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al Partidului Comunist Român

ale

de
re-

Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român, 
întrunit la București, în zilele de 25-28 noiembrie 
1974, a dezbătut și analizat, într-un spirit de înaltă 
responsabilitate comunistă, activitatea desfășurată 
de Comitetul Central, de organele și organizațiile 
de partid, de toți comuniștii, de întregul nostru popor 
pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea 
și ale Conferinței Naționale din 1972 și a stabilit o- 
biectivele dezvoltării României în noua etapă a făuri
rii societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării spre comunism.

Congresul al Xl-lea apreciază că în perioada 
la Congresul al X-lea au fost obținute realizări
marcabile în dezvoltarea în ritm înalt și repartizarea 
rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țării, în creșterea și modernizarea potențialului e- 
conomiei naționale, în dezvoltarea învățămîntului, 
științei și culturii, în perfecționarea relațiilor de pro
ducție și a organizării vieții sociale, în lărgirea de
mocrației socialiste și ridicarea nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregului popor. Desfășurîndu-se 
in anul jubiliar al împlinirii a 3 decenii de la elibera
rea țării de sub dominația fascistă, Congresul — 
făcînd bilanțul activității desfășurate de partid în 
acești 30 de ani - apreciază că perioada care s-a 
scurs de la Congresele al IX-lea și al X-lea este cea 
mai rodnică in înfăptuiri din întreaga istorie a Româ
niei.

Congresul consideră că Comitetul Central al par
tidului și-a îndeplinit în cele mai bune condițiuni mi
siunea încredințată și dă o înaltă apreciere vastei 
activități organizatorice, politice și ideologice des
fășurate în această perioadă, în conformitate cu linia 
și orientările stabilite de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională.

Congresul subliniază rolul determinant și contri
buția hotărîtoare ale secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
întreaga activitate de conducere a societății noastre, 
la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului. Activitatea neobosită 
desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit 
tuturor comuniștilor, întregului popor un înalt exem
plu de conștiință comunistă, de patriotism înflăcărat, 
de dinamism și cutezanță revoluționară, de profundă 
răspundere pentru destinele țării, pentru cauza con
struirii socialismului și comunismului pe pămîntul 
României, pentru idealurile transformării revoluțio
nare a lumii contemporane.

1. Congresul aprobă în unanimitate Raportul Co
mitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la activitatea Partidului Comu
nist Român in perioada dintre Congresul al X-lea și 
Congresul al Xl-lea și sarcinile de viitor ale partidu
lui. Exprimîndu-și acordul deplin cu aprecierile Ra
portului asupra importantelor realizări și marilor 
transformări calitative înfăptuite în acești ani în toate 
domeniile construcției socialiste, Congresul își însu
șește pe deplin analiza științifică, marxist-leninistă, 
cuprinsă în Raport privind stadiul actual al dezvoltăr 
rii vieții noastre economico-sociale, direcțiile funda
mentale de acțiune și principalele obiective și sarcini 
de viitor, menite să asigure ridicarea pe o treaptă su
perioară a operei de edificare a noii orînduiri, con
tinua propășire a României socialiste, ridicarea ni
velului de trai al poporului, creșterea aportului țării

noastre la cauza generală a socialismului și păcii în 
lume.

2. Dezbătînd atît în plen, cît și pe secțiuni proiec
tul de Program al partidului, sintetizînd hotărîrile 
exprimate cu prilejul tuturor adunărilor organizațiilor 
și organelor de partid, dînd glas voinței întregului 
partid și popor, Congresul al Xl-lea adoptă în una
nimitate Programul Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Congresul relevă însemnătatea excepțională a 
Programului, care asigură unirea eforturilor comu
niștilor, ale întregului popor, pe baza unei concepții 
unitare, în vederea edificării cu succes în România a 
celei mai înaintate și mai drepte orînduiri sociale.

Congresul subliniază rolul hotărîtor al secretarului 
general al partidului la fundamentarea teoretică și 
elaborarea Programului Partidului Comunist Român, 
valoarea inestimabilă a contribuției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la stabilirea liniei strategice și 
tactice, a direcțiilor principale de acțiune în vederea 
edificării cu succes a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și trecerii la construcția comunismului în 
România.

3. Congresul aprobă Directivele cu privire la pla
nul cincinal 1976-1980 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a României pentru pe
rioada 1981-1990 - parte integrantă a Programului 
partidului.
Programului pentru . următorii 5 ani și formulînd 
prognozele de perspectivă, 
partidul și poporul cu un vast program concret de 
acțiune, care cuprinde soluțiile menite să ridice la 
un nivel calitativ superior întreaga activitate econo
mico-socială în noua etapă a construcției socialiste. 
Cincinalul viitor va trebui să fie cincinalul înfăptui
rii plenare a revoluției tehnico-științifice în țara noas
tră. Congresul apreciază că, prin îndeplinirea preve
derilor înscrise în Directive, România se va afla în 
1990 pe o treaptă superioară a dezvoltării sale ; în 
linii generale va fi înfăptuită societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, creîndu-se o bază trainică 
pentru trecerea la făurirea treptată a societății co
muniste în patria noastră.

Congresul însărcinează Comitetul Central al parti
dului ca, pe baza Directivelor, să asigure elaborarea 
viitorului plan cincinal ce va fi prezentat spre dez
batere și aprobare Marii Adunări Naționale și să 
definitiveze liniile directoare ale dezvoltării econo
mico-sociale pentru perioada 1981-1990.

acestui cadru în vederea realizării 
obiectivelor trasate de Programul 
Directive, de Raportul la cel de-al 
In acest sens Congresul hotărăște 

permanent pentru perfecționarea

Concretizînd prevederile și obiectivele

Directivele înarmează

organizatoric corespunzător cerințelor etapei ac
tuale de dezvoltare a societății noastre, care permite 
desfășurarea în bune condițiuni a activității econo
mico-sociale. Sarcina constă în prezent în a acționa 
pentru folosirea 
în întregime a 
partidului și de 
Xl-lea Congres, 
să se acționeze
continuă a activității și buna funcționare a tuturor 
organismelor economico-sociale. a Consiliului de Mi-' 
niștri, a ministerelor, a Consiliului Organizării Eco
nomice și Sociale și a Consiliului" Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice și Sociale. Se 
impun, totodată, măsuri de îmbunătățire a activității 
Consiliului Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale, 
ridicarea nivelului științific al muncii sale, în vederea 
adoptării celor mai corespunzătoare măsuri pentru 
progresul neîntrerupt al patriei.

Se va ridica la un nivel și mai înalt activitatea Ma
rii Adunări Naționale, organul suprem al puterii de 
stat, precum și a Consiliului de Stat.

Congresul consideră necesar să se întărească în 
continuare rolul organizațiilor de masă și obștești în 
societatea-riodsl+ă,1 dtît în dezbaterea măsurilor pri
vind dezvoltarea economico-socială, cît și în educa
rea socialistă și mobilizarea oamenilor muncii la în
făptuirea Programului partidului, a 
terne și externe.

Congresul dă o înaltă apreciere 
leniniste promovate de partidul și
problema națională, rezultatelor obținute în dezvol
tarea națiunii noastre socialiste, în asigurarea depli
nei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de nc-ționalitate. Congresul stabilește 
să se acționeze în continuare pentru dezvoltarea și 
înflorirea multilaterală a națiunii noastre socialiste. 
Totodată, Congresul hotărăște aplicarea și în viitor, 
cu aceeași consecvență, a politicii marxist-leniniste de 
deplină egalitate în drepturi și afirmare plenară în 
viața economico-socială a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, pentru cimentarea și 
mai puternică a frăției și unității poporului român 
și naționalităților conlocuitoare în munca de înflo
rire a patriei noastre comune.

politicii sale in-

politicii marxist- 
statul nostru în

I
Tn vederea realizării Programului și Directivelor, 

Congresul însărcinează Comitetul Central să acțio
neze în continuare pentru perfecționarea formelor și 
metodelor de organizare și conducere a societății.

Pornind de la principiul marxist-leninist că dezvol
tarea democrației socialiste constituie o necesitate 
obiectivă a făuririi cu succes a noii orînduiri, Con
gresul consideră că este necesar să se asigure parti
ciparea activă și efectivă a tuturor celor ce muncesc 
la adoptarea hotărîrilor și înfăptuirea lor, la condu
cerea activității economico-sociale - în dubla cali
tate de producători și proprietari ai mijloacelor de 
producție, la conducerea generală a societății.

Congresul apreciază că există în prezent cadrul

Congresul subliniază cu deosebită satisfacție că, 
în perioada dintre cele două congrese, s-au afirmat 
cu putere sporită rolul conducător al partidului, ca
pacitatea sa de a asigura progresul susținut al 
României socialiste, creșterea bunăstării poporului.

Congresul subliniază că marile sarcini decurgînd 
din Programul adoptat astăzi impun ridicarea la un 
nivel tot mai înalt a activității partidului, perfecțio
narea în continuare a stilului și metodelor sale de 
muncă. Partidul își va exercita rolul conducător asu- 
mîndu-și răspunderea nemijlocită și acționînd direct 
pentru realizarea Programului de edificare socialistă 
și comunistă a României.

Congresul cheamă pe toți membrii partidului să ac
ționeze în continuare pentru ridicarea nivelului lor 
de pregătire ideologică, politică, profesională și de 
cultură generală, să fie exemple vii de luptă devo-

(Continuare în pas. a IlI-a)

POPORUL ÎȘI EXPRIMĂ VOINȚA 
NESTRĂMUTATĂ DE A ÎNFĂPTUI 

POLITICA PARTIDULUI
Din întreaga țară continuă să sosească telegrame 
prin care oamenii muncii își manifestă profunda 

satisfacție pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general 

al partidului
IN PAGINA A ll-A

„ADEZIUNEA
NE-O DEMONSTRĂM

PRIN FAPTELE DE MUNCĂ"
Ieri, la întreprinderea de mecanică fină 

din București se lucra in contul lunii sep-

tembrie a anului viitor

Raportul de lucru de ieri a! 
muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor întreprinderii de me
canică fină. București coincide 
cu ziua de 1 septembrie 1975. O 
dată neatinsă 
dar trăită în 
lucrător ca o 
timp prezent, 
din filele simbolic intrate în ca
lendarul marii întreceri socia
liste.

Unele secții ca : matrițeria. 
aparate speciale și sculeria sînt

calendaristic încă, 
conștiința fiecărui 
certitudine, ca un 
convingător : una

în avans cu 10—20 de zile și fată 
de această zi a anului 1975. Ca 
dovadă, depășirile la valoarea 
producției, realizate numai anul 
acesta, se ridică la peste 31 mi
lioane lei. Releele de timp, ma- 
nometrele, ortotestele, finitoare- 
le și alte aparate de înaltă pre-

PAVEL PERFIL
Foto : GH. CUCU

Autentica
(Continuare în pag. a 111-a)

responsabilitate
Adresindu-se întregii na

țiuni, tuturor cetățenilor 
României socialiste, secreta
rul general al partidului a 
indicat trăsătura dominantă 
a angajării practice în tim
pii viitori : vom parcurge un 
drum de muncă

obiectivelor și stăpînirii mij
loacelor. Drumul muncii, 
chibzuit cu prinos de res
ponsabilitate în forumul în
țelepciunii, își află siguranța 
în clarviziunea cu care co
muniștii au abordat istoria.

Premisele sale

CRONICĂ DE 
ÎNTRECERE

• PRAHOVA
Mai mult de jumătate din 

unitățile economice ale jude
țului Prahova au raportat, la 
finele lunii noiembrie, reali
zarea sarcinilor de plan pe 
patru ani ai cincinalului. Po
trivit calculelor, colectivele 
acestor întreprinderi frunta
șe au înregistrat sporuri de 
producție evaluate la 2,3 mi
liarde lei.

• SIGHIȘOARA
Oamenii muncii din indus

tria municipiului Sighișoara, 
care și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe primii 4 ani ai 
cincinalului încă de acum 8 
luni, au pășit în decembrie 
cu un avans de producție de 
peste 50 milioane lei. Acest 
rezultat lasă să se întrevadă 
că la finele acestei luni în
treprinderile sighișorene își 
vor îndeplini sarcinile de 
plan pe întregul cincinal. 
Calculele arată că pînă la fi
nele anului 1975 unitățile in
dustriale și economice din 
municipiul Sighișoara vor 
realiza suplimentar o produc
ție în valoare de 2 miliarde 
lei.

în a cărui as
censiune se va 
întrupa atri
butul continui
tății unei tra
diții milenare 
pe care și-a 
făurit-o neamul _______ ,
luînd cu asalt stavilele, ne- 
curmindu-și vrerea și îm- 
plinindu-și succesiv aspira
țiile prin victorie. Depășirea 
necontenită de altitudini nu 
este deloc lină și molcomă. 
Cum, dealtfel, n-a fost nici 
o întreprindere istorică vreo
dată. Congresul al Xl-lea ne 
face insă, mal mult decit 
oricînd, beneficiarii clarității

ÎNSEMNĂRI
de Aculin Cazacu

românesc»

sînt constitui
te, iar angaja
rea entuziastă 
a forțelor uma
ne îi sapă sta
tornic cursul în 
treptele tim

pului. O angajare strinsă din 
milioane de șuvoaie în jurul 
partidului și al celui pe care 
voința materializată a națiu
nii ii situează, drept garan
ție de succes, pe treapta cea 
mai inaltă a conducerii : to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Am înțeles cu toții din 
cuvîntul cald și plin de tării

PATRU STUDENȚI
DE LA

POLITEHNICĂ
ÎNTR-UN DIALOG

DESPRE
CREATIVITATE

(Continuare în pag. a ll-a)

Șl SPIRIT
NOVATOR

1. STEJEREL ROȘU: „Posi
bilitatea de a recepta și realiza 
noul devine nu un adaos la me
serie, cît mai ales o atitudine de 
muncă, de avangardă în gîndire".

2. GABRIELA MIHALACHE: 
„Ideea lucrării noastre a părut 
unora absurdă. Deținem noi ati- 
tea resurse de energie solară

3. DAN DOL1ANU : „Încă de 
pe băncile facultății, studentul 
să fie familiarizat cu o muncă 
de cercetare sistematică, finali
zată practic".

4. ȘTEFAN POPESCU: „Știți 
ce înseamnă să-ți vezi un proiect 
pe mina a zeci de oameni

„Pe noi ne interesa energia solară"
REPORTAJUL DIALOGULUI ÎN PAGINA A IV-A

• HARGHITA
Continuînd șirul succeselor 

obținute în zilele desfășură
rii istoricului Congres al 
partidului, 12 mari colective 
de muncă din județul Har
ghita raportează îndeplinirea 
angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă pe în
tregul an. Sporul de produc
ție înregistrat la 1 decembrie, 
ca urmare a realizării anga
jamentelor. se cifrează Ia 
peste 50 milioane Iei. Față de 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut, industria din 
această parte a țării consem
nează un spor în valoare de 
o jumătate miliard lei.

• CRAIOVA

Combinatul chimic din 
Craiova a realizat sarcinile 
de producție pe primii patru 
ani ai cincinalului în curs. 
De asemenea, colectivul a- 
cestei mari unități’ a indus
triei chimice românești a în
deplinit, cu peste 15 luni în 
avans, sarcinile de export pe 
întregul cincinal. Angaja
mentul pe anul în curs a fost 
depășit cu 15 milioane lei.
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„Dînd glas celor mal înflăcă
rate ginduri, voinței tuturor lo
cuitorilor de pe aceste străvechi 
meleaguri — se menționează în 
telegrama Comitetului .județean 
Buzău al P.C.R.— ne exprimăm 
via satisfacție, entuziasmul 
profund față de realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al acestui popor, 
strălucit patriot și internaționa
list consecvent, eminent condu
cător de partid și de stat.

în acest moment istoric, mar
cat de realegerea dumneavoas
tră în fruntea partidului și de 
perspectivele luminoase deschi
se de documentele programati
ce adoptate de forumul comuniș
tilor, ne exprimăm hotărîrea ne
strămutată de a milita cu toată 
responsabilitatea și dăruirea 
pentru realizarea actualului cin
cinal înainte de termen. Comu
niștii, toți cei peste 500 000 de 
locuitori ai județului Buzău con
sideră că cea mai nobilă și înăl
țătoare satisfacție este aceea de 
a fi părtași activi la înfăptuirea 
prevederilor documentelor adop
tate, ta tot ceea ce • se clădește 
;pre binele și înflorirea continuă 
a României socialiste, a apro
pierii viitorului comunist al pa
triei.“

„Asemenea întregului nostru 
popor, comuniștii întreprinderii 
rle autoturisme Piteștii — se 
scrie in telegrama acestui colec
tiv de muncă — au primit cu 
nețărmurită bucurie vestea re
alegerii dumneavoastră in înal
ta funcție de secretar general al 
partidului. Avind un strălucit 
exemplu de muncă și conduită, 
prin activitatea prodigioasă pe 
care o desfășurați de peste pa
tru decenii pentru binele și pros
peritatea întregii noastre na
țiuni, comuniștii întreprinderii 
de autoturisme Pitești vă asigu
ră, scumpe tovarășe secretar ge
neral, că nu-Și vor precupeți 
eforturile și vor face totul pen
tru a duce la îndeplinire sarci
nile care le-au fost trasate de 
marele forum al partidului, pen
tru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre co
munism.

Exprimîndu-ne încă o dată 
imensa noastră bucurie pentru 
realegerea dumneavoastră în 
inalta funcție de secretar gene
ral al partidului, făuritorii auto
turismului românesc vă urează, 
din toată inima, multă sănătate, 
ani îndelungați de viață pentru 
binele scumpei noastre patrii, 
pentru triumful cauzei păcii și 
socialismului în întreaga lume.“

în telegrama Comitetului mu
nicipal Cluj-Napoca al P.C.R. se 
arată : „însuflețiți de alese sen
timente patriotice, uniți în e- 
moție și simțire cu întregul po
por, comuniștii, toți cetățenii 
municipiului Cluj-Napoca, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, dau glas bu
curiei nețărmurite prilejuite de 
realegerea dumneavoastră in 
inalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân.

Cu inima plină de dragoste 
fierbinte față de partid și pa
tria socialistă, față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, oamenii mun
cii din municipiul Cluj-Napoca 
se angajează să îndeplinească 
în mod exemplar sarcinile pla
nului de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1974 și să obțină 
pină la finele anului o produc
ție industrială suplimentară de 
260 milioanedei.

Ne vom mobiliza și in conti
nuare toate forțele, punind in 
valoare întregul potențial ma
terial și uman de care dispunem, 
pentru realizarea ritmică și de
pășirea planului pe anul 1975, 
in vederea îndeplinirii cincina
lului în patru ani și jumătate.

Vă asigurăm și cu acest pri
lej, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul 
pentru a da viață mobilizatoare
lor dumneavoastră îndemnuri, 
hotărîrilor istorice ale Congre
sului al XI-lea, astfel îneît să 
ridicăm patria noastră socialistă 
pe cele mai înalte culmi ale cul
turii și civilizației, pentru a a- 
sigura României un loc demn 
între națiunile lumii".

„Acum, cînd întregul popor 
trăiește intens atmosfera de de
plină responsabilitate comunistă 
ce a caracterizat zilele istorice 
ale Congresului al XI-lea, co
muniștii, toți oamenii muncii 
din județul Brăila — se spune 
in telegrama Comitetului jude
țean de partid Brăila — iși expri
mă profundul și justificatul senti
ment de mîndrie, înalta aprecie
re și adeziunea nemărginită față 
de Programul edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României 
spre comunism, adoptat de ma
rele forum al comuniștilor, îm
preună cu urarea, pornită din 
adîncul inimilor noastre, adre
sată Comitetului Central, dum
neavoastră personal, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
de viață lungă și rodnică, de 
sănătate și putere de muncă, 
spre binele și fericirea poporu
lui român.

Realegerea în fruntea partidu
lui a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
partidului și poporului nostru," 
conducător prestigios, marxist- 
leninist consecvent, personalita
te de mare prestanță pe plan 
intern și internațional, care a 
îndeplinit în mod strălucit 
înaltele atribuții de partid și de 
Stat cu care a fost investit, luptă
tor neobosit pentru progresul 
Prii și bunăstării poporului, 
constituie garanția supremă că 
vom îndeplini întocmai cuteză
torul Program elaborat de Con
gresul al XI-lea.

încredințăm Comitetul Cen
tral al partidului, pe dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. . că oamenii 
muncii din județul Brăila. în
drumați de organele și organi
zațiile de partid, nu vor precu
peți nici un efort, vor acționa 
cu dăruire și responsabilitate 
deplină pentru a înfăptui patrio
tica misiune pe care istoria a 
pus-o în fața generației noastre.

Ne angajăm solemn că vom 
face din documentele Congresu
lui al XI-lea al partidului în
drumarul întregii noastre acti
vități, că ne vom consacra toată 
energia, priceperea și devota
mentul îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor ce ne revin, pentru 
a aduce o contribuție tot mai 
mare la traducerea in viață a 
minunatului Program de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism".

„însuflețiți de istoricele hotă- 
rîri ale Congresului al XI-lea 
al partidului, hotăriți să acțio
neze neabătut pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce le 
revin, comuniștii, toți lucrătorii 
din cadrul Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
și al Uniunilor pe ramuri de 
activitate — se arată in telegra
ma adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
vă adresează, cu ocazia realege
rii în inalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, calde și respectuoase 
felicitări, dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și stimat comunist, expo
nent al celor mai înalte idea
luri și aspirații ale poporului.

Exprimînd angajamentul ferm 
al comuniștilor din organizația 
noastră, Comitetul de partid din 
Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, vă asigu
ră de intregul său devotament, 
de muncă neobosită pentru în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al XI-lea, și vă dorește, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, multă putere de 
muncă și sănătate, spre binele 
partidului nostru și al scumpei 
noastre patrii — Republica So
cialistă România".

„Cu inimile vibrînd de bucu
rie și deplină satisfacție, comu
niștii harghiteni, toți oamenii 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități din județul 
nostru se alătură la marea bu
curie a întregului partid, 
a întregului popor, prilejuită 
de realegerea dumneavoastră 
în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, transmițîndu-vă cu a- 
ceastă ocazie cele mai fierbinți 
urări de sănătate, putere de 
muncă și ani îndelungați de 
viață pentru a vă putea înde
plini mandatul încredințat prin 
această hotărire a Congresului, 

hotărlre care exprimă voința 
unanimă a întregii noastre na
țiuni". se crie în telegrama Co
mitetului județean de partid 
Harghita.

Folosim acest prilej pentru a 
exprima sentimentele de pro
fundă dragoste și prețuire, de 
aleasă stimă și adîncă recunoș
tință pe care le nutresc toți cei 
ce trăiesc și muncesc în acest 
județ al țării, față de dumnea
voastră, stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, care 
vă puneți cu atîta dăruire 
și abnegație întreaga pu
tere de muncă, elanul revo
luționar, capacitatea creatoare 
în slujba idealurilor nobile 
ale propășirii patriei și fe
ricirii poporului. în același timp 
dăm glas voinței unanime a tu
turor harghitenilor de a-și pune 
întreaga hărnicie, capacitatea 
creatoare în slujba traducerii 
neabătute în viață a tuturor 
sarcinilor ce decurg din hotărî- 
rile de excepțională importanță 
adoptate de Congres, de a-și 
spori contribuția la eforturile 
întregului popor de asigurare a 

POPORUL ÎȘI EXPRIMA VOINȚA 
NESTRĂMUTATĂ DE A ÎNFĂPTUI

POLITICA PARTIDULUI
Din întreaga țară continuă să sosească telegrame 

prin care oamenii muncii iși manifestă profunda satisfacție 
pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în funcția de secretar general ai partidului

mersului nostru victorios spre 
viitorul comunist al țării".

„Comuniștii, toți lucrătorii 
din Procuratura Republicii So
cialiste România — se spune 
în telegrama adresată — își ex
primă cele mai alese sentimente 
de atașament și aprobare față 
de istorica hotărire a Congresu
lui al XI-lea de a vă realege 
în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

Realegerea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. conducător 
ințelept. cutezător vizionar mar
xist-leninist, patriot înflăcărat, 
exemplu măreț de omenie, 
cinste și demnitate, este cheză
șia sigură a victoriilor viitoare 
ale poporului nostru pe calea 
făuririi comunismului în Româ
nia.

Congresul al XI-lea al Parti
dului Comunist Român a trasat 
organelor de procuratură sar
cini de mare încredere și răs
pundere privind vegherea la 
înfăptuirea pevederilor legale, 
acționarea fermă împotriva ori
căror abuzuri și nedreptăți și 
controlul permanent asupra res
pectării legalității sbcialiste.

Exprimindu-ne mjndria că în 
realizarea acestor sarcini mă
rețe sîntem conduși și' călăuziți 
de dumneavoastră — promoto
rul principiilor eticii și echității 
socialiste, al spiritului de drep
tate. principialității și exigenței 
revoluționare — vă asigurăm 
de profundul nostru atașament 
la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru. 
Perfecționîndu-și continuu pre
gătirea politico-ideologică și 
profesională, procurorii își vor 
mobiliza toate eforturile, ener

giile și elanul pentru înfăptui
rea istoricelor hotărîri elaborate 
de Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, vor 
face totul pentru continua Întă
rire a legalității și ordinii de 
drept, pentru triumful spiritului 
de dreptate și echitate socialistă 
in România."

„Vă rugăm să ne îngăduiți ca 
în numele organizației județene 
Caraș-Severin a P.C.R., în nu
mele tuturor cetățenilor acestui 
colț de țară românească, — se 
spune în telegrama adresată de 
Comitetul județean de partid — 
să vă transmitem sincere și căl
duroase felicitări cu ocazia re
alegerii dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, laolaltă cu expresia 
încrederii depline, a dragostei 
și a stimei cu care vă înconju
răm și vă urmăm in pilduitoa- 
rea dumneavoastră activitate 
consacrată fericirii, bunăstării, 
libertății și demnității poporului 
nostru. în această realegere, 
care consacră voința unanimă 
exprimată a partidului, a tutu

ror oamenilor muncii din patria 
noastră, vedem garanția sigură 
a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a înain
tării patriei noastre spre orizon
turile comunismului.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
că vom face totul pentru înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate de 
către Congresul al XI-lea al 
P.C.R.. pentru îndeplinirea îna
inte de termen a prevederilor 
actualului cincinal și pentru 
crearea tuturor condițiilor care 
in perioada 1976—1980 să spo
rească. pe multiplele planuri, 
contribuția județului nostru lf 
accelerarea progresului genera 
al României socialiste. Ne expri
măm, totodată, adeziunea depli 
nă Ia politica internațională a 
partidului și statului nostru, în
temeiată pe înaltele princini' 
ale internaționalismului socia 
list, politică menită să promo 
veze spiritul înțelegerii și al co 
laborării, să asigure poporule 
român un loc demn între po 
poarele lumii.

Unindu-ne conștiințele și gla 
șurile- Cu cele ale întregii noas
tre națiuni socialiste vă urăm 
mult . Orbite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, succes deplin în ac
tivitatea dumneavoastră prodi
gioasă, -dedicată împlinirii des
tinelor țcomuniste ale României, 
sănătate și viață îndelungată, 
spre fericirea și prosperitatea 
poporului."

„Reflectind asupra sarcinilor 
ce ne revin, se menționează în 
telegrama colectivului de muncă 
al Combinatului de pielărie și 
încălțăminte „Clujana", am în
țeles pe deplin misiunea noastră 
de a ne aduce aportul la trans
punerea în practică a tuturor o

biectivelor stabilite de Congres, 
exprimîndu-ne, în acest fel, a- 
deziunea noastră totală față de 
istoricele documente. în acest 
context âm hotărit, ca obiectiv 
central al activității noastre, 
terminarea sarcinilor din actua
lul plan cincinal pină la 18 mai 
1975, dînd o producție suplimen
tară de peste 500 milioane lei 
față de prevederile planului cin
cinal.

Și pentru colectivul nostru de 
muncă constituie o înaltă satis
facție realegerea în funcția de 
secretar general al partidului a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, 
care a dovedit în întreaga sa 
viață atașamentul total față de 
cauza partidului și a poporului 
român. Cunoscîndu-i și prețuin- 
du-i rezultatele activității în 
fruntea partidului și statului, îi 
urăm multă sănătate, putere de 
muncă și fericire.

Simțim ca o datorie de onoa
re să ne angajăm în fața condu
cerii de partid, in fața dum
neavoastră tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că vom 

munci cu toată ființa, știința și 
conștiința noastră, pentru a con
tribui din plin la victoria socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului pc 
pămintul României."

„Cu prilejul realegerii dum
neavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, Comitetul ju
dețean de partid Vaslui — se 
arată în telegrama adresată — 
dînd expresie gindurilor. senti
mentelor și satisfacției nemărgi
nite ale comuniștilor și celor
lalți oameni ai muncii de pe 
aceste meleaguri, vă adresează, 
mult țubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
ilese și distinse felicitări.
Exprimîndu-ne deplina încre

dere în Comitetul Central nou 
ales, în mult stimatul și iubitul 
ostru secretar general, vă asi

gurăm și in aceste momente că 
oamenii acestor pămînturi nu 
vor uita niciodată că toate ma
rile transformări produse pe 
meleagurile vasluiene situate în 
centrul frumoasei noastre Mol
dove sint legate, îndeosebi, 
de perioada care a trecut de la 
Congresul al X-lea al partidu
lui, de numele și ajutorul dum
neavoastră personal, acordat 
permanent, direct și multilate
ral județului Vaslui.

Iată de ce, aprobind în totali
tate politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, 
ne angajăm să facem totul pen
tru a ne spori contribuția la 
înălțarea patriei pe cele mai 
înalte culmi ale socialismului și 
comunismului.

Sîntem hotăriți să depunem 
eforturi maxime pentru a ne 
îndeplini în mod exemplar sar
cinile ce ne revin din documen- 

tele de inestimabilă valoare teo
retică și practică aprobate de 
istoricul Congres al XI-lea al 
Partidului Comunist Român".

în aceste momente memora
bile ale încheierii lucrărilor ma
relui forum comunist al țării 
care, exprimînd voința unanimă 
a partidului și poporului, a a- 
doptat hotărîri de excepțională 
însemnătate pentru viitorul Ro
mâniei și a reales în înalta 
funcție de secretar general pe 
cel mai iubit și cutezător fiu al 
națiunii — se spune In telegra
ma Comitetului județean Iași al 
P.C.R. — gîndurile noastre, ale 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din județul Iași, 
alăturîndu-se celor ale întregu
lui popor, se îndreaptă către 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, vi
brînd de bucurie și satisfacție.

Raportîndu-vă că, în zilele 
Congresului, oamenii muncii 
ieșeni, organizînd schimburi de 
onoare și zile-record au dobindit 
succese deosebite în cinstea ma
relui eveniment, exprimăm în 

același timp angajamentul nos
tru solemn de a acționa cu toa
tă răspunderea pentru amplifi
carea acestor succese. pentru 
crearea condițiilor necesare în
deplinirii actualului cincinal 
înainte de termen, pentru trece
rea. cu forțe sporite și de pe o 
bază superioară, la înfăptuirea 
ritmică a cincinalului viitor. Vă 
asigurăm că, prin măsurile lua
te in acest scop pină în prezent 
și prin cele pe care le vom în
treprinde in lumina sarcinilor 
și prețioaselor indicații date de 
dumneavoastră prin Raportul 
prezentat la Congres, județul 
Iași va da țării un plus de pro
ducție industrială; globală in va
loare de aproape 4 miliarde lei 
față de prevederile inițiale ale 
cincinalului 1971—1975.

Sîntem ferm hotăriți să ne dă- 
ruim cu toate forțele, cu întrea
ga noastră capacitate și energie 
creatoare muncii practice de a 
îmbrăca în haina faptelor certe 
tot ceea ce istoricul Congres a 
gindit, a fundamentat teoretic, 
a adoptat și ne-a dăruit, într-un 
amplu și cuprinzător program 
— perspectivele minunate ale 
României socialiste multilateral 
dezvoltate și comuniste, moda
litățile concrete de transformare 
a acestui „mare viitor" în „pre
zent istoric".

„Cineaștii se angajează so
lemn, cu întreaga lor ființă, cu 
tot talentul lor și cu întregul lor 
devotament — se scrie, intre al
tele, in telegrama trimisă de 
membrii Asociației Cineaștilor 
din R.S.R. — să lupte fără ră
gaz pentru traducerea în viață 
a marilor și inestimabilelor idei 
pe care aceste documente le cu
prind. pentru a face din arta lor 
o expresie a idealurilor nobile 

ale societății socialiste multila
teral dezvoltate în țara noastră, 
pentru a face ca arta lor să ex
prime și mai deplin forța crea
toare a societății noastre, geniul 
și sensibilitatea poporului ro
mân.

Pătrunși de sentimentul că 
„arta trebuie să-i ajute pe oa
meni să privească mereu îna
inte, să le dea o imagine înflă
cărată a perspectivei istorice, 
să prefigureze schimbările vii
toare ale societății, să însufle
țească masele populare, tinere
tul patriei noastre la fapte mă
rețe închinate realizării visului 
de aur al omenirii — comunis
mul" — așa cum se subliniază 
în Programul partidului — cine
aștii din patria noastră vă asi
gură, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vor precupeți 
nici un efort pentru traducerea 
în viață a nobilelor țeluri pre
văzute în aceste documente".

în telegrama trimisă de Comi
tetul județean Teleorman al 
U.T.C. se spune : „Cfei peste 
75 000 tineri din județul Teleor
man au primit cu vie satisfacție 
hotărîrea Congresului al XI-lea 
al P.C.R. cu privire la reale
gerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

Folosind acest minunat prilej, 
dăm glas sentimentelor de fier
binte recunoștință solilor trimiși 
in sfatul comunist al țării, care 
au validat în numele comuniști
lor români și al întregului po
por, realegerea dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, părintele apropiat al 
tineretului. înflăcărat patriot și 
revoluționar, devotat cauzei so
cialismului și comunismului, în 
inalta funcție de secretar gene
ral al P.C.R.

în această hotărire noi vedem 
suprema garanție a realizării 
depline a grandiosului urogram 
al partidului pentru înfăptuirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Vă asigurăm că vom munci și 
învăța în așa fel îneît să ne în
deplinim în mod exemplar obli
gațiile profesionale și obștești, 
să participăm cu tot entuziasmul 
tineresc la înfăptuirea Progra
mului partidului, răspunzînd cu 
abnegație și dăruire revoluțio
nară chemării de a fi in primele 
rînduri ale luptei pentru edifi
carea societății de mîine, che
mare pe care dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne-ați adresat-o din 
nou în aceste zile.

îngăduiți-ne să vă mulțumim 
încă o dată, din inimă, pentru 
grija părintească ce o nurtați 
tinerei generații, pentru dragos
tea cu care înconjurați vlăsta
rele patriei, ..viitorul de aur" al 
României socialiste".

„Realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului ne-a înflăcă
rat și însuflețit pe noi toți, ne-a 
îmbărbătat și mai mult — se 
subliniază în telegrama Comite
tului județean Alba al P.C.R. — 
întărindn-ne hotărîrea de a mi
lita neobosit, alături de între
gul popor, pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, de 
a face totul pentru a consolida 
succesele pe care le-am dobin
dit în realizarea cu 60 de zile 
mai devreme a prevederilor ac
tualului plan cincinal și a ac
ționa continuu pentru ca măre
țul Program al partidului. Di
rectivele de dezvoltare econo- 
mico-socială a României și ce
lelalte documente adoptate de 
Congresul al XI-lea să se înfăp
tuiască neabătut în mod exem
plar.

Comitetul județean de partid 
Alba, exprimînd ca întotdeauna 
simțămintele de satisfacție și 
nemărginită bucurie ale "comu
niștilor, ale tuturor locuitorilor 
de pe această vatră strămo
șească — români, maghiari;'ger
mani — pentru realegerea dum
neavoastră in fruntea partidului, 
se angajează solemn să răs
pundă cu entuziasm imperati
velor vremurilor pe care le 
trăim și vă asigură că nu vă 
precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea actualului plan cin
cinal înainte de termen, pentru 
realizarea la un înalt nivel ca
litativ a tuturor sarcinilor ce ne 
revin din grandiosul și însufle- 

țitorul program al partidului, 
fiind ferm convinși că în acest 
fel ne aducem o contribuție tot 
mai sporită la propășirea scum
pei noastre patrii, la ridicarea 
ei pe noi trepte de progres și 
civilizație".

„Cea mai sigură garanție a 
înfăptuirii neabătute a liniei 
politice interne și internaționa
le adoptate de Congres — se 
menționează în telegrama Co
mitetului județean Ialomița al 
P.C.R. — o constituie faptul că 
în fruntea partidului și statului 
nostru vă aflați dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, model strălucit de 
slujire devotată a intereselor 
partidului și poporului, neobo
sit luptător pentru bunăstarea 
și fericirea tuturor oamenilor 
muncii, pentru afirmarea prin
cipiilor de dreptate și echitate 
socialistă.

In aceste momente de adîncă 
semnificație istorică, vă asigu
răm, tovarășe secretar general, 
că alături de întregul popor vom 
munci cu toată dăruirea și pa
siunea noastră pentru a da via
ță luminoaselor prevederi ale 
Programului partidului, obiecti
velor și sarcinilor mărețe cu
prinse în Directivele dezvoltării 
economico-sociale a României, 
apropiind și mai mult patria 
noastră de civilizația comunistă.

în numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor din județul 
nostru, vă urăm din toată ini
ma. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. deplină să
nătate, viață îndelungată și pu
tere de muncă pentru ca, în 
fruntea partidului și statului, 
să ne călăuziți în continuare cu 
aceeași clarviziune și fermitate 
pe drumul glorios al socialis
mului și comunismului, al prie
teniei. colaborării, păcii și în
țelegerii cu toate popoarele, fă- 
cînd ca în acest fel să strălu
cească și mai mult chipul 
României in lume".

„într-o atmosferă de puternic 
entuziasm și cu inimile pline de 
bucurie, comuniștii, întregul co
lectiv de muncă al Institutului 
de cercetări și proiectări pentru 
industria lemnului, se arată în 
telegrama transmisă, au luat cu
noștință, cu deosebită satisfac
ție. de realegerea dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, îndeplinin- 
du-se, astfel, voința întregului 
popor, de a avea în fruntea 
partidului pe cel mai iubit și 
credincios fiu al său. comunist 
neînfricat, cutezător revoluțio
nar, patriot înflăcărat, care, prin 
întreaga sa activitate, constituie 
o chezășie a îndeplinirii consec
vente a programului de dezvol
tare multilaterală a patriei, de 
afirmare și mai strălucită a 
României socialiste în lume.

Vă raport.m. mult stimate to
varășe secretar g"neral. că, în 
cinstea marelui eveniment. 
Congresul al XI-lea. colectivul 
nostru de muncă, desfășurînd o 
activitate neobosit", într-un spi
rit de înaltă responsabilitate 
partinică, a îndeplinit integral 
sarcinile de plan și angajamen
tele luate in întrecerea socia
listă.

Totodată, cercetătorii și pro- 
iectanții au definitivat soluțiile 
tehnice și tehnologice care au 
permis introducerea peste plan 
în producție, a unui număr de 
26 noi produse cu mare valoare 
și un înalt grad de prelucrare, 
asigurînd, astfel, producții spo
rite care, în cazul fabricilor de 
mobilă, s-au dublat față de pro
iectele anterioare. Am realizat 
suplimentar 1 milion lei valută, 
prin elaborarea unui volum spo
rit de documentații în cadrul ac
țiunilor de cooperare' tehfiidP- 
economică.. internațională: •

Ne angajăm ca. pînă Ia sfîr- 
șitul acestui an. să elaborăm su
plimentar un număr de peste 20 
documentații de proiectare pen
tru investițiile cincinalului viitor, 
documentații în care se folosesc 
soluții tehnologice originale, 
care asigură, în condițiile inte
grării cercetării cu proiectarea 
și producția, ridicarea la un ni
vel și mai înalt a eficienței 
muncii noastre, adneindu-ne. 
astfel, contribuția Ia progresul 
tehnic al economiei forestiere 
din România".

ORELE AGRICULTURII 
bat pentru producția anului viitor AUTENTICA

RESPONSABILITATE
Este durabil consemnat de tradiția muncii din 

agricultură că toamna înseamnă, pe lîngă fi
nalul unui an agricol și începutul producției vii
toare. Semnificația confluenței, ca o perpetuă 
ștafetă a biologiei, se intîlnește în forfota cîm- 
purilor, in freamătul adăposturilor cu animale 
care nu încetează niciodată. Evenimentul politic 
de însemnătate istorică pentru destinele națiu
nii, Congresul al XI-lea al partidului, a polari
zat atenția întregii țări, fără a se omite însă nici 
o clipă munca. Pentru că, țara a f06t prezentă la 
Congres prin muncă. Pe ogoare, în timp ce fo
rumul comuniștilor proiecta cu știință și înțe
lepciune bazele unei noi agriculturi, caracteri
zată prin modernizare, intensificare și inaltă 
productivitate, pe ogoare munca s-a desfășurat 
cu și mai mare intensitate. Rodul bogat al anu
lui agricol care a trecut a fost pus aproape in 
totalitate în hambare, hrana animalelor a fost 
asigurată. Și bunul gospodar, cum buni gospo
dari sint românii, se gîndește la producția anu
lui 1975 ; anul ultim al acestui cincinal, anul in 
care trebuie să dovedim că putem mai mult. Și 
chiar dacă timpul a început să dea semne de 
nervozitate, zeci de mii de mecanizatori, înfrun- 
tind orele scurte ale zilei, ducîndu-le dincolo de 
perdeaua nopții, își conduc cu măiestrie trac
toarele pe brazdele reavăne ale pămintului mă
nos. Și chiar dacă timpul a început să devină 
friguros, animalele au calde încăperi unde pro
ducțiile de lapte și carne, printr-o rațională 
furajare, înregistrează traiectorii ascendente. Și 
dacă timpul, pe alocuri, mai este incă bun, se 
plantează noi livezi ce vor fi încărcate de rodul 
măreț al muncii. In halele de întreținere ale 
stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii o 
parte din tractoare au trecut la reparații, pen
tru ca la primăvară, cu forțe proaspete, întărite 
să poată lua din nou cu asalt cimpurile. In 
curțile*  gospodăriilor platformele cu gunoi de 
grajd sint gata pregătite pentru a fi transportate 
în cîmp, pentru că datoria tuturor este de a 
păstra pămintului întreaga sa fertilitate, treeîn- 
du-1 generațiilor viitoare cit mai bogat. Și anul 
se anunță bogat încă din iarnă, cu mustața de 
un verde sănătos a griului, puternic și mlădios, 
scăpat de sub cernoziomul negru. Mobilizați de 
chemările înflăcărate ale Congresului, ale secre
tarului general al partidului, oamenii muncii 
din agricultură, alături de întregul popor, depun 
in aceste zile eforturi stăruitoare pentru a răs
punde prin faptele lor de hărnicie și spirit gos
podăresc sarcinilor pe care partidul le pune în 
(ața întregii națiuni.

S.M.A. Caracal s-a specializat și în repararea 
remorcilor

LA NOI IN S.M.A. SE LUCREAZĂ CA IN FABRICĂ
îl însoțesc pe tînărul inginer 

Paul Petrescu, directorul S.M.A. 
Caracal, în cîmp. „Vedeți, orzul 
a răsărit de mult, s-a împuter
nicit și griul. V-am adus aici 
tocmai pentru a înțelege mai 
bine, mai exact, munca noastră, 
a mecanizatorilor". Apoi, după 
o pauză îndelungată, continuă : 
„Pentru cooperatori, clasica pe
rioadă de campanie s-a încheiat, 
în ceea ce ne privește pe noi, a 
început o altă campanie, aceea 
de reparații".

Pină la sediu n-a mai scos un 
cuvînt. Aici, ajutați de cifre și 
planuri, refacem drumurile de 
efort ale mecanizatorilor. Cei 
109 mecanizatori asigură activi
tatea de profil a patru coopera
tive agricole — Drăghicenl, Do- 
brosloveni, Cezieni și Caracal — 
însumind 9 800 hectare. In a

Mecanicul Ilie Vîrtosu susține că el și colegii lui, vor face totul pentru ca tractoarele 
și celelalte agregate să fie reparate in timpul optim Foto: O. PLECAN

ceastă toamnă au fost semănate 
4 318 ha. S-au făcut ogoare 
adinei, în vederea culturilor 
din primăvară, pe încă 4 510 ha. 
Planul anual de venituri al 
S.M.A., în valoare de zece mi
lioane, a fost depășit deja cu 
150 000 lei. Se estimează, pînă 
la sfirșitul anului, o depășire de 
800 000 lei. în același timp au 
fost realizate însemnate economii 
la carburanți și lubrifianți, la 
reparații. Au fost luate toate 
măsurile pentru ca reviziile teh
nice — verificări, reglări, recon- 
diționări ușoare — și reparațiile 
curente și medii să se facă în 
cadrul secțiilor. Operațiile mai 
grele — care pe lingă un înalt 
nivel profesional cer și utilaje 
speciale — se realizează la cen
tru. în atelierul mecanic, Ilie 
Virjoghie, muncitor cu 13 ani 
vechime, își întrerupe pentru 
citeva momente lucrul. „Da. 
este greu, dar și noi sîntem pri- 
cepuți. După cum vedeți, exe
cutăm reparația capitală a trac
torului. Ne-am specializat pe 
profile. Eu, de pildă, răspund 
de repararea instalației hidrau
lice, alții de cea electrică, alții 
de pompele de injecție ; ca în 
fabrică".

Nu-i prima oară cînd ni se 
spune aici : „Lucrăm ca în fș- 
brică". Unii au chiar vechi sta
gii de fabrică. încă tînărul su
dor Ilie Ștefan a lucrat cîțiva 
ani în siderurgie, la Reșița, în 
chimie, la Craiova. De opt ani, 
însă, a venit acasă — și tot de 
opt ani este unul dintre cei mai 
buni muncitori din S.M.A. La 
fel, Constantin Costache, Ilie 
Pirvu, Constantin Diaconii. In
tre cei care asigură realizarea 
ritmică a reparațiilor — defal
cate pe decade, în cadrul unui 
riguros plan de producție — se 

numără și Ion Pancu, Constan
tin Boșcor, Ion Marinescu, oda
tă mecanizatori, astăzi mecanici 
cu experiență. O evidențiere în 
plus pentru cei 24 de munci
tori ai centrului (ajutați în 
această perioadă și de 15—25 
mecanizatori) o constituie fap
tul că lor. acestui S.M.A., li 
s-a încredințat, din acest an. re
pararea remorcilor de tractor și 
autocamion, din județ. Aproape 
o sută de asemenea utilaje vor 
trebui raportate ca bune de 
muncă pînă la sfirșitul acestei 
luni. Oamenii iși dau seama de 
necesitate, muncesc, se specia 
lizează. Nu de puține ori ape 
lează la manualele de profil. 
Răspunderea încredințată va fi 
îndeplinită cu succes.

Am revenit, în final, la di
rectorul S.M.A. întrebîndu-1 de 
capacitatea tehnică a mașinilor 
„Parcul se mărește treptat cu 
noi agregate de mare putere — 
a răspuns. Anul acesta am pri
mit 17 tractoare, la anul ne vom 
îmbogăți cu încă 15. Tot în 
1975 vom avea 21 de puternice 
combine C-12 „Gloria". Starea 
tehnică actuală a mașinilor 
noastre permite executarea unor 
lucrări de foarte bună calitate 
Sîntem pregătiți să realizăm lu
crări al căror rod, de pildă la 
porumb, așa cum prevăd indica
țiile partidului, să atingă 15 00f‘ 
kg boabe la hectar. De altfel, 
așa cum arată cimpul la ora ac
tuală, cu o zăpadă bună, se pot 
obține deja asemenea producții".

La plecare am mai trecut o 
dată prin cîmp. Se lăsase seara, 
alburie, lăptoasă, pămintul res
pira cald și undeva, într-un 
punct cardinal, numit aici Cor
nul Caprei, se zvonea vint adu
cător de zăpadă.

I. ANDREIȚA

(Urmare din pag. I)

al primului bărbat al țării că 
drumul muncii este deopotri
vă un mesaj și o necesitate. 
Este un mesaj pentru că se 
alcătuiește din puterea de 
tracțiune a ideilor marxis
mului creator, deschise peste 
lumea forțelor productive și 
devenite ele insele o forță 
materială. Este o necesitate, 
pentru că automulțumirea și 
împăcarea de sine, atît de 
străine spiritului comunist, 
pot pune bariere la progres 
și Ia resorturi de energii, 
îndreptățirea simțirii arden
te și mindriei pentru tot ceea 
ce s-a înfăptuit pină acum 
își află suflul de durabilitate 
peste timp doar prin efort 
continuu, organizat și exi
gent. Fluxul necontenit al 
realizărilor vine să întăreas
că semnătura unanimă pe 
Directive și pe Program, pe 
care și-o dă întregul popor. 
Numai astfel, numai prin 
unitate și lucru temeinic, 
anticipația progresului își va 
demonstra realismul, iar 
drumul muncii iși va dezvă
lui virtutea de unică soluție 
la confruntarea eu timpul.

Este neîndoielnic că, așa 
cum înseși faptele o probea
ză, cu larga lor paletă de 
semnificații, valoarea de me
saj și necesitate a muncii a 
găsit o profundă rezonanță 
in gindul și in inima fiecărui 
cetățean. A găsit, ca atare, o 
minunată adeziune în eșaloa
nele tineretului patriei. Uni
tatea de înțelegere este du
blată de o mereu mai înche
gată unitate de acțiune, de la 
cele mai largi șl pînă Ia cele 

mai mici colective. în sfera 
atit de complexă a relațiilor 
de muncă, acolo de unde se 
adună gram cu gram produ
sul și se măsoară leu cu leu 
eficiența, este insă loc pen
tru mult mai bine. Acolo, la 
baza edificiului pe care îl 
înălțăm, punerea în starea de 
a face și mișcarea reală a 
forțelor miinii și rațiunii pot 
să se optimizeze cu fiecare 
zi și să se exprime in depli
na valorificare a capacități
lor fiecăruia dintre noi. Dru
mul muncii este drumul or
ganizării superioare a relați
ilor și instituțiilor, în acord 
cu mobilizarea critică și 
autocritică a omului. Auten
tica responsabilitate, pe care 
acest drum o solicită fără în
cetare. nu este nicidecum de
clamatorie. Ea refuză îm
păunarea și întoarcerea se
nină spre bunul dobindit, in 
aceeași măsură în care rostu- 
iește treaba fiecăruia la tem
peratura fierberii umane șl 
îndeamnă fără ocolișuri spre 
dobîndirea de noi bunuri și 
valori.

Hotărînd pentru istorie și 
pentru fiecare om al muncii. 
Congresul a evaluat cu 
realism stările și a dezvă
luit că dispunem de resurse 
materiale și umane care se 
pot mai mult și mai bine 
actualiza. In fața obiective
lor mărețe pe care documen
tele sale le-au pus în acord 
deplin cu aspirațiile vitale 
ale națiunii, drumul muncii 
este responsabilă confruntare 
cu noi inșine. în deschiderile 
sale trebuie să se exprime 
plusul de reflecție critică a 
fiecăruia in raport cu propria 
sa dăruire.
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REZOLUȚIA „Adeziunea ne-o 
demonstrăm prin 

faptele de muncă“Congresului al Xl-lea
al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. I)

tată, plină de abnegație pentru realizarea Progra
mului partidului, pentru interesele supreme ale 
patriei.

Congresul aprobă modificările in Statutul partidu
lui, apreciind că ele corespund necesităților per
fecționării muncii de partid, creșterii rolului partidu
lui in conducerea societății.

Congresul aprobă in întregime și iși însușește pro
gramul ideologic elaborat de plenara Comitetului 
Central din 3-5 noiembrie 1971, precum și normele 
vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității so
cialiste, adoptate de Conferința Națională din 1972, 
hotărînd ca acestea să fie considerate componente 
ale Programului partidului.

Congresul stabilește să se acorde și în viitor o a- 
tenție deosebită perfecționării continue a muncii 
politico-ideologice și de propagandă, a creației li- 
terar-artistice, a activității culturale, în vederea ri
dicării conștiinței socialiste a maselor, educării lor 
în spiritul concepției materialist-dialectice și istorice 
despre lume și viață, dezvoltării gîndirii lor revolu
ționare marxist-leniniste.

III
Congresul constată cu satisfacție că desfășurarea 

evenimentelor pe plan mondial a confirmat pe de
plin justețea aprecierilor Congresului al X-lea cu 
privire la evoluția vieții internaționale, concluziile și 
orientările date de partid în domeniul politicii ex
terne. Congresul al Xl-lea aprobă in întregime politi
ca externă și activitatea internațională desfășurată 
de partidul și statul nostru in perioada de la Con
gresul al X-lea. Congresul apreciază că această ac
tivitate s-a inscris ca o nouă și valoroasă contribuție 
a României la cauza socialismului, progresului social 
și păcii in Iunie.

Congresul exprimă înalta sa apreciere față de con
tribuția hotărîtoare adusă de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elabora
rea și înfăptuirea politicii externe a partidului și sta 
tului nostru, față de activitatea neobosită desfășu
rată pe arena internațională, în slujba cauzei so
cialismului, progresului social, libertății și indepen
denței popoarelor, a promovării principiilor noi de 
relații între state, întemeiate pe deplină egalitate și 
respectul fiecărei națiuni.

Congresul iși însușește analiza marxist-leninistă a 
problemelor fundamentale și direcțiilor de ansamblu 
ale dezvoltării vieții internaționale cuprinsă in Pro
gramul partidului și in Raportul Comitetului Central, 
apreciind justețea și caracterul constructiv al poziții
lor și orientărilor stabilite pentru activitatea de viitor 
a partidului și statului pe plan mondial.

Congresul hotărăște ca și în viitor, în centrul ac- 
1 tivității internaționale a României să se situeze dez

voltarea colaborării, prieteniei și solidarității cu toate 
țările socialiste. Partidul va desfășura o activitate 
consecventă în slujba întăririi unității statelor socia
liste, pentru afirmarea relațiilor de tip nou, înteme
iate pe deplină egalitate, pe respect și întrajutorare 
tovărășească, pe principiile marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Congresul stabilește să fie continuată cu fermitate 
și perseverență politica de adincire și diversificare a 
relațiilor României cu țările care luptă pentru dezvol
tare. independentă, corespunzător cerințelor progre
sului comun, întăririi solidarității în lupta împotriva 
imperialismului și neocolonialismului, pentru asigura
rea independenței și suveranității naționale a tuturor 
statelor.

România, Partidul Comunist Român vor acorda în 
continuare întregul lor sprijin mișcărilor de eliberare 
națională, luptei popoarelor împotriva dominației 
străine, pentru libertate și independență, împotriva 
politicii de discriminare rasială, a apartheidului, pen
tru abolirea oricăror forme de dominație și asuprire 
a altor popoare.

Acționînd în spiritul principiilor coexistenței paș

nice a statelor cu orînduiri sociale diferite, România 
va milita consecvent și de aici înainte pentru lărgirea 
raporturilor de colaborare multilaterală cu toate 
țările, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate.

La baza raporturilor internaționale ale României 
cu toate statele vor sta, ca și pînă acum, în mod 
ferm, principiile deplinei egalități în drepturi, res
pectului independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu 
forța.

Congresul stabilește ca Partidul Comunist Român, 
România socialistă să acționeze în continuare în 
modul cel mai consecvent pentru dezvoltarea cursului 
nou spre destindere în viața internațională, pentru 
instaurarea unui climat de înțelegere și cooperare 
între toate statele.

Congresul stabilește ca România să-și aducă în 
continuare întreaga contribuție la încheierea cu 
succes a Conferinței general-europene, inclusiv la 
nivelul cel mai înalt, pentru elaborarea unor docu
mente care să dea o bază trainică și principială, de 
largă perspectivă relațiilor de colaborare multilate
rală între toate statele continentului, să asigure con
diții, măsuri și garanții depline împotriva oricăror a- 
gresiuni sau imixtiuni în treburile vreunui stat.

Congresul stabilește ca România să militeze în 
continuare pentru stingerea conflictelor existente în 
diferite zone ale lumii pe calea tratativelor politice, 
pentru instaurarea unei păci juste și durabile în Ori
entul Mijlociu, în Cipru și Indochina.

Congresul hotărăște ca P.C.R., România socialistă 
să-și intensifice eforturile pentru cauza dezarmării, 
pentru încetarea cursei înarmărilor, distrugerea arme
lor atomice, reducerea trupelor și armamentelor, 
pentru eliberarea popoarelor de povara cheltuielilor 
militare și a pericolului unui război nimicitor.

P.C.R., România vor milita și în viitor pentru lichi
darea fenomenului subdezvoltării, a împărțirii lumii 
în țări bogate și țări sărace. Congresul subliniază 
necesitatea instaurării unei ordini economice și po
litice noi, bazată pe dreptul fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe avuțiile naționale, pe schimburi economice 
echitabile, pe asigurarea unui raport just între prețu
rile materiilor prime și ale produselor industriale, pe 
accesul liber al fiecărei țări la cuceririle științei și 
tehnicii moderne.

Congresul subliniază necesitatea continuării luptei 
pentru democratizarea deplină a relațiilor interstatale, 
în vederea participării egale a tuturor statelor - 
mari, mijlocii sau mici - la viața internațională. 
Congresul stabilește ca România să militeze în con
tinuare, cu perseverență, pentru creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, al celorlalte organisme 
internaționale, în soluționarea problemelor ce preo
cupă astăzi popoarele.

Congresul salută creșterea forței organizatorice, 
politico-ideologice și a influenței partidelor comunis
te și muncitorești pe plan național și internațional, 
lupta lor deosebită pentru apărarea intereselor cla
sei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, pentru 
progres social și apărarea păcii în lume. Congresul 
apreciază bogata activitate desfășurată de Partidul 
Comunist Român pentru dezvoltarea colaborării și 
solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, 
cu forțele revoluționare de pretutindeni.

Congresul hotărăște ca Partidul Comunist Român 
să acționeze și în viitor, în modul cel mai consecvent, 
pentru dezvoltarea legăturilor de colaborare tovă
rășească, de solidaritate internaționalistă cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea 
unității și coeziunii lor, pe baza deplinei egalități, a 
dreptului fiecărui partid de a-și elabora politica, stra
tegia și tactica revoluționară, în mod de-sine-stătător. 
Congresul reafirmă încă o dată hotărîrea partidului 
nostru de a nu se lăsa nici în viitor antrenat, în 
vreun fel sau altul, în acțiuni de blamare a altor 
partide - care dăunează unității și colaborării - ci, 
dimpotrivă, de a face totul pentru a contribui la de
pășirea actualelor divergențe, la întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Congresul dă mandat partidului să participe la 

Conferința partidelor comuniste și muncitorești din 
Europa, pornind de la necesitatea ca aceasta să se 
desfășoare într-un spirit democratic, să asigure de
plina egalitate a tuturor partidelor în pregătirea și 
discutarea problemelor, să nu tindă la elaborarea 
de documente obligatorii, să nu pună în discuție, să 
critice sau să blameze alte partide, urmărind întă
rirea unității partidelor comuniste și muncitorești, in 
ce privește problema unei Conferințe mondiale, Con
gresul consideră că ea nu este încă actuală și îm
puternicește Comitetul Central să abordeze această 
problemă la momentul oportun, informînd partidul 
asupra concluziilor la care va ajunge.

Congresul subliniază necesitatea dezvoltării în con
tinuare a relațiilor partidului nostru cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu alte partide muncito
rești, cu partidele progresiste de guvernămînt din 
țările care pășesc pe calea dezvoltării independen
te, cu mișcările de eliberare și alte organizații și 
partide democratice și progresiste, cu toate forțele 
antiimperialiste care se pronunță pentru progres și 
democrație, pentru libertatea popoarelor, pentru 
destindere și pace.

Congresul își exprimă convingerea că, prin uni
tatea de acțiune a tuturor forțelor antiimperialiste, 
a tuturor popoarelor, perioada următoare va marca 
noi realizări în lupta pentru transformarea revolu
ționară a societății, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a păcii și colaborării între na
țiuni.

★
Prin adoptarea, în deplină unanimitate, a orien

tărilor și direcțiilor activității viitoare a partidului și 
întregului popor în domeniul politicii noastre interne 
și externe, a Programului și Directivelor, Congresul 
al Xl-lea va rămîne înscris cu litere de aur în is
toria națiunii noastre socialiste. Congresul a expri-’ 
mat mîndria patriotică, comunistă a partidului și po
porului pentru marile înfăptuiri de pînă acum, pre
cum și pentru minunatul program de dezvoltare în 
viitor a României socialiste și comuniste. Miile și miile 
de scrisori și telegrame adresate de colectivele de 
oameni ai muncii Congresului sînt mărturia hotărîrii 
cu care întregul popor dorește să înfăptuiască pre
vederile documentelor elaborate de Congres, iar re
zultatele în muncă pe care multe colective le-au în
chinat în aceste zile Congresului sînt un angajament 
solemn, o semnătură unanimă pe Program, pe Di
rective, o expresie a voinței de a le da viață.

Congresul cheamă pe toți delegații și invitații să 
ducă în organizațiile lor înaltul spirit comunist ma
nifestat în Congresul nostru, hotărîrea care a domi
nat toate lucrările sale de a ridica la un nivel și mai 
înalt rolul conducător ah partidului în întreaga viață 
socială, de a întări și mai mult legăturile dintre par
tid și popor, de a asigura unitatea de monolit a par
tidului.

Congresul vede în participarea numeroasă a re
prezentanților partidelor și organizațiilor de peste 
hotare o puternică manifestare a relațiilor interna
ționaliste dintre partidele și popoarele noastre, a 
solidarității în lupta pentru o politică de pace și co
laborare, pentru progres social. Congresul își ex
primă convingerea că delegații străini vor duce cu 
ei expresia sentimentelor noastre de prietenie și so
lidaritate care s-au manifestat tot timpul Congresu
lui față de partidele și popoarele pe care le repre
zintă. Partidul Comunist Român va face totul pentru 
întărirea unității și solidarității tuturor forțelor pro
gresiste și antiimperialiste de pretutindeni, pentru 
triumful politicii de pace și colaborare internațională, 
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Congresul cheamă pe membrii de partid, pe toți 
oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să-și 
strîngă și mai puternic rîndurile în jurul partidului, 
al Comitetului Central, consacrîndu-și întreaga putere 
de muncă, pricepere și capacitate creatoare înfăp
tuirii istoricelor hotărîri ale Congresului, traducerii 
în viață a Programului partidului și Directivelor, e- 
dificării pe pămîntul României a celei mai drepte 
orînduiri din istoria omenirii - orînduirea socialistă 
și comunistă.

(Urmare din pag. I)

cîzie ajung la întreprinderile 
beneficiare cu o regularitate 
matematică, favorizînd. astfel 
respectarea unui flux normal da 
producție în toate aceste între
prinderi.

— Sincronizarea este posibilă 
numai dacă noi, constructorii de 
aparate, cunoaștem din timp 
cererile celorlalte întreprinderi, 
ne declară Gheorghe Manole, 
șeful unei brigăzi de producție 
relee. La releul RTP-7, de e- 
xemplu, cunoșteam planul de 
fabricație cu 3 luni înainte de 
a-1 produce. Fiecare muncitor 
știa ce are de făcut. Cunoscîn- 
du-ne astfel sarcinile și posi
bilitățile, brigada realizează a- 
cum, zilnic, o producție supli
mentară de peste 30 000 lei.

Aceeași dovadă a hărciniei ți 
priceperii, a înaltului simț de 
răspundere am înttlnit și la ti
nerii din brigada lui Marin 
Ghețu, unde se fabrică una din 
cele mai delicate achiziții teh
nice ale întreprinderii : finitorul 
electronic.

— Angajamentul întregului 
colectiv al întreprinderii de a 
realiza cincinalul în 4 ani și 3 
luni este și propriul meu anga
jament, ne mărturisește ajusto- 
rul Alecu Păun, unul din cei 13 
„băieți" din brigada lui Ghețu. 
întreg anul acesta am dat — 
lunar — producții suplimentare 
în valoare de 54 000 lei. Este o

realizare care nu mi se pare 
încă suficientă. Atît eu, cit și 
întreaga brigadă putem face mai 
mult. Pentru noi personal, pen
tru întreprindere, pentru ma
terializarea deplină a documen
telor celui de-al Xl-lea Con
gres. Zilele trecute am primit 
planurile pentru noul finitor e- 
lectronic pe care îl va produce 
brigada noastră, începînd cu pri
ma zi a anului viitor. Cunoaș
tem complexitatea lui tehnică, 
cunoaștem, de asemenea, și 
propriile noastre posibilități.

ȘARJELE DE OȚEL
POARTĂ NUMELE NOSTRU

Mulți, foarte mulți tineri au 
venit să asiste la turnarea șar
jei ce le poartă numele. Au ve
nit purtînd drapele, portretul se
cretarului general al partidului, 
lozinci. Pe fața lor numai zim- 
bet și așteptare, o așteptare care 
avea să se încheie cu un strigăt 
de triumf, strigătul reușitei, al 
victoriei. Oțelarii care lucraseră 
pînă atunci se dau numai ceva 
mai la o parte. în locul lor, la 
cuptorul nr. 3 al Oțelăriei elec
trice nr. 2 din cadrul întreprin
derii de oțeluri aliate Tirgoviș- 
te vin uteciștii Sălceanu Ovidiu, 
Costache Iulian, Dincă Vasile, 
Vlaicu Gheorghe, Augustin Iu
lian. Lor le-a fost încredințată 
sarcina de onoare și de înaltă 
răspundere de a produce prima 
„șarjă a tineretului". Suprave
gheate atent,, .țnînuite sigur, și 
competent cuptoarele, oțelăria 
întreagă plămădește rodul unei 
frumoase inițiative care și-a pro
pus să dea țării însemnate can
tități de oțel realizat in afara 
programului de lucru, folosind 
ca materie primă fierul vechi cb-

angajat in realizarea inițiativei 
sint un argument sigur al reu
șitelor viitoare.

AL. DOBRE

ACȚIUNI 
PATRIOTICE

Continuind șirul acțiunilor 
de muncă patriotică în spri
jinul producției, tinerii de 
la întreprinderea „Republi
ca" — Reghin au organizat o 
„zi a utilajelor și pieselor de 
schimb". 63 de uteciști 
strungari, frezori, sudori au 
executat lucrări de întreți
nere la mașinile din dotarea 
unității, piese de schimb în 
valoare de peste 35 000 de 
lei. S-au evidențiat tinerii : 
Cornel Merea, secretarul co
mitetului U.T.C., Alexandru 
Teslovan. Gheorghe Oprea, 
Ion Moldovan, Ștefan Bucur, 
Aurel Grama și alții.

MIRCEA BORDA

Sintem în măsură să demon
străm prin fapte că avansul de 
9 luni față de cincinal va fi nu 
numai îndeplinit dar și depășit.

CU INIMA, 
GÎNDUL

ȘI FAPTA
Cu inima, gîndul și fapta cel 

peste 11 300 tineri din întreprin
derile județului Ialomița au fost 
prezenți la marele forum al co
muniștilor. la Congresul care a 
prefigurat viitorul patriei noas
tre, care a adoptat documente 
de o excepțională valoare pen
tru fiecare dintre noi, pentru na
țiunea noastră socialistă. „Mai 
mult, mai repede, mai bine" sub 
acest generic s-au desfășurat 
schimburile de onoare în zilele 
Congresului. De la Comitetul 
județean al U.T.C. aflăm și re
zultatele. Tinerii de la Combina
tul de celuloză și hîrtie din Că
lărași au realizat peste plan 45 
tone de celuloză și 40 tone hîrtie, 
la Filatura de bumbac depășirea 
a fost de 2,8 tone fire bumbac 
prelucrate și 20 de tone livrate 
la export.

Colectivul care a îndeplinit cu 
mult înainte sarcinile cincinalu
lui, Fabrica de confecții din 
Călărași, a adus prinos marii 
sărbători, în numai două zile, 
confecții textile suplimentare în 
valoare de 18 000 lei. în cronica 
întrecerii din aceste zile fierbinți 
Ia întreprinderea materialelor 
de construcții s-au realizat su
plimentar 17 mp tuburi din be
ton și 9 000 bucăți țiglă, la Fa
brica de ulei, 40 tone de ulei 
brut și 25 tone ulei rafinat iar 
la întreprinderea de prelucrare 
industrială a legumelor și fruc
telor — 55 tone conserve livrate 
pe piața internă și 54 tone la ex
port.

L.P.

lectat, de tineri prin muncă pa
triotică. Așadar, o participare 
largă — pină acum pe primul loc 
se situează tinerii de la Exploa
tarea minieră Șotingă care au 
colectat 60 de tone de fier vechi, 
suficient pentru o șarjă — o mo
bilizare a tuturor categoriilor ele 
tineri care să colecteze fierul 
vechi de pe raza, județului, sări 
transporte pină la oțelărie, iar 
oțelarii uteciști să-I prelucreze, 
finalizînd astfel acțiunea. întreg 
acest proces capătă contururi 
palpabile în cele '50 de tone de 
oțel ale fiecărei șarje, pe care 
în controalele întreprinderii o 
găsim notată drept „șarja tine
retului".

Acțiunea este abia la început, 
Pînă la această oră uteciștii dim- 
bovițeni au dat în cinstea lucră
rilor Congresului două șarje, 
cîntărind fiecare cite 50 tone. 
Dar, așa cum ăm fost asigurați, 
acțiunea va continua. Prompti
tudinea. cu care s-a acționat, en
tuziasmul' cu care tinerii s-au

SUCCESELE
UNUI COLECTIV FRUNTAȘ

Centrul național de fizică București — inaugurat recent în prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — reunește într-un tot unitar cercetarea cu învățămîntul 
și producția, baza sa materială oferind condiții excelente pentru obținerea unor frumoase rezultate în domeniul cercetării. Acest centru va constitui unul din nucleele de bază ale înfăptuirii 

plenare, în cincinalul următor, a revoluției tehnico-științifice în țara noastră, așa cum prevăd documentele Congresului al Xl-lea al B.C.R.

Cuvintul nostru de onoare, ne 
spune secretarul comitetului 
U.T.C. de la „Semănătoarea", 
Gheorghe Pîrvu, era cinci
nalul m patrU ani și jumătate. 
Dar prin materializarea indica
țiilor deosebit de prețioase, date 
de secretarul general al partidu
lui, putem raporta un avans de 
4 luni și jumătate față de pla
nul stabilit și hotărirea noastră 
unanimă de a încheia cincinalul 
in 4 ani și 4 luni. Raportăm in 
aceste zile o producție globală 
suplimentară de peste 400 de 
milioane de lei. întreprinde
rea noastră a livrat agricultu
rii în acest cincinal . aproaoe 
78 000 de mașini agricole din 
care peste 12 000-combine Gloria 
C-12, 58 000 semănători de pre
cizie pe 6. rînduri și peste 7 300 
cositori purtate.

Sînt rezultate care se majo
rează cu fiecare zi. într-un ritm 
fără precedent. în cinstea Con
gresului partidului, zilele săp- 
tămînii trecute au fost declarate 
zile record. J;Noi, muncitorii de 
la secția montaj, sprijiniți de 
celelalte secții de producție și 
de atelierele de concepție, am 
reușit să realizăm peste plan 
205 combine Gloria C-12, ne 
spune lăcătușul Ilie Frichiaș, 
secretarul U.T.C.' pe atelierul de 
montaj. Cei peste 130 de ti
nerii din secție au executat 10 000 
de ore de muncă patriotică în 
sprijinul producției. Acum, exi
gențele noastre pentru calitatea 
lucrărilor, eforturile de a mări 
productivitatea muncii sînt mai 
mari decît orieînd."

Florin Nițu, secretarul U.T.C. 
pe secția mecanică II : ..în cin
stea Congresului, cei 260 de ti
neri din secție am efectuat prin 
muncă patriotică o manoperă în 
valoare de peste 120 000 de lei. 
în ; aceste , zile, fiecare-tinăr își 
depășește norma > cu cel pu
țin, 10 la sută. Cei mai mulți 
reușesc să lucreze în 8 ore cit 
era prevăzut în 11 și chiar 12 
ore".

Tinerii de la turnătorie au 
dăruit Congresului cele 20 de 
tone de fontă realizate peste 
plan. Cei de la secția a 6-a 2 000 
de ore de. muncă patriotică in 
sprijinul producției ; cei de la 
atelierele de concepție reduce
rea greutății fiecărei combine cu 
peste 10.0 kg de metal. Multipli- 
cînd aceste rezultate cu numă
rul muncitorilor, tehnicienilor și

inginerilor marii întreprinderi 
bucureștene avem măsura efor
turilor care se întreprind in a- 
ceastă cunoscută unitate, a suc
ceselor care se adaugă de la o 
zi la alta

IUSTIN MORARU

NE RESPECTĂM 
CUVINTUL DAT

Fiecare om .al muncii, tre
buie să se înroleze cu pasiu
ne și dăruire în marele front 
al construcției viitorului, să 
muncească cu abnegație pentru 
ridicarea patriei pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și 
civilizației. Noi, oțelarii, sintem 
oameni dintr-o bucată. Adică ne 
respectăm întotdeauna cuvintul 
dat. La agregatul la care lucrez, 
cuptorul nr. 5, ne-am angajat 
să realizăm peste plan 2 000 to
ne de oțel. Acum raportăm cu 
mindrie că angajamentul a 
fost substanțial depășit. Nu
mai in noiembrie am realizat 
suplimentar 2 200 tone oțel, ca
re se adaugă altor cîteva mii 
obținute în lunile anterioare. 
Succesul a fost posibil datorită 
activității pline de dăruire și 
abnegație pe care oțelarii au 
desfășurat-o in zilele premer
gătoare deschiderii lucrărilor 
Congresului. De la 30—40 to
ne oțel în plus pe zi cit 
dădeam înainte, am ajuns la 
100 și chiar 400 tone zilnic, sta
bilind un record neegalat încă 
in cadrul secției. Ne angajăm că 
sub această ștachetă nu vom mai 
coborî de acum înainte. în ra
portul ținut la Congres, tovară
șul Ceaușescu spunea că pînă 
in 1980 țara noastră trebuie să 
producă 17—18 milioane tone de 
oțel. Noi înțelegem bine semni
ficația acestei cifre, importanța 
creșterii producției de metal 
pentru dezvoltarea în ritm sus
ținut a economiei naționale și 
de aceea vom face tot ce ne stă 
in putință pentru a atinge cit 
mai repede înalții parametri ca
litativi care ne așteaptă.

BARBU IORDACHE 
oțelar la Combinatul siderurgic 

Hunedoara



„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 4 MARȚI 3 DECEMBRIE 1974

SĂ DISCUTĂM DESPRF TINEREȚE, i□UCATIL RĂSPUNDERI
' ' * *. .______ ■ ___________________ ’_________________T :----------------------------- ----------

La invitația Grupului parla
mentar pentru relațiile de prie
tenie România—Turcia din Ma
rea Adunare Națională, luni 
seara a sosit în Capitală o de
legație a Grupului parlamentar 
de prietenie Turcia-România.

★

O delegație a Comitetului 
suedez pentru promovarea co

Facultatea de subingineri 
Catedra de automobile

— Șef lucrări, disciplina Teh
nologia fabricării și re
parării autovehiculelor, 
poz. 2.

— Șef lucrări, disciplina Teh
nologia fabricării și re
parării autovehiculelor, 
pOz. 5.

—- Șef lucrări, disciplina
Combustibil, lubrifiant! și 
materiale speciale, poz. 8.

— Șef lucrări, disciplina Me
canică, poz. 12.

— Asistent, disciplina Meca
nică, poz. 22.

— Asistent, disciplina Orga
ne de mașini, poz. 25.
Catedra de tehnologia 
construcțiilor de mașini

— Set lucrări, disciplina 
Stauțare și matrițare la 
rece, poz. 7.

— Șef lucrări, disciplina 
Tehnologia materialelor, 
poz. 9.

— Șef lucrări, disciplinele 
Așchiere și scule așchie- 
toare și Desen tehnic 
poz. 11.

— Șef lucrări, disciplinele 
Așchiere și scule așchie- 
toare, Toleranțe și control 
tehnic. Desen tehnic, poz. 
12.

— Șef lucrări, disciplina Or
ganizarea atelierelor, poz. 
15.

— Asistent, disciplinele Teh
nologia fabricării mașini

„PE NOI NE INTERESA 
ENERGIA SOLARĂ"

AliEXIH VIZITE ALE UNOR DELEGAȚI DE PESTE HOTARE 
PARTICIPANTE LA CONGRESUL AL XI-LEA

Există atitea moduri de a tace 
ca o idee să moară în fașă ! Un 
cercetător alcătuia chiar un fel 
de sumă a tuturor obstacolelor 
care se pot așeza în fata unei 
idei. Enumera printre acestea : 
ignorarea, tratarea cu dispreț, 
ironizarea, asasinarea prin elo
gii, invocarea de cheltuieli cind 
economiile sînt de șase ori mai 
mari, eventual îndoială asupra 
paternității ideii, însărcinarea 
unei comisii care să examineze 
problema, amiilate sine die, a 
deciziei, pină chestiunea se în
vechește și se uzează.

In ciuda atitor bariere reale 
sau inventate, ideile noi înving, 
drumurile cele neumblate se 
defrișează, orizonturile cunoaș
terii se lărgesc. De la sine ? E- 
vident, nu 1

Ei, promotorii noului, împăti- 
mații progresului, ostași pe 
frontul luptei cu inertia, rutina, 
conservatorismul își asumă cu 
toate riscurile anevoioasa mi
siune a înainte-mergătorului, a 
celui care strică un anume echi
libru, o ordine dată a lucrurilor 
pentru a o reclădi pe un plan 
superior. Marea operă construc
tivă pe care o realizăm azi așa 
cum prevede Programul parti
dului, pe baza celor mai avan
sate cuceriri ale revoluției teh- 
nico-știintifice cere nu unui 
grup de aleși, ci fiecărui spe
cialist — spirit inventiv inova
tor, temeritate în gindire, pa
siune pentru cunoaștere. Ea 
duce implicit la înflorirea im
presionantă a creativității, a- 
ceastă dimensiune înalt morală 
a personalității omului nou. 
Poate fi cultivată, educată crea
tivitatea ? Ce mediu Întreține 
spiritul viu, iscoditor, perma
nent trăaz ? învătămintul stu
dențesc, ca să ne referim la un 
domeniu, dispune la ora aceas
ta de un veritabil sistem for
mativ, menit să valorifice la 
maximum potențialul creator al 
tinerei generații : cercuri știin
țifice, lucrări de cercetare fun
damentală și aplicativă, oră 
de proiectare șl activitate direct 
productivă, stații pilot, sesiuni 
științifice. întrebările acestei 
dezbateri se adresează unui 
grup de studenți din anul al 
V-lea al Facultății de mecani
că de la Institutul politehnic 
din București. O alegere deloc 
intîmplătoare dacă ținem seama 
că majoritatea dintre ei sînt 
deținători ai unor interesante și 
utile teme de cercetare, onorate 
cu premii la recenta sesiune ști
ințifică studențească. Primii 
pași spre creativitate i-au și 
făcut.

Stejerel Roșu : Să produci 
noul intr-un domeniu al expe
rienței umane, sigur, ține de o 
vocație. Aceasta este părerea 
mea. Se poate vorbi chiar de o 
predispoziție inventivă. Dar in 
aceeași măsură atitudinea crea
toare trebuie detectată, stimula
tă, ca scop în sine. Primul ar
gument ar fi acfesta : în virtu
tea calificării va trebui nu doar 
să ne exercităm o profesie, ci 
să gîndim in profesie.

— Termenii ți se par ireduc
tibili ?

— Neapărat. Creativitatea, că 
posibilitate de a recepta și rea
liza noul devine nu un adaos în 
meserie (vezi cite inovații are 
specialistul X) cit mai ales o 
atitudine de muncă, de avan
gardă în gindire. Foarte mulți 
dintre colegii mei năzuiesc să 
lucreze ca ingineri la Institu
tul de creație științifică și teh
nică, un avanpost al cercetării. 
E normal să aspire la o activi
tate pur științifică. Dar ciți vor 
ajunge la INCREST ? în ulti
mă instanță, îmi educ disponi
bilitățile creatoare in virtutea 
acelei convingeri după care în 
orice loc de muncă e nevoie de 
oameni care să vadă mai de
parte, Să bată la porțile noului, 
să le forțeze dacă va fi nevoie.

Studenții Stejerel Roșu și 
Gabriela Mihalache au primit 
la ultima sesiune științifică pre
miul I pentru comunicarea lor 
„Utilizarea energiei solare In a

gricultură și urbanistică". De ce 
au ales această temă ?

— Ne interesa pe amîndoi e- 
nergia solară, îmi răspunde Ga
briela M. Ideea lucrării a părut 
unora absurdă. Deținem noi ati
tea resurse de energie solară '! 
Tinerii cercetători nu numai că 
localizează zonele intens lumi
nate din Bărăgan și Dobrogea, 
dar dau și sistemele practice de 
captare a energiei solare. Am 
lucrat foarte mult, fiind ajutați 
îndeaproape de tovarășul con
ferențiar dr. ing. Mircea Caza- 
cu. Are foarte multe idei și la 
rîndul său încurajează lucrările 
cu un simbure de noutate. Sub
liniez această trăsătură, deoare
ce nu întotdeauna coordonatorii 
de lucrări îți cer să gindești per
sonal, să vii cu o contribuție 
proprie. Sarcina ta ar fi în a- 
cest caz să aduni materialul, să 
respecți schema și indicațiile și 
în final să realizezi o lucrare 
cuminte, de rutină, sortită să 
rămînă in sertarele institutului.

Colegii Gabrielei împărtășesc 
aceeași părere, precizînd că în 
raporturile ce se stabilesc Intre 
profesor și student, in emula
ția care se creează la nivelul 
fiecărei grupe se află cheia de
tectării și cultivării interesului 
pentru cercetare, rîvna de a cău
ta „căile aspre care nu duc tot
deauna spre stele". Dar, uneori 
pot să și ducă. Cercetătorul de 
cea mai înaltă valoare etică se 
împlinește alături de un disci
pol, capabil el însuși să înțe
leagă noul, să-1 susțină, să-i fie 
crez de viață.

„Mai mult, e foarte impor
tant. (Opinia aparține lui Dan 
Doljanu) ca încă de pe băncile 
facultății studentul să fie fami
liarizat cu o muncă de cerce
tare sistematică, finalizată prac
tic. purtind amprenta persona
lității sale. Obișnuința se stabi
lizează, proiectînd in viitor o 
calitate profundă, durabilă a 
specialistului de miine. Acesta 
este de altfel și unul din sen
surile pregătirii generale pentru 
viață a studenților. Numeroase
le lucrări și contracte de cer
cetare o validează.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
accentua in Raportul prezentat 
la Congresul al XI-lea că la 
baza întregului proces educa
tiv de formare a omului nou 
trebuie să așezăm munca, învă- 
țămîntul, știința, ca factori pri
mordiali ai activității umane, ai 
? regresului societății omenești.

n perioada actuală a exploziei 
de informații, a răspîndirii ului
tor de rapide a cunoștințelor 
tehnice, datorită mijloacelor de 
mass media. ciștigă tot mai 
mult teren, educația permanen
tă, autoinstrucția. Este bine să 
fii echipat cu un bagaj cit mal 
complet și solid de cunoștințe. 
Procesul de pregătire începe cu 
acest deziderat, „a ști cit mai 
mult", îl menține permanent dar 
vizează și alte domenii, incom
parabil mai importante pentru 
un viitor specialist : stilul pro
priu de muncă, independența în 
gindire, asimilarea noului, ini
țiativa creatoare, acele elemen
te care încă din procesul de în- 
vățămint fac mai accesibil dru
mul spre știință.

Dan Doljanu a realizat, in 
urmă cu un an. împreună cu Șt. 
Roșu o instalație experimentală 
care a stîrnit un deosebit inte
res, un element pneumatic re
produs de la dimensiunea de 
milimetru la scară mare pentru 
a putea fi încercat cu fluide. O- 
biectul cercetării se referea la o 
știință nouă, pneumonica, al 
cărei profil abia se întrezăreș
te. Elementele fluidice propuse 
de ei se pot folosi cu succes in 
automatizarea proceselor nucle
are, la temperaturile înalte ale 
cuptoarelor mari. Dan Doljanu 
își continuă lucrarea.

— Dacă ai apucat pe un drum 
mergi pină la capăt, trebuie 
să-ți urmezi vocația.

— Dar dacă drumul nu e bun ?
— Am datoria să verific, pri

ce supoziție trebuie demonstra
tă matematic.

Ajuns cu unul din proiecte în 
faza de a-1 aplica la întreprin
derea de mecanică navală din 
Constanța, Ștefan Popescu, u- 
nul din cei mai buni studenți ai 
grupei 553 A, nu-și putea as
cunde bucuria.

— Știți ce înseamnă să-ți vezi 
un proiect pe mina a zeci de 
oameni ? Am uitat și de emo
ția repartizării. B'acultatea m-a 
ajutat mult să-mi pot aplica 
studiul la care lucrez încă din 
anul al treilea. Pot să spun că 
aceasta este una din condițiile 
de stimulare a creativității : să 
ai posibilitatea în timp să-ți e- 
valuezi forțele, continuitate in 
ceea ce faci și, în ultimă in
stanță, să te verifici în mod 
practic.

Personalitatea viitorului spe
cialist, astăzi doar student la 
Politehnică, abia acum se plă
mădește. Nu toți năzuiesc spre 
un institut de cercetare, inter
locutorii mei pomenesc, cu gîn- 
dul la viitoarele locuri de mun
că, de Reșița, Brașov, acolo un
de se produc echipamentele 
pentru viitoarele hidrocentrale. 
S-ar putea ca peste cîțiva ani 
numele unora dintre ei să se 
afle în echipa de elită a Insti
tutului de creație științifică și 
tehnică. Sarcinile mari ale eta
pei următoare impun însă și 
specialistului din uzină sau 
șantier să folosească cercetarea 
ca un instrument indispensabil 
in meserie. Ar trebui să reven
dicăm și noi. inginerii, spuneau 
ei, acel legămint al medicilor 
care, înainte de a-și primi di
ploma promit să se instruiască 
întreaga lor viață. Necesitatea 
de a te perfecționa continuu, de 
a asimila rapid cuceririle știin
ței, de a recrea noul devine în 
zilele noastre o normă de etică 
profesională. Ștefan Popescu 
mă anunța' la încheierea aces
tei dezbateri : „Săptătnina vii
toare mă duc la Constanța pen
tru măsurători". încă o idee, 
pornită firav, de la planșeta u- 
nui student, a reușit să învingă

LUCIA HOSSU

INSTITUTUL DE
anunță scoaterea

Facultatea de învățămînt 
pedagogic

Catedra de științe sociale 
și filologie

— Lector, disciplina Econo
mie politică, poz. 12.

— Lector, disciplina Filozo
fie, poz. 14.

— Asistent, disciplina Limba 
franceză, poz. 27.

— Asistent, disciplina Limba 
engleză contemporană, 
poz. 31.

Catedra de științe natura
le, agricole și educație 
fizică

— Profesor, disciplina Biolo
gie generală, genetică si 
ameliorare, poz. 2.

— Asistent, disciplinele Edu
cație fizică și Gimnastică, 
poz. 24.

Catedra de matematică- 
fizică-chimie

— Lector, disciplina Mate
matici superioare, poz. 7.

— Lector, disciplina Mate
matici superioare, poz. 9.

— Lector, disciplinele Bio
chimie și mijloace audio
vizuale, poz. 11.

— Lector, disciplinele Geo
metrie analitică și diferen
țială, Matematici Supe
rioare, Analiză matema
tică, Astronomie, poz. 13.

PRIMIRE

LA C.C. AL P.C.R.
Luni, 2 decembrie, tovarășul 

Iosif Uglar, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a pri
mit delegația Frontului Patriotic 
Laoțian, condusă de Saly 
Vongkhamsao, membru al C.C. al 
Frontului, care a participat 
la lucrările Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist 
tiomân.

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

VIZITĂ

Primarul general al orașului 
Bonn. Peter Kraemer, a sosit 
luni după-amiază în Capitală, 
la invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

La sosirea pe aeroportul Oto- 
peni, în întîmpinare au venit 
Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, loan Botar, 
secretar general al I.R.R.C.S. și 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București.

în cursul aceleiași zile, oas
petele a făcut o vizită la Con
siliul popular al municipiului 
București, unde a avut o între
vedere cu Gheorghe Cioară, și 
membri ai Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular muni
cipal.

Seara, primarul general al 
Capitalei a oferit un dineu, în 
onoarea primarului orașului 
Bonn.

SOSIRI 

ÎNVĂȚĂMiNT SUPERIOR PITEȘTI 
ia concurs a următoarelor posturi:

merțului cu România, condusă 
de Bengt Nilssbn, președintele 
Comitetului, vicepreședinte al 
concernului Johnson, a sosit, 
luni după-amiază, în Capitală.

FESTIVITATE
La Ambasada Franței din 

București a avut loc, luni seara, 
festivitatea îhmîhării titlului de 
cavaler al ordinului „Les Palmes 
Academiques", conferit de gu
vernul francez acad. prof. dr. 
Ana Aslan.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
feepublica Populară Bulgaria, 
condusă de Anton Toncev, 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al U.T.C.D., care, la in
vitația Uniunii Tineretului 
Comunist, va face o vizită in 
țara noastră.

La sosire, delegația U.T.C.D. 
a fost Salutată de tovarășul 
Nicolae Bojan, adjunct de șef 
de secție la C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C. al U.T.C.

A APARUT: ALMANAHUL 
LITERAR 1975 !

în cuprins : • Antologie
de literatură contemporană ;
• Ancheta Almanahului : Mis
teriosul Mateiu ; • Meridiane 
lirice ; • Interviuri cu Salvador 
Dali, Franțoise Sagan, Alain 
Bosquet ; • Umor ; • Sport ;
• O povestire de groază semna
tă de Hitchcock ; • Anecdotică 
literară ; Ion Barbu la Capșa, 
H. Bonciu ; • Cenacluri de altă
dată : • Texte inedite de T. Ar- 
ghezi, Lucian Blaga, - Bazil Mun- 
teanu ; • Reproduceri de artă 
color.

LA TOATE CHIOȘCURILE 
DE DIFUZAREA PRESEI — 

ALMANAHUL LITERAR 1975 — 
un cadou plăcut și instructiv.

lor și Tehnologia materia
lelor, poz. 22.

— Asistent, disciplinele Con
strucția și exploatarea dis
pozitivelor și Desen teh
nic, poz. 23.

Candidați! la concurs vor 
depune la secretariatul Rec
toratului Institutului de in- 
vățămînt superior Pitești, 
B-dui R.S.R. nr. 58, in ter
men de 30 de zile (pentru 
posturile de profesor, lector, 
șef lucrări) și de 15 zile 
(pentru cele de asistent) de 
la data publicării acestui 
anunț în Buletinul Oficial 
cererea de înscriere la care 
vor anexa, in dubiu exem
plar, actele ș! lucrările pre
văzute de Legea nr. 6 pri
vind Statutul personalului 
didactic din R.S.R., publicată 
în Buletinul Oficial partea 
I, nr. 33 din 15 martie 1969 
și de Instrucțiunile Ministe
rului Educației și învăță- 
mintului nr. 84 539/1969.

Pentru ocuparea posturilor 
dc asistent!, candidați! vor 
depune și o adeverință din 
care să rezulte că au efectuat 
stagiul legal după reparti
zare.

Concursul se va tine la 
Rectoratul institutului in ter
men de 60 de zile de la ex
pirarea termenului de în
scriere pentru posturile de 
profesor, lector, șef lu
crări și de 15 zile pentru 
posturile de asistent.

Duminică și luni, delegații de 
peste hotare care au participat 
la lucrările Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român au vizitat unități eco
nomice și agricole, obiective 
social-culturale. Delegația Parti
dului Cetor ce Muhcesc din 
Vietnarh, condusă de Nguyen 
Van Tran, secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc

Plecarea unor delegații 
participante la Congresul P.C.R.

în cursul zilei de luni aU con
tinuat să părăsească Capitala 
delegații și reprezentanții unor 
partide comuniste și muncito
rești, socialiste și progresiste 
care au participat Ia lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului :

Delegația Partidului Muncii 
din Coreea, condusă de Kith 
Dong Ghiu, membru al Comite-

■ -

Reuniune internațională la București
începînd de luni, Bucureștiul 

Oferă găzduire „Reuniunii dfe 
promovare a investițiilor și de 
consultări tehnologice pentru 
industria chimică în țările în 
curs de dezvoltare".

La această manifestare, ale 
cărei lucrări au loc sub egidă 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), în colaborare cu 
Centrul O.N.U.D.I. — România, 
participă peste 150 de reprezen
tanți ai unor instituții și agenții 
guvernamentale, ai unor firme 
industriale, de proiectări și eco
nomice, experți, oameni de afa
ceri din circa 50 de țări din Eu
ropa, Asia, Africa și America. 
Din partea țării noastre sînt 
prezenți la lucrările reuniunii 
reprezentanți ai unor ministere, 
bănci și instituții centrale, spe
cialiști în domeniul proiectării 
și cercetării pentru industria 
chimică.

Erap prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in capi
tala ț&rii noastre, alți membri 
ai corpului diplomatic.

/
FINALA CAMPIONATULUI 

NAȚIONAL DE ȘAH
Ultimele runde ale finalei 

Campionatului masculin indivi
dual de șah au reușit să clarifi
ce, într-o oarecare măsură, si
tuația din fruntea clasamentu
lui. Acum este evident că la o 
desfășurare normală a celor trei 
runde ce au mai rămas pină la 
încheierea turneului, învingăto
rul acestui concurs poate fi nu
mai Gh. Mititelu sau A. Urzică. 
Acești doi maeștri au in mo
mentul de față un avans de 1,5 
puncte, practic irecuperabil, față 
de urmăritorii cei mai apropiați. 
Interesant de remarcat este fap
tul că, în ultimelfe runde, atît 
Mititelu cit și Urzică și-au pu
tut permite o tactică de aștep
tare, remizînd partidele pe care 
le aveau de susținut, fără a-și 
asuma prea multe riscuri și, to
tuși, plutonul nu a putut să-i â- 
jUngă! Aceasta s-a datorat în 
mare măsură faptului că unul 
din favoriții potențiali ai acestei 
finale, fostul campion al Româ
niei in 1972, ploieșteanul C. Par- 
toș a avut în ultimele runde o 
scădere evidentă de formă, pier- 
zînd surprinzător la Buză și in- 
trerupînd în poziție foarte difi
cilă cu Stanciu. în ciuda unei 
reveniri spectaculoase, maestrul 
ȚJngureanu — în urmă cu cîțiva 
ani una din piesele de bază ale 
lotului olimpic al României — 
nu poate ajunge decît pe locul 
trei, după disputarea întrerupe
rilor, la distanța de 1,5 puncte, de 
actualii lideri. La un salt în cla
sament pot spera, tot după dis
putarea acestor Întrerupte, maeș
trii Vaisman, Stanciu și Pavlov. 
Trebuie consemnat, de aseme
nea, jocul spectaculos și plin de 
inventivitate făcut de Ilijin, care 

din Vietnam, a vizitat Șantierul 
naval Galați, cartiere noi și o- 
biective social-culturale din a- 
cest oraș ; delegația Uniunii 
pentru Progres Național din 
Burundi, condusă de Makakwe 
Wilson, membru al C.C. al 
UPRONA, și delegația Uniunii 
Poporului African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.) din RhodeSia. con
dusă de Machel Malodre, mem

tului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.C. ; delegația Partidului 
Comunist din Ecuador, condusă 
de Pedro Saad, secretar general 
al partidului ; delegația Parti
dului Comunist Finlandez, 
condusă de Erkki Rautee, mem
bru al Biroului Politic al P.C. 
Finlandez; reprezentantul Parti
dului Comunist din Columbia, 
Alvaro Vasquez, membru âl

în cadrul ședinței de inaugu
rare a reuniunii, cei prezenți au 
fost salutați de Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
K. Adusei-Poku, reprezentant 
al directorului executiv âl 
O.N.U.D.I., șeful secției de pro
movare industrial-financiară și 
a investițiilor a O.N.U.D.I., 
B. R. Devarajan, reprezentant 
la București al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dez
voltare, Alexandru LUngu, di
rector al Centrului Comun 
O.N.U.D.I. — România. La des
chiderea lucrărilor, reprezen
tantul directorului executiv al 
O.N.U.D.I., K. Adusei-Poku, a 
subliniat: „Această reuniune e 
o nouă, dovadă nu numai a ge
nerozității și ospitalității guver
nului și poporului român, ci și 
a sprijinului și Încrederii lor în 
principiile și idealurile Națiuni
lor Unite. Doresc să exprim Gu
vernului României, poporului a- 
eesței țări, sincera noastră recu
noștință pentru modul în care a 
sprijinit organizarea acestei 
reuniuni".

II

constituie, după părerea mea, 
una dintre revelațiile acestei fi
nale. Din păcate, continuă să 
joace destul de slab doi dintre 
jucătorii tineri talentați — Ghin
dă și Șubă — de la care antre
norii lotului național așteptau, 
desigur, mai mult. în rest, ar 
mai fi de remarcat rocada din 
ultima parte a clasamentului, 
prin care bucureșteanul Grhn- 
berg a scăpat de lanterna roșie 
pe care, după toate probabilită
țile, o Va prelua debutantul — în 
finală — Macarie. Ultimele trei 
runde ale concursului se anunță 
foarte disputate, avînd în vede
re că cei doi lideri, Mititelu și 
Urzică, vor întîlni adversari de 
valoare sensibil egală, ceea ce 
face orice pronostic foarte difi
cil. Dar iată și clasamentul după 
runda a XlV-a: Mititelu, Urzi
că 10, Partoș 8 (2), Ungureanu 
(1). Radovici 7.5, Pavlov, Ilijin, 
Vaisman (1) 7 etc.

FLORIN GHEORGHIU

• HANDBAL — La Vilnius și 
Kaunas au început întrecerile 
unui turneu internațional mas
culin de handbal, la care partici
pă și selecționata de tineret a 
României. în primul joc susți
nut, handbaliștii români, care 
evoluează în grupa preliminară 
de la Vilnius, au întilnit for
mația de tineret a U.R.S.S., pe 
care au învins-o cu scorul de 
15—14 (7—9). Cel mai bun jucă
tor al echipei i^mftne a fost 
Licu, autorul a opt goluri. 

bru al Consiliului Revoluționar 
al Z.A.P.U., au vizitat, luni, 
Schela de extracție a țițeiului 
Sift Boldești și întreprinderea 
agricolă de stat „Valea Călugă
rească" din județul Prahova. 
De asemenea, membrii unor 
delegații din America Latină 
au vizitat Cooperativa agricolă 
de producție din comuna Gîr- 
bovi, județul Ilfov.

Comitetului Executiv, secretat 
al C.C. al P.C. din Columbia ; 
Delegația Partidului Cohgolez al 
Muncii, condusă de Jean Ganga 
ZârtzdU, secretat al C.C. al parti
dului ; delegația Partidului Co
munist din salvador, condusă de 
Schafik Jorge Handal, se
cretar general al partidu
lui ; delegația Partidului A- 
vangărzli Populare din Costa 
Rica, condusă de Humberto 
Vargas Carbonell, secretar gene
ral adjunct al partidului ; dele
gația Congresului pentru Inde
pendența Madagascarului, con
dusă de Richard Andriamanjato. 
președintele A.K.F.M. ; delega
ția Partidului Comunist din 
San-Marino, condusă de Um
berto Barulli, secretar general 
al partidului ; delegația Parti
dului Libertății din Sri-Lanka 
condusă de Ananda Sirisena, 
membru al C.C. al partidului, 
deputat ; delegația Partidului 
Comunist Brazilian, condusă da 
Sofia Ribeiro, membru al C.C. 
al partidului ; delegația Mișcă
rii de Acțiune Populară Uni
tari — Muncitorească Țărăneas
că din Chile, condusă de En
rique Coreea, secretar general 
adjunct al mișcării ; delegația 
Partidului Muncii din Guate
mala ; delegația Partidului Baas 
Arab Socialist — Organizația 
din Liban, condusă de Assem 
Kansou, secretar general ; dele
gația Partidului Liberal Auten
tic din Liberia, condusă de Isâc 
David, președintele organizației 
de partid din Comitatul Cape 
Mount, senator ; Mosquera Al
varo. membru al C.C. al P.C. 
din Columbia, membru al dele
gației revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului".

POLO:

CU GÎNDUL 
LA FINALA C.C.E.

Ultimele jocuri ale diviziei A 
de polo, disputate la Cluj, au 
fost dominate de formația Di
namo (antrenor Anatol Grințes- 
cu), care s-a detașat de celelalte 
competitoare și a cucerit, pentru 
a 17-a oară, titlul de campioană 
națională. Referindu-se la în
trecerile din primul eșalon, se
cretarul general al federației de 
specialitate. Mihai Constantin, 
ne-a declarat : „La ora actuală, 
dinanloviștii se prezintă cu un 
lot omogen, bine pregătit, care 
s-a impus in campionatul națio
nal șl a obținut o serie de re
zultate bune în ultimele con
fruntări internaționale. Jocurile 
de Ia Cluj au constituit o nouă 
și utilă verificare pentru polo- 
iștii din Ștefan cel Mare, care 
vor participa, săptămina aceasta, 
la finala celei de-a 12-a ediții a 
„Cupei campionilor europeni".

în vederea acestor jocuri, Di
namo va pleca miercuri seară 
la Belgrad, deplasînd un lot de 
11 jucători, printre care se nu
mără : Frățilă, Stancu (por
tari). Zamfirescu, Nasiasiu. La- 
zăr. Rus, Răducanu și Popescu.

M. L.

• PATINAJ — în cadrul con
cursului internațional de patinaj 
viteză, care se desfășoară in 
Berlinul occidental, Klaus Kna- 
eur (R. D. Germană) a clștigat 
proba de 500 m cu 40”57/100, in- 
treeîndu-i pe norvegienii Per 
Bjoerang 40”60/100 și Ole Iver
sen — 40”69/100. în proba simi
lară feminină, sportiva canadia
nă Cathy Priestner — 44”29/100 
a învins-o pe campioana olimpi
că Monika Pflug-Holzner (R.F. 
Germania).

TINERI:
în cadrul acțiunii „TINERILOR, CĂRȚI — PRIETENI 

PENTRU O VIAȚA", vă puteți procura, la alegere, prin dl- 
fuzorii din Întreprinderi sau instituții, cărți politice, tehnice, 
de informare, beletristice, de artă, sport și turism, utile lăr
girii orizontului politic și ideologic, pregătirii și perfecționării 
profesionale, îmbogățirii culturii generale.

Tinerii care tși vor procura — in condiții de plată avanta
joase — cărți in valoare de cel puțin 100 lei vor participa 
GRATUIT la tragerea la sorți a tichetelor ce li se eliberează 
de către difuzori.

Vor fi acordate 1 200 premii in cărți.
Pentru informații suplimentare adresați-vă dlfuzorllor de 

cărți din întreprinderea sau instituția dv.

CENTRALA DE APROVIZIONARE Șl LIVRARE 

A PRODUSELOR CHIMICE BUCUREȘTI, 
Șos. Viilor nr. 85-87, sectorul 5, caută :

— Inginer termoenergetie
— Inginer mecanic — întreținere utilaje și mijloace de 

transport
— Inginer transporturi auto
— Economist prețuri, plan financiar
— Contabil
— Revizori tehnici auto
— Mecanici auto — motoare diesel —
— Electricieni auto — motoare auto diesel —
— Muncitori necalificați pentru a lucra in depozite.
Relații la telefonul 23 88 20 interior 15 sau 41.

Concedii reconfortante în luna 
decembrie prin oficiile județene 

de turism

OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM din infreaga țară o- 
feră locuri la tarife reduso 
pentru odihnă în stațiunile 
Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Poiana Brașov și în celelalte 
stațiuni balneoclimaterice 
din țară, cu cazare în vile 
și hoteluri, pină la data de 
20 decembrie a.c.

Tot pînă la această dată 
s-au pus în vînzare și bilete 
pentru cură balneară în sta
țiunile : Balvanyos, Borsec, 
Călimănești-Căciulata, Co- 
vasna, Eforie Nord, Hercu- 
lane (hotel), Moneasa, Man
galia (noul sanatoriu bal

near), Sîngeorz, Slănic Mol
dova, Sovcita, Tușnad, Vatra 
Dornei, Vîlcele.

Posesorii biletelor de o- 
dihnă sau cură balneară 
beneficiază și de o reducere 
cu 50% la tariful de trans
port pe C.F.R. sau I.T.A.

Din stațiuni se organizea
ză numeroase și atractive 
excursii în împrejurimi.

Procurarea biletelor se 
face de la toate OFICIILE 
JUDEȚENE DE TURISM din 
țară și de la filialele între
prinderii de turism, hoteluri 
și restaurante din București. 

PUBLITURISM

„ÎNTREPRINDEREA DE CALCULATOARE ELECTRONICE" 
CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, STR. ING. GEORGE CONSTAN- 
TINESCU, NR. 2, SECTOR 2 - PLATFORMA INDUSTRIALA 
PIPERA, ORGANIZEAZĂ PENTRU ÎNTREPRINDEREA DE 
ECHIPAMENTE PERIFERICE NECESARE CALCULATOARE
LOR ELECTRONICE r

CURSURI DE CALIFICARE 
pentru meseriile!

- lăcătuș ajustor
- lăcătuș mecanic
- strungar
- frezor-rabotor
- rectificator
- sudor
- tratamentist

Cursurile durează între 5-8 luni și în această perioadă 
participanții sînt remunerați conform H.C.M. 2105/1969.

înscrierile și încadrările se fac zilnic între orele 9-13 pînă 
la 25 decembrie 1974, pe baza următoarelor acte :
- Certificat de naștere, copie și original ;
- Certificat de absolvire a școlii generale, copie și ori

ginal ;
- Buletin de analiza slngelui și examen pulmonar;
- Cartea de muncă (unde este cazul) ;
- Repartizarea de la Forțele de muncă.
Nu se primesc absolvenți ai școlii generale care au ter

minat 8 clase în anul 1974 și care la data absolvirii aveau 
vîrsta sub 16 ani.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA TELEFON =33 67 60 
interior = 174

MIJLOACE DE TRANSPORT =
- Autobuzele = 101, 104, 106.
- Tramvaiul : 16.

K-fiv *i

PREȚUL: 
1 800.
2 500 lei' — tip mobilă

■■ * Hi
Mașina de. cusut „ILEANA" 

execută, printre altele, și fiwă" 
? Iuri cu tighel din, doua fire, 

coase „înainte și înapoi, iar ' 
nrin montarea unor occeșorii, 
stopează și brodează...

•; Mașina de cusut „ILEANA" 
tip masă sau țip mobilă' se 
vinde și cu plata’in 18 rate lu- 

. nare, cu un aconto de 20%? ’
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
® Delegafia Partidului Muncii o Delegafia Partidului Socialist Arab Baas

din Coreea din Irak
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni, delegația Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de 
Kim Dong Ghiu, membru al Co
mitetului Politic, secretar al C.C. 
al partidului, care a participat 
la lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

La întrevedere au participat 
tovarășii Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, 
Pak Zung Guc, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, un salut prietenesc și cele 
mai calde felicitări pentru re
alegerea sa în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Kim Ir Sen 
un cordial salut, cele mai bune 
urări de sănătate, iar poporului 
coreean prieten succes deplin în 
construirea socialismului și în 
unificarea pașnică a patriei sale. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
relevat, totodată, că prezența

® Tovarășul Pedro Saad, secretar general

delegației Partidului Muncii din 
Coreea la Congresul comuniștilor 
români este o nouă expresie a 
bunelor relații dintre cele două 
partide, țări și popoare.

In cadrul întrevederii, a fost 
exprimată satisfacția față de dez
voltarea ascendentă, în toate do
meniile, a relațiilor frățești, de 

prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană. De ambele părți a fost 
reafirmată hotărîrea de a amplifi
ca și extinde aceste relații, în spi
ritul acordurilor și înțelegerilor 
convenite între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, în in

teresul popoarelor român și co
reean, al cauzei generale a păcii 
și socialismului.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale de 
interes comun.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni după-amiază, pe 
conducătorul delegației Partidu
lui Socialist Arab Baas din Irak, 
Jafer Kassim Kamudi, membru 
supleant al oonducerii regionale 
a partidului, care a participat la 
cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

La întrevedere, desfășurată 
într-o ambianță cordială, priete
nească, a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, 
ambasadorul Irakului la Bucu
rești.

Conducătorul delegației a a- 
rătat că are deosebita plăcere de 
a transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie 
din partea președintelui Repu
blicii Irak, secretar general al 
conducerii regionale a Partidului 
Socialist Arab Baas, Ahmed Has
san Al-Bakr.

în numele Partidului Socialist 
Arab Baas din Irak, Jafer Kas
sim Kamudi a exprimat cele mai 
sincere felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
realegerii în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut 
prietenesc președintelui Ahmed 
Hassan Al-Bakr, a urat, în nu
mele său, al conducerii Parti
dului Comunist Român, noi suc
cese în activitatea Partidului So
cialist Arab Baas din Irak, iar 
poporului irakian prieten progres 
și bunăstare.

Secretarul general al P.C.R. a 
apreciat că participarea delega
ției irakiene la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres reprezintă 
o expresie a bunelor raporturi de 
colaborare dintre cele două par
tide și țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că Partidul Comu

nist Român se pronunță pentru 
o largă colaborare cu partidele 
revoluționare, progresiste și de
mocratice, în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru o 
nouă ordine politică și econo
mică internațională.

în cadrul întrevederii, a fost 

exprimată dorința comună pen
tru extinderea relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Arab Baas din 
Irak, dintre România și Irak, în 
interesul ambelor popoare, al 
dezvoltării pe multiple planuri 
a colaborării și cooperării ro- 
mâno-irakiene.

al P. C. din Ecuador ® Delegafia Partidului Comunist
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, s-a 
întîlnit, luni, cu tovarășul Pedro 
Saad, secretar general al Parti
dului Comunist din Ecuador, 
care, în fruntea unei delegații a 
P. C. din Ecuador, a participat 
la lucrările Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

La întîlnire a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru su 
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C al P.C.R.

Tovarășul Pedro Saad a ex
primat profunda sa gratitudine 
pentru invitația de a participa la 
Congresul al XI-lea al P.C.R. și 
a rugat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să primească cele mai 
sincere și mai calde felicitări din 
partea conducerii P.C. din Ecu
ador, a sa personal, pentru rea
legerea în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Co
munist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a rugat pe tovarășul 
Pedro Saad să transmită, din 
partea conducerii P.C.R., a sa 
personal, un cald salut comuniș
tilor din Ecuador, urări de noi 
succese în activitatea lor, pusă în 
slujba marilor idealuri ale po
porului ecuadorian.

în timpul convorbirii, au fost 
relevate cu satisfacție bunele re
lații existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist din Ecuador, precum și do

rința comună de a le extinde și 
diversifica, în interesul ambelor 
popoare, al dezvoltării cooperării 
și colaborării pe multiple pla
nuri între România și Ecuador, 

al cauzei păcii, socialismului și 
înțelegerii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

din Chile
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni 
seara, delegația Partidului 
Comunist din Chile, condu
să de Rodrigo Rojas, mem
bru al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. din Chile, care 
a participat la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.

La primire a luat parte to
varășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rugat pe oaspeți să transmi
tă un salut călduros tuturor 
tovarășilor chilieni care luptă 
în condiții grele, de teroare, 
să-l asigure de solidaritatea și 
sprijinul deplin al Partidului 
Comunist Român, subliniind 
că partidul nostru, poporul 
român, continuă să fie alături

• Delegafia Partidului Socialist

de lupta dusă de comuniști, de 
socialiști, de toate forțele pa
triotice progresiste pentru

restabilirea drepturilor demo
cratice în Chile.

întrevederea s-a desfășurat

într-o atmosferă deschisă, to
vărășească, de cordială prie
tenie.

• Delegafia Partidului Congolez din Chile

al Muncii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, luni dimineața, delega
ția Partidului Congolez al Muncii, 
condusă de Jean Ganga Zanzou, 
secretar al Comitetului Central 
al partidului, care a participat la 
lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Conducătorul delegației a sub
liniat că folosește acest plăcut 
prilej pentru a transmite tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Partidului 
Congolez al Muncii și al Repu
blicii Populare Congo, Marion 
N’Gouabi, a întregului partid, 
cele mai calde felicitări cu ocazia 
realegerii în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român

Conducătorul și membrii de
legației au reafirmat sentimen
tele de profundă gratitudine și 
recunoștință pentru sprijinul fră
țesc pe care Partidul Comunist 
Român, guvernul român l-au 
acordat Republicii Populare 
Congo și Partidului Congolez al 
Muncii în activitatea consacrată 
propășirii țării, edificării unei

vieți noi, manifestîndu-și dorința 
ca bunele relații româno-congole- 
ze să cunoască o extindere și mai 
mare în viitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit călduros pentru fe
licitările și urările adresate, și-a 
exprimat satisfacția pentru parti
ciparea delegației congoleze la 
Congresul P.C.R. și a rugat pe 
oaspeți să transmită președinte
lui Marien N'Gouabi, celorlalți 

membri ai conducerii Partidului 
Congolez al Muncii, întregului 
popor congolez prieten un salut 
cordial, împreună cu urări de 
suoces în dezvoltarea economică 
și socială independentă a țării, pe 
calea bunăstării și fericirii.

Secretarul general al P.C.R. și-a 
exprimat convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
partidele și țările noastre se vor 
adinei și amplifica continuu, că 

acordurile existente între Româ
nia și Republica Populară Congo 
se vor realiza în bune condițiuni. 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, colaborării și înțe
legerii internaționale.

întrevederea, la care a partici
pat tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Luni seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit delegația 
Partidului Socialist din Chile, 
condusă de Jaime Suarez, mem
bru al Comisiei Politice a C.C 
al partidului, care a participat la 
lucrările Congresului al XI-lea a! 
P.C.R.

La întrevedere a luat parte to
varășul Ștefan Andrei, membru 
upleant al Comitetului Politic 
Ixecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea secretaru
lui general al Partidului Socialist 
din Chile, Carlos Altamirano, un 
cordial salut. Oaspeții au mulțu
mit, de asemenea, pentru ospita
litatea și ajutorul solidar de care 
se bucură în România numeroși 
cetățeni chilieni, care, în îm
prejurări vitrege, au trebuit să-și 
părăsească țara.

Conducătorul delegației chilie
ne a adresat calde felicitări tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
realegerea sa în funcția de secre
tar general al P.C.R., urindu-i 
suoces deplin în îndeplinirea a- 
cestei înalte misiuni.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Carlo*

Altamirano, tuturor socialiștilor 
chilieni, un călduros salut, urări 
de succes în lupta lor pentru 
binele și fericirea poporului chi
lian. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat și cu acest prilej sen
timentele de solidaritate militan
tă, întregul sprijin al P C.R., al 
întregului popor român, față de 
lupta socialiștilor chilieni, a ce
lorlalte forțe democratice și pro
gresiste din Chile, pentru înce

tarea prigoanei antidemocratice, 
pentru restabilirea ordinii con
stituționale în patria lor.

în cadrul întrevederii a avut 
loc un schimb de păreri pri
vind situația din Chile, precum 
și unele probleme internaționale 
de interes oomun. în aoest con
text, a fost subliniată, de ambe
le părți, neoesitatea unirii pe 
plan național și internațional a 
tuturor forțelor revoluționare, 

democratice și progresiste în lup
ta pentru democrație, pace și 
progres social.

De ambele părți a fost ex
primată dorința de a dezvolta re
lațiile de prietenie, de solidaritate 
militantă dintre P.C.R. și P.S. din 
Chile, în interesul celor două 
partide și popoare.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o ambianță cordială, prie
tenească.
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O.N.U.: Poziția României 
față de proiectul „Cartei 
drepturilor și obligațiilor 
economice ale statelor”

Conferința Uniunii

Naționale
a Studenților

din Marea Britanie

în ședința de luni dimineață a Comitetului pentru problemele 
economice a fost prezentată poziția României față de proiectul 

- • - șj obligațiilor economice ale statelor", docu-
trecută, formează
Adunării

„Cartei drepturilor 
ment care, de joia 
cestui organism al Generale

obiectivul 
a O.N.U.

dezbaterilor a-

noastre aReprezentantul țării 
apreciat că proiectul Cartei răs
punde necesității creării unui 
nou sistem internațional de re
lații economice și comerciale 
între state și se înscrie ca un 
aport semnificativ de certă va
loare politică al O.N.U. la re- 
definirea cadrului de funcționa
re a economiei mondiale. El a 
relevat faptul că, încă în pri
mul său capitol, Carta defineș
te principiile care trebuie să 
guverneze relațiile economice, 
politice și de orice altă natură 
între state : suveranitatea, inte
gritatea teritorială și indepen
dența politică a statelor, 
egalitatea suverană a state
lor, neagresiunea, neinterven
ția, cooperarea internațională 
pentru dezvoltare etc. Sînt .prin
cipii a căror respectare consti
tuie o cerință fundamentală a 
instaurării unor relații econo
mice echitabile și dezvoltării 
unei largi cooperări între toate 
țările lumii.

Subliniind importanța pe care 
o acordă România prevederilor 
Cartei privind- datoria statelor 
de a favoriza lărgirea și libe
ralizarea comerțului mondial și 
de a acționa în acest scop pen
tru eliminarea progresivă a ob
stacolelor și discriminărilor de 
orice natură care afectează 
schimburile internaționale, re
prezentantul român a arătat că 
traducerea în viață a unor ase
menea prevederi va aduce o 
contribuție de seamă la așeza
rea pe baze noi, juste și echi
tabile, a circuitului global de 
valori materiale. De asemenea, 
el a relevat însemnătatea pre
vederii Cartei vizînd dreptul 
statelor de a beneficia de avan
tajele progresului științei _și 
tehnologiei în scopul acceleră^ 
rii dezvoltării lor economice și 
sociale, arătînd, totodată, că a- 
cesta este unul din principiile 
a cărui promovare a constituit 
întotdeauna un obiectiv princi-

activității
O.N.U. și

României în 
al instituțiilor

pal al 
cadrul 
din sistemul O.N.U.

în încheiere, el a evidențiat 
contribuția adusă de România 
la activitatea de elaborare a 
Cartei și colaborarea strînsă a 
țării noastre cu „grupul celor 
77“ în procesul de redactare și 
dezbatere a acestui document, 
exprimînd, totodată, satisfacția 
delegației României de a vedea 
înscrise în Cartă propunerile și 
sugestiile avansate de țara 
noastră.

r ! Un
cont

Remaniere
Lima

Cabinetul peruan este în 
curs de remaniere conform 
mecanismului de reînnoire a 
componenței echipei ministe
riale stabilit de guvernul for
țelor armate — informează 
agenția Prensa Latina.

Astfel, în funcția de minis
tru al muncii a fost numit 
generalul Dante Poggi Mo
ran, qare îl înlocuiește pe ge
neralul Pedro Sala Orosco, 
aflat în retragere. în cursul 
acestei luni, generalul Alfre
do Carpio va părăsi guvernul 
din aceleași rațiuni, fiind în
locuit cu generalul Ramon 
Miranda Ampuero ca minis
tru al educației — în prezent 
comandantul „Centrului pen
tru instrucție militară" 
președinte al „Agenției

Și 
de 

stat pentru telefoane". Ami
ralul Guillermo Faura va de
veni ministrul și comandan
tul marinei.

La sfîrșitul lunii ianuarie 
1975, primul ministru, minis
trul apărării .și comandantul 
general al armatei, generalul 
Edgardo Mercado Jarrin, va 
fi înlocuit în toate cele trei 
funcții de generalul Fran
cisco Morales Bermudez.

La aceste schimbări se a- 
daugă numirea recentă în 
funcțiile de miniștri ai agri
culturii și comerțului a ge
neralilor Enrique Gallegos 
Venero și, respectiv, Luis 
Arias Graziani.

echilibru

Takeo Miki, virtual succesor 
al lui Kakuei Tanaka

Delegații la conferința Uni
unii naționale a studenților 
din Marea Britanie, desfășu
rată la Margate, au salutat 
mutațiile semnificative în di
recția destinderii care s-au 
produs în ultima vreme în 
lume. Raportul Comitetului 
Executiv al acestei organi
zații, care numără aproxi
mativ 680 000 de membri, a 
salutat victoriile din acest 
an ale forțelor democratice 
într-o serie de țări și a con
damnat 
nare din 
globului. _ .
rință au salutat deosebit de 
călduros rezoluția de solida
ritate cu popoarele din Indo
china și au cerut încetarea, 
de către regimul saigonez, a 
încălcării Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului.

Fostul vicepremier, Takeo 
Miki, este considerat virtual vii
torul președinte al Partidului 
Liberal-Democrat — de guver- 
nămînt — și primul ministru al 
Japoniei, ca urmare a acceptă
rii, in cursul zilei de luni, de 
către principalele fracțiuni și 
personalități liberal-democrate 
a planului propus de vicepre-

regimurile reacțio- 
diferite regiuni ale 
Delegații la confe-

care să țină
de interesele tuturor”
Interviul președintelui Algeriei

DECLARAȚIILE 
PREȘEDINTELUI MAKARIOS

• PREȘEDINTELE CIPRU
LUI arhiepiscopul Makarios, a 
declarat ziariștilor că discuțiile 
purtate cu oficialitățile grecești 
au fost marcate de un acord de
plin. întrevederile — a spus el 
— s-au soldat cu elaborarea u- 
nei linii politice comune, ale că
rei detalii vor fi prezentate o 
dată cu difuzarea comunicatului 
comun.

Șeful statului cipriot urmează 
să revină în insulă, după cum 
s-a anunțat, la 6 decembrie. In 
cursul intilnirii cu ziariștii el a 
precizat, în această perspectivă, 
că nu este descurajat de difi
cultățile cu care va fi confrun
tat. Voi depune eforturi intense 
pentru soluționarea problemei 
refugiaților — a menționat el.

ședințele P.L.D., Etsusaburo 
Shiina, în vederea soluționării 
crizei de guvern declanșată prin 
demisia premierului Kakuei 
Tanaka.

Etsusaburo Shiina a propus de
semnarea lui Takeo Miki ca suc
cesor al lui Kakuei Tanaka, ar- 
gumentind că alegerea, prin vot, 
a viitorului președinte al P.L.D. 
și prim-ministru de către con
venția partidului ar agrava di
sensiunile interfracționiste și 
ar periclita menținerea la pu
tere a liberal-democraților.

Prezentînd propunerea, Shiina 
a apreciat că Takeo Miki, care 
a demisionat din cabinetul Ta
naka imediat după alegerile din 
iulie a.c. pentru Camera Consi
lierilor, este cel mai potrivit 
pentru a reforma și moderniza 
partidul de guvernămînt. Planul 
lui Shiina a fost acceptat inițial 
de fracțiunile lui Miki, Fukuda 
și Nakasone, iar în cursul zilei 
de luni și de fracțiunile lui Ta
naka și Ohira.

Se așteaptă ca Takeo Miki să 
fie desemnat oficial ca pre
ședinte al P.L.D., miercuri 4 de
cembrie, în cadrul unei reuniuni 
a deputaților liberal-democrați 
în Dietă, iar ca prim-ministru 
la sesiunea extraordinară a 
Dietei, ce va fi convocată spre 
mijlocul lunii decembrie.

Tn munții Saianului de Est, 
unde aproape trei sute de 
zile pe an e cer senin, fac 
obr/orvații cercetătorii de la 
observatorul solar al Insti
tutului de magnetism teres
tru, ionosferă și răspîndirea 
undelor radio din Siberia.

La institut s-au elaborat 
noi metode și aparate pen
tru măsurarea cîmpurilor 
magnetice solare. In foto
grafie, o imagine a observa
torului solar al Institutului 
de magnetism terestru, io
nosferă și răspîndirea unde
lor radio din Siberia, situat 
la o altitudine de 2 000 me
tri.

în cadrul programului de pregătire a zborului cosmic 
comun „Soiuz"— „Apollo", în Uniunea Sovietică

A fost lansată nava 
cosmică „Soiuz-16"

După cum anunță agenția TASS, la 2 decembrie, în Uniunea 
Sovietică, a fost lansată nava cosmică „Soiuz-16", în cadrul pro
gramului de pregătire a zborului cosmic experimental sovieto-ame- 
rican „Soiuz"—„Apollo".

„Soiuz-16" este pilotată de echipajul compus din colonelul Ana
toli Filipcenko, comandantul navei, și inginerul de bord Nikolai 
Rukavișnikov.

Programul zborului prevede experimentarea sistemelor de bord 
ale navei „Soiuz", modernizate potrivit cerințelor unui zbor in 
comun, efectuarea de cercetări științifice și tehnice, precum și de 
fotografii, în vederea obținerii unor date necesare economiei na
ționale.

„Soiuz-16" are o construcție analogă celei pe care o va avea nava 
cosmică ce va participa la zborul comun sovieto-american din 
anul 1975.

Stațiile de pe teritoriul U.R.S.S. yi cele de pe navele aflate în 
diferite mări urmăresc desfășurarea zborului cosmic și mențin le
gături stabile cu cosmonauții.

Intr-un interviu acordat ziaru
lui italian „Espresso", președin
tele Algeriei, Houari Boume- 
diene, a apreciat că „ordinea 
economică actuală eSte o or
dine legată de epoca colonială, 
cind cîteva țări dețineau vaste 
regiuni ale lumii. Aceste țări în
cearcă, pe calea unei dominații 
economice, să practice un neo
colonialism care constituie o 
realitate". După ce a pus in re
lief dorința constantă a monopo
lurilor de a-și spori beneficiile 
în detrimentul țărilor în curs de 
dezvoltare, îndeosebi prin procu
rarea materiilor prime la pre
țuri derizorii, și prin sporirea 
prețurilor la produsele lor in
dustriale exportate către aceste 
țări, șeful statului algerian a a- 
rătat că statele industrializate, 
în loc să examineze într-o manie
ră rațională și profundă factorii 
determinanți ai inflației, care, în 
fond, au existat înainte de oc
tombrie 1973, încearcă să se de
gajeze de responsabilitate, con- 
fundind cauzele reale ale acestei 
probleme cu ceea ce ele au nu
mit „creșterea artificială" a pre
țului petrolului. Președintele a

insistat asupra necesității ca ță
rile industrializate să opereze o 
schimbare a mentalității pentru 
a contribui la găsirea unei veri
tabile soluții în schimbarea a- 
cestei ordini economice nejuste. 
Atunci, „noi vom putea ajunge 
— a declarat el — printr-un 
dialog sincer, la un echilibru, 
care să țină cont de interesele 
tuturor, să găsim soluții care 
să ia în considerare interesele 
tuturor părților".

în legătură cu problema pa
lestiniană, președintele Boume- 
diene a subliniat că nici pacea 
nu va fi instaurată, nici tensi
unea nu va fi redusă în regiune 
atît timp cit nu vor fi recunos
cute drepturile naționale și le
gitime ale palestinienilor, con
firmate printr-o serie de rezo
luții ale O.N.U.

pe scurt

Explozii
la Addis Abeba
Două explozii puternice s-au 

produs luni în plin centrul ca
pitalei etiopiene, una dintre ele 
distrugind parțial primăria ora
șului, iar cealaltă, holul 
cepție al unuia din 
hoteluri de lux — 
Shebele". Agențiile de 
semnalează că cele două 
zii succed atentatului

de re
mărite 
„Wabe 

presă 
explo- 

care, 
sîmbătă seara, a distrus, prin- 
tr-o explozie foarte puternică, 
rezervoarele de benzină „Shell" 
de pe aeroportul din Addis 
Abeba.

Consiliul militar provizoriu a 
difuzat, luni după-amiază, prin 
intermediul postului de radio 
național, un comunicat în care 
atribuie răspunderea pentru a- 
ceste atentate „elementelor care 
vor să dezbine țara, să semene 
haosul și confuzia. Ele sînt ace
leași elemente — adaugă comu
nicatul — care s-au opus deci
ziilor luate, la 23 noiembrie, de 
Consiliul militar provizoriu de a 
executa 60 de personalități ale 
vechiului regim, acuzate de cri
me împotriva poporului etio
pian". Consiliul militar provizo
riu lansează un avertisment tu
turor celor care încearcă să se 
opună noilor autorități și înfăp
tuirii programului lor. Se pre
cizează, de asemenea, că atenta
tele de luni au produs un mare 
număr de victime.

• INTR-UN 
cordat revistei 
World Report", 
blicii Federale 
mut Schmidt, s-a pronunțat în 
favoarea unei conferințe inter
naționale asupra energiei, care 
să reunească statele industriali
zate consumatoare de petrol, ță
rile producătoare, precum și ță
rile in curs de dezvoltare. 
Scopul unei asemenea reuniuni, 
ar fi, potrivit opiniei sale, 
examinarea măsurilor necesare 
în contextul actualei crize ener
getice.

PROTOCOL COMERCIAL 
ROMANO-INDIAN

• LA DELHI a fost semnat, 
sîmbătă, protocolul privind lis
tele de mărfuri pe anul 1975 — 
anexe la acordul comercial și 
de plăți de lungă durată, în vi
goare, între România și India.

în termenii protocolului, vo
lumul schimburilor comerciale 
între cele două țări pentru anul 
viitor va reprezenta o majora
re de circa 25 la sută față de 
anul acesta.

INTERVIU a- 
„U.S. News and 
cancelarul Repu- 
Germania, Hel-

însemnări de POP SIMION

• INTRE ECRANUL MARE ȘI CEL MIC: Numărul spectatori
lor francezi de film a crescut cu 25 la sută, sîmbătă șl duminică, 
in comparație cu sfîrșitul săptămtnil precedente. Aceasta se da
torează, menționează agenția France Presse, grevei personalului 
de la ORTF, telespectatorii fiind privați de obișnuitele emisiuni 
din timpul weekend-ului. (La Paris, numărul spectatorilor de 
film a fost de 770 441 față de 651 000 cu o săptămînă în urmă) 
• NU LĂSAȚI TIGRII LIBERI! Datorită neglijenței unui paznic, 
care a lăsat deschisă ușa cuștii, un tigru bengalez de la grădina 
zoologică din Clermont-Ferrand (Franța) a reușit să scape și 
să-l rănească mortal pe director, care a încercat să-l închidă 
din nou. Mai mulți polițiști au organizat un adevărat safari pen
tru prinderea tigrului, care, înainte de a fi omorit cu focuri de 
armă, a mai rănit o persoană a UN AEROPORT BLOCAT DE... 
PESCĂRUȘI! Peste 500 de pescăruși și-au făcut apariția, luni di
mineața, pe pistele de aterizare ale aeroportului din Hong Kong, 
întrerupînd traficul. Păsările găsiseră de cuviință să folosească 
pentru scăldat bălțile formate pe aeroport de o ploaie torențială. 
Ele nu au părăsit pistele decît în urma intervenției energice și 
îndelungate a personalului de deservire • NOI MONUMENTE 
AZTECE: O piramidă, care ar putea adăposti mormîntul strămo
șului legendar al aztecilor, Quetzalcoatl, trei temple laterale și 
22 de morminte conținînd, între altele, statuete și piese de ce
ramică, au fost descoperite la Ixtapalapa, în apropiere de Ciudad 
de Mexico, de către arheologi mexicani. Piramida — au declarat 
Carlos Fernandez șl Roberto Jimenez de la „Institutul național 
mexican de antropologie șl istorie" — este alcătuită din trei 
părți suprapuse, construite în perioade diferite, care — se pre
supune — ar putea adăposti sarcofagul lui Quetzalcoatl, un ob
servator astronomic aztec și un altar pentru sacrificii • DOUA 
CATASTROFE AERIENE ÎNTR-O ZI: Epava avionului de tipul 
„Boeing—727“ — prăbușit, duminică seara, în apropiere de New 
York — a fost găsită. Nici unul dintre cei trei membri ai echi
pajului aflațl la bord nu a supraviețuit. Aparatul — un „charter" 
aparținînd companiei „Northwest Airlines" — s-a prăbușit în mo
mentul in care încerca să aterizeze, folosind instalațiile automate 
de bord, pe aeroportul localității Westchester, situată la o dis
tanță de 30 km nord-vest de New York. In momentul respectiv, 
condițiile atmosferice erau deosebit de proaste. Acesta este cel 
de-al doilea aparat „Boeing—727" care s-a prăbușit, duminică, pe 
teritoriul S.U.A. în primul accident și-au pierdut viața toți cel 
86 de pasageri și 7 membri ai echipajului avionului aparținînd 
companiei ,,Trans World Airlines".

ACȚIUNI ALE 
PATRIOȚILOR CAMBODGIENI
• FORȚELE PATRIOTICE 

CAMBODGIENE de eliberare, au 
lansat, luni, puternice atacuri 
împotriva trupelor lonnoliste 
din zona capitalei provinciale 
Kompong Speu și au efectuat un 
puternic bombardament de ra
chete și artilerie asupra unei 
garnizoane inamice încercuite 
din aceeași regiune.

FRANȚA : ÎNCHEIEREA 
GREVEI POȘTAȘILOR

• ANGAJAȚII SERVICIILOR 
POȘTALE și de telecomunicații 
din Franța au reluat, luni, lu
crul după 43 zile de grevă. Or
ganizațiile sindicale au hotărit 
încetarea acțiunii ca urmare a 
satisfacerii de către autorități a 
unora dintre principalele reven
dicări formulate.

• ÎN CADRUL UNEI FESTI
VITĂȚI, președintele Iosip Broz 
Tito a pus piatra de temelie a 
primei centrale nucleare din 
Iugoslavia, care se construiește 
în mica localitate Krsko, din 
Slovenia, cu mijloacele comune 
ale republicilor Slovenia și Croa
ția. Centrala va avea o putere 
de 632 megawați și va furniza 
in 1979, cînd va începe produc
ția, 4 miliarde kWh energie elec
trică pe an. Utilajele vor fi li
vrate în majoritate de firma 
americană „Westinghouse". A- 
proximativ 15 Ia sută din aceste 
utilaje vor fi furnizate de indus
tria iugoslavă.

DEMONSTRAȚII ÎN SPANIA

• LA BILBAO, SAN SEBAS
TIAN, VITORIA și în alte orașe 
spaniole au avut loc puternice 
demonstrații. Participanții au ce
rut autorităților decretarea unei 
amnistii și eliberarea tuturor de- 
ținuților politici.

La demonstrația de la Bilbao 
au luat parte peste 3 000 de per
soane și tot aici 500 de locuitori 
ai orașului s-au baricadat, in 
semn de protest. într-o biserică, 
cerînd încetarea represiunilor 
anti-democratice. Importante e- 
fective ale forțelor de poliție, 
care au intervenit, au efectuat 
zeci de arestări.

pe scurt

V
ine un timp cînd 
trebuie să-ți de- 
șerți — ca din cor
nul abundenței — 
superlativele adu
nate într-o călăto
rie, acele personaje limbute ce 

reconstituie (în alb sau negru) 
extremele unei realități. Care 
va să zică, va fi vorba despre cel 
mai... cea mai... cele mai și al
tele asemenea.

Cele mai expresive palate ale 
Portugaliei sînt la Sintra, fosta 
reședință de vară a regilor por
tughezi, un fel Sinaia, cu care 
sc aseamănă in lux, prost gust și 
paradoxuri. Dar acestea pălesc 
cind c să vorbim de calitatea su
perlativă a locului. Sintra se 
confundă — istoricește vorbind 
— cu însăși națiunea portughe
ză, deoarece succesiunea de 
epoci și evenimente din desti
nul acesteia se conservă aici ca 
intr-un veritabil muzeu. Sintra 
este un oraș-muzeu, spațiu de 
istorie concentrată, motivul 
principal al faimei de care se 
bucură. Alt motiv al atracției 
spre Sintra rezidă în valoarea 
artistică și diversitatea de stil 
a palatelor, caselor senioriale și 
altor așezăminte de mare expre
sie pe care le grupează : Palatul 
Regal (sec. XIV-XVIII), Caste
lul Maurilor (cel mai vechi mo
nument al epocii hispano-arabe), 
Muzeul Municipal (epoca preis
torică), Muzeul Arheologic 
d’Odrinhas (epoca romană), pa
latele Pena (sec. XV—XVI), Se- 
teais (sec. XVIII), Ramalhâo 
(sec. XIV—XVIII), casele se
nioriale Ribafrias (sec. XVI). 
Regăleira (neo-manuelip, sec. 
XIX) ș.a.m.d. în sfîrșit, dar nu 
în ultimul rind, splendorile na
turii de aici : spațiu colinat (co
coașele ultime ale Estramadu- 
rei), abundentă vegetație, bună 
expoziție solară, flori din bel
șug, echilibru climatic, fertilita
te. Aceste calități sînt magnific 
demonstrate de cele două rezer
vații botanice : Pena și Monser
rate, parcuri-grădină cu peste 
3 000 de soiuri vegetale aparți- 
nind celor mai variate climate. 
Toate acestea au făcut ca locali
tatea să fie răsfățată de poeți, 
pictori, gravori, eîntăreți, în o- 
perele cărora se regăsește în 
plenitudine. Lordul Byron nu
mește Sintra „eden glorios" 
(Cintra’s Glorious Eden), Ri
chard Strauss spune cam același 
lucru în fraze melodice, iar Ar
mand Dayot vorbește despre 
„cea de a opta minune a lu
mii". Urbea seamănă cu Mediaș 
ori, mai degrabă, cu dulcea Si- 
ghișoară, minus excesiva încăr
cătură și morga princiară atit 
de prezente la Sintra. Aici s-au 
cuibărit industria automobilului 
portughez (liniile FIAT, Volks
wagen, Audi), fabrica de me
dicamente Hoechst și — unde 
dacă nu aici ? — „Expositiao do 
carros usados", apocalipsa auto
mobilelor făcute zob și scoase 
la mezat ; toate acestea nu mo
difică însă cu nimic armonia, 
integritatea, frumusețea limpe
de a acestui univers. Și tot așa 
ciudățeniile care îi sînt proprii.

Palatul Regal evocă zorii na
țiunii portugheze : edificiul e 
impănat cu arcuri ogivale, o bo
gată încadratură a ferestrelor 
de tip maur și două turnuri co
nice, de stranie factură, gluma 
enormă a unui arhitect mucalit. 
Este și palatul cel mai înțe
sat de păsări din cite cunosc. 
Domul palatului are pereții aco- 
periți cu figuri rombice, fiecare 
căsulie inchizind cite un po
rumbel cu creanga de măslin, 
pe cind plafonul bisericuței este 
„cer înfrunzit", stelele acestuia 
fiind frunzele de acant care il 
spuzesc pînă la saturație. Exis
tă o Sală a lebedelor, în care 
gingașele vietăți susțin coroana 
regală în 26 de poziții diferite. 
Sala coțofenelor aduce sub ochi 
136 de exemplare ale proverbia
lei și sporovăitoarei paseri, nu
măr egal cu al curtezanelor nu 
știu cărui rigă. Salonul sirene
lor se dedică femeilor înotător- 
zburătoare, care au aprins 
veacuri în șir fantezia navigato
rilor ; celebra mobilă cu în- 
crnstături de ivoriu a acestui 
salon a fost făcută în Indiile 
Portugheze. Cit de straniu și ne 
la locul lor sună cele două cu

vinte pe care istoria le-a alătu
rat arbitrar: Indiile Portugheze! 
Revoluția le dezleagă, in sfîrșit, 
de silnicia și nedreptatea in 
care s-au conjugat. Ministrul 
teritoriilor de peste mări este 
o funcțiune pentru totdeauna de
clarată neavenită și nulă. Stă- 
pinit de acest sentiment, unul 
dintre vizitatorii descrisului pa
lat a izbit (se spune) cu două 
ouă clocite intr-un perete din 
Sala armelor, unde scrie : „Lu- 
zos as armas, pela Fe, pelo 
Rcye, pela Patria". Gestul său a 
fost cetățenește reprobabil, dar 
motivat sub unghiul istoriei, 
deoarece poporul liber al Portu
galiei nu aplaudă lumina arme
lor, din contră, o repudiază. Cel 
mai frecvent, mai inspirat afiș 
al revoluției, o prezență emble
matică : o armă automată in 
țeava căreia un copil arborează 
o garoafă roșie.

Estoril este cel mai select oraș 
portughez, capitala luxului, se- 
mănind in destule privințe cu

armata de chelneri, cameriste, 
picoli, majordomi, portari, lif
tieri, florărese, gunoieri, comi
sionari, barmani, antrenori, va- 
poreni, băieți de jocuri, dansa
tori, masori, grăjdari, birjari se 
află la datorie, așteaptă oaspeții 
de toamnă și iarnă. Cele 365 de 
zile ale anului sînt pentru obiș- 
nuiții Estoril-ului o „neîntre
ruptă sărbătoare" după cum ar 
spune Hemingway. Iată cîteva 
fațete ale numitei sărbători. 
Frenezia golfului începe în apri
lie, cu un campionat internațio
nal, urmat pe tot parcursul anu
lui de vreo alte 40 de turnee, 
cupe și campionate. Școlile de 
călărie iși încep sezonul prin 
Concursul primăverii, urmat de 
raliuri hipice și prezentări de 
cai, care culminează cu eveni
mentul lunii august : tradițio
nalul concurs internațional de 
echitație de la Cascais. Clubul 
naval patronează întrecerile 
velierelor la toate clasele. Com
petiții automobilistice de toate

mă îndoiesc, destule griji, am 
dedus aflîndu-mă aici la ora 
formidabilului apus-răsărit, cînd 
vechile rînduieli încă n-au as
fințit pe de-a-ntregul, iar noua 
ordine încă n-a avut timp să se 
instaleze deplin.

Iau act de acestea aflindu-mă 
în chiar „prezidența" orașului 
eleganței : Casinoul din Estoril, 
unde au fost programate — în 
simetrie alfa și omega — prima 
și ultima recepție a sejurului 
meu portughez. Aceste prima și 
ultima „verba" au fost revela
toare pentru ceea ce se va pro
duce aici. Un adevărat diluviu 
de garoafe roșii inundă saloa
nele, ținind treze culoarea și 
simbolul evenimentelor care sînt 
in curs ; în somptuosul hali fe
lurite inscripții și afișe anunță 
noile adevăruri ; in sala de 
jocuri nu s-a ruinat și nu s-a 
împușcat nimeni in ultimele 
săptămini ; Cupa Salazar Leite 
Ia tenis, programată in iulie, a 
căzut in totală dizgrație, i se

Coasta Soarelui, 
langustele și viitorul

Punctul cel mai occidental al Europei

Cannes, Monte Carlo, San 
Remo, din a căror țifnă aristo
cratică s-a inspirat. Este un 
oraș al grandorii și vilegiaturii 
de elan. E de ajuns să spunem 
plaja Tamariz și avem imagi
nea locului, populat de ban
cheri, stele de cinema, diplo- 
mați, personaje din lumea in
terlopă, gazetărași de cancan, 
cite un ministeriabil și cam atît. 
Cosmopolita oază e așezată, 
cum nu se poate mai bine, pe 
Coasta Soarelui, la ocean, la 
briză, în punctul cel mai vestic 
al peninsulei, acolo unde țăr
mul portughez are fantezie, face 
dantelăria de la Setubal și unde 
primăvara durează tot anul. Li
sabona se află numai la 26 de 
kilometri sud. Dintre cele cinci 
mari zone ale litoralului portu
ghez Coasta Soarelui întrunește 
toate privilegiile : luminiscență 
multă, reverberată de oglinzile 
Atlanticului, soare constant, ni
sip de argint, ocean lesne acce
sibil. apă de cristal, horbotă 
verde, păduri de pin. pajiști 
florale, în timp ce la Costa do 
Mar, Costa Verde sau Costa Du- 
rada predomină unul sau altul 
dintre caractere (țărm golaș, 
zonă verde, litoral stincos). Vin 
pentru a doua oară aici, in de
curs de numai cîteva zile, și 
vreau să îmi fac o idee despre 
viața la Estoril, lucru aproape 
imposibil : e orașul care nu spu
ne nimic despre sine, tace, ză
vorit în lăcașurile sale cu viață 
încetinită, somnolind în prea
plinul și prea-multul dominioa- 
nelor sale. Lingoarea și plicti
sul protipendadei estivale mai 
stăruie în aerul zilei ; stațiunea 
e plină de afișele și tipăriturile 
abia încheiatelor vacanțe, ni
sipul e încă întipărit de pașii ce
lor care au plecat ieri-alaltăieri.

tipurile și de toate formulele 
(dintre care Marele Premiu Es
toril, Turul Portugaliei, Cam
pionatul național de viteză ori 
extravagantul Concurs al Ele
ganței și Confortului) brăzdează 
lunile anului, cursele de tauri 
ă la portugaise au loc pe par
cursul celor mai fierbinți luni 
estivale, în apogeu de caniculă 
apogeu de emoție. Luna august 
e a Tîrgului național al artiza
nilor. Alte evenimente care 
aduc aici burtăverzimea : Ex
poziția canină internațională 
(august), Salonul de toamnă 
(arte plastice), Festivalul inter
național de jazz (noiembrie) 
Campionatul mondial de car
ting (octombrie) competiții de 
tenis, hochei, fotbal, motoci- 
clism, pescuit de coastă etc. No
tez toate astea nu pentru amu
zament ori cronica mondenă ; 
notez toate acestea pentru că 
cel mai luxos stabiliment de 
turism și plăceri intră neîndo
ios intr-un alt ciclu al existen
tei sale. Acest „alt ciclu" este, 
deocamdată, o ecuație cu destu
le necunoscute ; dealtminteri, 
nu detaliile metamorfozelor 
care încep interesează acum, pe 
cit duhul nou, ordinea demni
tății omului care pătrunde ire
versibil și în acest bastion pen
tru uzul și profitul celor puțini. 
Se înțelege că nu în climatul 
marilor hoteluri și restaurante 
vom regăsi — în primul 
rînd — „vocea" revoluției, nu 
in ambianțele industriei de plă
ceri ; substanța noilor tendințe 
și orientări, forța acestora de
vin tot mai evidente in cimpul 
relațiilor dintre oameni, aflat in 
plină asanare. Se vor reevalua, 
desigur, rostul și funcționalita
tea răsfățatului orășel. Noul 
primar de la Estoril are, nu

caută un nume mai ca lumea ; 
lui Antonio Silva, grădinar pe 
terenul de golf, i s-a permis să 
intre in Pavilionul Congreselor 
(marele eveniment al vieții lui) 
unde a ținut o „reunion do 
trabalho" cu alți grădinari, sta
bilind ce are de făcut sindicatul 
muncitorilor cu brațele ; impri
meria stabilimentului care a 
editat decenii în șir exclusiv 
programe de lux, invitații de 
protocol și cărți de meniu pen
tru excelentisimi, principi și 
principese, baroni și baroane a 
tipărit ieri prima ediție a cin- 
tecului de masă : „Grândola, 
villa morena", imnul revoluției. 
Cam așa se petrec lucrurile aici 
în fosta inimă a Portugaliei sa- 
lazariste.

Promisesem cititorilor un in
termezzo de artă culinară lusi
tană, ocazia să vorbesc de cal- 
deirada, faimoasa „bouillabaise" 
portugheză, cea mai aplaudată 
realizare a bucătăriei autohtone: 
fiertură de diferite soiuri de 
pește, intr-o infinitate de mo
dalități, doze și compoziții. Pri
ma oară mă intilnesc cu caldei- 
rada într-o cîrciumioară din Al- 
fama, fobourgul medieval al Li
sabonei, unde baza o constituie 
morunul ; acestuia i se asociază 
un amestec păstos și fierbinte 
de cașcaval, morcov, făină de 
mălai, piine muiată și ingredien
te, cu care făcea masă bună vi
nul alb Cambriz Sografe. Locan
ta aparține lui Jose Vacondeus, 
care inseamnă Du-te-cu-Dumne- 
zeu, reputat gazetar portughez, 
al cărui nume a început să fie 
preschimbat de unii în Vacon- 
diabolo (Du-te-cu-dracul) de
oarece e colțos și mereu dispus 
să se ocupe cu treburile revolu
ției; mi se precizează însă că 
restaurantul e treabă exclusiv

feminină, (ine de nevastă-sa, o 
circiumăreasă blondă, plină de 
energie și aplomb comercial, in 
timp ce „bărbosul" visează la 
viitor și e mai mult oaspete pe 
acasă. Circiumioara e un fagure 
vertical, are caturi mici, pe trei- 
patru nivele, cu mobilă de epo
că, mii de mic-nimicuri antice, 
un adevărat muzeu; in esei^ă, 
întreaga casă e pusă la indemi- 
na clientului, ca acesta să se 
simtă in intimitate. Un living- 
buduar, cu dulci canapele și 
clavecin devine bar de zi, unde 
se iau aperitivele, la al doilea 
nivel se dejunează, in timp ce 
parterul e al consumatorilor pe 
picior de plecare. Ultima în
sărcinare a lui Vacondeus : să-l 
secondeze pe excelentul publi
cist portughez Nuno Rocha la 
întemeierea unui ziar de mare 
tiraj, care să vorbească despre 
actualele evenimente intr-un 
limbaj accesibil maselor de oa
meni ai muncii. E o sarcină care 
ii absoarbe pe de-a-ntregul pe 
cei doi gazetari și prieteni (la 
ora cînd apar aceste rinduri 
poate că primul număr al nou
lui cotidian a și văzut lumina 
tiparului). Am ciocnit un pahar 
de vin de Porto sec-amărui pen
tru reușită în verbul incediar. 
de mare rostire, căruia se con
sacră cei doi și am ris din toa
tă inima de paradoxul Vacon
deus, unde „sfinta proprietate" 
conviețuiește sub același acope
riș cu spiritul revoluționar.

La Hotel de Lagos, în stațiu
nea cu același nume, din dis
trictul Algarve, am dat peste o 
caldeirada fragateira, ciorba de 
pește a fregatierului (conducă
torul de fregată) fiertură din 
șase soiuri de pește, între care 
am recunoscut scrumbia, calca
nul, anghila, crevetele. Fernan
do Soares, șeful localului, a 
ținut să ne onoreze popasul 
așezîndu-se la masa noastră ; în 
ciuda vîrsteî lui relativ tinere 
(leat cu mine) director al com
plexului de 30 de ani, unul din 
„veteranii" breslei, primul șef 
de recepție de restaurant de lux 
din Portugalia, cum îi place să 
evoce debutul său în Algarve 
(1962), după școlile lui de bu
cătărie și ospătărie începute în 
Lisabona la virsta de 14 ani și 
succesivele specializări în ma
joritatea țărilor cu tradiție ho
telieră. „Ce aduce revoluția in 
destinul dumitale 7“ îl intreb pe 
amfitrion. „Aduce abolirea con
diției de paria, în schimbul 
demnității unei munci care e 
nesfirșit de frumoasă — îmi dau 
seama — cînd e pusă în slujba 
tuturor" îmi răspunde Fernando 
și pecetluiește dialogul cu o sti
clă de vin de Alpiarța, „vinul 
boss-ului".

Cea mai strașnică ciorbă pes
cărească o intilnesc la hanul 
Muchaxo (pronunță Muchacho) 
în plină Coastă a Soarelui, la 
Atlantic, în restaurantul ame
najat pe vatra unei vechi for
tărețe de pe plaja Guincho. Sînt 
cîteva atuuri ale acestui loc : e 
punctul cel mai occidental al 
Europei, se prind aici cele mai 
mari languste din lume și se 
prepară cea mai teribilă caldei
rada din cîte se cunosc (fier
tura se face cu apă de mare, ca 
pe vas. iar soiurilor de pește li 
se adaugă langustă, crevete, 
midii și uneori — stridii). Stilpii 
restaurantului sint căptușiți cu 
coajă de lemn de plută și am
bianțele de o atent studiată rus
ticitate desfată ochiul ; undeva 
sub noi bat valuri cu coame 
alburii ale oceanului verde-al- 
bastru.

E o zi de octombrie, la prînz, 
ora la care îmi dau tîrcoale 
nostalgiile unui voiaj care se 
încheie. Tot ce am spus in în
semnarea de față se reduce, 
dealtminteri, la acest ultim su
perlativ, cu care încheiem se
rialul nostru : Portugalia este 
cea mai recentă, mai nouă ex
periență revoluționară de pe 
continentul european, pe care 
România socialistă o urmărește 
cu viu interes și simpatie așa 
cum a declarat-o public din 
primul moment al evenimente
lor de la 25 aprilie curent, soli
dară cu forțele care au dus la 
abolirea dictaturii și instaurarea 
procesului revoluționar care 
afirmă libertatea și democrația.
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