morilor de 
ment să fie cea mai mare 
istoria combinatului. între 
torii 
Iuții 
revin 
rici, 
Titu,

însemnată din materialele de 
construcții necesare finalizării la 
timp a investițiilor din acest 
cincinal și construirii celor pes
te 2 700 capacități industriale și 
agrozootehnice importante pla
nificate sâ se facă pînă în 1980. 
Rezultatele de pînă acum, fap
tul că toate instalațiile funcțio
nează din plin, .că noi tinerii 
sintem hotăriți să facem și mai 
'mult decit pină acum, ne în
dreptățesc să afirmăm cu toată 
iconvingețea că vom încheia cin
cinalul cu cel puțin 6 luni mai 
devreme.

IUSTIN MORARU

Simbătă a fost pusă sub 
tensiune linia ferată electri
ficată Caransebeș—Lugoj. în
cheiată cu 30 de zile înainte 
de termenul prevăzut, lucra
rea face parte din planul de 
modernizare a transportului 
feroviar din această parte a 
țării, care prevede electrifi
carea completă a magistralei 
de cale ferată Caransebeș — 
Timișoara — Arad — Curtici, 
centralizarea electrodinamică 
a principalelor stații, extin
derea mecanizării lucrărilor 
de incărcare-descărcare a va
goanelor. containerizarea 
transportului de mărfuri.

Exprimînd bucuria și satisfacția profundă

față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu

in înalta funcție de secretar general al partidului,

oamenii muncii se angajează:

Vom face totul pentru ca România 

să pășească ferm înainte spre comunism
Telegrame adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
IN PAGINA a 2 a

Tineri—în schimburi 
de onoare

. Zilele Congresului al XI-lea, zile marcate de 
istorice, hotăriri pentru viitorul României socia
liste, âu fost declarate la Uzina „Progresul” din 
Brăila, zile record, zile în care, organizați în 
schimburi de onoare, tinerii uzinei și-au sporit 
continuu eforturile adueîndu-și, astfel, omagiul lor 
muncitoresc înaltului' forum al comuniștilor.

In atelierul.de proiectare a Institutului de cer
cetări și proiectări utilaje de construcții, aflat în 
incinta uzinei, printre alții 60 de tineri, am sur
prins-o lucrînd. de zor pe desenatoarea Elena 
Soare — imaginea 1 — o tînără ce și-a cîștigat 
deja prestigiul între tovarășii săi de muncă pentru 
conștiinciozitatea și promptitudinea cu care trans
pune la planșetă, pe foaia de calc, schițele și 
proiectele prin care se semnalează actul de 
naștere al produselor uzinei. Oțelăria — locul 
unde se plămădește metalul; așa cum la proiec
tare prind viață ideile — ne-a prilejuit întîlnirea 
cu tînărul prim topitor Iile Dima — imaginea 2 
— membru al organizației U.T.C., care a che
mat la întrecere celelalte schimburi pentru obți
nerea unor rezultate cit mai bune in aceste zile. 
Din întrecerea lor, din cele trei schimburi, s-a 
realizat în cea de-a doua zi a Congresului o 
producție de oțel de 81,7 tone față de cele 63 
tone planificate.

Și, în final. în ultima secție a fabricii, adică 
în „locul unde se simte cel mai bine pulsul în
trecerii și al recordurilor din întreaga întreprin
dere", cum spunea Răduș Tătaru. secretarul or
ganizației V.T.C., am văzut prinzind contur co
loșii de metal cu execuție de bijuterie — exca
vatoarele, cinci la număr pe zi, în loc de patru, 
cit erau planificate, dintre ele, ultimul ieșit de 
pe bandă, afară, în curte — imaginea 3 — pri
mea certificatul de calitate — și prin aceasta și 
munca tinerilor ce au contribuit la făurirea Iui I

MARIAN GRIGORE
Foto : V. RANGA

Strălucit creator de istorie
Am fost martorii scrierii unei 

pagini de istorie grandioasă. 
România socialistă își înte
meiază, mai pregnant în lu
me, prestigiul și demnitatea 
istorică. Sufletele noastre, in 
înaltul forum au ales din nou 
în fruntea istoriei noi pe to 
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Fiu demn al acestui neam, 
înzestrat cu mare putere crea 
toare și deschidere spre uni
versalitate, numele său este 
rostit cu înaltă apreciere pe 
întreaga suprafață a planetei. 
Strălucit creator de istorie.

HORIA ZILIERU

clarvăzător, strateg reputat, 
contribuția secretarului gene
ral al partidului nostru 
mișcarea muncitorească 
ternațională este dintre cele 
mgi importante. Acest popo- 
a avut, de-a lungul zbuciuma
tei sale istorii, puterea de a-și 
alege pe cei mai demni con
ducători de nădejdi, spre 
mai bine, iar apoi, din tată 
în fiu, numele și faptele lor

in 
in-

au .intrdt în legendă. Cerul 
sufletului nostru are loc destul 
pentru marii aștri, dar nicio
dată n-a luminat atît de in-’ 
tens ca astăzi. Dragostea 
noastră față de cel mai iubit 
fiu al patriei capătă o și mai 
profundă adeziune prin da
toria muncii noastre. In in
candescenta adeziune nu ne 
vom precupeți nici un efort 
spre înflorirea națiunii, mun
cind în toate sectoarele vieții 
cu devotament și energie co
munistă.

Programul demnității noastre
Pe aceste dulci plaiuri ro

mânești, pline de armonie, a- 
cum, intr-un Noiembrie de 
loc, 1971, intr-un dialog sui 
generis cu istoria, am stat și 
eu pe un scaun nu de aur, 
nici de argint, nici de bronz, 
nici de fier, ci de om. să văd 
ce se întimplă în continuare, 
îmi place să stau frumos în 
jilțul acesta, atît de rîvnit, al 
istoriei, să stau ca un lucră
tor anonim spre a-i vedea în 
felul meu mai bine dimensiu
nile și a mă exțazia de fru
musețea patriei și a lumii. 
Mă întreb, nu o dată, ce poa-

ION BÂNUȚĂ

te fi un dialog cu Istoria și 
mă liipt cu mine însumi spre 
a-i afla noi dimensiuni.

Mă aflu, metaforic Vorbind, 
încă in sala Palatului Repu
blicii Socialiste România și 
admir desfășurarea lucrărilor 
Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român. 
Programul, care e al țării, vi
zează un viitor luminos, e cu
vântul unei lumi întregi de 
muncitori mineri, oțelari. ță
rani, savanți, soldați, activiști

de partid, de slat ș.a.m.d., este 
roștit cu demnitate și încre
dere de însuși secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ecoul este inimi
tabil. Se aude în țară și tre
ce peste sate, peste orașe, 
peste ape, peste munți, pes
te hotare, peste văzduh, sta
tornicind o epocă de avînt, de 
imensitate sentimentală, de 
iubire a unui alt miine cin
stind, de la 
pe Bălcescu

Decebal încoace, 
și pe Frimu, cin-

(Continuare în pag. a III-a)
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Salt spre viitor
• Penultima etapă, 

minut cu minut

• Rezultate — divi
zia B
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nume 
Ion Chi- 

Constantin

Recordurile devin producții obișnuite
de VIOREL VARGA

Fiecare ținut, fiecare oraș 
are ceva dl său căruia unii îi 
spun „personalitate", alții „tra
diție", alții „specific".

Despre Zalău nu s-a putut 
spune mai nimic în urmă cu 
9—10 anț. O tăbăcărie, o fabri
că de cărămidă, un gater și 
două mori erau toată zestrea 
acelui tîrgușor de provincie, a- 
celui „loc unde nu se întimplă 
nimic". Dar legendele, istoria

scrisă se întind departe în 
urmă cu secole, numele locali
tății fiind pomenit pentru pri
ma dată în documente oficiale 
din 1473. Aici a poposit marele 
Mihai înaintea bătăliei de la 
Goroslău, pe aici a trecut ge
neralul Basta, pașa Seidi Ach- 
med, care dă foc cetății, pe aici 
a trecut regele Suediei Carol 
al II-lea întoreîndu-se din 
campania militară din Rusia,

celor mai eficiente 
aplicate, cîteva i 
cu stăruință : 
Ion Mihai,

Iustin Iliescu, Nicolae To- 
pală și Dumitru Davidescu.

— Realizările noastre de pînă 
acum — ne spune tinărul ingi
ner Valentin Almășan — compun 
răspunsul nostru, al cimentiști- 
lor de la Medgidia la îndemnu
rile repetate ale secretarului ge
nerai al partidului de a nu pre
cupeți nici un efort pentru rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen, pentru înfăptuirea mă- 
rețeloi- obiective prevăzute in 
anii următori. Nouă, cimentiști- 
lor ne revine sarcina de mare 
importanță de a asigura o parte

. Cu cîteva luni în urmă, tinerii de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara au lansat o insuflețitoare chemare : fiecare echipă 
de oțelari să dea zilnic peste pian 2 tone de oțel calculînd că, 
in acest mod, oțelăria Siemens Martin numărul 2 va realiza su
plimentar o producție de peste 20 000 tone metal. Angajamentul 
este acum depășit. în zilele desfășurării lucrărilor Congresului 
fiecare formație de lucru a. realizat în medie pe schimb 10 tone 
de oțel peste plan. „Obligația noastră este acum — ne spune 
Cornel Rusu, topitor șef — să obținem randamente și mai înal
te, rcdueînd durata de elaborare a șarjelor. In medie realizăm o 
evacuare la circa opt ore. In zilele Congresului am coborît Ia 7 
ore și jumătate. Dacă ne organizăm mai bine munca, dacă ne 
împărțim mai_ judicios sarcinile, putem da șarja în numai 7 ore, 
creînd astfel importante disponibilități pentru creșterea produc
ției. Sporirea greutății șarjelor reprezintă o altă posibilitate. In 
mod frecvent, la fiecare elaborare cîștigăm 10—15 tone de me
tal. Unii topitori au realizat însă experimental șarje cu 30—40 
tone mai grele, deschizînd un drum prețios pentru viitor. Preo
cuparea noastră este să valorificăm întregul tezaur de experi
ență și putere creatoare ale colectivului pentru a transforma re
cordurile în producții obișnuite".

Iosif Bem își va insta
la temporar in 1848 coman
damentul suprem al armatei 
revoluționare, Bărnuțiu, cu 
traista în spinare, va face ul
timul popos înaintea morții.

ACT DE EROISM

Trec prin Zalău la ore de 
bilanț, la ore simple și-mi 
dau seama că orașul nu mai 
e același în care am coborît 
acum cinci ani. De la Crăsnuța 
pînă la Crișeni crește ca din 
pămînt azi o clădire, miine o 
întreprindere. Așa a crescut 
Fabrica de conductori emai
lați, așa s-a înălțat Armatura, 
Fabrica de mobilă ori „Cera
mica". Peste 7 000 de tineri își 
făuresc pe această uriașă plat
formă industrială, cu brațele 
și mintea, viitorul.

Fraze ca „Sint aici gata să 
răspund prompt chemării" sau 
„Știu care sint greutățile și 
îmi asum răspunderea de a le 
înfrunta" se aud pretutindeni.

De fapt, cine sint acești ti
neri ?

(Continuare în pag a IV-a)
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MULT IUBITE Șl STIMATE TOVARĂȘE SECRETAR GENERAL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu prilejul reînvestirii dumneavoastră în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comunist Român, Guvernul Repu
blicii Socialiste România vă adresează cele mai calde felicitări 
și urări de ani mulți, sănătate și putere de muncă pentru a pu
tea conduce partidul, poporul în activitatea creatoare menită să 
asigure înflorirea patriei, înaintarea neabătută pe drumul socia
lismului și comunismului.

în votul unanim al Congresului îșl găsește expresie unitatea 
fi coeziunea indestructibilă a întregii națiuni in jurul partidu
lui, hotărîrea fermă de a înfăptui politica sa, dragostea, încre
derea și prețuirea pentru dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, de a cărui activitate se leagă indisolubil paginile cele mai 
bogate in realizări din istoria luptei revoluționare pentru con
struirea socialismului. ■

Partidul nostru a adoptat, la al XI-lea Congres, hotăriri is
torice pentru destinele poporului român, în inițierea și elabora
rea cărora dumneavoastră ați avut contribuția decisivă. Con
gresul al XI-lea va intra în istorie drept Congresul care a adop
tat mărețul Program de făurire a socialismului multilateral dez
voltat și de înaintare spre comunism, de edificare în România- 
a celei mai înaintate și mai drepte orînduiri sociale.

Guvernul Republicii Socialiste România este pe deplin con
știent că sarcina fundamentală care îi revine in prezent este or
ganizarea, sub conducerea partidului, a eforturilor clasei mun
citoare. țărănimii, intelectualității, ale întregului ponor pentru 
transpunerea în viață a mărețelor obiective stabilite de Congres.

Dorim să vă asigurăm în mod solemn, tovarășe secretar ge
neral. că guvernul in ansamblul său și toți membrii săi nu vor 
precupeți nici un efort pentru a-și indenlini obligațiile ce le 
revin in activitatea economică, de investiții, comerț exterior, 
instrucție publică, ocrotirea sănătății populației, in toate dome
niile construcției socialiste.

Vă încredințăm că guvernul țării va face totul pentru aplica
rea politicii -externe stabilite de Congres, pentru dezvoltarea 
relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, cu țările, in curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, pentru promovarea unor 
relații noi intre state. întemeiate pe egalitate în drepturi, res
pectul independenței și suveranității naționale și echitate, pen
tru statornicirea unei noi ordini economice și politice in lume, 
astfel ca România să fie un factor tot mai activ al păcii și co
laborării internaționale.

Vom acționa neabătut pentru perfecționarea activității de or
ganizare. conducere și planificare a activității în toate domeni
ile, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale aparatu
lui de stat, de sus și pină jos. pentru perfecționarea continuă 
a activității Consiliului de Miniștri însuși, pentru promovarea 
largă a simțului de responsabilitate partinică în aplicarea legilor 
țării, în înfăptuirea întregii politici a partidului și statului.

Vom munci neobosit pentru ca obiectivele fundamentale pre
văzute în Programul partidului și în Directive să prindă viață, 
astfel ca patria noastră, la sfîrșitul viitorului cincinal și al cin
cinalelor următoare, să fie așa cum ați preconizat la Congres, 
mai puternică, mai bogată, mai înfloritoare, spre binele poporu
lui român, al cauzei generale a socialismului și păcii.

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

„împreună cu întreaga țară, 
comuniștii botoșăneni, toți locui
torii acestor străvechi meleaguri 
românești, iși exprimă deplina 
satisfacție și unanima aprobare 
față de documentele și hotărîri
le de epocală însemnătate pen
tru viitorul patriei și poporului 
adoptate de Congresul al XI-lea 
al partidului, care va rămine 
pentru totdeauna înscris cu li
tere de aur in strălucita istorie 
a neamului nostru — se spune 
in telegrama Comitetului jude
țean Botoșani al P.C.R.

Vestea realegerii dumneavoas
tră in înalta funcție de secretar 
general al partidului ne-a um
plut sufletele de bucurie și În
credere, conșiderind acest act 
istoric de cea mai mare impor
tanță pentru viitorul țării, al 
națiunii noastre. Dați-ne voie, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă adre
săm cu acest prilej omagiul 
nostru profund de dragoste și 
prețuire, cele mai călduroase fe
licitări și să vă urăm, din adin- 
cul inimilor, multă sănătate, via
ță îndelungată și putere de mun
că. spre binele și fericirea po
porului, al întăririi și înfloririi 
României.

Alegerea dumneavoastră în 
suprema funcție de conducere în 
partid reprezintă pentru între
gul nostru popor o nouă și vi
guroasă garanție că și de acum 
înainte politica internă și inter
națională a României socialiste 
va fi înfăptuită cu succes, că 
idealurile națiunii se vor îm
plini, că socialismul și comunis
mul va triumfa pe pămîntul pa
triei noastre dragi.

Vă asigurăm, incă o dată, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de profundul nostru atașament 
la politica inlernă și externă a 
partidului și statului, de hotă
rîrea neabătută de a acționa cu 
toate forțele și priceperea, cu 
elan și pasiune revoluționară 
pentru înfăptuirea exemplară a 
mărețelor sarcini ce ne revin din 
Programul partidului și celelal
te documente adoptate de Con
gresul al XI-lea, pentru ridica
rea României pe noi trepte de 
progres și civilizație."

„Deplin încrezători în desti
nele luminoase deschise de Con
gresul al XI-lea in fața națiunii 
noastre socialiste, comuniștii, 
toți oamenii muncii din între
prinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" se bucură din adîn
cul inimii, din întreaga lor fiin
ță, pentru realegerea dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. in înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, cel mai iubit fiu al 
poporului, de al cărui nume 
este strîns legată istoria contem
porană a patriei, personalitate 
înscrisă cu majuscule în cronica 
contemporană a luptei popoare
lor pentru pace, fericire și pro
gres social.

Sărbătorind acest unic eveni
ment din viața partidului și na
țiunii române, comuniștii, toți 
oamenii muncii din întreprinde
rea noastră, s-au angajat cu și 
mai multă fermitate în lupta 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă, pentru înfăptuirea cin
cinalului în patru ani și jumă
tate.

Raportăm conducerii superi
oare de partid, dumneavoastră 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că pină astăzi, cind 
înaltul forum comunist și-a în
cheiat lucrările, colectivul nos
tru de muncă și-a realizat in 
întregime angajamentul anual 
majorat in cinstea acestui im
portant eveniment și în prezent 
lucrăm in contul lunii mai a 
anuluț 1975. Ne angajăm ca pină 
la sfirșitul anului să realizăm 
suplimentar 5 milioane lei la 
producția marfă și 3 milioane 
lei la producția globală".

„Alături de întreg tineretul 
patriei, de întreaga noastră na
țiune socialistă, cei peste 50 000 
uteciști, toți tinerii din județul 
Vîlcea trăiesc sentimente de 
înaltă mîndrie patriotică și 
nețărmurit entuziasm pentru 
realegerea dumneavoastră, iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în înalta funcție de 
secretar general al partidului — 
scrie în telegrama Comitetului 
județean Vîlcea al U.T.C.

Exemplul dumneavoastră stră
lucit de luptător neînfricat pen
tru cauza partidului și poporu
lui, pentru triumful socialismu
lui și comunismului în patria 
noastră constituie pentru tine
retul țării, ca pentru întregul 
nostru popor, un simbol de dă
ruire și pasiune revoluționară, 
«larviziune și principialitate, in-

Exprimind bucuria și satisfacția profundă fată de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu

în înalta funcție de secretar general al partidului, oamenii muncii se angajează:
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VOM FACE TOTUL PENTRU CA ROMÂNIA
SÂ PĂȘEASCĂ FERM ÎNAINTE SPRE COMUNISM

transigență comunistă, spirit 
novator și nemărginit devota
ment pentru înfăptuirea celor 
mai înalte aspirații și idealuri 
ale națiunii noastre socialiste, 

în numele uteciștilor vilceni. 
al tuturor tinerilor din județ, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul 
pentru a da viață chemării 
dumneavoastră. însuflețitoarelor 
îndemnuri adresate — de la tri
buna Congresului — tinerei ge
nerații a patriei, de a se pregăti 
temeinic cu tot ce a creat mai 
valoros activitatea umană, de 
a-și insuși cu pasiune politică 
științifică, marxist-leninistă a 
partidului nostru, cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
că vom răspunde cu tot elanul 
și energia tinereții noastre sar
cinilor complexe de mare răs
pundere pe care partidul le 
pune în noua etapă istorică, 
deschisă de Congresul al XI-lea 
în fața întregului popor".

„înmănunchind cele mai ale
se ginduri și sentimente ale 
muncitorilor și maiștrilor, ingi
nerilor și proiectanților, cerce
tătorilor și slujitorilor artei și 
literaturii, cadrelor didactice și 
tuturor celorlalte categorii de 
oameni ai muncii din Sectorul 
1 al Capitalei, comitetul de par
tid vă transmite cele mai calde 
și sincere felicitări cu prile
jul realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân — se scrie în telegrama 
Comitetului de partid al Sec
torului 1.

Sintem mîndri că în fruntea 
partidului vă aflați dumnea
voastră, cel’ mai devotat fiu al 
poporului, patriot înflăcărat, cu
tezător vizionar marxist-leni- 
nist, revoluționar dîrz, eminent 
conducător de partid și de stat, 
care vă dăruiți întreaga energie 
și putere de muncă fericirii po
porului, cauzei socialismului și 
comunismului, triumfului păcii 
și progresului în lume.

Urmind exemplul dumnea
voastră de dăruire față de 
cauza partidului și poporului, 
noi, comuniștii, oamenii muncii 
din Sectorul 1, vă asigurăm că 
neprecupețind eforturile vom 
realiza actualul cincinal în pa
tru ani și cinci luni, creind ast
fel premisele îndeplinirii la 
cote maxime a sarcinilor ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XI-lea.

Vă dorim, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, viață lungă, 
sănătate și fericire, succese tot 

mai mari în fruntea partidului 
și țării, pentru înflorirea și pro
pășirea națiunii noastre, pentru 
pace și progres în lume“.

„Soldații, gradații, subofițerii, 
maiștrii militari și ofițerii uni
tății noastre. în frunte cu co
muniștii, alături de toți cei ce 
slujesc patria sub Drapel — 
se scrie, între altele, în telegra
ma adresată de Regimentul de 
Gardă din București — vedem 
în această înaltă și de răspun
dere funcție o vie expresie a în
crederii nestrămutate a națiu
nii noastre socialiste față de 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului, patriot înflăcărat, 
personalitate proeminentă a vie
ții politice contemporane. Avin- 
du-vă pe dumneavoastră în 
fruntea partidului. omul care 
întruchipează calitățile cele mai 
înalte de conducător, de patriot 
înflăcărat și internaționalist con
secvent, sintem profund convinși 
că documentele adoptate de Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român se vor înfăp
tui exemplar, că România va 
străbate cu deplin succes etapa 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și va păși pe 
drumul comunismului. Desprin- 
zind concluzii și sarcini ce ne 
revin din istoricele documente 
adootate de Congresul al XI-lea 
al P.C.R.. comandanții, comite
tul, organizațiile de partid și ale 
U.T.C. ne angajăm solemn în 
fața dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate, să ridicăm pe 
trepte superioare procesul pre
gătirii de luptă și politice, rea- 
lizînd prin activitatea fiecărui 
comunist și utecist ca toate sub
unitățile să devină subunități de 
frunte, iar Regimentul de Gar
dă să fie declarât unitate de 
frunte în acest ciclu de instruc
ție".

„Comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe meleagurile jude
țului Cluj — români, maghiari, 

germani și de alte naționalități, 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
lucrători din agricultură, elevi 
și studenți, oameni de știință, 
litere și artă —, slăpiniți de 
emoții vibrante de fericire și en
tuziasm, de aleasă mindrie pa
triotică și satisfacție nețărmurită 
pentru împlinirea voinței una
nime de a vă alege in înalta 
funcție de secretar general al 
partidului nostru, vă roagă să le 
îngăduiți, cu acest prilej, de su
prem omagiu adus neasemuit de 
vrednicului fiu al României, să 
vă adresăm din adincul inimii 
noastre cele mai calde felicitări 
și urări de multă sănătate, mul
tă putere de muncă și arii mulți, 
plini de roadele înțelepciunii și 
cutezanței revoluționare în 
fruntea partidului, a patriei și 
poporului român — se scrie in 
telegrama trimisă de Comitetul 
județean Cluj al P.C.R.

Realegerea dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in funcția de secretar general 
reprezintă pentru noi toți și 
pentru intregul popor garanția 
cea mai sigură a continuării li
niei politice, consecvent marxist- 
leniniste și creatoare a partidu
lui nostru, a înaintării ferme pe 
drumul dezvoltării multilaterale 
a socialismului și de pregătire a 
condițiilor pentru trecerea țării 
noastrș la comunism.

Vă asigurăm că vom urma 
neabătut 'calea trasată spre co
munism de cel de-al XI-lea 
Congres al partidului, vom sus
ține și vom urma indicațiile 
dumneavoastră, spre binele po
porului și al patriei noastre, 
pentru prosperitate și progres 
social.

Vă încredințăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu că pen
tru comuniștii clujeni, pentru 
toți oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri nu există un ideal 
mai sfint decit acela de a în
făptui neabătut, programul și po
litica partidului nostru, de a 
făuri o Românie socialistă libe
ră și înfloritoare".

„Comitetul comunal de partid 
și toți cei 7 000 locuitori ai co
munei Ruginoasa — se spune în 
telegrama Comitetului comunal 
de partid și Consiliului popular 
Ruginoasa, județul Iași — au 
primit cu nemărginită bucurie 
vestea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al P.C.R. Aceas
ta înseamnă că la înaltul forum 
al comuniștilor s-a auzit și ecoul 
dorinței noastre ca în această 
funcție să fie reales cel mai 

destoinic om pe care îl are țara.
Realegerea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu în această înaltă 
funcție ne îndreptățește să fim 
convinși că documentele adop
tate de cel de-al XI-lea Congres 
vor fi duse la îndeplinire în mod 
exemplar, că ele prefigurează 
comunismul în patria noastră — 
visul de aur al omenirii.

Ne angajăm, alături de între
gul popor, să nu precupețim nici 
un fel de forță materială sau 
umană pentru a contribui la în
deplinirea mărețului program al 
partidului nostru. Din nou ne 
alăturăm vocii întregii țări și il 
felicităm din toată inima pe iu
bitul nostru conducător, tovară
șul secretar general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu".

„Noi, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul întreprin
derii de 'utilaj alimentar Slatina, 
județul Olt, — se scrie în te
legrama Comitetului de partid și 
Comitetului oamenilor muncii 
de la întreprinderea de utilaj 
alimentar Slatina — în frunte 
cu cei peste 300 de comuniști, 
ne exprimăm deplina satisfac
ție pentru realegerea dumnea
voastră in înalta funcție de se
cretar general al Partidului Co
munist Român. Aceasta repre
zintă dorința unanimă a comu
niștilor și a ttituror lucrătorilor 
din întreprinderea noastră ca și 
a întregii națiuni române care a 
făcut front comun pentru trans
punerea in viață a politicii 
partidului, care se răsfrînge in 
mod direct asupra creșterii ve
nitului național și implicit asu
pra creșterii bunăstării mate
riale și nivelului de trai al în
tregului popor. Exprimăm con- > 
vingerea că prin alegerea noi
lor organe ale partidului cît și 
prin realegerea dumneavoastră 
în fruntea, comuniștilor, docu
mentele adoptate de istoricul 
Congres al XI-lea al P.C.R. vor 
fi transpuse în viață ducînd la 
ridicarea României pe cele mai 
înalte trepte ale civilizației și 
bunăstării. Ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru 
a traduce în viață toate sarci

nile ce ne revin și, totodată, în 
perioada care a mai rămas pină 
la finele anului 1974 să realizăm 
440 tone utilaje tehnologice 
pentru industria alimentară și 
instalații pentru limpezirea apei, 
economii la energia electrică de 
2 500 MW/h, 500 Gcal., 3 000 
kg combustibil, reprezentind 
1 333 600 lei și să asimilăm încă 
12 tipuri de utilaje pentru indus
tria alimentară.

Vom lua măsuri ca pentru 
anul 1975 cit și pentru cincina
lul 1976—1980 să ne realizăm 
sarcinile lună de lună, prin a- 
ceasta contribuind la traduce
rea în viață a sarcinilor ce ne 
revin, reieșite din 'hotărîrile a- 
doptate de istoricul Congres al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român".

„Raportul Comitetului Central 
prezentat Congresului de către 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, model 
de pătrundere și înțelegere pro
fundă a sensurilor evoluțiilor 
sociale, pătruns de un fierbinte 
patriotism și internaționalism a 
fost primit și de locuitorii ju
dețului Olt pe care politica în
țeleaptă a partidului l-a ridicat 
la înaltele cote ale industriali
zării, ale înfloririi sale multila
terale cu un puternic entuziasm 
și încredere nestrămutată in 
viitorul luminos al patriei — se 
scrie, între altele, în telegrama 
trimisă de Comitetul județean 
Olt al P.C.R.

Sintem încredințați că sub 
conducerea dumneavoastră înțe
leaptă vom păși mai departe din 
izbinzi în izbinzi înfăptuind ho
tăririle epocale ale Congresului 
al XI-lea.

Cu sentimente de profundă 
încredere in perspectivele . lu
minoase ale patriei ne expri
măm încă o dată adeziunea de
plină la hotăririle adoptate de 
Congres, voința nestrămutată de 
a face tot ce ne stă in putință 
de a ne dărui intreaga capaci
tate de muncă și creație pentru 
ca aceste hotărîri să devină în
făptuiri durabile.' Sîntem pă
trunși cu toată ființa noastră de 
inflăcăratele cuvinte, de che
marea adresată de dumneavoas
tră partidului, întregii țări cu 
ocazia încheierii lucrărilor Con
gresului și vă asigurăm că oa
menii Oltului de jos sînt devo
tați idealurilor comunismului, 
că nu vor precupeți nimic pen
tru a îndeplini exemplar sarci
nile ce le revin în toate dome
niile de activitate, că vor face 
totul ca județul nostru, deopo

trivă cu tara, să urce pe trepte 
tot mai înalte ale progresului, 
bunăstării și civilizației. Știin- 
du-vă in fruntea noastră pe 
dumneavoastră, care v-ați dă
ruit întreaga viață pentru bi
nele poporului, avem chezășia 
sigură că ceea ce ne-am pre
văzut în viitor vom înfăptui, că 
țara noastră va ajunge acolo 
unde dorește și merită să fie.

Vă urăm, mult iubite condu
cător, multă sănătate, putere de 
muncă și fericire spre binele și 
prosperitatea României socia
liste".

„Comuniștii și întregul colec
tiv al Antreprizei române de 
construcții montaj — se alătură 
glasului națiunii române, pentru 
a-și exprima bucuria și satisfac
ția deplină cu ocazia realegerii 
dumneavoastră in înalta și res
ponsabila funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român — se spune, între altele, 
în telegrama adresată de 
ARCOM.

Măreț exemplu de activitate 
revoluționară, de hărnicie, ome
nie. cinste și demnitate, dum
neavoastră întruchipați voința și 
spiritul poporului român, hotă
rîrea întregii națiuni, chezășia, 
siguranța și convingerea țării 
întregi că hotărîrile Congresului 
al XI-lea vor fi înfăptuite spre 
binele și fericirea poporului 
român. Colectivul întreprinderii 
noastre, in frunte cu comuniștii, 
se angajează să înfăptuiască 
punct cu punct sarcinile ce ii 
vor reveni din mărețele preve
deri ale documentelor celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Vă urăm din adîncul sufletu
lui nostru sănătate, viață lungă 
și fericire personală spre binele 
întregului popor român și în
florirea patriei noastre scumpe".

Organizația județeană de 
partid Bistrița-Năsăud, toți co
muniștii și oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri, își reafir
mă, odată cu cele mai calde fe
licitări pe care vi le adresează 

în aceste clipe de mare bucurie 
pentru întreaga noastră națiune 
socialistă, totala adeziune, depli
nul acord cu documentele adop
tate de Congresul al XI-lea al 
partidului, cu întreaga politică 
a partidului și statului nostru — 
se scrie în telegrama Comitetu
lui județean Bistrița-Năsăud al 
P.C.R.

Fiindu-ne vii în cugete indi
cațiile de mare preț pe care ni 
le-ați dat cu prilejul recentei 
vizite de lucru in județul nos
tru, urmind permanent exem
plul dumneavoastră de totală 
dăruire, de muncă perseveren
tă, de fermitate revoluționară, 
de receptivitate față de tot ce 
este nou, vă asigurăm, dragă 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
că o dată, că vom acționa cu 
întreaga noastră putere de mun
că, necontenit, în fiecare clipă, 
vom mobiliza toate resursele 
umane și materiale de care dis
punem pentru a da viață pro
gramului de înflorire fără pre
cedent a județului nostru, con
știenți fiind că numai astfel, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe plaiurile Bistriței și Năsă- 
udului își pot aduce aportul lor 
propriu la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și la inaintarea României pe 
drumul glorios al comunis
mului".

„în numele celor peste 80 000 
de comuniști, al tuturor oame
nilor muncii din județul nostru 
— români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — 
Comitetul județean de partid 
Timiș vă roagă, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți cele mai calde felicitări 
cu prilejul realegerii dumnea
voastră, de către Congresul al 
XI-lea, în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Co
munist Român.

împreună cu întregul partid 
și popor, organizația noastră 
județeană de partid, toți locui
torii județului omagiază bogata 
și rodnica dumneavoastră acti
vitate pe care o dedicați, cu ne
secată energie, elaborării și în
făptuirii politicii marxist-leni- 
niste a partidului, împlinirii ce
lor mai scumpe năzuințe ale 
clasei muncitoare, ale întregii 
noastre națiuni socialiste. Sub 
conducerea dumneavoastră, po
porul nostru parcurge cea mai 
glorioasă perioadă din întreaga 
sa istorie milenară, înaintînd cu 
succes pe drumul socialismului 
și comunismului, al făuririi unei 
Românii moderne și prospere — 

se spune, In continuare In tele
grama trimisă de Comitetul ju
dețean Timiș al P.C.R.

Sintem mîndri că, datorită 
inestimabilei contribuții pe care 
ați adus-o și o aduceți la stator
nicirea unui climat de destinde
re și cooperare între țări și po
poare, la făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte în care să 
triumfe idealurile păcii, demo
crației și socialismului, presti
giul internațional al partidului 
și patriei noastre a ajuns la co
tele cele mai înalte.

Minunatele dumneavoastră ca
lități de eminent militant revo
luționar și om politic lucid, clar
văzător, animat de nobilele sen
timente ale patriotismului socia
list și internaționalismului pro
letar, acțiunile, de larg și vi
brant ecou în conștiința omeni
rii, pe care le-ați întreprins 
pentru instaurarea unei noi or
dini politice și economice inter
naționale. v-au atras profundul 
respect nu numai al poporului 
nostru, ci și al popoarelor de 
pretutindeni.

Avem convingerea neclintită 
că, avîndu-vă în frunte, parti
dul nostru va înfăptui neabătut 
hotăririle Congresului al XI-lea, 
aspirațiile cele mai nobile ale 
poporului."

„Ingăduiți-ne ca în aceste 
momente de o deosebită însem
nătate pentru istoria patriei și a 
poporului român, pentru viața 
partidului nostru, prilejuite de 
unanima realegere a dumnea
voastră în fruntea conducerii 
partidului. în înalta funcție de 
secretar- general, să dăm glas 
celor mai sincere ginduri și sen
timente de prețuire și devota
ment, de nemărginită bucurie și 
satisfacție ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități de pe străbu
nele meleaguri românești ale 
Aradului — se scrie în telegra
ma Comitetului județean Arad 
al P.C.R.

Perspectiva clară pe care ne-o 
oferă înfăptuirea mărețului Pro
gram și a Directivelor partidu

I

lui, documente de o deosebită 
valoare ideologică, teoretică și 
politică pentru partidul și po
porul nostru, în care constatăm 
perspicacitatea și robustețea ști
ințifică a gîndirii dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secre
tar general, măiestria aplicării 
în mod creator a marxism-leni- 
nismului la condițiile concrete 
istorice, sociale și naționale ale 
României, ne însuflețește ini
mile și ne dă un nou imbold în 
muncă.

Noi, comuniștii și toți oame
nii muncii din județul Arad, a- 
lături de întregul nostru partid 
și popor, ne reafirmăm, și cu 
acest prilej, totala adeziune și 
aprobare față de înțeleaptă po
litică internă și externă a par
tidului și statului, față de o- 
rientările trasate de la înalta 
tribună a Congresului de dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, față de ce
lelalte documente ale Congresu
lui al XI-lea al partidului, sa
tisfacția pentru consecvența și 
dinamismul cu care partidul, 
dumneavoastră personal acțio
nați pentru afirmarea tot mai 
puternică a României pe plan 
internațional, pentru promova
rea cauzei socialismului, pro
gresului și păcii,’ pentru făuri
rea unei noi ordini în viața in
ternațională, a unei lumi mai 
drdpte și mai bune".

„Muncitorii, țăranii și intelec
tualii, toți locuitorii din jude
țul Brașov, tineri și vîrstnici, 
trăiesc, astăzi cele mai alese sa
tisfacții și bucurii prilejuite de 
realegerea dumneavoastră, prin 
voința întregii națiuni, în func
ția de secretar general al Parti
dului Comunist Român — se 
spune in telegrama Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.

Animat de un permanent spi
rit de răspundere față de des
tinul României, al progresului și 
civilizației umane, dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. oferiți exemplul 
strălucit de patriot înflăcărat și 
internaționalist consecvent care 
militează neobosit pentru înfăp
tuirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, o lume a colaboră
rii și păcii între popoare, așe
zată pe temeliile unei noi or
dini economice și politice in
ternaționale. pentru triumful 
socialismului și comunismului.

Vă asigurăm, mult iubite to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Bra
șov, toți comuniștii, angajați cu 
răspundere și hotărîre în înde

plinirea cincinalului Înainte de 
termen, vor face și pe mai de
parte dovada devotamentului lor 
nețărmurit față de partid, față 
de conducerea sa, în frunte cu 
dumneavoastră, vor pune în va
loare întregul potențial crea
tor de care dispun pentru în
făptuirea mărețului Program de 
edificare socialistă și comunistă 
a tării, adoptat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., conștienți că 
numai prin eforturile întregii 
națiuni, strîns unită în jurul 
partidului, sub conducerea dum
neavoastră, România se va ridi
ca pe cele mai înalte trepte de 
civilizație și progres.

Cu prilejul învestirii dum
neavoastră în funcția supremă 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, vă rugăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți cele mai călduroase u- 
rări de sănătate și putere de 
muncă, de viață lungă, mereu 
tînără, spre binele poporului ro
mân, pentru înflorirea continuă 
a patriei noastre scumpe, Re
publica Socialistă România".

„Tinerii din Sălaj — români 
șl maghiari — își exprimă 
profundul lor atașament și a- 
deziune la documentele adopta
te de Congresul al XI-lea, care 
prefigurează în mod strălucit 
viitorul țării, al tinerei gene
rații — se spune, între altele, în 
telegrama adresată de Comite
tul județean Sălaj al U.T.C.

Conștienți de grija părinteas
că pe care conducerea partidu
lui, personal dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne-o acordați, ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort, să fim 
urmași demni ai înaintașilor, să 
facem tot ce depinde de noi 
pentru transpunerea în fapte a 
hotărîrilor Congresului, pentru 
triumful celor mai înalte idea
luri ale socialismului și comu
nismului.

în consens cu simțirea între
gului popor, liber și stăpîn pe 
destinele sale, dorim conducerii 
partidului nostru drag, dum
neavoastră personal multă sănă
tate și putere de muncă, pen-
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tru înfăptuirea celor mai. înalte 
idealuri ale națiunii noastre so
cialiste, ale păcii și progresului 
in intreaga lume".

„Inimile focșănenilor au bătut 
la unison cu inimile tuturor 
cetățenilor patriei in cadența 
marilor și hotăritoarelor res
ponsabilități față de destinele 
țării — se spune în telegrama 
adresată de Comitetul munici
pal Focșani al P.C.R.

Amplul raport rostit de dum
neavoastră, de la înalta tribu
nă a Congresului, înmănunchea
ză învățămintele trecutului de 
luptă cu gîndirea științifică a 
prezentului socialist, sintetizea
ză deopotrivă experiența lupte
lor revoluționare, a muncii de 
construcție a unei noi orinduiri 
în țara noastră, oferă un ta
blou cuprinzător al dezvoltării 
României în etapele viitoare.

Și în acest document, ca de 
altfel în toate cite au fost dez
bătute și adoptate, am remarcat 
aportul dumneavoastră perso
nal, gîndirea cutezătoare, clar
viziunea politică, capacitatea de 
analiză profundă a problemelor 
vieții sociale și economice ale 
României contemporane.

Realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân are o importantă istori
că deosebită pentru politica in
ternă și externă a patriei 
noastre.

Este o mare bucurie pentru 
noi și, în același timp, o ga
ranție de neclintit că această 
funcție este îndeplinită de 
personalitatea cea mai remar
cabilă a poporului nostru, de 
numele căruia este legată po
litica realistă, revoluționară a 
partidului și statului nostru, 
prestigiul imens de care se 
bucură România între popoare
le lumii.

Exemplul dumneavoastră de 
muncă și de viață ne dinami
zează deopotrivă pe cei tineri 
și pe cei virstnici.

Alături de întregul popor, vă 
adresăm din toată ființa noas
tră urarea de fericire și sănă
tate, mulți ani de viață pentru 
prosperitatea patriei și națiunii 
noastre, pentru triumful comu
nismului in România".

„Cu nețărmurită bucurie și 
dragoste, în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Neamț, ținem să 
vă adresăm, cu prilejul realege
rii dumneavoastră în înalta func
ție de secretar general al parti
dului, cele mai calde felicitări 

și urări de viață lungă, sănă
tate și putere de muncă pen
tru binele și fericirea poporului 
român, al cărui fiu credincios 
sînteți — se spune tn telegra
ma Comitetului județean Neamț 
ai P.C.R. și Consiliului popular 
județean Neamț.

Congresul al XI-lea, inaugu- 
rînd o nouă epocă în istoria 
României, a adoptat programul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
spre comunism și Directivele pri
vind dezvoltarea social-econo- 
mică a patriei noastre, situin- 
du-se la înălțimea încrederii a- 
cordate de partid și popor și, 
prin aceasta, a dovedit, o dată 
mai mult, puternica unitate po
litică, ideologică și organizatori
că a partidului, voința de neclin
tit a întregii noastre națiuni 
de a înfăptui comunismul pe 
pămintul României.

Asemenea întregului partid și 
popor, ne este scumpă și prețuim 
din toată ființa noastră remar
cabila dumneavoastră persona
litate. contribuția neobosită șl 
hotărîrea pe care v-o aduceți, 
de peste patru decenii, la elabo
rarea și fundamentarea teoreti
că și practică a politicii parti
dului. la edificarea magistrală a 
tuturor structurilor noastre po
litice. economice, sociale și cul
turale din ultimul deceniu, la 
elaborarea programului și direc
tivelor pe care le-a adoptat, 
în numele întregului popor. Con
gresul comuniștilor români.

Exprimîndu-ne Încă o dată 
deplina adeziune și marea sa
tisfacție față de realegerea dum
neavoastră în fruntea partidu
lui, act de istorică însemnătate 
pentru ascensiunea continuă a 
României în acest ev al edifi
cării lumii comuniste, vă în
credințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, angajamen
tul revoluționar al comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județul Neamț, de a munci, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, avîndu-vă în 
permanență pe dumneavoastră 
ca model de modestie.. consec
vență revoluționară, dăruire to
tală și înalt umanism, pentru 
realizarea actualului cincinal 
înainte de termen, pentru tra
ducerea neabătută în viață a 
sarcinilor ce ne revin din Pro
gramul. Directivele și celelalte 
hotărîri adoptate de Congresul 
al XI-lea. convinși fiind că în 
acest mod vom contribui, ală
turi de întregul popor, la înflo
rirea patriei, la înaintarea el 
spre noi culmi de progres și 
civilizație, la victoria comu
nismului in România".

„în aceste momente înălțătoa
re din viața partidului și po
porului. cind marele sfat al co
muniștilor țării. după o largă 
dezbatere națională, a adoptat 
magistralele documente de ma
joră importantă pentru viitorul 
de aur al țării, cind exprimînd 
voința unanimă a comuniștilor, 
a întregului ponor, a hotărit re
alegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu iubit al partidu
lui și poporului, care întruchi
pați cele mai alese trăsături, cele 
mai fierbinți nădejdi și aspira
ții ale neamului românesc, în 
înalta și plina de responsabili
tate funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din iudetul Covasna trăiesc cli
pe de vibrantă emoție ce vor ră- 
mîne mereu neșterse în inimile 
și cugetele noastre — se spune 
în telegrama Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R.

Realegerea dumneavoastră este 
opțiunea unanimă a oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, a 
tuturor celor care trăim și mun
cim înfrățiți pe pămîntul stră
bun al României, este dorința 
întregului popor de a vă avea 
in fruntea sa. reprezintă garan
ția sigură a înfăptuirii neabătu
te a programaticelor documente 
adoptate de Congresul al XI-lea 
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

Vă rugăm, mult iubite tovară
șe secretar general, să primiți 
asigurările noastre ferme, ale 
comuniștilor, ale tuturor mun
citorilor, țăranilor și intelectua
lilor, români și maghiari de pe 
meleagurile covăsnene că, ur- 
mînd permanent exemplul dum
neavoastră luminos de dăruire 
și abnegație în tot ceea ce fa
ceți, vom munci cu toată pu
terea brațelor și minților pentru 
ca hotărîrile adoptate de istori
cul Congres al XI-lea să devină 
fapte, adueîndu-ne astfel contri
buția, împreună cu întregul nos
tru popor la înflorirea și prospe
ritatea patriei dragi, România 
socialistă, la creșterea continuă 
a prestigiului ei internațional.

Exprimîndu-ne adînca bucurie 
și profundele sentimente de sa
tisfacție de a vă avea în frun
tea partidului și statului, vă 
urăm, tovarășe secretar general, 
din toată inima, multă sănătate, 
viață îndelungată, fericire și pu
tere de muncă, pentru a condu
ce cu aceeași clarviziune și în
țelepciune și pe mai departe 
partidul și poporul spre visul de 
aur al omenirii — comunismul.

Să ne trăiți la mulți ani 1“
„Cu prilejul realegerii dumnea

voastră, la cel de al XI-lea 
Congres, în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Co
munist Român, colectivul de 
muncitori, tehnicieni, maiștri și 
ingineri ai Combinatului Poli
grafic „CASA SCÎNTEII", vă 
transmite o fierbinte și sinceră 
felicitare, calda noastră adeziune 
și bucurie. Ne exprimăm satis
facția și încrederea plenară că, 
prin realegerea dumneavoastră, 
obiectivele fundamentale ale 
Congresului comuniștilor vor fi 
îndeplinite integral, pentru ca 
România socialistă să pășească 
spre noi culmi de civilizație și 
progres.

Ne angajăm cu toate forțele, 
intr-un elan muncitoresc însu- 
flețitor, să cinstim cu noi suc
cese în activitatea noastră pe 
care o depunem, marile hotărîri 
ale Congresului al XI-lea al 
P.C.R., să ne îndeplinim cu ma
ximă responsabilitate, cu exi
gență comunistă sarcinile ce ne 
revin, așa cum au fost trasate 
de Programul partidului și de 
Direc'ivele privind dezvolta
rea economică și socială a pa
triei.

Vă dorim din inimă, tovarășe 
secretar general, sănătate și fe
ricire și vă trimitem gindurile 
noastre de adîncă prețuire șl 
respect, convinși că, în fruntea 
partidului și poporului, ne veți 
conduce. spre noi și noi reali
zări minunate, spre țărmul da 
aur al comunismului".
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CUVINTELE, EXEMPLUL, ÎNDEMNUL 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

înscrise cu litere de aur in conștiința 
comunistă a tinerei generații

Prezenți în aceste zile în mijlocul 
unor colective de muncă din în
treprinderi și de pe ogoare, în 
șantiere, școli și facultăți, repor
terii noștri au consemnat declara
țiile prin care oamenii muncii, ti
nerii își exprimă sentimentele pe 
care le nutresc față de partid, față 
de secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Sînt gîn- 
duri, sentimente de înaltă prețuire 
și respect, însoțite de dovada și 
exemplul viu al faptelor de muncă, 
al realizărilor obținute cu trudă, 
fiecare fiind conștient de faptul că 
mersul nostru înainte înseamnă un 
drum al muncii intense, al încor
dării tuturor forțelor și priceperii, 
al rezolvării competente a sarcini
lor, într-un cuvînt, o angajare ple
nară dedicată înfăptuirii hotărîri- 
lor Congresului.

Le-am adresat celor pe care i-am 
întîlnit citeva întrebări:

Noi cu toții cunoaștem 
contribuția esențiala la tot ce 
se elaborează și înfăptuiește 
în România a celui pe care 
partidul, întregul popor l-a 
reales în înalta funcție de se

cretar general. Ce răsunet are 
în conștiința dumneavoastră 
reafirmarea de către primul 
bărbat al țării a hotăririi 
neclintite de a sluji patria și 
poporul?

Ce vă propuneți, ce între
prindeți concret pentru a trece 
la realizarea obiectivelor sta
bilite de documentele adoptate 
la Congres?

GHEORGHE 
PLĂVIȚU, 

Secretarul Comitetului 
U.T.C. de la Centrala indus
trială de produse anorga

nice, Rm. Vilcea

„Pentru mine, pentru toți co
legii de muncă, cuvintele secre
tarului general al partidului au 
însemnat un nou imbold, au 
stirnit în noi dorința fierbinte 
de a fi la înălțimea imperative
lor epocii pe care Congresul al 
XI-lea o deschide în istoria pa
triei noastre. Conștienți că 
în primul rînd, noi, cei tineri, 
vom fi beneficiari a tot ce se 
înfăptuiește azi pe pămîntul ro
mânesc, ne exprimăm hotărîrea 
ife a munci cu întreaga capaci
tate a brațelor și inimilor noas
tre pentru ridicarea Româ
niei pe noi culmi de pro
gres și bunăstare. Desigur, fie
care dintre noi, știind ce are 
de făcut, se întreabă : cum tre
buie să fiu ?

Tovarășul Ceaușescu a arătat 
că partidul sînt oamenii. Noi 
știm ce fel de oameni tre
buie să devenim și să fim. 
înțelegem mai bine ca ori
când ce datorăm exemplu
lui neobosit pe care, zi de zi. 
ni-1 dă secretarul general al 
partidului. Aceasta este aspira-

SORIN FETCHE,

Profesor, Baia Mare

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai bun și cel 
mai drag fiu al poporului, in 
funcția de secretar general al 
partidului constituie pentru 
mine la fel ca pentru întreaga 
națiune un eveniment generator 
de mari satisfacții. în activi
tatea, orientările 
și îndemnurile 
Nicolae Ceaușescu

clarvăzătoare 
tovarășului 

________ se relevă 
valori de prim rang ale mode
lului de înaltă demnitate șt 
modestie, de principialitate co
munistă, valori in cultul cărora 
trebuie să trăiască toți comu
niștii. întregul nostru tineret.

Exemplul mobilizator al perso
nalității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu subliniază o dată mai 
mult înaltele calități creatoare 
către care fiecare trebuie să 
tindem în eforturile pe care le 
facem de-a lungul întregii 
noastre vieți. Exemplul omului 
care își dedică de peste 40 
de ani viața, preocupările, ac- 
tivitatea de zi cu zi edificării 
comunismului în România ne 
este permanent ajutor și im
bold pentru perfecționarea, pro
priei noastre conștiințe, pentru 
ca, in general, calitatea efortu
rilor noastre să crească tot mai 
mult pentru că și exigențele în 
spiritul cărora vrem să creăm 
viitorul Tării au crescut și cresc 
necontenit. Nu cred că există 
om al acestei țări care să nu 
simtă, să nu știe, să nu vadă 
cit de îndatorat este unui ase
menea model de dăruire revo
luționara patriei și partidului. 
Devotamentul său comunist 
este oglinda propriilor noastre 
aspirații, magnetul ce exercită 
asupra ' conștiințelor noastre o 
uriașă forță, de atracție. Tine
retului îi plac vizionarii, oame
nii cutezători, acei mari bărbați 
care-1 cheamă la ascensiuni 
temerare, conducindu-i cu dra-

Să ne punem mereu întrebarea,

dacă afirmarea noastră, a fiecăruia,

înseamnă și afirmarea țarii

ția noastră cea mai fierbinte : 
de . a fi la înălțimea unui ase
menea exemplu. Trebuie să 
muncim mereu mai bine, pen
tru împlinirea noastră și a ță
rii. Să ne punem mereu între
barea dacă odată cu propria 
noastră creștere, crește și țâra, 
dacă tot ceea ce facem și do- 
bîndim slujește, sau nu fericirii 
ei. Fiindcă nu putem, și nu 
vom putea niciodată despărți 
afirmarea noastră de afirmarea 
țării, devenirea individuală de 
mersul înainte al țării, spre co
munism. Această trăsătură o 
întîlnim în cel mai înalt grad, 
cu strălucirea celui mai mare 
exemplu pentru toți, în perso
nalitatea secretarului nostru 
general.

De curînd. la noi, pe platfor
ma chimică vîlceană, a fost 
dată în funcțiune instalația de 
electroliză nr. 3. Am acționat 
hotărît în sensul scurtării la 
maximum a perioadei de atin
gere a parametrilor proiectați. 
Animați de spiritul dinamic al 
comuniștilor, uteciștii, alături 

Tineretului îi plac vizionarii, oamenii 

cutezători, acei mari bărbați 

care-l cheamă la ascensiuni temerare

goste și exigență spre cele mai 
înalte culmi. Vom ști. vom pu
tea să urcăm ? Sînt sigur că da. 
Vom ști și vom putea, pentru 
că la flacăra gîndirii și pasiunii 
revoluționare a unui astfel de 
comunist se topesc zăpezile 
inerției care, uneori, pe unii 
dintre noi ne mai învăluie, 
pentru că visul lucid al acestui 
mare bărbat al neamului nos
tru ne ascute energiile, ne mo
bilizează puterea de a ține sus 
curajul, dîrzenia, neoboseala, 
spiritul de dreptate și de a

Ing. FLORIN VIȘAN,1
Șantierul 2 instalații — În
treprinderea județeană de 

construcții Rm. Vilcea ș

Alături de multe alte mo
mente memorabile, am reținut 
cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la închiderea lucrări
lor Congresului. Aceste cuvinte 
care arată că pornim la o etapă 
de muncă sintetizează sugestiv 
însăși esența perioadei istorice 
inaugurată de cel de-al XI-lea 
forum al comuniștilor români. 
Intr-adevăr, ne așteaptă o e- 
tapă hotărîtoare de muncă 
neobosită pentru înălțarea pa
triei noastre pe culmile progre
sului și bunăstării. La sfîrșitul 
acestei perioade de efort in
tens, vom avea satisfacția de a 
consemna ieșirea României din 
rîndurile țărilor în curs de dez
voltare, înscrierea ei între sta
tele cu o economie avansată, cu 
un înalt nivel de trai. în mari
le realizări ale poporului nos
tru, în înaintarea sa pe noile 
trepte ale civilizației socialiste 
este înscrisă contribuția esen
țială a tovarășului Nicolae 

de toți ceilalți muncitori, au 
luat inițiativa de a declanșa o 
vastă acțiune vizind reducerea 
perioadelor de atingere a pa
rametrilor proiectați la toate 
instalațiile noi de pe platfor
mă, acțiune de pe urma căreia 
șe estimează realizarea unei 
producții suplimentare de 64 
milioane lei și o economie de 
81 milioane lei. concretizate în 
41 000 tone saramură, 4 500 tone 
propilenă, 9 000 tone etilena și 
7 800 tone clorură de vinii și al
tele. Odată cu intrarea în func
țiune a celui de-al treilea tur- 
bocompresor, de la linia a doua 
de fabricație a Combinatului de 
produse sodice, probele tehno
logice au intrat în fiux, exis- 
tind premisa încheierii lor cu o 
lună și jumătate înaintea ter
menului prevăzut, ceea ce în
seamnă că întreaga uzină de 
sodă nr. 3 va demara în curind 
la capacitatea proiectată. Aces
ta este modul în care uteciștii 
organizației noastre ințeleg să 
acționeze în sensul transpunerii 
în viață a programului nostru.

arde tentațiile inerției, conser
vatorismului, oboselii prema
ture.

Ca educator comunist contri
buția angajării mele la înfăp
tuirea comenzii sociale trasate 
școlii de Programul partidului 
se materializează în eforturile 
generale de a împlini chemarea 
adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu tineretului, ca acesta 
să se pregătească pentru mun
că și viață, pentru a combate 
tot ce este străin spiritului re
voluționar, comunist.

Privind mereu țara cu ochii poporului

Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
națiunii. O asemenea cutezătoa
re operă de construcție a unei 
lumi noi, căreia și-a dedicat în
treaga viață și luptă, constituie 
un tezaur din care toți avem do 
învățat. Secretarul general al 
partidului și-a identificat în
treaga sa ființă cu nevoile și 
aspirațiile țării, s-a aplecat cu 
nesfirșită dragoste și pătrun
dere asupra viselor marilor 
înaintași, a ascultat vocea pa
triei acolo unde se aude ea cel 
mai bine, mereu în mijlocul 
oamenilor, a înțeles ca nimeni 
altul care este drumul nostru, 
al României socialiste. Ii dato
răm adînca noastră drggoste și 
respectul nostru'ca unuia care, 
privind mereu țara cu ochii 
poporului, ne cere să facem to
tul pentru înflorirea României 
socialiste.

Este privilegiul istoric al ge
nerației noastre de a înfăptui

MIHAI PÎRVAN,
Secretarul organizației 

U.T.C., schimbul C 
la Combinatul de prelucra
re a lemnului — Suceava

„Vibrantele cuvinte ale secre
tarului general al partidului 
le-am înțeles așa cum șe cuvi
ne : adică, un îndemn adresat 
întregii națiuni și, aș zice, în 
primul rînd tineretului, de a 
munci mai bine pentru a atin
ge cit mai curind posibil țelul: 
cota superioară a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului. 
Avem în secretarul general al 
partidului cea mai înaltă pildă 
de devotament comunist, exem
plu de militant comunist ce și-a 
consacrat întreaga viață ferici-

ZAHARIE JUDE,
Șeful atelierului proiec

tare, utilare și mecanizare 
la Întreprinderea „Electro- 

mureș“ din Tg. Mureș

Sînt unul dintre milioanele de 
tineri care s-au născut sub 
soarele socialismului, care cu
noaște trecutul numai din cărți 
și din amintirile vîrstnicilor. Cu
nosc însă prezentul. Acest pre
zent socialist în care am crescut 
și care mi se pare firesc, deși 
știu că el s-a făurit cu jertfe, cu 
eforturi, cu multe sacrificii. 
Gindul la o Românie multilate
ral dezvoltată așa cum o prefi
gurează Programul partidului, 
cum o înfățișează documentele 
adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., ne avîntă, ne 
îmbărbătează, ne îndeamnă la 
muncă, la creație, La acțiune. 
Puterea avîntului este dată de 
certitudinea reușitei întărită prin 
faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. Ca tînăr care am 
fost muncitor, care am devenit 
inginer sînt hotărît să nu precu
pețesc nimic pentru traducerea 
in viață a tuturor hotărîrilor 
partidului. Văd zi de zi împli- 
nindu-se obiectivele de viață tot 
mai bună, de pace și progres, 
stabilite de partid la Congresul 
al X-lea, la Conferința Naționa- 

această măreață operă, de a a- 
sigura triumful socialismului și 
comunismului pe pămîntul ro
mânesc. Noi, constructorii sîn- 
tem învățați, cum se spune, cu 
greul. Noi știm că — așa cum 
spunea secretarul general al 
partidului — „Vom avea și 
greutăți de învins, va trebui să 
trecem și obstacole". Dar toc
mai în confruntarea cu greută
țile, cu dificultățile, în lupta 
pentru înfrîngerea acestora se 
formează și se călesc veritabi
lele caractere umane. Acest lu
cru îl constatăm nemijlocit zi 
de zi în activitatea desfășurată 
pe șantierele noastre. De aceea, 
angajîndu-ne să facem totul 
pentru îndeplinirea programu
lui trasat de partid, ne expri
măm deplina încredere că po
porul nostru, harnic, iubitor de 
muncă, va asigura României un 
drum mereu ascendent spre 
comunism.

Conștiința noastră crește și se formează 

la flacăra unui înalt ideal

și a unui generos exemplu

ril poporului, . idealului comu
nist. Conștiința noastră de mun
citori crește, se formează la fla
căra înaltă a acestui ideal și 
acestui exemplu. Cuvintele sale 
și propriul său exemplu mă fac 
să înțeleg mai bine cît de străi
ne de spiritul comunistului a- 
devărat sînt automulțumirea, 
îngimfarea, conservatorismul pe 
care ne îndeamnă mereu să Ie 
înlăturăm din modul nostru de 
a fi, comportîndu-rie demn, băr- 
bătește, cu modestie, în tot ce 

Un program care ne îndeamnă la acțiune,

la muncă, la creație

lă din 1972. Mă refer la aceste 
evenimente deoarece le-am trăit 
și judecat cu mintea matură și 
îmi aduc contribuția la înfăp
tuirea prevederilor lor. Dacă am 
ajuns inginer pot afirma că a- 
ceasta se datorează politicii 
partidului de dezvoltare a in
dustriei, de pregătire a cadrelor 
corespunzătoare noii economii a 
tării. O politică înțeleaptă, ști
ințific gindită de partidul 
nostru, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un neobosit promo
tor al noului, un prieten al ti
nerilor, plin de pasiune și exi-

LOTH HELMUT, 1
Secretarul organizației 

U.T.C. — linia reversibilă 
— Combinatul siderurgic

Reșița

„La linia reversibilă din sec
ția laminoare sîntem foarte mulți 
tineri — ne spune Loth Helmut, 
secretar al organizației U.T.C. — 
linia reversibilă — Combinatul si
derurgic Reșița. De aceea atunci 
cînd am citit Raportul prezentat 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fața delegaților la 
Congres, cuvintele prin care se
cretarul general al partidului 
nostru s-a adresat nouă, tineri
lor, prin prospețimea lor, prin 
vigoarea și profunzimea semnifi
cațiilor, ne-au emoționat în mod 
deosebit. Atunci cînd cel mai 
de seamă bărbat al țării, a cărui 
neobosită activitate de-o viață 
închinată împlinirii celor mai 
nobile idealuri, îți adresează în
demnul de a munci și de a învă
ța, de a-ți însuși în permanență 
noul, și de a spune NU la tot 
ceea ce te poate împiedica să 
ajungi pe culmile cunoașterii, de 
fapt ți-a spus să rămîi veșnic 
tînăr. Sînt cuvinte ce-și găsesc lo
cul central în legămîntul nostru cu 
viitorul, A le păstra mereu lingă 
inimă, lingă simțirea și în con 
știința noastră mi se pare egal 
cu o unică și nobilă sarcină. A- 
mintindu-ți de ele, îți amintești 
mereu și de omul ce le-a rostit, 
îți ridici privirea și îl cauți în 
fruntea poporului tău, conducîn- 

îhtreprindem. Sînt mîndru de 
faptul că în fruntea partidului, 
a țării, este un om, un comu
nist de la care tînăra generație 
are mereu de învățat cum să, 
trăiască și să muncească. în ce' 
spirit să se formeze. Mîndria de 
a trăi și munci avînd în față 
acest înalt exemplu ne creează 
obligația morală, de conștiință, 
de a nu ne drămui activitatea, 
eforturile noastre pentru ca pa
tria să ne fie tot mai frumoa
să, mai bogată.

gență revoluționară. Programul 
partidului ne Oferă un larg cîmp 
de afirmare. De aceea, sînt ho
tărît să depun toată puterea și 
inteligența în slujba înfăptuirii 
prevederilor programului de 
luptă al partidului, conștient și 
responsabil că afirmarea mea 
înseamnă afirmarea colectivului 
iar afirmarea colectivelor în
seamnă afirmarea tării în lume, 
înseamnă împlinirea visului în
tregului popor, pentru o lume 
mai dreaptă, mai bună, cum su
bliniază în atîtea ocazii tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cuvinte pe care le păstrezi

mereu lingă inimă

du-l pe cele mai înalte culmi 
ale bunăstării.

Răspunsul meu și al colegilor 
mei ne străduim să-l dăm zi de 
zi prin măsura faptelor. Avem 
din belșug temeiuri să afirmăm 
că îndemnul ce ne-a fost adre
sat îl vom însoți cu fiecare zi 
ce trece cu rezultate tot mai fru
moase. La 1 noiembrie ne-am 
realizat angajamentul anual re

PETRE BRATA,’ 1 
lăcătuș la Întreprinderea 
de vagoane Arad, Erou al

Muncii Socialiste

— L-am avut în mijlocul 
nostru pe tovarășul Ceaușescu 
cu prilejul împlinirii a 80 de ani 
de existență a întreprinderii 
noastre. I-am cunoscut înde
aproape omenia, și setea de drep
tate. Legămîntul pe care secre
tarul general al partidului l-a 
făcut de la înalta tribună a 
Congresului al XI-lea, de a servi 
cu credință cauza socialismului 
și comunismului, cauză ce o slu
jește cu aceeași pasiune revo
luționară de 40 de ani, este un 
semn că acest mare bărbat, a- 
semenda înaintașilor săi, apar
ține cu trup și suflet acestui 
pămînt eroic, acestei țări, a- 
cestui nobil ideal comunist. La

CONTUR
LA O EFIGIE

de CORNELIU STURZU

Emoția de a afla că în 
fruntea partidului se află și 
de acum înainte cel mai tî
năr dintre eroii neamului 
îmi umple inima de bucurie 
și conaeiul cu cel mai pur 
albastru al sincerității. A ști 
că destinele națiunii sînt 
gîndite sub tîmpla ninsă de 
albul cel mai strălucitor al 
anilor, de bărbatul venind 
parcă din balade vitejești, 
umple ochii-mi cu încredere 
și pace.

Desigur, nu e ușor să te 
știi răspunzător pentru o 
țară, un neam și un viitor. 
Desigur nu e ușor să duci 
pe umeri povara sfîntă a 
acestui pămînt, modelat de

PROGRAMUL
(Urmare din pag. I)

stind Lupenii de aur, Grivița 
de glorie, înălțind acel 23 Au
gust magnific și adorînd anii 
de foc ai edificării socialiste,

înnoit privind producția supli
mentară de laminate. O aseme-' 
nea izbîndă solicită nu doar e- 
forturi, ci și competență. Anul 
viitor va începe la Reșița con
struirea unui bluming. Realiza
rea sa la nivelul unei înalte teh
nicități ne atrage încă de pe a- 
cum atenția că va trebui să în
vățăm, să fim la nivelul acestor 
cerințe.

Omul cel mal drag Inimilor noastre

rîndul nostru, avînd înaltul său 
exemplu de devoțiune, îi făgă
duim să dăm cît mal repede 
viață hotărîrilor adoptate de 
istoricul Congres, să muncim din 
toate puterile, adăugind acestui 
efort, înalta competență, gîn- 
dire politică revoluționară, com
portare etică înaintată. Știm cu 
toții, și acest adevăr a fost rostit 
cu fermitate și curaj de tova
rășul Ceaușescu, că înainta
rea pe drumul orînduirii socia
liste nu devine mai ușoară, mai 
simplă pe măsura trecerii 
timpului. Calitatea înaltă a 
valorilor ce ni le propunem nu 
se va realiza de la sine, ci prin 
munca conștientă a tuturor ce
tățenilor României socialiste. A- 

palmele noastre două mii 
de ani, îneît și munții parcă 
s-au înălțat dintre degetele 
noastre și rîurile au pornit 
prin șleaurile lăsate de pașii 
noștri și cîmpiile le-am ne
tezit cu genunchii. Desigur, 
nu e ușor...

Dar alături de tovară
șul Nicolae Ceaușescu sîn- 
tem noi toți, tineri și mai 
puțin tineri, iar legămîntul 
nostru de bine și de cre
dință a fost și va fi întot
deauna de a sta alături 
pentru ca patria să fie 
gura de rai pe care au vi
sat-o strămoșii, a împlinirii, 
ca s-o vegheze și fiii fiilor 
noștri.

I

I

DEMNITĂȚII
gloria vieții noastre. Mă uft 
și înțeleg prevederile dih 
Program și mă văd pe mine 
însumi, dar — trebuie să re- 
cunosc — văd mai întîi di
mensiunile viitoare ale lit* 
raturii și artei, această fascii 
nație din incă niște clipe ale 
copilăriei mele, dintr-un Ar
geș de argint. Și, — m-aș 
opri la aceste cuvinte din Ra
port, — Raport la cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român rostit da
secretarul general și de noii 
„De-a lungul existenței sale, 
poporul român a creat o artă 
care exprimă pregnant mo
dul său de viață și muncă, 
gindirea și sensibilitatea sa, 
setea de libertate, voința de 
a-șl făuri un trai mai bun, 
optimismul, încrederea în 
forțele proprii,. în viitor".

ceasta este convingerea care 
trebuie să ne rămînă neclintită 
în conștiință și în faptă.

în acest spirit, viitorul cin
cinal a fost numit în Programul 
partidului cincinalul revoluției 
tehnico-științifice. Aceasta în
seamnă că progresul nostru este 
strîns legat de un aport mai 
mare al inteligentei, al gîndi
rii creatoare, al spiritului no
vator. îndemnul secretarului 
general se adresează nu nu
mai cadrelor tehnico-ingine- 
rești, ci și nouă, muncitorilor 
care, fiind legați nemijlocit de 
procesul de producție, putem 
aduce noi îmbunătățiri și mo
dernizări. Zilele acestea am 
terminat cea de a 50-a inovație,
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în noile condiții ale dezvoltării patriei noastre socialiste, arta și literatura sînt 
chemate să dea expresie activității tumultuoase desfășurate de poporul român în toate 
domeniile de activitate, să înfățișeze marile realizări, entuziasmul, optimismul 
și hotărîrea sa de a merge neabătut înainte. Fără îndoială că scriitorii, pictorii, com
pozitorii, toți slujitorii artei și literaturii nu-și vor precupeți munca și talentul pentru 
a crea noi opere valoroase, pătrunse de umanism revoluționar, de un robust optimism 
social, care să redea, în forme cît mai variate, preocupările și frămîntările, dorințele 
și aspirațiile poporului nostru, încrederea sa nestrămutată în ziua de mîine, în viitorul 

de libertate și independență al națiunii noastre, în viitorul comunist.

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Raportul prezentat la Congresul al Xl-lea)

EROUL COMUNIST

SALT SPRE VIITOR

Oamenii
Nu există și nu poate exista o 

metodă infailibilă de cunoaștere 
scriitoricească, tot așa cuin nu 
există și nu poate exista o cale 
universală a actului creator pro- 
priu-zis. Extrema, imprevizibila 
diversitate a creației presupune — 
logic și rațional — extrema, im
previzibila diversitate a mijloa
celor specifice, care fac posibilă 
opera de artă. Unicitatea aces
teia din urmă demonstrează cu 
necesitate, dacă ne gîndim bine, 
însăși unicitatea proceselor oare 
duc la artă, caracterul nepereche 
și valoarea intim-subiectivă a a- 
cestora. Sincer să fiu, eu consi
der procesele cunoașterii scriito
ricești ca făcînd parte din pro
cesul creator propriu-zis. Să în
cerc să mă fac înțeles. Ce este 
cunoașterea scriitoricească, cu în- 
delungile sale procese decantato- 
rii și clarificări treptate, dacă nu 
„drumul spinos al înțelegerii", 
cum spune undeva Sadoveanu, 
adică drumul spre fructul lite
rar. Aș asemăna truda asta (nu 
neapărat pentru a mă afla în 
metaforă) cu aceea a pomiculto- 
rului, cu care se înrudește în 
multe privințe. Ce anume face 
pomicultorul: pornește de la
grăuntele de polen, de la stig
matul unei flori, ca să ajungă 
unde? la un soi nou de fruct, 
la un alt pom, mai bun, mai fru
mos, mai rezistent, mai fecund, 
care să încorporeze un întreg 
destin vegetal.

în slujba operei sale, care du
rează ani, upeori zeci de ani, 
creatorul de fruct, creatorul de 
pom va cheltui o colosală com- 
bustiune fizică și psihică, făcînd 
experiențe de laborator, încruci- 
șînd, selectînd, educînd, mode- 
lînd, consolidînd și ameliorînd 
perpetuu, decantînd valorile po
micole în loturi și pepiniere, pînă 
realizează visatul măr, soiul de 
pom care îl obsedase. Așa pro
cedează inginerul Gheorghe Mo-

OPERA SE NAȘTE DIN CUVINTELE 
Șl TRĂIRILE UNUI ÎNTREG POPOR

Asimilare și prelucrare a unei 
vaste experiențe a sensibilității și 
cunoașterii umane, opera de artă 
se adresează omului. Cuvintul 
nostru — ori arta noastră in ge
neral — este modalitatea cea mai 
directă a contactului cu lumea. 
Scriem pentru ceilalți astfel incit, 
chiar și atunci clnd opera noas
tră este o confesiune personală, 
o expresie a personalității noas
tre, literatura poartă în sine va
lorile unei culturi care depășește 
orizontul nostru individual, și se 
adresează unei societăți care, de 
asemenea, depășește mult în
gustele fruntarii ale personalității 
noastre. Publicul larg căruia ne 
adresăm noi, oameni ai cuvîn- 
tului, nu este o masă amorfă, im
personală, ci o comunitate a per
soanelor umane. Numai cu o 
fermă conștiință a ecoului social 
pe care îl are arta și literatura 
noastră putem crea, avînd cer
titudinea înaltei responsabilități a 
actului creator. Arta noastră de
vine astfel un mod superior de 
educație social-culturală.

Creația artistică pretinde, apoi, 
o serie de virtuți umane ale crea
torului și, înainte de toate, o des
chidere a artistului pentru tot ce 
este uman. Sensibilitatea artis
tică diferă de la un creator la 
altul, dar sub pericolul secă
tuirii creației, această vînă 
a sensibilității nu are voie să fie 
obturată în fața multitudinii de 
aspecte pe care le oferă atît de 
bogata realitate umană. Nu este 
preocupare mai fertilă a unui 
scriitor decît aceea pentru spec
tacolul divers al activității omu
lui, în sensul cel mai larg al aces
tui termen. Desigur un prozator 
nu urmărește doar frumusețea 
gestului uman, ci și diferitele slă
biciuni ale naturii umane. El nu 
consemnează doar succesele, ci și 
eșecurile, racilele acesteia. Căci 
dragostea, înțelegerea atît de ne
cesară pentru intuirea fenomenu- 
lui uman, pentru sesizarea proce
selor psihice, morale, social-isto- 
rice, nu ne va face să uităm im
portanța lucidității critice în a- 
precierea acestor procese.

de la paralela 45°

Opinii de POP SIMION

ruju, de la Voineștii Dîmboviței, 
unde se așterne un mare bazin 
al mărului, numit de unii și 
„fructiera țării".

Omul de care vorbesc trăieș
te, gîndește și muncește în zona 
submontană a țării, la Paralela 
45°, unde se întinde spațiul meu 
de suflet. Zic astfel deoarece 
scriu și public, de vreo 25 de 
ani încoace, cărțile Paralelei 45, 
dedicate uneia și aceleiași dru
meții, căreia mă consacru, cu ne
atenuată înfometare și pasiune, 
din zece în zece arii. Sînt între
bat adesea de ce procedez ast
fel? De unde pofta obsedantei și 
mereu reluatei drumeții pe ace
lași itinerar? Cărui scop slujește? 
Răspund: e un mod al meu de 
a realiza cunoașterea scriitori
cească în continuitate.

Exercițiul este, recunosc, de 
natură sisifică, poate deconcer
tant pentru unii, dar merită — 
zic eu — să fie slujit cu neisto- 
veală și persuasiune în numele a 
ceea ce își propune: să fie un 
„tunel al timpului" sau, mai e- 
xact, al umanităților pe care le 
parcurg biografic, istoric, filoso
fic, civic, rațional și sentimental. 
E dulcele meu seismograf prin 
care probez devenirile din țară 
și galopul timpului, care tatuea
ză spațiul, așezările, oamenii. E 
un mod de a confrunta evoluția 
pe noi și noi inele ale spiralei. 
E, în sfîrșit, un mod al scriito
rului de a se confrunta cu sine 
însuși. Cunoașterea concepută ca 
travaliu neîntrerupt asupra uno
ra și acelorași realități este o mo
dalitate care mie mi se dovedeș
te a fi profitabilă, se înscrie în 
obișnuințele mele, în stilul meu

Opinii de
NICOLAE BALOTĂ

Cu adevărat — orice scriitor o 
știe, și îndeosebi no:, cei care 
trăim într-o epocă de eferves
cență creatoare — ai nevoie de 
altceva decît de cuvinte peiitni 
a-ți nutri cuvintul, pentru a-i da 
ființă... Ai nevoie de toate su
gestiile unei vieți trăite plenar. 
O operă se naște și se nutrește 
din cuvintele, dar și din trăirile 
unui întreg popor. S-ar putea 
pune întrebarea -. dacă creația 
artistică nu se poate, in nici un 
chip, lipsi de aportul trăirilor 
personale ale creatorului, ca și de 
cele ale societății în mijlocul că
reia trăiește, trebuie oare ca au
torul să-'și dirijeze conștient lu
crarea artistică spre asimilarea 
experiențelor sale de viață? Este 
întotdeauna superioară o atitu
dine conștientă, a creatorului care 
știe și vrea, unei atitudini de pa
sivă receptare a unor date. De 
la o autobiografie directă, prin 
confesiune și autoanaliză, pînă la 
marile romane care pornesc de la 
anumite evenimente trăite există 
multiple forme ale legăturii din
tre viață și literatură. In oricare 
dintre ele însă, scriitorul auten
tic încearcă să răspundă, la nive
lul operei, întrebărilor cu care 
este confruntată conștiința sa, ca 
și aceea a contemporanilor săi.

Omul zilelor noastre este con
fruntat. în existența lui nemijlo
cită, oa și în reflecția sa, cu 
multiple probleme ale timpului. 
Însăși situația sa în univers s-a 
schimbat. Incursiunile științei, ex
plorările cosmice, ca și profun
dele transformări ale societății 
determină mutații profunde în 
conștiința umană. Vn univers 
uman într-o continuă expansiune 
ca și o societate intrată în fă
gașul transformărilor revoluțio
nare cum este societatea româ
nească, determină noi relații între 
oameni, noi forme ale existen- 

de a elabora personajele literare, 
structurile narative ale cărții de 
ficțiune. Reportajul Paralelei 45° 
nu este altceva decît filmul stu
diului meu psiho-sociologic asu
pra realității imediate, „jurnalul 
de actualități" al deliberatei mele 
întreprinderi de prozator.

Inginerul Moruju, despre care 
pomeneam mai sus, este pentru 
mine un „personaj literar des
chis", sugerat, cultivat și impus 
de realitate; el își așteaptă rîn- 
dul să pătrundă în substanța u- 
nei cărți care tocmai se consti
tuie. Climatele de tinerețe ro- 
mantic-revoluționară pe care le 
conține romanul meu abia termi
nat, aflat acum sub tipar la „Al
batros", ar fi pierdut mult din 
veridicitate și consistență tipolo
gică fără succesivele mele cu
noașteri la sursă, pe voiajul ma
raton al Paralelei 45°: cărbunarii 
de la Rovinari, constructorii de 
centrale electrice pe rîul Argeș, 
constructorii de automobile de la 
Pitești (portrete ale acestor per
sonaje reale, „personajul de re
ferință", se află în cărțile „Pa
ralelei 45"). In sfîrșit un parado
xal și imprevizibil destin munci
toresc (nu-1 divulg) de la Cîmpu- 
lung-Muscel, acolo unde se naș
te autoturismul de teren ARO, 
este pentru mine un roman deja 
conturat din unghiul conflictelor 
care îl motivează filosofic și is
toric. Este unul din proiec,'e]c 
mele cele mai apropiate și mai 
clare. Experiența mea legată de 
Paralela 45° a luat naștere și se 
derulează în timp tocmai din im
boldul și sub propulsia dublei 
dependente pe care în mod atît 
de profitabil o dezbate ziarul: 
„Oameni noi literaturii — o li
teratură nouă pentru oameni". 
Experiența mea este o cale po
sibilă, dintre altele nenumăiate. 
O înfățișez tocmai pentru a us 
confrunta, a ne proba neconteni
tele căutări ale adevărului — sub
stanța artei noastre socialiste.

ței umane. Or. unui scriitor, ni
mic din tot ceea ce interesează 
omul contemporan nu-i poate fi 
străin. Opero sa răsfrîntă asupra 
umanului se adresează oamenilor.

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

1. Asistent la catedra de
Mecanică teoretică și apli
cată. disciplinele : Me
canica teoretică și Me
canica construcțiilor po
ziția 18 din statul de 
funcțiuni.

2. Asistent la catedra de
Construcții civile, disci
plinele : Clădiri și ele
mente de teoria arhi
tecturii și urbanism, Con
strucții de lemn și agri
cole și clădiri. poziția 
19 din statul de funcțiuni. 

3 Asistent Ia catedra de 
Limbi moderne, discipli
na Lb. germană, poziția 
27 din statul de func
țiuni.

4. Asistent pe lingă Colec
tivul organizarea și con
ducerea activității de 
construcții, disciplinele : 
Conducerea șantierelor. 
Conducerea întreprinde
rilor, Analiza activității 
economice și Tehnologia 
și mecanizarea lucrărilor, 
poziția 13 din statul de 
funcțiuni.

5. Asistent pe lingă Colecti
vul organizarea și con
ducerea activității de 
construcții, disciplinele : 
Conducerea întreprinderi
lor, Conducerea șantiere
lor și Analiza activității 
economice, poziția 14 din 
statul de funcțiuni.

6. Asistent la catedra de
Chimie și materiale de
construcții, disciplina Ma
teriale de construcții, po
ziția 13 din statul de
funcțiuni.

7. Asistent la catedra de
Chimie și materiale de
construcții, disciplina Ma
teriale de construcții, po
ziția 18 din statul de
funcțiuni.

în filmul
Erou afirmat odată cu secolul 

nostru, caracteristic lui, impus 
de realitatea istorică și politică 
a timpului, de marile transfor
mări sociale ce au dus la crea
rea noii orînduiri socialiste — 
comunistul a reprezentat pentru 
cinematografia noastră una din
tre preocupările ei fundamenta
le. Chiar de la cele dinții pro
ducții realizate. Pentru că în
săși întemeierea și dezvoltarea 
ei aparțin noii orînduiri, iar 
atracția către posibilitățile largi 
de interpretare a figurii eroului 
comunist nu putea să se exerci
te decît în mod foarte direct, 
Frumusețea și complexitatea 
morală a noului personaj, ma
rea bogăție de idei și fapte pe 
care comuniștii români le-au în
scris, încă din anii ilegalității, 
în istoria patriei sînt date care 
au stat mereu în centrul aten
ției celor mai de prestigiu crea
tori de frumos.

Este suficient în acest sens 
să ne amintim de Mihail Sado
veanu, Zaharia Stancu, Titus 
Popovici, Eugen Barbu sau Teo
dor Mazilu pentru a evoca din- 
tr-o dată chipul celor dinții eroi 
comuniști creați de către ro
mancierii noștri. Și nu e deloc 
intimplător faptul că cinemato
grafia a pornit în realizarea 
unora dintre producțiile sale 
chiar de la astfel de cărți, pro- 
punîndu-și să dezvăluie prin 
intermediul peliculei trăsăturile 
morale și etice ale acestui nou 
tip de personaj, rolul său fun
damental și decisiv în transfor
marea societății.

Cum era și firesc, dincolo de 
transpunerea pe ecran a unor 
astfel de romane, cea de a șap
tea artă a creat ea însăși perso
naje noi. mulți dintre scenariș
tii și regizorii noștri căutînd să 
releve noi ipostaze și noi situa
ții ale eroului comunist.

Conștienți de confruntarea a- 
mintită cu publicul, cineaștii 
noștri»,, au fost tentați, în cele 
dinții* : producții realizate, să 
construiască un realism, am spu
ne direct, adică fără prea multă 
încărcătură estetică, obținînd 
transpunerea în imagini a unor 
date ce țin mai mult de, să-i 
zicem, reportajul documentar. 
Răsună valea este exemplul cel 
mai la îndemînă. Realizatorii 
lui au plecat de la o realitate 
istorică foarte concretă : înfăp
tuirea de cătze brigăzile volun
tare de munca ale tineretului, a 
liniei ferate Bumbești—Lîvezeni. 
Aici. în cadrul unor transfor
mări sociale inedite, în cadrul 
ciocnirilor dintre unele mentali
tăți opuse, regizorul Paul Căli- 
nescu a căutat să reliefeze tră
săturile unor tineri — muncito
rul Petre, studenta Sanda, ță
ranca Ileana, minerul Radu — 
care prefigurau, la acea dată, 
cinematografic, chipul omului 
nou. în ciocnirea brutală pe 
care acești tineri o au cu ele
mente retrograde ce acționează 
pentru sabotarea lucrului, prin- 
tr-o atitudine fermă, tinerii se 
definesc în fața lor și a celor-

8. Asistent la catedra Re
zistența materialelor, dis
ciplinele : Rezistența ma
terialelor și elasticitate, 
Mecanica și rezistența 
materialelor și Mecanica 
construcțiilor poziția. 17 
din statul de funcțiuni.

9. Asistent la catedra de
Poduri, drumuri și căi
ferate, disciplinele : Pro
bleme speciale de supra
structură cf., Suprastruc
tura și întreținerea cf. și 
Trase și terasamente, po
ziția 25 din statul de 
funcțiuni.

10. Asistent la catedra de 
Cadastru și măsurători 
terestre, disciplinele : De
sen topografic, Topogra
fie și cadastru, poziția 25 
din statul de funcțiuni.

11. Asistent la catedra de 
Cadastru și măsurători 
terestre, disciplina Topo
grafie, poziția 26 din 
statul de funcțiuni.

12. Asistent la catedra de 
Cadastru și măsurători te
restre, disciplinele : Ca
dastru și organizarea 
fond, funciar, Organizarea 
și sistematizarea terito
riului, poziția 27 din sta
tul de funcțiuni.

13. Asistent Ia catedra de 
Științe sociale, disciplina 
Economie politică, poziția 
31 din statul de funcțiuni.

14. Asistent la catedra de 
Științe sociale, disciplina 
Filozofie, poziția 32 din 
statul de funcțiuni.

15. Asistent la catedra de 
Matematici, disciplinele: 
Algebra și geometria și 
Matematica, poziția 22 
din statul de funcțiuni.

16. Asistent la catedra de Hi
draulică, alimentări cu 
apă și canalizări, discipli

românesc
lalți ca o mare și indestructibilă 
familie a viitorului comunist.

Ceea ce merită să fie subli
niat este faptul că cinematogra
fia noastră, angajată în paralel 
cu arta beletristică în opera de 
transfigurare și definire a erou
lui comunist, a năzuit să se 
păstreze la înălțimea unor fapte 
și a unor conflicte de mare 
semnificație politică și artistică. 
Să ne amintim, de exemplu, de 
un film realizat de Liviu Ciulei 
în 1957, Erupția, și de un altul 
aparțlnînd lui Mircea Drăgan și 
avînd la bază cunoscutul roman 
al Iul Titus Popovici, Setea sau 
de Explozia.

Tinerii nu sînt absenți în nici- 
una din aceste producții. Dimpo
trivă, uneori ei sînt în centrul 
unor atari realizări. Canarul și 
viscolul (scenariul : loan Grlgo- 
rescu, regia : Manole Marcus) se 
sprijină tocmai pe puterea de sa
crificiu a generației tinere, pe 
acel tînăr utecist învins de frig 
în așteptarea legăturii din acti
vitatea sa de ilegalist. Anterior 
acestuia, Duminică la ora șase, 
a cărei regie aparține lui Lu
cian Pintilie, reprezintă un alt 
exemplu, poate mai sugestiv și 
artistic mai împlinit despre va
lorile, idealul pe care tinerii îl 
pun mai presus de propria lor 
existență.

Toți sîntem convinși că pu
blicul spectator caută în fil
mele românești o reflectare mai 
frecventă și mai bogată a actua
lității, o transpunere pe ecran a 
unor date care reprezintă viața 
oamenilor de fiecare zi. din in
dustrie. agricultură sau din ori
care alt domeniu de activitate. 
Filme care să întregească și să 
definească eroii, și între aceștia 
eroii comuniști, prin datele unei 
realități la zi.

Puterea și adevărul ar repre
zenta. în acest sens, un drum 
fertil pentru viitoare produc
ții. Manole Marcus l-a realizat 
în 1971 și dacă privim în an
samblu producția noastră cine
matografică de atunci pînă azi, 
descoperim citeva exemple dem
ne de apreciat. Trei scrisori se
crete și Proprietarii sînt printre 
cele în care personajele repre
zintă oameni ai zilelor noastre, 
comuniști și eroi ai obișnuitului. 
Ei trăiesc evenimente din ime
diata apropiere a spectatorului. 
Chiar și atunci cînd asemenea 
producții nu reușesc să fie niște 
excepționale împliniri artistice, 
audiența la public este mare.

Evoluția României socialiste 
din ultimii ani, trecerea la în
făptuirea unor realizări econo
mice și sociale fără precedent, 
care ne înscriu într-un context 
cu totul nou, cel al trecerii la 
construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, oferă da
tele unei realități fundamental 
îmbogățite ce trebuie să stea cu 
precădere în atenția cineaștilor. 
Cu mijloacele sale de azi, filmul 
devine tot mai mult un instru
ment eficace de educație, de 
formare a tineretului.

MIRUNA IONESCU

nele : Mașini hidraulice 
și stații de pompare, Teh
nologia executării și me
canizării lucrărilor edili
tare, Instalații pentru a- 
limeniări cu apă, Con
strucții edilitare și căi de 
comunicații și Canalizări, 
poziția 22 din statul de 
funcțiuni

17. Asistent Ia catedra de 
Gcolehnică și fundații, 
disciplinele : Fundații și 
procedee de fundare, 
Geotehnica și fundații, 
Fundații și terasamente, 
poziția 12 din statul de 
funcțiuni.

18. Asistent la catedra de 
Construcții hidrotehnice, 
disciplinele : Hidrologie, 
Economia apelor, Con
strucții hidrotehnice, Con
strucții metalice și cle
mente de construcții și 
Curs general de construc
ții și beton armat, poziția 
11 din statul de func
țiuni.

19. Asistent la catedra de 
Tehnologia mecanică și 
organe de mașini, disci
plinele : Geometrie des
criptivă și desen tehnic 
și Organe de mașini, po
ziția 25 din statul de 
funcțiuni.

20. Asistent la catedra Teh
nologie mecanică și or
gane de mașini, disci-

Candidații la concurs vor 
depune Ia secretariatul rec
toratului Institutului din Bd. 
Republicii nr. 176, București, 
in termen de 15 zile de la 
data publicării acestui anunț 
în Buletinul Oficial, cererea 
de înscriere împreună cu ac
tele prevăzute de Legea nr. 6 
privind Statutul personalului 
didactic din R.S.R. publicată

(Urmare din pag. I)
Mulți din ei nu văzuseră 

strung, ori freză, ori fur
nal. Terminaseră 7—8 clase 
și... Și au venit aici pentru a 
învăța o meserie, pentru a se 
transforma într-un timp record 
din simpli țărani în muncitori 
calificați, muncitori de înaltă 
calificare, ori maiștri.

FATĂ TORCÎND

Tabloul „Fată torcînd" după 
Grigorescu, așezat la intrarea 
principală a „Filaturii de 
bumbac", mi-a rămas în minte. 
O metaforă care exprimă fru
musețea muncii sutelor de lu
crătoare din această modernă 
„fabrică torcătoare".

Peste 800 de tinere (vîrsta 
medie 20 ani) lucrează aici. „La 
lumina lămpii și la focul din 
vatră, cu bunica am învățat 
torsul" îmi spune Aurica Orte- 
lecan. Și iat-o învățînd cum 
se toarce un fir lung cît lu
mina soarelui și a lunii. Ia- 
tă-le lingă miriapodul repetat 
de o sută, de o mie de ori. 
Prind un fir nevăzut și îl leagă 
cu altul care nu se vede. Bă
taia sacadată a fulgerelor, u- 
ruitul cărucioarelor, vibrația 
de strună a firului se adună 
pentru ele într-o muzică se
cretă, cu ritm lent, dar egal 
și ferm.

Surîd aevea gîndind poate 
la soarele Chinei sub care se 
coace bumbacul, ori la cămă
șile scandinavilor, ori la șalu-
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FOTBAL XVI
F.C.M. REȘIȚA — UNIVER

SITATEA CRAIOVA 1—0 (1—0). 
Peste 15 000 de spectatori, pre- 
zenți pe stadionul din Valea Do- 
manului, au avut prilejul să ur
mărească o partidă viu disputa
tă și echilibrată, încheiată cu 
victoria la limită, a gazdelor, 
prin golul înscris de Bcldeanu, 
în min. 38. De menționat că re- 
șițenii au jucat, din min. 23, în 
zece oameni, Ologeanu fiind 
eliminat de pe teren, pentru lo
virea fără balon a adversarului. 
Strîmbeanu a primit cartonașul 
galben. La tineret-speranțe, 2—1 
pentru gazde.

STEAUA — F.C. ARGEȘ 3-1 
(2—1). Victoria fotbaliștilor mi
litari se datorește, în mare mă
sură, jocului excelent prestat de 
linia de mijloc, Vigu-Dumitriu 
IV. De altfel, ei au „semnat" și 
cele trei goluri (Vigu în min. 1.5 
și min. 41, Dumitriu in min. 60). 
Pentru oaspeți a marcat Radu II s» 
în min. 43.

STEAGUL ROȘU — CHIMIA 
RlMNICU VÎLCEA 5—1 (1—0). 
Deși s-a disputat în condiții at
mosferice nefavorabile — tere
nul de joc a fost acoperit de un 
strat de zăpadă — meciul a avut 
un ritm rapid, cu numeroase fa
ze spectaculoase, create de am
bele formații. Au înscris Gher- 
ghcii de patru ori (min. 28, 54, 
62 și 86), Gyorfi (min. 90), res
pectiv Tăiaru (min. 48). La tine
ret-speranțe, oaspeții au ciștigat 
cu 1—0.

F.C. CONSTANȚA — SPOR
TUL STUDENȚESC 1—0 (0-0) 
Golul victoriei constănțenilor
l-a  înscris, spre finalul partidei,

CLASAMENT
Dinamo 1G 12 1 3 31-13 25
F.C.M. Reșița 16 10 3 3 26-14 23
A.S.A. Tg. Mureș 16 10 1 5 24-19 21
Steaua 16 7 3 6 26-17 17
U.T.A. 16 7 3 6 16-14 17
CFR Cluj-Napoca 16 6 5 5 14-15 17
„U“ Cluj-Napoca 16 6 5 5 14-18 17
Univ. Craiova IG 6 4 6 19-16 16
Olimpia Satu M. 16 6 4 6 14-15 16
Poli. Timișoara 16 7 2 7 13-18 16
Steagul roșu 13 6 3 7 23-15 15
F. C. Constanța ii 6 3 7 17-19 15
Jiul 16 5 4 7 23-15 14
F. C. Argeș 16 6 1 9 21-21 13
Sp. studențesc 16 5 3 8 16-22 13
Poli. Iași 16 6 0 10 J9-30 12
Chimia Rm. V. 16 3 5 8 11-31 11
F.C. Galați 1€1 îI î’ 1() 6-21 10

plinele : Geometrie des
criptivă și desen tehnic 
și Prelucrări mecanice și 
toleranțe, poziția 27 din 
statui de funcțiuni.

2J. Asistent la catedra de 
Tehnologie mecanică și 
organe de mașini, disci
plinele : Desen tehnic. 
Repararea, întreținerea și 
tehnologia de fabricație a 
mașinilor de construcții 
poziția 29 din statul de 
funcțiuni.

22. Asistent la catedra de 
Tehnologie mecanică și 
organe de mașini, disci
plinele : Tehnologia ma
terialelor și Tehnologia 
construcțiilor de mașini, 
poziția 30 din statul de 
funcțiuni.

23. Asistent la catedra de 
Mașini de construcții, 
disciplinele : Mecanizarea 
și organizarea șantierelor 
și Tehnologia lucrărilor și 
mașinilor de construcții, 
poziția 19 din statul de 
funcțiuni.

24. Asistent la catedra de 
Mașini de construcții, dis
ciplinele : Construcția și 
exploatarea mașinilor de 
tracțiune, Mașini termice 
și hidraulice. Mașini ter
mice și Mașini de con
strucții și tehnologia con
strucțiilor, poziția 21 din 
statul de funcțiuni.

în Buletinul Oficial, Partea 
I, nr. 33 din 15 martie 1969.

Cei care funcționează in
tr-o instituție de învățămînt 
superior sînt obligați să co
munice, în scris, rectorului 
acesteia, înscrierea Ia con
curs.

Concursul se va ține Ia 
sediul institutului în terme
nul legal. 

rile pufoase ale japonezelor că
tre care se duc firele toarse 
de ele aici în una dintre cele 
mai moderne filaturi din ța
ră.

CEL MAI TINAR OȚEL

S-a scris despre Galați, s-a 
scris despre Reșița, despre 
Hunedoara, despre oțelul de a- 
colo, dar oare cîți știu că la 
Zalău se naște cel mai tînăr 
oțel al țării ?

La fabrica „Armătura" din 
cei 1 800 de muncitori, 1 422 
sînt sub 24 de ani. Brațe ti
nere, oțel tînăr.

Gligor Chiorean, unul din
tre fruntașii întreprinderii nu 
are decît 20 de ani. Oțelar. 
S-a născut la cîțiva kilometri 
de Zalău, în Stîmba. După ab
solvirea celor 10 clase a urmat 
cursul de calificare de scurtă 
durată la locul de muncă. „La 
început m-a cam speriat mun
ca de oțelar. M-au speriat me
talele care curgeau, miile de 
grade... Astăzi pot spune că 
aici îmi este locul și nu voi 
pleca niciodată de aici". 11 
privesc îndelung. „Și apoi sînt 
mîndru că sub ochii mei se 
naște cel mai tînăr oțel al ță
rii. Dumneata știi ce în
seamnă asta ? Asta înseam
nă că simți cu adevărat că 
ești de 20 de ani, înseamnă 
că trebuie să dai totul, să fii 
tu însuți mai întîi de toate". 
Așa gîndește Gligor Chio
rean. La fel gîndesc și Ioa- 
chim Ficuț, Vasile Ardelean,

Diagrama etapei

Mărculescu' (min. 83). Au primit 
cartonașe galbene Țolea și Con- 
stantinescu.

F.C. GALAȚI — U.T.A. 1—0 
(0—0). Gazdele au dominat cu 
autoritate, reușind să obțină a 
4-a victorie de la promovarea în 
prima divizie. A marcat Leonida 
Nedelcu în min. 55. La tineret- 
speranțe. 1—1.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—0 
(0—0). Dașcu a înscris în miji. 
74. Au primit cartonașe galbene 
Maier și Dragomir. La tineret- 
speranțe, 3—1 pentru gazde.

A.S.A. TIRGU MUREȘ — 
JIUL 1—0 (0—0). După un joc 
viu disputat, mureșenii au ob
ținut o victorie la limită, prin 
golul marcat de Naghi (min. 63). 
Ion Mureșan a ratat un penalty, 
în min. 40. La tineret-speranțe, 
3—0 pentru gazde.

„U“ CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA SATU MARE 1-) (0—0). 
Un meci de mare luptă. în care 
sătmărenii au dat o replică dir- 
ză, obținînd un punct prețios în 
deplasare. Viorel Mureșan a 
deschis scorul in min. 58, iar 
fundașul Bigan a egaj-at în min. 
77. Partida de tineret-speranțe 
s-a încheiat tot cu un rezultat 
de egalitate, 1—1.

POLITEHNICA IAȘI — DI
NAMO 3—4 (1—1). Dudu Geor
gescu a „semnat" trei goluri 
(min. 31, 67 și 82 din penalty) 
și Ciocirlan (min. 61, autogol), 
iar pentru gazde au marcat : 
Dănilă, de două ori (min. 51 și 
87), și Romilă II (min. 28).

Rezultatele
SERIA I

Celuloza Călărași — Oțelul 
Galați 1—0 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Sport Club Bacău 0—0; 
Petrolul Ploiești — Foresta 
Fălticeni 1—0 ; C.S.U. Galați — 
Metalul Plopeni 3—0 ; Știința 
Bacău — Progresul Brăila 0—1 ; 
C.F.R. Pașcani — C.S.M. Su
ceava 4—0 ; Chimia Brăila — 
Relonul Săvinești 1—0 ; Unirea 
Focșani — Sport Club Tulcea
2— 0 ; Gloria Buzău — Construc
torul Galați 2—1.

După 16 etape, pe primele trei 
locuri se află Gloria Buzău, 
Sport Club Bacău și Progresul 
Brăila, la egalitate de puncte, 20.
SERIA A II-A

Electroputere Craiova — C.S.U. 
Brașov 3—3 ; C. S. Tirgoviște — 
Metalul Drobeta Tr. Severin
3— 0 ; Autobuzul București — 
Ș. N. Oltenița 2—0 ; Automatica 
Alexandria — Voința București 
3—0 ; Flacăra Moreni — Oltul 
Sf. Gheorghe 4—1 ; Rapid — 
Metalul Mija 2—1 ; Tractorul 

Institutul de medicină și farmacie București
ANUNȚĂ

scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

Facultatea de perfecționare
1. Profesor — Catedra 36 — Disciplina de Biochimie Fun

deni, poz. 1
2. Profesor — Catedra 36 — Disciplina de Radiologie

Fundeni, poz. 1 ■
3. Profesor — Catedra 24 — Disciplina de Balneologie ș:

recuperare medicală, poz. 2

Facultatea de medicină generală
4. Profesor — Catedra 13— Disciplina de Clinică

medicală I Brîncovenesc, poz. 1
5. Conferențiar — Catedra 32 — Disciplina de Boli in-

fecțioase I Colentina, poz. 5
6. Conferențiar — Catedra 1 — Disciplina de Socialism

științific, poz. 5
Candidații la concurs vor depune la secretariatul rec

toratului din București, str. Dionisie Lupu nr. 37, în ter
men de 30 zile de la data publicării acestui anunț în Bu
letinul Oficial partea III, cererea de înscriere împreună cu 
actele prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul persona 
lului didactic din R.S. România, publicată în Buletinul 
Oficial partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și Instrucțiu
nile Ministerului Invățămîntului nr. 84539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt 
superior sînt obligați să comunice in scris rectorului aces 
teia, înscrierea la concurs.

Concursul se va ține in tem - n zile de la data
expirării termenului de inscriei ■■

Viorel Taloș și zecile, sutele 
de tineri de aici.

CIFRE

Numai în actualul cincinal 
în Zalău s-au construit și dat 
în folosință la întreaga capaci
tate 7 întreprinderi industriale 
de mărime republicană. Pînă 
în 1980 se vor construi 
încă 11 întreprinderi industri
ale și se vor crea 15 000 noi 
locuri de muncă. Se vor da în 
folosință 7 000 apartamente. 
Numai în ultimii cinci ani s-a 
construit noul liceu pedagogic, 
noul liceu industrial, noua casă 
de cultură, noul spital cu 1 400 
locuri.

Cei aproape 10 000 de tineri 
ai Zalăului beneficiază de 6 
biblioteci, două cinematografe, 
2 săli de teatru, 7 baze spor
tive.

In cinstea celui de al Xl-lea 
Congres planul producției glo
bale industriale pe cele 10 
luni ale anului în curs a fost 
îndeplinit în proporție de 102 
la sută, al producției marfă în 
proporție de 10 la sută, al 
productivității muncii în pro
porție de 100,6 la sută, reali- 
zîndu-se astfel o producție glo
bală industrială suplimentară 
de peste 30 milioane lei.

La Zalău destinele celor le
gați nemijlocit de procesul in
dustrializării socialiste sînt in
cluse într-un context istorie 
tumultuos, alimentat de ro
mantismul revoluționar.

HANDBAL t

Steaua și-a onorat 
cartea de vizită 
și la București

Sîmbătă seara, peste 6 000 de 
spectatori au urmărit la Palatul 
Culturii și Sportului meciul re
tur de handbal masculin dintre 
echipele Steaua București și 
M.A.I. Moscova din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". Ca și 
in primul joc, disputat Ia 
Moscova (24—22), handbaliștii 
steliști au obținut victoria. 
De data aceasta, ei au termi
nat învingători cu scorul 
de 21—20 (13—10). Intilnirea a 
plăcut pe plan spectacular, fi
ind de multe ori deosebit de pa
sionantă. Echipa Steaua a con
dus tot timpul. Cu 8 minute îna
intea fluierului final, echipa ro
mână avea un avantaj de 3 
puncte. Cele mai multe goluri 
ale echipei Steaua au fost în
scrise de Voinea (5), Birtalam 
(4), Chicid (4) și Tudosie (3). 
Din echipa oaspete, cel mai e- 
ficace jucător s-a dovedit Maksi
mov. care a marcat 9 puncte. O 
impresie excelentă a lăsat por
tarul echipei Steaua, Orban, 
care, în decursul meciului, a a- 
părat 4 lovituri de Ia 7 m. In 
urma acestui dublu succes, Stea
ua s-a calificat pentru sferturi
le de finală ale competiției.

diviziei IB
Brașov — Metalul București 
2—1 ; Gaz metan Mediaș — Me
tros Brașov 2-ț1 ; Dinamo Sla
tina — Progresul București 3—0.

Rapid conduce in clasament 
cu 27 puncte, urmată de Dinamo 
Slatina cu 22 puncte și Metalul 
București cu 21 puncte.
SERIA A III-A

Minerul Anina — Victoria Că- 
lan 3—0 ; Corvinul Hunedoara — 
Rapid Arad 1—0 ; Mureșul Deva 
— Arieșul Turda 1—0 ; Minerul 
Moldova Nouă — Șoimii Sibiu 
0—0 ; C.F.R. Timișoara — F. C. 
Bihor 0—1 ; .Vulturii Lugoj — 
U. M. Timișoara 1—2 ; Minerul 
Baia Sprie — Victoria Cărei 
1—0 ; Ind. sîrmei C. Turzii — 
Metalul Aiud 2—1 ; Metalurgis
tul Cugir — Minerul Baia Mare 
1—0.

Șoimii Sibiu ocupă primul loc, 
cu 22 de puncte, urmată de F.C. 
Bihor cu același număr de punc
te, Minerul Baia Mare și Corvi
nul Hunedoara, cu cîte 21 de 
puncte.
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Primiri la tovarășul Nicolae Ceaușescu
• Conducătorul delegației P. C. U. S., 9 Delegația Organizației pentru Eliberarea

Mesaje de felicitare 
adresate tovarășului

Andrei Pavlovici Kirilenko

Sîmbătă, 30 noiembrie, au avut 
Ioc convorbiri intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, și tovarășul Andrei Pa
vlovici Kirilenko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., conducătorul dele
gației Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice care a parti
cipat la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

La convorbiri au luat parte 
tovarășii Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Conducătorul delegației 
P.C.U.S., tovarășul A. P. Kiri
lenko, a exprimat mulțumiri 
pentru invitația de a participa 
la Congresul al XI-lea al P.C.R., 
subliniind că lucrările sale, do
cumentele adoptate de acesta 
reflectă succesele poporului ro
mân, obținute sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
construcția socialismului, succe
se cărora P.C.U.S., oamenii so
vietici le dau o înaltă aprecie
re. Totodată, oaspetele a adresat 
comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră urări de 
succes în îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R., în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România. In numele Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., al 
tovarășului L. I. Brejnev, perso
nal, tovarășul A. P. Kirilenko, a 
transmis călduroase felicitări to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia realegerii sale în Înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru aprecierile ex
primate la adresa activității și 
realizărilor obținute de Partidul 
Comunist Român, de întregul

• Delegafia Partidului Democrat din Guineea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, sîmbătă dimineața, dele
gația Partidului Democrat din 
Guineea, condusă de Mamadi 
Keita, membru al Biroului Poli
tic al partidului, care a partici
pat la lucrările celui de-al XI- 
lea Congres al P.C.R.

Din delegație fac parte Al
phonse Mansare, secretar al Co
mitetului pentru Europa de est 
al partidului, și Ibrahim Ca
mara, ambasadorul Guineei Ia 
București.

La primire a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv^ secretar al C.C. al 
P.C.R.

Șeful delegației guineeze a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde felicitări pen

popor român, pentru felicitările 
călduroase și urările ce i-au fost 
adresate. Secretarul general al 
P.C.R. și-a exprimat satisfacția 
față de participarea delegației 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, subliniind că 
aceasta constituie încă o mărtu
rie a bunelor relații de prietenie 
și colaborare dintre partidele, 
popoarele și țările noastre. Se
cretarul general al P.C.R. a urat 
popoarelor Uniunii Sovietice noi 
succese în construirea comunis
mului, sub conducerea P.C.U.S. 

în cadrul convorbirii a avut 
loc o informare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale și de per
spectivă ale celor două partide, 
un schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., dintre Româ
nia și U.R.S.S., spre binele am
belor popoare, al cauzei socialis
mului, unității mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, 
al tuturor forțelor progresiste.

A fost reafirmată dorința am
belor părți de a extinde și întări 
aceste relații, pe multiple pla
nuri — politic, economic, tehni- 
co-științific, cultural — de a in
tensifica contactele, schimburile 
de experiență, consultările în 
probleme de interes comun, de 
a se identifica noi căi și dome
nii de colaborare, corespunzător 
intereselor fundamentale ale ce
lor două partide, țări și popoare.

în cursul convorbirii au fost 
abordate, de asemenea, unele 
probleme ale situației interna
ționale actuale, subliniindu-se 
dorința comună de a dezvolta 
conlucrarea dintre cele două 
partide și state, în vederea asi
gurării păcii, consolidării destin
derii, în sprijinirea aspirațiilor 
popoarelor de progres social, în 

tru realegerea în înalta funcție 
de secretar general al partidului.

Oaspetele a înmînat, apoi, din 
partea președintelui Guineei, 
Seku Tourâ, și a doamnei An- 
drăe Toure, mesaje adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, care 
reînnoiesc sentimentele lor de 
prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat delegației guineeze 
mulțumiri pentru participarea la 
Congresul partidului nostru, 
participare în care vede expre
sia bunelor relații existente în
tre partidele și popoarele noas
tre, o nouă contribuție la întă
rirea și dezvoltarea acestor le
gături de conlucrare priete
nească.

Secretarul general al partidu
lui a mulțumit, în numele său și 
al tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru mesajele amicale, urările 

lupta împotriva imperialismului 
și reacțiunii.'

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut la 
dejun pe tovarășul Andrei Pa
vlovici Kirilenko, pe membrii 
delegației Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

La dejun au participat tovară
șii Manea Mănescu, Cornel Bur
tică, Gheorghe Oprea, Iosif U- 
glar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Mihai Dalea, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au luat parte tovarășii K. F. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. E. Malanciuk, se
cretar al C.C. al P.C. din Ucrai
na, V. I. Drozdenko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
activiști cu munci de răspunde
re la C.C. al P.C.U.S. — I. P. 
Pomialov și V. I. Potapov.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru schimbul rodnic de păreri 
cu delegația P.C.U.S., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat pen
tru buna colaborare între parti
dele și popoarele noastre, în e- 
dificarea socialismului și comu
nismului, pentru întărirea uni
tății și colaborării între toate 
partidele comuniste și muncito
rești, între toate țările socialiste, 
pentru P.C.U.S. și conducerea 
sa, în frunte cu tovarășul Brej
nev.

La rîndul său, tovarășul A.P. 
Kirilenko a mulțumit pentru 
primirea călduroasă acordată 
delegației sovietice, a urat succes 
partidului și poporului ro
mân în îndeplinirea sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea, 
a toastat pentru prietenia între 
P.C.U.S. și P.C.R., între U.R.S.S. 
și România, între cele două po
poare, în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Convorbirile și dejunul s-au 
desfășurat într-o atmosferă to
vărășească, de caldă prietenie.

și saluturile transmise. Președin
tele Nicolae Ceaușescu a adre
sat, la rindul său, președintelui 
Seku Toură un salut călduros 
și cele mai bune urări de succe
se din partea sa, iar doamnei 
Andree Toură cele mai calde 
sentimente de prietenie din par
tea tovarășei Elena Ceaușescu.

în timpul convorbirii au fost 
abordate unele probleme ale 
promovării relațiilor dintre cele 
două popoare, partide și țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu satisfacție dezvol
tarea raporturilor româno-gui- 
neeze, a exprimat hotărirea 
României de a face totul pentru 
ca acordurile de cooperare și 
conlucrare stabilite între cele 
două țări să fie realizate în cele 
mai bune condiții.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Palestinei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, sîmbătă, delegația Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, condusă de Faruk Kad- 
dumi, membru al Comitetului 
Executiv al O.E.P., șeful De
partamentului Politic.

Din delegație fac parte Mu- 
hamad Abu Meizer, șeful De
partamentului relații externe 
Al Fatah, Nabil Remlawi, șeful 
Sectorului politic în Departa
mentul Politic Al Fatah, Omar 
Shaka, șef de secție în Departa
mentul Politic al O.E.P.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A participat, de asemenea, 
Imad Abdin, reprezentantul per
manent al O.E.P. la București.

Conducătorul delegației pales- 
tinene a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea

9 Delegafia Uniunii Socialiste Sudaneze

Sîmbătă, 30 noiembrie, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit 
delegația Uniunii Socialiste 
Sudaneze, condusă de maior 
Aboul Gasiem Mohamed Ibra
him. secretar general adjunct al 
U.S.S., ministrul agriculturii, 
care a participat la Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

Delegația, alcătuită din Moha
med Osman Abou Sag, membru 
al C.C. al U.S.Ș., secretar cu 
problemele ideologice, Abdel 
Rahman Abass, membru al C.C. 
al U.S.S., deputat în Adunarea 
Națională a Poporului din Su
dan, a fost însoțită de Sayed 
Sharief Ahmed, ambasadorul 
Sudanului la București.

La întîlnirea cu oaspeții, care 
a decurs într-o atmosferă de 
caldă prietenie, a participat to
varășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic

Plecarea unor delegații
participante la Congresul P.C.R.
în cursul zilei de duminică au 

continuat să părăsească Capitala 
delegațiile și reprezentanții unor 
partide comuniste și muncito
rești, socialiste și progresiste, ai 
unor mișcări de eliberare na
țională care au participat la lu
crările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român :

Delegația Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă de 
A. P. Kirilenko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. ; delegația Partidu
lui Congresul Național Indian, 
condusă de Arun Kumar Moi- 
tra, membru al Comitetului pe 
întreaga Indie al P.C.N. Indian: 
delegația Partidului Comunist 
din India (Marxist), condusă de 
P. Sundarayya, secretar general 
al partidului ; delegația Parti
dului Socialist din Japonia, con
dusă de Katsujiro Nagai, vice
președinte al partidului ; dele
gația Partidului Elvețian al 
Muncii, condusă de Armand 
Magnin, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.E.M.; 
reprezentantul Partidului Co
munist din Martinica, Armand 
Nicolas. secretar general al 
partidului ; delegația Partidului 
Popular din Mauritania, condusă 
de Abdoul Aziz Sail, responsa
bilul permanenței partidului: 
delegația Frontului Național 
pentru Eliberarea Angolei, con
dusă de Pedro Gadimpovi. mem
bru al Biroului Politic al 
F.N.L.A. : delegația Consiliului 
Redeșteptării Naționale din Re
publica Ghana, condusă de 
Kwame Yeboah Boafo, ambasa
dor: delegația Partidului Socia
list Popular din Danemarca, 
condusă de Sigurd Omann, 

președintelui Comitetului Execu
tiv al O.E.P., Yasser Arafat, și 
a celorlalți membri ai conducerii 
O.E.P., un cordial mesaj de 
salut, calde felicitări pentru 
succesul deplin al lucrărilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
pentru hotărîrile adoptate de 
Congres privind dezvoltarea e- 
conomică, politică și socială a 
României. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost rugat să prij 
mească un mesaj de profundă 
simpatie din partea întregului 
popor palestinean, împreună cu 
cele mai sincere felicitări, cu 
ocazia realegerii sale în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Totodată, Faruk Kaddumi a 
dat o înaltă apreciere Raportu
lui prezentat la Congres de to
varășul Nicolae Ceaușescu și a 
mulțumit în mod deosebit pen
tru modul în care sînt abordate 
problemele Orientului Mijlociu 
și, în special, problema pales- 
tineană.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe conducă

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Salutînd delegația, secretarul 
general al partidului a mulțumit 
pentru participarea la Congresul 
al XI-lea, apreciind aceasta ca 
pe o nouă manifestare a rapor
turilor de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și U.S.S., dintre 
cele două țări, un aport la pro
movarea continuă a legăturilor 
româno-sudaneze.

Conducătorul delegației a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Gaffar Mohamed El-Nu- 
meiri, a poporului și Uniunii So
cialiste Sudaneze, calde felicitări 
pentru succesul deplin al lucră
rilor Congresului, pentru reale
gerea sa ca secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că Româ
nia este convinsă că dezvoltarea 
multilaterală a fiecărei țări con
stituie o bază trainică pentru 

membru al C.C. al P.S. din Da
nemarca ; reprezentantul Parti
dului Comunist din Guadelupa, 
Osange Talis-Gane, membru al 
Biroului Politic al P.C. din 
Guadelupa ; delegația Partidu
lui Comunist Iordanian, condusă 
de Nairn Al-Asshad, membru al 
C.C. al P.C. Iordanian ; repre
zentantul Comitetului Militar de 
Eliberare Națională din Republi
ca Mali, Missakone, comisar 
la Informații al C.M.L.N. din 
Mali ; delegația Partidului Co
munist din Reunion, condusă de 
Elie Hoarau, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Reunion; delegația 
Partidului de Stingă — Comu
niștii din Suedia, condusă de 
Gunvor Ryding, membru al Co
mitetului Executiv al partidului: 
delegația Mișcării de Eliberare 
din Arhipelagul Sao Tome și 
Principe, condusă de Aldo Es
pirito Santo, președintele Mișcă
rii. membru al Biroului Politic.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul educației și 
învățămîntului. Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț. membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale, Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar 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 Central al U.G.S.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. 

torul delegației să transmită, din 
partea sa, a C.C. al P.C.R. și a 
poporului român, președintelui 
Yasser Arafat un salut priete
nesc, urări de noi succese în 
activitatea O.E.P., iar poporului 
palestinean realizarea cît mai 
grabnică a aspirațiilor sale pen
tru o viață liberă și indepen
dentă. Totodată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a asigurat 
conducerea O.E.P., întregul 
popor palestinean de solidarita
tea și prietenia sinceră a con
ducerii de partid și de stat a 
României, a poporului român, de 
faptul că și în viitor țara noastră 
va face totul pentru instaurarea 
unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, pentru crea
rea unor premise care să dea 
posibilitate poporului palesti
nean să-și construiască o viață 
nouă, independentă, inclusiv un 
stat arab palestinean indepen
dent.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

lărgirea și extinderea colaboră
rii dintre toate statele lumii, 
pentru consolidarea luptei for
țelor antiimperialiste.

în acest context, s-a exprimat 
dorința ca România și Sudanul 
să conlucreze și mai strîns în 
viața internațională, pentru afir
marea principiilor noi — statua
te, de altfel, și în documentele 
încheiate între cele două țări 
prietene — pentru așezarea pe 
această bază a unor noi rapor
turi între state, pentru edifi
carea unei noi ordini politice și 
economice în lume.

în încheierea întrevederii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat pe oaspeți să transmită con
ducerii Uniunii Socialiste Suda
neze urări de noi succese, spre 
binele poporului sudanez, a 
adresat președintelui El-Numeiri 
un cordial salut, împreună cu 
dorința ca națiunea sudaneză să 
obțină noi realizări pe calea dez
voltării sale libere și indepen
dente.

al P.C.R., Eduard Eisenburger, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană, 
Ilie Cișu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Chimi
ce, Nicolae Bozdog, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului comerțului interior, 
Barbu Popescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șeful Departamentului 
agriculturii de stat. Marin 
Enache, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului de sector P.C.R. nr. 3 
București, general-maior Con
stantin Olteanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Gbeorghe Badrus, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul României la Moscova, 
Gheorghe Dolgu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., recto
rul Academiei de Studii Eco
nomice, Ion Rușinaru, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Băncii pentru agricul
tură și industria alimentară, 
Aneta Spornic, membru supleant 
al C.C, al P.C.R., președinta 
Consiliului municipal București 
al femeilor, Dumitru Turcuș, 
membru al Colegiului Central 
de Partid, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Nicolcioiu, secjetar al C.C. al 
U.T.C., Grigore Comartin. pro
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu'1. Nicolae Constantin, 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., prof, 
univ. Ilie Diculescu, vicepre
ședinte al Comisiei Naționale 
pentru U.N.E.S.C.O., de activiști 
de partid.

(Agerpres)
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar gene

ral al Partidului Comunist Român, vă transmit, în numele Comite
tului Central și al tuturor membrilor Partidului Socialist Unit din 
Germania, salutări și felicitări cordiale.

Sîntem convinși că oamenii muncii din Republica Socialistă 
România vor obține, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
noi succese in realizarea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, în construirea socialismului. Sîntem siguri că relațiile 
dintre Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist 
Român se vor dezvolta și în viitor cu succes, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist.

Vă dorim mult succes pe mai departe în activitatea dumnea
voastră plină de răspundere, putere de muncă și cele mai bun* 
urări de sănătate.

Cu salutări socialiste,

ERICH HONECKER
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Vnit 

din Germania

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul cambodgian, Frontul Unit Național al Cambodgiei, Gu
vernul regal de Uniune Națională al Cambodgiei și eu personal am 
aflat cu entuziasm știrea triumfalei dumneavoastră realegeri de 
către cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român în 
înalta funcție de secretar general al gloriosului dumneavoastră 
partid.

Rugăm pe Excelența Voastră să primească felicitările noastre cele 
mai călduroase, urările noastre fierbinți de fericire și succes deplin 
in continuarea înaltei dumneavoastră misiuni patriotice, precum și 
via noastră admirație față de gigantica dumneavoastră acțiune con
sacrată edificării României socialiste, fericirii și prosperității po
porului român, care nutrește față de persoana dumneavoastră o 
afecțiune imensă și cea mai profundă recunoștință.

Folosim această fericită ocazie pentru a exprima din nou veșnica 
noastră recunoștință și respectul față de Excelența Voastră, care a 
acordat atît de mult ajutor pentru succesul crescînd al luptei noas
tre de eliberare națională.

Cu cea mai înaltă și afectuoasă considerație,

NORODOM SIANUK
Șef al statului 

șt președinte al Frontului
Unit Național al Cambodgiei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea șt 
al meu personal, vă adresez felicitări cordiale în legătură cu reale
gerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Urez poporului țării dumneavoastră noi succese în lupta sa pen
tru traducerea în viață a sarcinilor trasate de cel de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, în vederea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a asigurării progresului țării, pre
cum și în activitatea dumneavoastră de răspundere.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre cele două partide și popoarele țărilor noastre se vor întări și 
dezvolta tot mai mult și în viitor în toate domeniile. în interesul 
dezvoltării procesului revoluționar din cele două țări pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar.

KIM IR SEN
Secretar general

al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea

AGENDA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Emiratelor Arabe Unite, 
ȘEIC ZAYED RIN SULTAN AL NAHYYAN, următoarea tele
gramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Emiratelor Arabe Unite, îmi face 
o deosebită plăcere să vă transmit sincere felicitări și cordiale 
urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pen
tru bunăstarea și progresul poporului țării dumneavoastră.

îmi exprim încrederea că între statele noastre se vor dezvolta 
relații de colaborare reciproc avantajoasă, spre binele celor două 
popoare, al păcii și cooperării internaționale.
Cu ocazia Zilei Forțelor Arma

te Revoluționare ale Republicii 
Cuba, generalul de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegra

ÎNTÎLNIRI

LA C.C. AL P.C.R.
Duminică dimineața, tovară

șul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a întîlnit cu delegațiile 
Comitetului Militar de Eliberare 
Națională din Mali, condusă de 
Missa Kone, membru al 
C.M.E.N., și partidului Congresul 
pentru Independența Madagasca
rului— A.K.F.M., condusă de 
Richard Andriamanjato, pre
ședinte al A.K.F.M., care au 
participat la lucrările Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

Cu acest prilej, au fost abor
date, într-o atmosferă cordială, 
probleme ale dezvoltării relați
ilor de prietenie și colaborare 
dintre P.C.R. și cele două orga
nizații politice.

ANIVERSARE

Duminică, la Ticvaniul Mare 
în județul Caraș-Severin s-au 
sărbătorit 250 de ani de existen
ță a școlii de cultură generală, 
una din primele instituții de în- 
vățămint românesc de pe plaiu
rile Banatului.

Evenimentul a prilejuit tre
cerea în revistă a succeselor ob
ținute de acest lăcaș de învăță- 
mint românesc în munca cu 
cartea puse în slujba înfloririi 
neamului și a patriei noastre so
cialiste.

Cu același prilej în localitate 
s-a dezvelit o placă comemora
tivă, s-a deschis o expoziție de 
artă populară, a avut loc o emo
ționantă întilnire a fiilor satului.

Participanții la adunarea festi
vă au trimis Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului 

mă de felicitare comandantului 
Raul Castro Ruz, prim-viceprim- 
ministru și ministrul forțelor ar
mate revoluționare al Republicii 
Cuba.

NICOLAE CEAUȘESCU, o tele
gramă, prin care-și exprimă 
profunda lor dragoste și recu
noștință față de conducătorul 
iubit al partidului și statului 
nostru, pentru grija părintească 
ce o poartă dezvoltării continue 
a învățămîntului, bucuria una
nimă pentru realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului, hotărîrea lor fermă 
de a înfăptui în mod exemplar 
sarcinile ce revin școlii în pre
gătirea viitorilor constructori ai 
socialismului și comunismului în 
patria noastră.

LUNI, 2 DECEMBRIE 1974
PROGRAMUL I

16 Telex. 16,15 Prelucrări de 
muzică populară. 16,30 Emisiune 
în limba maghiară. 19 Tribuna 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30
Telejurnal. 20 Cîntece și jocuri 
populare din diferite zone ale 
țării. 20,10 Surorile Materassi. 
21,20 Revista literar-artistică TV. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex. 17,45 Muzică 

populară cu Viorica Ghercea, 
Vasile Iova, Nelu Zidaru și Ana 
Piuaru. 18,10 Micii burghezi.
18.45 Bucureștiul, azi. 19 Muzică 
ușoară românească. 19,30 Tele
jurnal. 20 Daktari. 20,25 Ce știm 
și ce nu știm despre. 20,55 Pre
ferințe muzicale. 21,40 Telex.
21.45 Ce vrăji a mai făcut ne
vasta mea. 22,10 Muzee și ex
poziții.
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Presa ți radioteleviziunea din numeroase țări ale lumii 
continuă să consacre spatii ample ultimei părți a Congresu
lui al Xl-lea al Partidului Comunist Roman, subliniind din 
nou semnificațiile sale majore ca moment istoric în viața 
poporului nostru, ca eveniment de prim ordin al actualității 
internaționale. Editorialele, comentariile ți ultimele infor
mații la zi ilustrează viul interes manifestat peste hotare 
față de rezultatele ți concluziile marelui forum al comu
niștilor români, amplul său ecou pe diverse meridiane ale 
globului.

Sub titlul „Cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, și-a încheiat in mod 
solemn lucrările. Congresul a 
reales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al P.C.R.", ziarele 
„JENMINJIBAO" și „GUAN- 
MINJIBAO", precum șl posturile 
centrale de radio din R. P. Chi
neză au informat pe larg despre 
ceremonia încheierii lucrărilor 
celui mai înalt forum al parti
dului nostru. Se subliniază că 
cel de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R. a reales în unanimitate pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
P.C.R.

Secretarul general al P.C.R., 
arată ziarele, a chemat partidul 
să se unească și mai strîns cu 
întregul popor și să meargă cu 
hotărire înainte pentru a ciștiga 
noi victorii în opera de cons
truire a socialismului.

în același timp, referindu-sc 
la activitatea internațională a 
partidului și statului nostru, 
presa inserează din cuvintare un 
pasaj cu privire la înalta ap-e 
ciere și deplina aprobare ex
primată la Congres pentru poli
tica externă a P.C.R. și liniile 
directoare ale viitoarei activități 
a partidului pe plan național.

Principalele ziare din Statele 
Unite, au continuat să publice 
corespondențe ample ale trimi
șilor lor speciali la București, 
consacrate lucrărilor din faza fi
nală a congresului. „Președinte
le Nicolae Ceaușescu — infor
mează cotidianul „NEW YORK 
TIMES" — a fost reales pe un 
nou termen de cinci ani ca 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român. Delegații la 
Congres s-au pronunțat în una
nimitate pentru secretarul ge
neral și tot în unanimitate au 
aprobat politica și activitatea 
partidului în perioada care a 
trecut de la congresul prece
dent". După ce relatează des
pre alegerea celorlalte organe 
de conducere ale partidului, zia
rul face o serie de considerații 
in legătură cu principialitatea 
politicii externe a statului și 
partidului nostru. Aprecieri si
milare sint conținute in artico
lul publicat, sub titlul „Romă 
nia reafirmă politica sa suvera 
nă“, de „WASHINGTON POST". 
Principalul ziar al capitalei a- 
mericane informează, la rindul 
său, despre realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in înal
ta funcție de secretar general, 
despre alegerea celorlalte orga
ne conducătoare ale partidului.

Cotidianul londonez „TIMES" 
publică, pe trei coloane, un arti
col redacțional în care face refe
riri ample la principiile politi
cii externe a României, ca și la 
poziția P.C.R. cu privire la rela
țiile dintre partidele comuniste 
și muncitorești. Ziarul insistă, 
de asemenea, asupra punctului 
de vedere român în problema 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa. într-o in
formație separată, reluată după 
agenția REUTER, „Times" anun-, 
ță cititorilor săi realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului. Aceeași știre este 
inserată și de „GUARDIAN",

care informează, de asemenea, 
despre documentele programati
ce adoptate de Congres. La rîn- 
dul său, informind despre re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general, alegerea organelor su
perioare ale partidului și adop
tarea documentelor supuse de
zbaterii, „FINANCIAL TIMES" 
relatează — într-o amplă cores
pondență — despre atmosfera 
entuziastă care a marcat înche
ierea lucrărilor Congresului.

Momentele principale ale ul
timei faze a înaltului forum au 
reținut . și atenția PRESEI 
FRANCEZE, care a inserat 
ample corespondențe ale trimi-

Ziarele și agențiile de 

presă din diferite țări 

ale lumii continuă să 

manifeste un viu 

interes față de 

forumul comuniștilor 

români

șilor săi la București. Ziarele 
s-au oprit, în continuare, asu
pra unor aspecte principale ale 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, in- 
sistînd asupra obiectivelor pro
gramului economic, „care ur
mează să transforme România 
într-o țară industrială dezyol- 
tată înainte de sfirșitul secolu
lui", precum și asupra „reafir
mării cu forță a conceptului de 
suveranitate și independență 
națională și a celui privind ne
cesitatea extinderii colaborării 
între popoare, în interesul des
tinderii și păcii".

Despre realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general, alegerea or
ganelor conducătoare și adopta
rea documentelor prezentate re
latează și „LA LIBRE BEL
GIQUE". Ziarul face, totodată, 
considerații . ample privind at
mosfera sărbătorească, de însu
flețire caracteristică ultimei faze 
a lucrărilor.

încheierii Congresului îi sint 
rezervate spații ample și în co
tidienele de mare circulație din 
Finlanda. „KANSAN UUTISET", 
organul Partidului Comunist 
Finlandez, arată, într-o cores
pondență a trimisului său spe
cial, că „politica externă a 
României cunoaște în prezent o 
nemaiintîlnită recunoaștere in
ternațională". Sub titlul „Româ
nia are un nou program al parti
dului său", „SUOMEN SOSIA- 
ALDEMOKRAATTII", organul 
P.S.D. din Finlanda, informea
ză pe larg despre documentele 
adoptate de Congres. „Progra
mul P.C.R. trasează calea dez

voltării României pe următorii 
20—25 de ani — subliniază zia
rul. în cadrul programului un 
loc de maximă importanță Va fi 
acordat continuării industrializă
rii țării, care constituie baza 
creșterii potențialului economic 
al României". Ziarul citează 
ample pasaje din cuvin tarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cotidianul „HEL- 
SINGIN SANOMAT" a publicat 
o corespondență de la trimisul 
său special la București, însoțită 
de un portret al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Articolul 
face o trecere în revistă a prin
cipalelor direcții de dezvoltare 
economico-socială a României 
pînă în anul 1990, subliniind că 
„o atenție deosebită va fi a- 
cordată, de conducerea partidu
lui și statului, omului și ne
voilor sale, creșterii salariilor și 
reducerii săptămînii de lucru". 
Ample corespondențe publică și 
ziarele „UUSI SUOMI" și „TU- 
RUN SANOMAT", care rela
tează despre încheierea lucrări
lor Congresului. A difuzat, la 
rindul său, știri despre ultima 
zi a lucrărilor radioul finlandez.

Despre desfășurarea Congresu
lui, despre documentele supuse 
atenției delegaților a relatat pe 
larg și presa marocană. Ziarul 
de limbă arabă „AL ALAM" s-a 
referit în special Ia direcțiile 
dezvoltării economice și so
ciale a României socialiste în 
perioada următoare, la princi
palele prevederi ale planului 
cincinal 1976—1980 și ale planu
lui de perspectivă pînă în 1990. 
Se precizează că documentele au 
fost puse în discuția poporului 
român cu cîteva luni în urmă, 
pentru ca acesta să cunoască 
dinainte sarcinile pe care și le 
asumă și să facă propuneri 
concrete în ceea ce privește dez
voltarea viitoare a țării. Săptă- 
mînalul „AL BAYANE" a pu
blicat un amplu articol despre 
dezvoltarea agriculturii din țara 
noastră, intitulat „Către o agri
cultură de mare randament". 
Sînt prezentate realizările de 
pînă acum și obiectivele în acest 
domeniu conținute de docu
mentele aflate în dezbaterea 
Congresului. RADIOTELEVI
ZIUNEA MAROCANA a trans
mis zilnic informații despre des
fășurarea lucrărilor. Emisiunile 
au avut ca fundal muzică româ
nească.

Relatări ample privind în
cheierea lucrărilor Congresului 
și realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului a publicat, 
de asemenea, presa mexicană. 
Articolele inserate de ziarele 
„EL NACIONAL". „EL DIA" 
sau „NOVEDADES", s-au oprit 
pe larg asupra momentelor 
finale ale Congresului, asu
pra personalității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, asupra po
ziției partidului și statului nos
tru într-o serie de probleme de 
larg interes internațional.

Cotidienele turcești ..HURRI
YET", „TASVIR", „YENI U- 

*LUS“ și „YENI ORTAM" au pu
blicat știri și articole privind 
încheierea lucrărilor Congresului • 
al Xl-lea al P.C:R„ însoțite de 
fotografii ele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în cadrul materiale
lor publicate se informează pe 
larg despre realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în func
ția de șecretar general al P.C.R. 
și se comentează unele proble
me cuprinse în raportul la Con
gres. insistîndu-se asupra prin
cipiilor de politică externă pro
movate de România.

TELEVIZIUNEA TURCA a 
prezentat un reportaj filmat 
despre desfășurarea lucrărilor 
Congresului și realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
P.C.R.

„Impresii foarte

pozitive despre

Congresul P.C.R.
DECLARAȚIA LUI STANE DOLANȚ 

LA ÎNAPOIEREA DE LA BUCUREȘTI

.1

//

Delegația U.C.I., condusă de Stane Dolanț, secretarul 
tetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., care, la 
ția C.C. al P.C.R., a participat Ia Congresul al Xl-lea al 
s-a înapoiat simbătă la Belgrad.

într-o declarație făcută la so
sire, Stane Dolanț a spus : „Ne 
întoarcem din România cu im
presii foarte pozitive despre 
Congres, cît și despre marele 
respect manifestat față de Uniu
nea Comuniștilor din * _ 
și președintele Tito. Apreciem 
Congresul Partidului “ 
Român ca pe un 
care, fără îndoială, are o mare 
importanță pe plari intern, în 
mișcarea muncitorească interna
țională și, în general, pe plan 
internațional.

în ceea ce privește dezvolta
rea internă, a spus el, societatea 
românească a realizat, fără în
doială, progrese în primul rind 
în dezvoltarea forțelor materiale, 
iar in ceea ce privește politica 
externă este interesantă clarita
tea cu care Nicolae Ceaușescu, 
președintele României, secretar 
general al partidului, a expus 
punctele de vedere asupra si
tuației internaționale și a trasat 
linia politicii partidului și a 
statului român. El a subliniat în 
mod foarte clar hotărirea Româ
niei de a-și consolida indepen
dența, de a milita pentru pace 
în lume, pentru colaborarea în
tre toate statele, a relevat 
politica de colaborare a Parti-

Iugoslavia
Comunist 

eveniment
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• LA DAMASC s-a anunțat 
că bugetul de stat pe 1975 se va 
cifra la 10 445 milioane de lire 
siriene (circa 1 160 milioane lire 
sterline), ceea ce reprezintă o 
sporire cu 3.409 milioane față 
de anul curent — informează a- 
genția M.E.N. Proiectul de bu
get a fost prezentat, în parla
ment, de șeful statului sirian, 
Hafez El Assad.

• PROBLEMA CIPRIOTA

• COMITETUL Central al 
Partidului progresist al oameni
lor muncii din Cipru (A.K.E.L.) 
a dat publicității un apel în care 
se arată că întoarcerea în insulă 
a președintelui Makarios poate 
și trebuie să contribuie la unita
tea forțelor patriotice ale po
porului cipriot, la elaborarea 
unei linii unice pentru soluțio
narea problemei cipriote. C.C. al

A.K.E.L. îi cheamă pe toți ci- 
prioții să acorde sprijin pre
ședintelui Makarios.

• CONCLUZIA de bază 
degajată în urma conferinței 
unor state producătoare și 
consumatoare de griu, desfă
șurată recent la Roma, este, 
potrivit agenției France Pres- 
se, că pentru a lupta împo
triva foametei, simpla apro
vizionare cu alimentele de 
primă necesitate nu este su
ficientă. S-a apreciat, ast
fel, că, pe termen lung, ar fi 
mai eficace un ajutor acordat 
statelor sărace în domeniul 
echipării cu mașini speciali
zate, pentru a le oferi mij
loacele de a acționa ele înse
le în direcția sporirii pro
ducției agricole.

Replica Bonn-ului 
în „războiul codului"

Guvernul R.F.G. a 
hotărît să interzică 
navelor de pescuit 
islandeze intrarea în 
porturile vest-ger- 
mane, în vederea 
desfacerii peștelui, a 
anunțat purtătorul 
de cuvînt guverna
mental de la Bonn, 
Armin Griinewald. 
Această măsură a 
fost motivată de 
autoritățile vest-ger- 
mane prin recenta 
sechestrare de că
tre guvernul de la 
Reykjavik a unui 
trauler vest-german 
care pescuia în limi
tele de 50 de mile 
ale apelor teritoriale 
ale Islandei.

Incidentul mar
chează o agravare a

„războiului codului" 
declanșat in 1972, 
cînd Islanda a decis 
să extindă limitele 
apelor sale terito
riale la 50 de mile 
marine. Valabilita
tea acestei hotărîri 
a fost contestată de 
către Marea Brit.anie 
și R. F. Germania, 
fapt care a dus la 
numeroase incidente, 
în noiembrie trecut, 
între Islanda și Ma
rea Britanie a in
tervenit un acord 
prin care Anglia re
cunoaște suverani
tatea islandeză asu
pra unei porțiuni 
de 50 de mile în ju
rul coastelor Is
landei. R.F.G. con
tinuă însă să con

teste extinderea li
mitelor apelor teri
toriale ale Islandei.

Recenta măsură a 
guvernului de la 
Bonn a fost aprecia
tă drept extrem de 
gravă de către pre
mierul Islandei, Hal- 
grimsson. Se știe că 
traulerele islandeze 
desfac anual apro
ximativ 90 000 tone 
de pește, în special 
cod, în porturile de 
pe litoralul R.F.G.

Pe de altă parte, 
autoritățile vest-ger- 
mane au declarat că 
interdicția va fi 
menținută pînă cînd 
vor fi inițiate noi 
negocieri cu guver
nul islandez.

• SÎMBATA și duminică, la 
Atena au avut loc convorbiri 
între arhiepiscopul Makarios, 
președintele Ciprului, și primul 
ministru grec, Constantin Cara- 
manlis. Cu acest prilej, au fost 
abordate aspecte ale problemei 
cipriote.

• PENTRU CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI AGRICOLE 
IN R.P.D. COREEANA

• LA PHENIAN au luat sfîr- 
șit lucrările sesiunii Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Co
reene a celei de-a cincea le
gislaturi. Participanții au exa
minat situația din agricultura 
țării, rezultatele dezvoltării ei 
in ultimii zece ani, sarcinile vi
itoare ale producției agricole. A 
fost adoptată o hotărire care 
prevede accelerarea ritmului de 
creștere a producției agricole, 
consolidarea bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii, ridicarea ni
velului politic și cultural al 
populației rurale, îmbunătățirea 
activității de conducere în agri
cultură.

La sesiune a fost ales al trei
lea vicepreședinte al R.P.D. Co
reene, în persoana lui Kim Dong 
Gyu, membru al Comitetului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea.

• ȘEFUL statului somalez. 
Mohamed Siad Barre, președin
tele în exercițiu al actualei se
siuni a Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.), și-a încheiat 
vizita oficială în Ciad. Comuni
catul publicat cu acest prilej 
consemnează satisfacția părților 
față de rezoluțiile adoptate de 
reuniunea șefilor de stat arabi 
de la Rabat, cu privire la întă
rirea și extinderea relațiilor de 
cooperare arabo-africane. Ciadul 
și Somalia își reafirmă sprijinul 
față de eforturile depuse în 
scopul combaterii colonialismu
lui și rasismului, £a și față de 
lupta patrioților africani pentru 
eliberarea totală a continentului.
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Comi- 
invita- 
P.C.R.,

dului Comunist Român cu 
partidele comuniste, socialis
te, social-democrate și alte 
partide progresiste, a adus un 
elogiu marcant politicii de 
nealiniere, a subliniat importan
ta colaborării cu țările , în curs 
de dezvoltare. în afară de a- 
ceasta, Congresul a demonstrat 
marea unitate a Partidului Co
munist Român. Elogiile adresa
te Iugoslaviei la acest Congres 
au fost obiectul interesului mul
tor delegații. Delegația noastră 
a avut in România contacte cu 
delegații ale unui șir de partide.

Considerăm că prezența noas
tră la Congres a fost importan
tă și din punctul de vedere al 
cunoașterii situației interne din 
România, a orientării politicii 
ei externe, precum și pentru 
dezvoltarea în continuare a co
laborării bilaterale și a relațiilor 
reciproce, care, după aprecierea 
noastră, sînt în toate, domeniile 
foarte bune, deși "există încă 
spațiu pentru dezvoltarea lor și 
mai amplă".

într-un interviu acordat, 
înaintea vizitei sale la Was
hington, săptămînalului „Bu
siness 
nistru 
Elliot 
mat ___ „__
său. de a promova o politică 
economică de deplină, inde
pendență. „Nu putem avea 
în vedere — a spus Trudeau 
— nici o formă de integrare 

economia 
com-

Week", primul mi- 
al Canadei, Pierre 
Trudeau, a reafir- 

hotărirea guvernului

care să facă din , 
canadiană un element 
plementar marginal al celei 
americane". Excluzînd even
tualitatea instituirii între ce
le două țări a unei zone 
de libere schimburi, a unei 
piețe comune Sau a unei 
uniuni vamale, premierul a 
subliniat că guvernul cana
dian nu se opuhe acelor for
me de cooperare care se do
vedesc avantajoase pentru 
ambele părți.

Trudeau a relevat, totoda
tă, necesitatea diversificării 
economiei canadiene, a dez
voltării de raporturi econo
mice și comerciale cu un 
număr cît mai mare posibil 
d.e țări ale lumii.

• PRIMUL ministru al Ca
nadei. Pierre Elliot Trudeau, va 
face, incepind din 4 decembrie, 
o vizită oficială de două zile la 
Washington. Cu acest prilej, va 
fl discutată intenția Canadei de 
a-și reduce treptat exporturile 
de petrol către S.U.A., urmind 
ca, incepind din anul 1982, să le 
sisteze complet. Conform pre
vederilor. Canada va avea ne
voie, incepind de la acea dată, 
de întreaga sa. producție de pe
trol pentru a-și putea acoperi 
consumul intern.

Președintele Statelor Unite, 
Gerald Ford, și premierul Cana
dei. . Pierre Elliot Trudeau, vor 
âborda. de asemenea, alte pro- 

' bleme ale relațiilor americano- 
canadiene, între care vor predo
mina cele referitoare la comerț.

Emiratele
Arabe Unite

• PENTRU anul viitor, socie
tatea de aviație Alitalia , inten
ționează să compenseze pierde
rile înregistrate, .. îndeosebi în 
urma creșterii accentuate a pre
țurilor la carburanți, prin re
ducerea frecvenței serviciilor pe 
anumite linii considerate neren
tabile. suprimarea totală a celor 
care dau insuficient randament, 
precum și renunțarea la tipurile 
de aparate cu consum ridicat. 
Potrivit raportului dat publici
tății la Roma de directorul com
paniei, cheltuielile societății în 
domeniul carburanților se ridică 
în anul în curs la 90 miliarde 
lire, comparativ cu 55 miliarde 
lire în 1973.

e LA 2 decembrie Emira
tele Arabe Unite sărbătoresc 
Ziua națională. Acest sțat a 
fost alcătuit prin reunirea 
emiratelor Abu Dhabi, Dubai, 
Sharjah. Ajman, Umm al 
Quwain, Ras al Khaimah și 
Fujairah, situate in sud-es- 
tui Peninsulei Arabice, avînd 
in total o suprafață de 
91 090 kmp și o populație — 
estimată în 1973 — la 320 000 
de locuitori.

• Cu două decenii în urmă 
pe teritoriul emiratelor se 
întîlnea doar imaginea unor 
simple așezări pescărești sau 
cea a crescătorilor nomazi de 
cămile. Pe atunci, existau 
700 de elevi, care frecventau 
cursurile unei singure școli. 
In prezent, au apărut nu
meroase localități moderne, 
roadele civilizației pătrun- 
zînd tot mai mult, înlăturind 
înapoierea economică și so
cială. Numărul școlarilor a 
urcat la 37 000. Serviciul me
dical este gratuit. Se depun 
eforturi pentru ca triburile 
de nomazi să treacă la o 
viață sedentară, în perimetre 
agricole.

• Transformările rapide, 
survenite în ultimii ani, se 
datoresc descoperirii și 
trării în exploatare a 
importante zăcăminte 
țiței, a cărei producție 
va apropia în acest an 
100 milioane de tone. Patru 
cincimi din zăcămintele de 
petrol se află situate în cîm- 
purile de la Murgan și în 
largul golfului din zona Abu 
Dhabi.

• în Emiratele Arabe Uni
te se manifestă preocupări 
continue pentru crearea și a 
altor ramuri economice, pen
tru ca în viitor țara să nu 
mai depindă exclusiv de ex
tracția „aurului negru". Ast
fel, se are in vedere valori
ficarea locală a țițeiului, prin 
construirea unor combinate 
petrochimice, construirea u- 
nei fabrici de ciment, apari
ția și diversificarea indus
triei construcțiilor, a prelu
crării produselor agro-ali- 
mentare etc.

• între România și Emi
ratele Arabe Unite s-au sta
tornicit relații de colaborare 
pe multiple planuri. Schim
burile comerciale ale țării 
noastre eu acest 
crescut in trei ani 
sută.** Produsele 
românești sînt din ce in ce 
mai cunoscute și apreciate în 
emirate. Recentele convor
biri, purtate la Abu Dhabi, 
capitala Emiratelor Arabe 
Unite, au evidențiat posibi
lități noi de dezvoltare a 
relațiilor comerciale și a coo
perării economice reciproc a- 
vantajoase între România și 
Emiratele Arabe Unite.

I. T.

ITALIA. - Aspect din timpul unei recente demonstrații a femei
lor din Roma pentru asigurarea de drepturi egale în muncă 

și in societate.

Atacuri israeliene
în sudul Libanului

Impus la Ankara

indepen-
i-a

„Guvernul în afara 
partidelor" n-a izbu
tit să treacă exame
nul parlamentar. Ca
binetului format de 
senatorul
dent Sadi Irmak 
fost refuzată investitu- 
ra de către Medjlis. 
Criza politică turcă 
ce părea să-și 
sească o 
provizorat riscă 
prelungească.

ga- 
soluție de 

sesa

acestei 
trebuie 

în re- 
i ulti- 

alegeri 
parlamentare. Scrutinul a de
semnat un învingător (Parti
dul republican al poporului) 
dar învingătorul nu a fost 
înzestrat și cu o majoritate 
eficace în Medjlis. Partidul 
lui Biilent Ecevit a obținut 
cele mai multe locuri pe băn
cile parlamentare, fără, însă, 
a dobîndi posibilitatea de a 
guvernă singur. Lipsa de cla
ritate a rezultatelor alegeri
lor a impus ca unică formu
lă de guvernare posibilă cea 
a coaliției. Firește, existau 
pe hîrtie mai multe variante 
ce puteau fi luate în consi
derare — de la o mare coa
liție națională la una mai în
gustă, limitată la partidele 
dreptei. Animozitățile din
tre partidele politice și lide
rii lor au exclus din sfera 
posibilului variantele iniția
le. S-a ajuns în cele din ur
mă la un mariaj politic neaș
teptat între Partidul repu
blican al poporului (de ten
dință social-democrată) și 
Partidul salvării naționale 
(conservator cu orientare re
ligioasă rigidă). Evenimentele
— în special cele din Cipru
— au prelungit supraviețui
rea acestei fragile echipe dar 
coaliția s-a văzut la capătul 
existenței ei cînd după o acu
mulare de dezacorduri, deve
nite publice. Biilent Ecevit a 
cerut noi alegeri. Celelalte 
partide — de atitudinea că
rora depindea, în fond, re- 
întiinirba cu urnele — au 
refuzat să accepte o bătălie 
electorală în condițiile în 
care Biilent Ecevit cucerise 
o popularitate deosebită (du
pă acțiunea din Cipru), care-i 
putea asigura o largă majo
ritate de voturi. Tactica drep
tei a devenit aceea de a 
eroda pozițiile fostului prim- 
ministru, de a-1 împiedica să 
valorifice succesul personal 
pe care l-a dobîndit, de a-1 
hărțui neîncetat. Inflația, 
creșterea costului vieții, sis
tarea investițiilor pe funda
lul instabilității politice tre
buiau, în viziunea dreptei, să 
deterioreze imaginea partidu
lui Iui Biilent Ecevit, a gu
vernului său paralizat de 
fricțiunile cu partenerii 
coaliție. Forțele de 
mizau pe greutățile 
mice imposibil de depășit. 
Ecevit a sesizat intențiile ad
versarilor săi. După eșecul 
încercărilor de a forma o 
nouă coaliție sau un 
minoritar cu misiune 
torală, Ecevit a lăsat 
lui Demirel pentru a 
tiga posibilitatea unei

riginea 
crize 
căutată i 
zultatele 
melor

de 
dreapta 
econo-

guvern 
elcc- 
locul 

inves- 
ieșiri

in- 
unor 

de 
! se 

de

stat au 
cu 400 la 
industriei

din criză. Dar nici acesta n-a 
izbutit să depășească divi
ziunile dintre grupările po
litice. S-a recurs atunci la 
ideea unui guvern „în afara 
partidelor". Un asemenea 
guvern a fost format de către 
senatorul Irmak, după două 
luni de criză ministerială. în 
componența guvernului au 
intrat profesori universitari, 
înalți funcționari și cițiva 
parlamentari ai unui partid 
unic : Partidul republican al 
încrederii. Irmak a precizat, 
in ziua prezentării cabinetu
lui său : „Eforturile mele în 
vederea alcătuirii unui gu
vern parlamentar n-au reușit 
din cauză că partidele politice 
au vederi diferite intr-un 
mare număr de probleme și 
îndeosebi in legătură cu a- 
legerile anticipate". Guvernul 
Irmak trebuia să aibă carac
teristicile unei formații de 
tranziție, care să pregăteas
că alegerile. „Este in inte
resul național și chiar o ne
cesitate absolută ca alegerile 
să se desfășoare la o dată 
anticipată" — afirma Irmak. 
Dar dincolo de această for
mulare n-a existat nici o pre
cizare exactă de intenții. 
Nici un termen n-a fost fixat. 
Doar promisiunea vagă de a 
se rechema la urne corpul 
electoral (înainte de anul 1977 
cînd in mod normal alegerile 
ar fi trebuit să aibă loc). 
Partidul republican al po
porului a socotit insuficientă 
această făgăduială. Biilent 
Ecevit a arătat clar că nu 
sprijină guvernul Irmak în- 
trucît programul prezentat de 
noua formațiune ministerială 
nu prevede o dată precisă 
pentru organizarea alegeri
lor generale. Nici alte partide 
nu i-au acordat lui Irmak 
votul de încredere. Eșecul se
natorului independent n-a 
reprezentat o surpriză. Pro
porțiile eșecului sînt conclu
dente pentru atmosfera din 
parlament : 358 au votat îm
potriva și numai 17 deputați 
s-au pronunțat pentru.

Criza declanșată la 18 
tembrie, 
punctul 
chează 
mentar 
venirea 
același timp, datorită rivali
tăților care o divid, pare in
capabilă să constituie o ma
joritate guvernamentală, (la 
dreapta dificultățile sint ge
nerate de refuzul unor oa
meni politici de a-1 accepta 
pe Demirel in fruntea gu
vernului — afirmă FRANCE 
PRESSE). Cercurile politice 
din Ankara nu-și ascund ne
liniștea față de efectele ac
tualei confruntări. Paraliza
rea parlamentului poate avea 
urmări negative.

■ Consultările urmează a fi 
reluate. Maratonul deliberă
rilor din culisele politice este 
departe de a se fi încheiat. 
Șansele de a se ieși din labi
rintul crizei sînt greu de eva
luat pentru că antagonismele 
dintre partidele politice lasă 
puține șanse unui com
promis.

sep- 
in 

blo- 
parla-

revine, astfel, 
inițial. Dreapta 
mecanismul 

care ar permite re
ia urne, dar, în a-

EUGENIU OBREA

Pregătiri pentru

reuniunea la nivel înalt

BEIRUT. — Două avioane is
raeliene au bombardat, în noap
tea de sîmbătă spre duminică, 
tabăra de refugiați palestinieni 
de la Rachidiyeh, situată în.su
dul Libanului — anunță un pur
tător de cuvînt al agenției pa
lestiniene de informații, 
W.A.F.A. Sîmbătă după-amiază, 
patru aparate de zbor israeliene 
au bombardat sectorul sud-estic 
al teritoriului libanez și, în 
cursul aceleiași seri, artileria is- 
raeliană a deschis focul asupra 
împrejurimilor mai multor sate 
din zona respectivă.

TEL AVIV. — Artileria isra- 
eliană a bombardat, în mod in
termitent, sîmbătă noaptea spre 
duminică, sectorul Bint Djebel, 
din partea de sud a Libanului 
— informează surse militare is- 
raeliene. Totodată, un purtător 
de cbvînt al armatei israeliene 
a făcut cunoscut că avioane is
raeliene au atacat, sîmbătă 
după-amiază, tabere palestiniene 
din partea sudică a teritoriului 
libanez.

• PERU își va reduce expor
turile de 
șase luni 
clarat, în 
de presă, 
minelor, Fernandez . Maldonado. 
Aplicarea acestei măsuri va a- 
duce Pârului un stoc de rezervă 
de 60 000 tone cupru.

cupru pe următoarele 
cu 10 la sută — a de- 
cadrul unei conferințe 
ministrul peruan al

• UN COMUNICAT oficial dat 
publicității la Lisabona, infor
mează că statul și-a instituit 
controlul asupra uneia din cele 
mai importante mine de pirită 
a tării, prin obținerea unei par
ticipări majoritare la acțiunile 
societății care o administrează.

a „celor nouă"

• ENERGIA SOLARA DIN UNELE REGIUNI ALE DEȘERTU
LUI din Kazahstan (U.R.S.S.) urmează a fl utilizata in centrale 
electrice. Au fost stabilite deja regiunile unde vor ii realizate 
sisteme helio-energetice, care vor putea funcționa parțial pe baza 
acumulării energiei solare șl, parțial, pe baza arderii cărbunelui. 
Centralele mixte vor fi folosite atît pentru producerea energiei 
electrice cît și pentru desalinizarea apelor din deșert ® VIAȚA 
ESCHIMOȘILOR DIN GROENLANDA ESTE ÎN PERICOL. Pentru 
salvarea lor este necesară încetarea vinarii balenelor, focilor și 
urșilor polari din această regiune. Un mesaj primit de Fondul 
mondial pentru protecția naturii, din partea populației din 
Groenlanda, cere protejarea animalelor din Arctica, ele repre- 
zentlnd unica sursă de hrană pentru eschimoșii de pe cea mai 
mare Insulă a Terrei. Se propune crearea unei rezervații cu o 
suprafața de 8 000 km.p. în rada portului Melville, la vest de 
Groenlanda, unde animalele vor putea trăi la adăpost de vînătoa- 
rea intensivă practicată în ultimii 100 de ani ® URAGANELE 
CARE S-AU ABĂTUT asupra unor state din sudul Braziliei au 
provocat mari daune materiale și au perturbat alimentarea cu 
energie electrică în zona Sao Paulo. Fluviul Parana și-a mărit 
debitul din cauza ploilor torențiale care au însoțit furtunile, exis- 
ttnd pericolul ca semănăturile și așezările din apropierea albiei 
să. fie supuse Inundațiilor • O CASA DE 6 000—6 500 DE ANI au 
descoperit arheologii iugoslavi, in localitatea Zelenikova, lingă 
Skoplie. Săpăturile au scos la iveală și alte probe materiale din 
neolitic, cum ar fj fragmente de vase din ceramică, podoabe, fi
gurine, reprezentînd oameni și animale • SURORILE SIAMEZE, 
care au fost supuse la 18 septembrie unei operații de separare 
efectuată de o echipă de chirurgi din Philadelphia, au părăsit 
spitalul. Gemenele; care sînt acum ta vîrstă de 1 an și 3 luni, 
vor putea duce o viață absolut normală, au apreciat medicii 
• LA FRANKFURT PE MAIN, unul dintre cele mai mari centre 
industriale din1 R.F.G., s-a produs o defecțiune care a dus la 
scurgerea unei importante cantități de clor dintr-o conductă de 
gaz a gigantului industriei chimice „Farbwerke Hochst Ag“. Clo
rul emanat a format un mare nor toxic de culoare galben-verzuie, 
care s-a răspîndit deasupra cartierelor dens populate ale orașu
lui. Apelurile Insistente adresate de poliție prin radio locuitorilor 
de a închide etanș ușile și ferestrele caselor au sosit, însă, destul 
de tîrziu după ce se semnalaseră mal multe cazuri de intoxicație cu 
clor. Incidentul de. la Frankfurt pe Main a readus în atenția opi
niei publice vest-germane situația anormală din R.F.G.. unde nu 
există o lege eficientă care să garanteze protecția mediului în
conjurător « VRACII ȘI MEDICINA... Ministerul Sănătății al 
Malayeziei a descoperit o metodă originală de neutralizare a 
daunelor pe care le aduc vracii și de utilizare a cunoștințelor lor 
ta domeniul medicinii populare. Astfel, statul numește ca asis
tenți ai vracilor persoane cu studii medicale și îi înzestrează cu 
antiseptice, instrumente medicale și unele medicamente. In acest 
fel, se realizează controlul asupra vracilor și se asigură interven
ția rapidă a asistenților în caz de necesitate. Pînă ta prezent, ta 
Malayezla au fost înființate 60 de astfel de puncte medicale, pre- 
văzîndu-se ca. anur viitor numărul lor să se dubleze. De aseme
nea, se prevede organizarea unor cursuri speciale pentru vraci, 
în cadrul cărora ei să poată căpăta noțiuni elementare de 
medicină.

Referindu-se la apropiata con
ferință la nivel înalt a C.E.E., 
președintele Parlamentului vest- 
european, Cornelius Berkhou
wer. a opinat că ea nu va tre
bui să confirme doar angaja
mentele asumate in cadrul con
ferințelor similare precedente, ci 
să adopte măsuri susceptibile 
să contribuie la aplicarea aces
tora, pentru ca în anul 1980 să 
se realizeze preconizata uniune 
economică 
nouă".

Vorbind 
ferințe de 
Bruxelles, 
ționat, de 
nirea de la Paris va trebui să 
elaboreze o politică comunitară 
in domeniul energiei și să adop
te un fond de dezvoltare regio
nală.

în același timp, 
Parlamentului vest-european 
recunoscut că, în ce privește 
doptarea unor decizii majore 
nivel comunitar, este necesar 
se recurgă la dreptul de 
atunci cînd interesele vitale ale 
unui stat membru sînt puse în 
pericol. După cum se știe, o se
rie de state 
pronunțat in 
dreptului de 
deciziilor, în 
respinge acest punct de 

în sfirșit, Berkhouwer 
gerat ideea ca toate 
membre ale C.E.E. să contribuie 
la realizarea tunelului sub Ca
nalul Mînecii, inițiativă franco- 
britanică ce pare, în prezent, 
sortită eșecului, din cauza cos
tului exagerat de mare,

și monetară a „celor
în cadrul unei ' con- 
presă, organizată la 
Berkhouwer a men- 
asemenea. că întîl-

președintele
a 

a- 
la 
să

veto

comunitare s-au 
favoarea ’ abolirii 

veto în adoptarea 
timp ce Franța 

vedere, 
a su- 
statele
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