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Congresul al Xll-lea al P.C.R.
VIGUROASĂ EXPRESIE 

A DEMOCRATISMULUI PROFUND 
AL PARTIDULUI, AL ORÎNDUIRII

NOASTRE SOCIALISTE

SUB PREStDINTIfl TDUARASU1UI NICOLAL CEAUSESCU
ieri a avut loc

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste

Eveniment de uriașă importanță în 
viața partidului, a națiunii noastre 
socialiste — unul din acele momente 
ale istoriei, hotărîtoare pentru dpsti- 
nele unui popor, pentru rolul și opera 
lui in timp — Congresul al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român s-a 
înscris deopotrivă ca o strălucită ex
presie a profundului democratism al 
vieții partidului nostru, a democra
ției orînduirii noastre noi.

De fapt, intre aceste aspecte fun
damentale ale realității noastre so- 
cial-politice există o relație dialecti
că permanentă și fundamentală — o 
relație cu caracter obiectiv : în con
dițiile în care partidul clasei munci
toare exercită funcția de forță poli
tică conducătoare în societate, de
mocratismul vieții interne de partid 
reprezintă premisa necesară a demo
cratismului vieții sociale ; in același 
timp, existenta unei reale democrații 
in viata societății stimulează dezvol
tarea democrației interne a partidu
lui. ca forță politică componentă a 
societății.

Sintetizind în cuvintarea rostită la 
încheierea Congresului principalele 
trăsături ce au caracterizat lucrările 
sale, secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
subliniat că întreaga desfășurare a 
Congresului a relevat in mod deosebit 
largul democratism al partidului și 
al orînduirii noastre socialiste.

Deosebit de elocvent s-a eviden
țiat această caracteristică in însuși 
procesul profund democratic al pre
gătirii Congresului. Așa cum se știe, 
în România socialistă s-a statornicit 
tradiția ca cele mai importante 
legi, hotărîri și decizii să fie supuse 
dezbaterii publice, masele largi ale 
cetățenilor fiind chemate să-și spună 
părerea, să l'acă propuneri, să for
muleze sugestii. Tocmai prin această 
largă participare la elaborarea deci
ziilor social-politice se asigură realis
mul deplin al hotărîrilor, eficiența lor 
socială. Această practică democratică 
și-a găsit o nouă expresie prin 
supunerea in dezbaterea publică, nu 
numai a comuniștilor, ci și a celor
lalți cetățeni ai țării, a tuturor do
cumentelor programatice aflate pe 
masa de lucru a Congresului. în adu
nările organizațiilor de partid, .cît și 
in cele ale organizațiilor de masă și 
obștești, comuniștii, oamenii muncit 
in totalitatea lor au dispus de un 
larg și fructuos cadru organizatoric 
pentru a dezbate aceste documente, 
a-și spune părerea asupra ansamblu
lui problemelor de fond ale dezvoltă
rii societății noastre în perspectiva 
anilor ce vin. Fiecare dintre delegații 

Hotăririle
................* ........ . ...... . 1,1

Congresului — voința întregului popor

desemnați să participe în etapele pre
gătitoare ale Congresului — la con
ferințele orășenești, municipale, jude
țene — au exprimat nu doar manda
tul încredințat de membrii de partid 
din organizațiile pe care le reprezen
tau, ci și opinia colectivelor largi de 
oameni ai muncii din întreprinderi, 
cooperative agricole, instituții de in- 
vățamint și cultură, din toate unită
țile județelor respective. Astfel, abso
lut toate documentele pregătite pentru 
Congres au fost definitivate cu apor
tul de competență al tuturor cetățe
nilor țării, sînt rodul gindirii crea
toare a întregului popor. Cu acest 
prilej s-au făcut numeroase propu
neri, sugestii, observații, toți comu
niștii, toți cetățenii avind astfel po
sibilitatea să-și exprime opinia asu
pra acestor documente — și ei și-aa 
exprimat-o cu claritate, printr-o 
deplină și fermă aprobare. Se poate 
spune, așadar, că adoptarea docu
mentelor Congresului s-a realizat in
tr-un mod profund democratic, pur- 
tind girul adeziunii întregii națiuni. 
De fapt, așa și este firesc : . docu
mentele Congresului nu privesc pro
bleme interne de partid, limitate 
strict la cadrul acestuia, ci configu
rează căile dezvoltării întregului po
por care, ca suveran al destinelor 
sale, era îndreptățit să-și spună cu- 
vintul asupra lor.

Același democratism s-a vădit 
și prin modul de desfășurare 
a alegerilor în organele sale lo
cale. Se cuvine menționată in acest 
sens atenția depsebită ce.a fost acor
dată asigurării în organele de partid 
a unui număr corespunzător de 
membri de partid din. rîndurile tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii — 
ale clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, din rîndurile femeilor 
și ale tineretului, precum și din rîri- 
durile naționalităților conlocuitoare, 
astfel îneît structura acestora să re
flecte fidel compoziția socială, pe 
sexe, virstă și naționalitate a mem
brilor de partid și a populației din 
țara noastră. Ca o expresie eloc
ventă a democrației, numărul candi- 
daților propuși pentru organele' de 
partid a fost, de regulă, mai mare 
decît al celor ce urmau să fie aleși, 
oferindu-se astfel posibilitatea opțiu
nilor pentru desemnarea celor mai 
buni dintre cei buni.

Fără îndoială, expresia cea mai im
presionantă, cea mai profundă a de
mocratismului partidului și al întregii 
noastre societăți o constituie însuși 
modul în care a fost reales tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului. Po
trivit hotăririi adoptate încă acum 
10 ani, la Congresul al X-lea al 
P.C.R. și incorporată în Statutul 
partidului — ca secretarul, general 
să fie ales de partid în întregul său, 
și nu doar de Comitetul Central, cum 
se procedase pină atunci — și de 
astă-dată alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului s-a 
făcut prin cel mai democratic pro
cedeu cu putință — prin exprimarea 
voinței întregului partid și a între
gului popor. Efectiv, pe întreaga fi
lieră organizatorică a partidului, de 
la adunările organizațiilor de bază, 
conferințele organizațiilor orășenești 
și municipale, pină la conferințele 
organizațiilor județene, a fost expri
mată cu o hotărire neșovăitoare și cu 
cel mai puternic entuziasm voința ca 
în fruntea partidului să fie reales cel 
mai strălucit fiu al clasei noastre 
muncitoare, întruchiparea celor mai 
înalte virtuți și năzuințe de libertate, 
independență, progres ale poporului 
român.

Totodată, la opțiunea unanimă a ce
lor aproape trei milioane de membri 
ai partidului nostru, s-a adăugat ma
nifestarea voinței celorlalți oameni ai 
muncii, practic a tuturor cetățenilor 
țării — exprimată în vibrantele adu
nări ale organizațiilor de masă’și ob
ștești, ale oamenilor muncii din în
treprinderi, în șuvoiul nesfirșit al 
telegramelor și mesajelor adresate 
Congresului in timpul lucrărilor șale. 
S» poate.spuneuisticl-cu deplin temei 
că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al 
partidului a fost hotărîtă, în mod sta
tutar, în deplină unanimitate de în
tregul partid, și ratificată de întregul 
popor, a exprimat în modul cel mai 
democratic posibil voința acestora. 
Imensa satisfacție a națiunii noastre 
pentru modul în care Congresul a în
deplinit voința sa se regăsește puter
nic în mesajele de felicitare adresate 
în aceste zile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal de toate colecti
vele de muncă din economie, de mi
lioanele de cetățeni români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
bărbați și femei, tineri și. vîrstnici.

Se cuvine relevat faptul că modui 
în care s-a realizat realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de secretar general exprimă 
deosebit de elocvent însăși poziția 
profund democratică pe care o are
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Peste 6 000 tone cărbune
I

peste prevederi
Harnicii mineri din bazinul carbo

nifer al Baraoltului raportează că de 
la începutul Congresului și pină în 
prezent au extras din adîncurile pă- 
mintului 6100 tone cărbune peste 
planul acestei perioade. în fruntea 
întrecerii socialiste organizate se si
tuează colectivul tainei. Baraolt cu o 
depășire a prevederilor de 3 353 de 
tone, urmat_ de colectivele carierei 
Racoș cu 1 514 tone, respectiv al mi
nei Vîrghiș I cu o producție supli
mentară de 1 233 tone. (Tomdri 
Geza).

în premieră la Botoșani — 
industria chimică

Angajați în ampla întrecere socia
listă generată de cel de-al Xll-lea 
Congres al partidului, lucrătorii 
Șantierului nr. 1 de construcții in
dustriale, impreună cu echipele spe
cializate ale beneficiarului, au pus în 
funcțiune, pe platforma industrială a 
Botoșanilor, prima unitate a indus
triei chimice pe aceste meleaguri — 
întreprinderea de articole tehnice din 
cauciuc. Pînă la sfîrșitul anului, pe 
aceeași phitformă industrială urmea
ză să intjfe in funcțiune o altă uni
tate a industriei chimice, respectiv 
întreprinderea de fire melană. (Sil
vestri Ailenei).

Miercuri, .28 noiembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Socialis
te, a avut loc ședința Biroului. Exe
cutiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a dezbătut și apro
bat normele privind primirea. înce- 
pind de la 1 decembrie a.c.. a mem
brilor individuali ai F.U.S., consti
tuirea si funcționarea organizațiilor 
proprii ale Frontului Unității Socia
liste. Ele au fost elabărate în spiri
tul propunerilor făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru creșterea

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe vicepreședintele Consiliului de Miniștri 

și ministrul afacerilor externe al Libanului

Președintele Republicii Socialiste 
România, ..’tovarășul Nicolae 
Ceaușescp, a primit, miercuri dimi
neață, pe Fouad Boutros, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe al Libanu
lui, care a efectuat o vizită oficială 
în țara noastră.

La întrevedere a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Oaspetele a exprimat întreaga 
gratitudine pentru întrevederea acor
dată, pentru posibilitatea oferită de 
a vizita România și a adresat șefu
lui statului român un salut călduros, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate pentru 
pbporul român prieten, din partea 
președintelui Republicii Liban, Elias 
Sarkis.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările transmise 
și a adresat, la rindul său, președin
telui Republicii Liban un călduros 
salut, urări de sănătate și fericire, 
de pace și prosperitate pentru po
porul libanez prieten.

în cadrul convorbirii s-a exprimat 
satisfacția pentru bunele relații de

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Decret privind majorarea pensiilor

Pentru aplicarea celei de-a doua 
etape de majorare a pensiilor, in 
conformitate cu Programul de creș
tere a nivelului de trai în anii 1976— 
1980, 

rolului Frontului Unității Socialiste 
în viața social-politică a României și 
îmbunătățirea organizării sale, pro
puneri aprobate de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. și adoptate 
de Plenara Consiliului Național al 
F.U.S. Aceste măsuri, deosebit de 
importante pentru perfecționarea 
neîncetată a cadrului democratic de 
participare a maselor la conducerea 
întregii vieți economico-sociale a ță
rii, vor determina îmbunătățirea ac
tivității F.U.S., creșterea neincetată 
a rolului său in unirea, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
tuturor forțelor națiunii noastre în 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

prietenie și colaborare româno-liba- 
neze, pentru cursul ascendent al 
acestora. S-a subliniat, totodată, că 
există toate condițiile pentru extin
derea și diversificarea în continuare 
a colaborării româno-libaneze, pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țific, în interesul reciproc, al întă
ririi prieteniei tradiționale dintre 
popoarele român și libanez, al cau
zei păcii și cooperării internaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna; 
ționale actuale, ’ apreciincțu-șe, in 
acest context, că interesele generale 
ale păcii și securității generale re
clamă, mai mult ca oricînd, necesi
tatea soluționării pe cale politică, 
prin tratative, a stărilor de încor
dare și conflict ce se mai mențin 
în diferite zone ale lumii, întăririi 
climatului de încredere,, colaborare 
și înțelegere in întreaga lume, opri
rii cursei înarmărilor și înfăptuirii 
unor măsuri concrete de dezarmare, 
în primul . rînd de dezarmare 
nucleară.

O atenție deosebită a fost acordată 
evoluției situației din Orientul Mij

Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România decretează:

Articol unic. — Pensiile plătite din 
fondurile de asigurări sociale de stat, 
pensiile I.O.V.R., pensiile militare și

în cadrul ședinței au fost discutate, 
de asemenea, probleme privind'pre
gătirile pentru Congresul Frontului 
Unității Socialiste, prevăzut să-și țină 
lucrările la începutul anului viitor.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Biroul Executiv a hotărît 
ca, pină la Congresul Frontului Uni
tății Socialiste, tovarășa Tamara 
Dobrin să îndeplinească funcția de 
președinte executiv al Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
F.U.S. De asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat o serie 
de măsuri pentru îmbunătățirea or
ganizării și activității comisiilor Bi
roului Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

lociu, subliniindu-se că este ne
cesară continuarea eforturilor în ve
derea rezolvării, pe calea tratative
lor, a problemelor din această zonă, 
care să ducă la statornicirea unei 
păci globale, trainice și juste, pe 
baza retragerii Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate in urma 
războiului din 1967, a rezolvării pro
blemei poporului palestinian, prin- 
recunoașterea dreptului său la auto
determinare, inclusiv la crearea unui 
stat palestinian, a respectării inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor.

S-a exprimat convingerea că si
tuația din Liban poate fi soluționată 
prin respectarea independenței și 
integrității teritoriale ale acestei țări, 
prin realizarea înțelegerii și unității 
între toate forțele politice, indiferent 
de convingerile politice și religioase, 
pentru ca poporul libanez să-și 
poată consacra eforturile dezvoltării 
pașnice, conform aspirațiilor sale de 
progres și bunăstare.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

ajutoarele sociale care au fost acor
date pe bază de vechime in muncă se 
majorează, în etapa a Il-a, la 1 de
cembrie 1979, în condițiile și procen
tele stabilite prin Decretul Consiliului 
de Stat nr. 262 din 6 august 1977.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Suflet din sufletul 
veșnic al neamului

Sint încă sub puter
nica impresie a magis
tralului Raport pre
zentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de 
la înalta tribună a ce
lui de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Co
munist Român. Ni s-a 
înfățișat, ca într-o o- 
glindă vie, imaginea 
înfloritoare a patriei 
de astăzi, tabloul în- 
suflețitor al țării de 
mîine ; în mintea și 
sufletul nostru, al ce
lor care cu multe de
cenii in urmă am por
nit să „furăm" lumina 
cărții din satele sărace 
de odinioară, trudind 
din greu, fiecare din
tre împlinirile evocate, 
fiecare din . obiectivele 
prefigurate s-au așezat 
cu un răsunet aparte.

Factorul care a stat 
la temelia acestor mă
rețe înfăptuiri este 
strinsa unitate a po
porului în jurul parti
dului, această inimă 
fierbinte și minte me
reu trează și înțeleaptă 
a națiunii române, în 
jurul secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tocmai de aceea tră
iesc in aceste clipe 
sentimentul certitudi
nii mersului nostru 
accelerat înainte, al 
ascensiunii neîntrerup
te a României spre 
evul comunist. Izvo
răște acest simțămînt 
din unanima hotărire a 
Congresului de a reale
ge in fruntea partidului 
pe tovarășul N icolae 
Ceaușescu. Știu foarte 
bine că aceasta a fost 
voința deplină a țării. 
Căci în timpul multe
lor peregrinări pe me

leagurile țării ca ar
heolog, ca cercetător 
al „arhivelor pămîntu- 
lui“ și, adesea, ca lec
tor am putut înțelege 
limpede cît de mult 
este ancorat secretarul 
general al partidului 
în inima, în cugetul 
poporului nostru. Pa
triotismul său fierbin
te, gindirea sa politi
că, cutezătoare, pro
fundă și originală, a-

Prof. univ.
dr. docent

Dumitru BERCIU

dînca înțelegere a a- 
devăratelor nevoi ale 
omului, ale poporului 
său, ca și ale tuturor 
popoarelor au făcut ca 
în chip firesc cetățenii 
țării să-1 încrusteze 
adine în suflete, iar 
peste hotare să ne spo
rească nemăsurat nu
mărul prietenilor.

Ca istoric, ca om de 
știință, m-am bucurat 
de faptul că secretarul 
general al partidului 
poartă un interes spe
cial istoriei naționale, 
precum odinioară ma
rii noștri gînditori, 
văzind în ea cea dinții 
carte a nației. O ana
liză de profunzime a 
evenimentelor trecutu
lui, orientări și indica
ții limpezi, înnoi
toare au determinat 
începînd cu anul 1965 
un adevărat reviri
ment. in creația isto- 
riografică românească. 
Mai recent, prevede
rile Directivelor a- 
probate de Congresul 
al Xll-lea cuprind ce

rința intensificării cer
cetărilor arheologice 
și istorice, expresie a 
unei superioare înțele
geri a menirii și rostu
rilor disciplinelor is- 
toriografice.

O asemenea înțele
gere, și adincă și lar
gă deopotrivă, se bi- 
zuie pe faptul că la 
temelia mărețelor în
făptuiri ale prezentu
lui stau faptele și 
lupta de veacuri ale 
înaintașilor. „Fără a- 
cest trecut n-ar exista 
nici prezentul și n-am 
putea făuri viitorul" 
— obișnuiește să spu
nă secretarul general 
al partidului. Din a- 
ceastă luminoasă con
cepție izvorăște și ho- 
tărirea privind sărbă
torirea, anul viitor, a 
2050 de ani de la crea
rea statului dac cen
tralizat și independent 
sub Burebista. intru 
cinstirea căruia sînt 
angajate toate forțele 
noastre. Unei aseme
nea viziuni i se dato
rează între altele și 
împlinirea unei vechi 
năzuințe a arheologilor 
și istoricilor noștri — 
înființarea în vara a- 
cestui an a Institutu
lui de tracologie, cu a- 
tribuții de coordonare 
unitară a cercetărilor 
din acest domeniu.

Sînt toate acestea te
meiuri noi pentru ca 
toți istoricii să-și in
tensifice eforturile in 
vederea lărgirii perma
nente a bazei documen
tare a științei noastre 
istorice, să realizeze 
mereu mai multe lu
crări în care istoria po
porului nostru să apară 
în meritata sa lumină.

Vibranta carte comunistă
Cel de-al Xll-lea 

Congres al Partidului 
Comunist Român a 
deschis in dimineața 
lumii noi cartea vi
brantă a gîndirii co
muniștilor din Româ
nia socialistă.

Strălucitorul Raport, 
reprezentind adevărul 
și cuvintele străbătute 
de dragoste față de pa
trie, față de interese
le întregii națiuni, 
față de om, ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ne stă
ruie în inimi, deschi- 
zîndu-și semințele noi 
în viitoarele noastre 
fapte de frumusețe 
dăinuitoare. Realiză
rile României socialis
te — mai ales in ul
timii cincisprezece ani 
— se văd cu ochiul 
liber. în peisajul ță
rii. In creșterea nive
lului de trai al oame
nilor. Cartea, ce a pă
truns in fiecare casă, 
dezvăluie oamenilor 
luminile minții na
țiunii noastre și lumi
nile minții altor po
poare. Poporul nostru 
este mîndru de mare
le comunist aflat la 
cirma destinelor noas
tre, atit de dăruit în
țelegerii necesităților 
economice, științifice, 
tehnice, sociale și spi
rituale ale tuturor oa
menilor. Comunistul 
de omenie, care de 
cincisprezece ani a 
deschis și deschide tot 
mai larg porțile ade
văratei d e m o c r a- 
ț i i, omul deosebit, 
cu ochiul clar des
chis asupra viitoru
lui cel bun al oa
menilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
reales în fruntea 
Partidului Comunist

Român, a condus și 
conduce ferm destinul 
României socialiste. 
Interesele vitale ale în
tregii națiuni sînt gîn- 
dite, jalonate, cu am
plă clarviziune științi
fică, de hotărîrile celui 
de-al Xll-lea Congres 
al comuniștilor.

Sint unul din oame
nii care îmi cunosc 
bine țara, îi cunosc 
bine oamenii cu bucu
riile și necâjirile lor, 
în diferitele etape ale 
dezvoltării noastre a

Violeta 
ZAMFIRESCU

tuturor. Sint unul din 
oamenii care de puțină 
vreme m-am întors 
din Maramureș, din 
Țara Oașului, din A- 
puseni, din județele 
Sibiu, Brașov, Sucea
va, Constanța sau din 
unele județe al căror 
ritm de dezvoltare a 
fost mai anevoios, da
torită stării de înapo
iere în care se aflau 
cu nu prea mulți ani 
în urmă și care acum 
sînt de nerecunoscut. 
Numai cei răuvoitori, 
numai cei îndărătnici 
la a vedea ori cei în
țepeniți în gîndire, cei 
ce se cred începutul și 
sfirșitul acestui pă- 
nrint, cei ce nu cunosc 
patria noastră de as
tăzi, cei ce nu-i cu
nosc oamenii, numai 
trădătorii ideii de om' 
pot nega marile în
făptuiri ale acestui po
por strins unit in ju
rul partidului nostru, 
strins unit in jurul 
secretarului general al 
partidului.

Ca scriitor comunist, 
permanent implicat în 
istorie, in politică, in 
dialectica realităților 
sociale, ca poet ce mă 
zbat să las țării o pa
gină de poezie in care 
să pulseze esența spi
rituală a minunaților 
oameni ce făuresc so
cietatea noastră so
cialistă multilateral 
dezvoltată, cu emoție 
aud și acum calda che
mare adresată nouă 
— scriitorilor — de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o chemare 
în care am deslușit 
prețuirea și încre
derea ce ni se arată. 
Tulburată sint cît de 
datori și angajați ră- 
mînem. Față de pere
nitatea și frumusețea 
creșterii limbii româ
nești. Față de a pa
triei cinstire. Față de 
această patrie socia
listă. Față de talentul 
adunat în noi prin 
sublimă prelungire a 
geniului creator al 
poporului nostru. Da
tori și angajați rămî- 
nem toată viața față 
de cultura noastră, 
față de cultura uma
nistă a lumii, datori 
față de crearea unei 
noi condiții umane, în 
țara noastră și pe 
pămînt. Pe un pămînt 
al păcii și al înțelege
rii intre oameni, al 
respectului reciproc, al 
egalității. Noi, scriito
rii din România so
cialistă, implicați. in 
întreaga viață a țării, 
nu avem un crez mai 
înalt decît de a milita, 
prin fapta și cuvîntul 
nostru, in slujba ma
rilor idealuri umaniste 
ale . partidului, ale po
porului.

Cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palestinian"

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Președintelui celei de-a 34-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite, SALIM A. SALIM
Secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, KURT WALDHEIM
Cu prilejul „Zilei internaționale de solidaritate cu 

poporul palestinian", doresc ca, în numele României 
socialiste și al întregului popor al țării mele, să reafirm, 
și pe această cale, sprijinul activ și solidaritatea noastră 
cu lupta justă a poporului palestinian pentru realizarea 
aspirațiilor și drepturilor sale legitime la dezvoltare liberă, 
independentă, în cadrul unui stat național propriu.

Ca țară situată in zonă Balcanilor, a Mediteranei, deci 
într-o zonă vecină Orientului Mijlociu, România este 
profund preocupată de perpetuarea situației din această 
regiune. Țap'a noastră militează statornic pentru soluțio
narea politită, prin tratative, a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru realizarea unei păci globale, juste și 
durabile, cate să ducă la retragerea Israelului din terito
riile arabe ^ocupate în urma războiului din 1967, la rezol
varea problemei poporului palestinian în conformitate cu 
dreptul său , la autodeterminare — inclusiv la constituirea 
unui stat propriu —, la asigurarea independenței, integri
tății și suveranității tuturor statelor din zonă. Ne pro
nunțăm în modul cel mai hotărît pentru soluționarea pro
blemei poporului palestinian, fără de care nu este de 
conceput realizarea unui climat trainic de pace, liniște și 
securitate în Orientul Mijlociu.

Apreciez că, în prezent, este mai necesar ca oricînd să 
fie intensificate eforturile și să se acționeze cu energie 
sporită în direcția găsirii căilor de participare a tuturor 
țărilor și părților interesate în soluționarea problemelor 
din această regiune. în acest sens considerăm că o mare 
importanță ar avea organizarea, sub egida și cu partici
parea activă a Organizației Națiunilor Unite, a unei reu
niuni internaționale — fie prin reconvocarea Conferinței 
de la Geneva, fie sub altă formă — la care să participe 
toate țările interesate, inclusiv Organizația pentru Elibe-

NEW YORK 
rarea Palestinei, ca exponent legitim, autentic și recunos
cut al poporului palestinian, precum și cei doi copreședinți 
ai Conferinței de la Geneva — Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite — iar dacă apare necesar, și alte state. Ne 
pronunțăm pentru a se face totul ca poporul palestinian 
să-și vadă cît mai curînd împlinite aspirațiile firești de 
a trăi într-un stat propriu independent, de a-și putea con
centra, în liniște și pace, eforturile în direcția dezvoltării 
sale libere pe calea progresului economic și social.

De asemenea, apreciem că se impune să se acționeze 
mai ferm pentru a se pune capăt situației îngrijorătoare 
existente în Liban, asigurîndu-se integritatea și indepen
dența acestei țări.

Considerăm că soluționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu — și in primul rind a problemei poporului 
palestinian — ar avea o profundă înriurire asupra întregii 
atmosfere internaționale, s-ar înscrie ca o contribuție 
deosebit de importantă la Întărirea încrederii între 
popoare, a stabilității și destinderii, a păcii mondiale.

în ce o privește, România va face și în viitor tot ce 
depinde de ea pentru a-și aduce contribuția la rezolvarea 
justă și trainică a problemelor din Orientul Mijlociu, la 
realizarea unei păci globale in această regiune.

Apreciez că Organizația Națiunilor Unite poate și tre
buie să aibă un rol mai activ in soluționarea conflictului 
din Orientul Mijlociu — și îmi exprim convingerea că se 
va acționa cu sporită energie în această direcție, ca și 
pentru rezolvarea pe cale politică a tuturor conflictelor 
și stărilor de încordare care mai există în diferite regiuni 
ale planetei, răspunzind astfel speranțelor și așteptărilor 
tuturor popoarelor de a trăi într-un climat de liniște și 
pace, de largă și fructuoasă colaborare internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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DOCUMENTELE CONGRESULUI AL XII-LEA 
-perspective însuflețitoare, program de muncă mobilizator

„Corespunzător obiectivului fundamental al viitorului cincinal, se va asigura creșterea proporțională și armonioasă 
a industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, realizarea unui echilibru optim între diferite sectoare 
în 
a

vederea satisfacerii 
bunăstării materiale

într-o tot mai mare măsură a necesităților progresului general al societății și ridicării continue 
și spirituale a întregului popor46

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Raportul prezentat la Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român)Dinamica venitului național

— în procente —
Creșterea volumului investițiilor

— în procente —
Creșterea productivității muncii

— in procente -
Creșterea retribuției medii reale

— în procente —

\
38
43

Congresul 
al Xll-lea
- viguroasă 
expresie a 

democratismului 
partidului,

al orinduirii 
noastre socialiste
(Urmare din pag. I)

© Prin sporirea mai accentuată a eficienței 
economice, venitul național va devansa dina
mica produsului social, crescînd în cincinalul 
viitor cu 38—43 LA SUTA ;

© Venitul național va crește în cincinalul 
1981-1985 într-un ritm mediu anual de 
6,7-7,4 LA SUTA ;
• In deceniul 1981—1990, venitul național 

va crește de PESTE 2 ORI, asigurînda-se un 
nivel pe locuitor de 47—50 mii lei.

1976-1980 1981-1985
© in viitorul cincinal urmează să se reali

zeze un volum de investiții de 1 300—1 350 MI
LIARDE LEI, superior întregului volum efectuat 
între anii 1951 — 1975 ;

© Vor fi construite peste 1 200 NOI CAPA
CITĂȚI INDUSTRIALE IMPORTANTE ;

© In 1985 fondurile fixe totale vor ajunge 
la 3 000 MILIARDE LEI.

1980 1985
© In cincinalul viitor, în industrie producti

vitatea muncii, calculată pe baza producției 
nete, va creste într-un ritm mediu anual de 
7-7,5 LA SUTĂ ;

© Pe seama creșterii productivității muncii 
urmează să se obțină circa 80 LA SUTĂ din 
sporul producției industriale prevăzut pentru 
perioada 1981—1985 ;

1980 1985
© Veniturile totale reale ale populației vor 

spori în anul 1985 cu 23-25 LA SUTA față de 
anul 1980 ;
• Cheltuielile finanțate din bugetul de stat, 

precum și din veniturile întreprinderilor, orga
nizațiilor cooperatiste și obștești pentru dez
voltarea invâțămîntului, ocrotirii sănătății, 
asistenței sociale, culturii și sportului vor 
crește cu circa 37 LA SUTA în 1985, ajun- 
gînd la 14 200 LEI pe o familie.

Să acționam energic pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite!

• Planul pe 1979 —exemplar îndeplinit
• Producția anului 1980— temeinic pregătită

„Contribuim la sporirea 
venitului national prin 

creșterea producției nete"
Sînt proaspete în mintea noastră obiectivele eco

nomice majore subliniate de secretarul general al 
partidului la Congresul al Xll-lea. Dintre numeroa
sele sarcini mă opresc la cele care vizează aplicarea 
mai hotărite a. noului mecanism economico-finan- 
ciar. Spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Trebuie' 
asigurate aplicarea fermă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar în toate sectoarele, a principiilor 
autoconducerii muncitorești, autogestiunii și parti
cipării oamenilor muncii la beneficii, sporirea rolu
lui bugetului de venituri și cheltuieli în activitatea 
întreprinderilor, punîndu-se accentul pe realizarea 
producției nete și a producției fizipe".

Accentul deosebit pus de secretarul general al 
partidului pe realizarea producției nete, indica
tor fundamental al activității economico-financiare, 
răspunde noilor cerințe ale dezvoltării economiei 
noastre naționale. Producția netă constituie o pîr- 
ghie importantă a mecanismului economico-finan- 
ciar direcționat spre sporirea gradului de partici
pare a fiecărei unități economice la realizarea pro
ducției materiale, la creșterea prin efort propriu a 
venitului național.

Realizarea producției nete planificate în primele 
10 luni din acest an in proporție de. 101,5 la sută, 
în condițiile creșterii în 1979 a acestui indicator cu 
20 la ‘sută față de realizările din 1978, reflectă aten
ția pe care organizația de partid, consiliul oameni
lor muncii din întreprinderea noastră o acordă în
deplinirii planului la producția fizică și reducerii 
cheltuielilor materiale — factori esențiali de sporire 
a producției nete. între măsurile concrete între
prinse se numără : optimizarea relațiilor de cola
borare cu alte unități ; îmbunătățirea tehnologiilor 
de fabricație la o serie de piese pentru autoturis
mele „Dacia 1 300“ și autocamioanele Roman-Die- 
sel ; folosirea rațională a mașinilor și utilajelor prin 
extinderea schimbului III și a polideservirii mași- 
nilor-unelte ; creșterea gradului de mecanizare și 
automatizare a unor operații de transport. Drept 
urmare, cheltuielile materiale la 1 000 lei producție- 
marfă s-au redus în acest an cu 22,9 lei față de 
realizările anului 1978. Productivitatea muncii calcu
lată pe baza producției nete a crescut cu 18,3 la 
sută față de anul precedent.

Avem sarcina de a crește producția netă în 1980 
cu 21,5 la sută față de acest an. Și sîntem hotărîți 
nu numai să îndeplinim, ci și să depășim această 
mobilizatoare sarcină. Pentru aceasta se impune să 
luăm, incă de pe acum, măsuri hotărîte menite sg 
asigure, paralel cu creșterea producției fizice, re
ducerea continuă a cheltuielilor materiale. Astfel, 
continuăm acțiunea de îmbunătățire a tehnologiilor 
de fabricație.

SZABO Bela
maistru, președintele comitetului sindicatului, 
întreprinderea mecanică din Tîrgu Secuiesc

„An<fajainenliil nostru: 
toate investițiile - predate 

înainte de termen!"
Și pentru noi, lucrătorii șantierului de construc

ții .industriale din orașul Dcrohoi, Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă un 
document de excepțională însemnătate, prin analiza 
strălucită' a activității de pînă acum, cit și prin 
jalonarea cu claritate a tuturor direcțiilor și căilor 
de acțiune viitoare.

Reevaluîndu-și activitatea In spiritul documente
lor adoptate de Congres, al îndemnurilor secretaru
lui general . al partidului, comuniștii, toți lucrătorii 
de .pe șantierul nostru și-au propus să treacă de 
urgență la generalizarea experienței pozitive acu
mulate pină în prezent, la adoptarea de noi solu
ții și tehnologii, a noi modalități de organizare a 
muncii, astfel incit fiecare din obiectivele de in
vestiții pe care Ie construim să fie puse in func
țiune cu cel puțin o lună în avans. Aceste eforturi 
se impun cu atit mai mult cu cit, in cincinalul ur
mător, /orașului Dorohoi i se vor aloca investiții 
în valoare de peste 3,8 miliarde lei în vederea 
realizării a 12 obiective industriale.

Precizăm că pentru realizarea în avans a lu
crărilor de construcții-montaj la întreprinderea me
canică de utilaje grele pentru deformare plastică 
— una dintre cele mai importante investiții pro
ductive ale județului — organizația noastră de 
partid a adoptat un cuprinzător program de ac
țiune. Astfel, a fost calificat întregul personal 
muncitor, ultimele două cursuri a cite 36 de oa
meni fiecare urmînd să se încheie în curînd. S-a 
adoptat o nouă organizare a muncii în cadrul sta
țiilor de betoane, ceea ce permite ca toate forma
țiile noastre de zidari, dulgheri, lăcătuși, fierar- 
betoniști să lucreze în două schimburi. Urmarea? 
în prezent, turnăm zilnic cîte 150—160 mc beton, 
față de numai 100—110 mc cît turnam inainte. 
Am inițiat o colaborare mult mai fructuoasă cu 
beneficiarul de investiții.

întreaga muncă politică a organizației noastre a 
fost concentrată spre unirea eforturilor constructo
rilor pentru realizarea lucrărilor potrivit prevede
rilor din grafice și la un nivel calitativ superior, 
spre întronarea unei ferme discipline la fiecare 
loc de muncă. Rezultatul: la nici una dintre lucră
rile executate în cursul lunilor octombrie și noiem
brie nu s-a înregistrat vreo deficiență calitativă și, 
lot in aceeași perioadă, pe șantier n-a existat nici 
o absență nemotivată.

Consecința firească a acestor preocupări se va 
materializa prin intrarea în funcțiune a primei ca
pacități de la întreprinderea menționată cu cel 
puțin o lună in avans. La cea de-a doua capa
citate de producție, cu termen de punere în func
țiune în trimestrul al II-lea al anului 1982, s-au 
creat de pe acum toate condițiile pentru devan
sarea intrării în funcțiune cu 5—6 luni.

Mihai P1NT1L1E
maistru, secretarul organizației 
de partid a șant'erului 
de construcții industriale-Dorohoi

I_____________________________

„Peste prevederile 
acestui an vom extrage 
300 000 tone de cărbune"
Colectivul de muncă al minei Urdari a avut marea 

satisfacție de a raporta, in cinstea celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului, îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de producție pe anul 1979 și reali
zarea angajamentului asumat in fața secretarului 
general al partidului cu prilejul vizitei de lucru 
în unitatea noastră : am extras suplimentar, pînă 
la deschiderea lucrărilor marelui forum al comu
niștilor, peste 150 000 tone lignit. Aș vrea să men
ționez că acest succes a fost precedat, și într-un 
anumit fel determinat, de un altul, și anume de 
realizarea unei avansări de 256 metri liniari cu 
complexul mecanizat, în primul abataj de produc
ție al minei noastre, unul din cele mai prestigioase 
recorduri de tehnică minieră în crpnica întrecerii 
socialiste.

Recordul amintit a avut darul să ne mobilizeze, 
să întărească încrederea în noi înșine, ambiția în
tregului colectiv, aflat la început de drum, de a 
acționa pentru a cîștiga un loc de frunte în ba
zinul carbonifer al Gorjului. Așa s-a născut, de 
fapt, angajamentul nostru de a transforma mina 
Urdari într-o unitate minieră-etalon.

însușit de toți comuniștii, de ceilalți mineri de 
la Urdari, angajamentul ne-a stimulat, imprimînd 
în conștiința fiecăruia hotărîrea de a munci cit mai 
bine pentru a scoate din subteran cît mai mult 
cărbune. Acționind cu răspundere în abataje, fo
losind cu cit mai multă pricepere utilajele com
plexe, urmărind întărirea ordinii și disciplinei in 
cadrul fiecărui schimb și formație de lucru, am 
reușit încă de la începutul lunii iunie să realizăm 
zilnic peste 3 500 tone cărbune — adică dublu față 
de nivelul producțiilor zilnice obținute în perioada 
anterioară. Menținind constant acest ritm de pro
ducție am reușit ca la sfirșitul celei de-a doua 
decade a lunii septembrie să realizăm sarcinile de 
producție prevăzute pentru anul 1979 și, totodată, 
să înfăptuim inainte de termen angajamentul asu
mat cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la mina Urdari. Aducind o contribuție 
importantă la acest succes, vreau să relev că, îm
preună cu brigada pe care o conduc, am raportat 
de curînd o realizare merituoasă : exploatarea in 
avans a întregului front de carbupe aferent aba
tajului 2/1, înregistrînd o înaintare medie lunară 
cu complexul mecanizat de 140 metri liniari și o 
productivitate de peste 38 tone pe post. Există 
condiții ca pină la încheierea anului să realizăm o 
producție suplimentară la mina Urdari de peste 
300 000 tone cărbune. Ne exprimăm prin aceasta 
adeziunea noastră minerească la istoricele hotărîri 
adoptate de cel de-al Xll-lea Congres al partidu
lui, înalta satisfacție pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — minerul de onoare al țării — 
în înalta funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Ion PLEȘA
brigadier la mina Urdari-Gorj

„Colectivul a situat 
în centrul preocupărilor 

înnoirea întregii producții"
înțelegem bine cită importanță are sublinierea 

pe care o face tovarășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat la Congresul al Xll-lea cu pri
vire la necesitatea ca la nivelul întreprinderii să 
se ia toate măsurile pentru înfăptuirea exemplară 
a prevederilor de creștere, înnoire și modernizare 
a producției industriale.

Din acest punct de vedere, colectivul nostru a ob
ținut o seamă de rezultate bune. De la cazanele 
simple și schimbătoarele de căldură la bogata sor- 
timentație de utilaje tehnologice pe care o realizăm 
astăzi, am făcut un pas important pe linia creșterii 
complexității și competitivității produselor noastre, 
în acest an, colectivul întreprinderii noastre a asi
milat o serie de utilaje de mare tehnicitate, unele 
fiind fabricate pentru prima oară în țară. Chiar în 
preajma Congresului de pe banda de montaj a ie
șit primul valț cu răcire intensivă, necesar în in
dustria prelucrării cauciucului și maselor plastice, 
iar de citeva zile a fost finalizat și primul din seria 
utilajelor folosite la prepararea amestecurilor*  în 
industria fibrelor artificiale. Pentru realizarea am
belor utilaje a trebuit să se găsească soluții tehnice 
mai deosebite, să fie executate dispozitive de mare 
complexitate.

în legătură cu înnoirea producției, aș vrea să re
lev că la noi se realizează cu precădere numai uti
laje unicat și de mică serie, ceea ce presupune 
o dată în plus o permanentă receptivitate la nou, 
spirit de inventivitate și de răspundere. Sîntem un 
colectiv tînăr care a trecut la asimilarea chiolbași- 
lor pentru industria petrolieră și a arborilor cotiți 
tip MAN. Nu a trecut nici măcar un an de cînd 
executăm asemenea piese și uzina noastră este 
apreciată în rîndul beneficiarilor interni și externi. 
Chiar și obișnuitele schimbătoare de căldură au su
ferit un intens proces de modernizare, printr-o teh
nologie nouă : placarea cu alamă a segmenților tu- 
bulari, care a mărit interesul partenerilor externi 
pentru acest gen de utilaje.

Pe baza experienței acumulate, consiliul oameni
lor muncii a prevăzut pentru perspectiva imediată 
un amplu program de înnoire și modernizare in 
continuare a producției. Odată cu punerea in func
țiune a noii capacități profilate pe utilaj petrolier, 
care urmează să aibă loc în curînd, vom trece la 
executarea unor unități de pompaj cu caracteristici 
funcționale mult îmbunătățite, mai ușoare cu aproa
pe 2 tone fiecare și cu un consum de. energie elec
trică cu 10 la sută mai mic. Vom continua, de ase- 
nțenea, să asimilăm instalații și mașini-unelte pen
tru a înlocui importul, așa cum sînt mașina de 
rabotat tablă groasă cu dispozitive de forfecare, 
valțul pentru roluirea tablelor groase la diametre 
mici, stand pentru încercarea reductoarelor în sar
cină. folosite la unitățile de pompare. în cursul 
anului 1980 vor fi economisite prin asimilarea de 
produse noi o sută de milioane lei valută.

Marin ADAM
șeful atelierului proiectări I 
de la întreprinderea de utilaj chimic și forjă 
Rm. Vîlcea

partidul în sistemul relațiilor noastre 
sociale, procesul de integrare tot mai 
prqfundă a partidului în viața în
tregii societăți. Partidului nostru ii 
sint străine cu desăvîrșire practicile 
sectare, de culise ; dimpotrivă, el este 
adeptul ferm al consultării largi, al 
adoptării hotărîrilor sale esențiale in 
strînsă legătură cu întregul popor. în 
acest spirit, partidul nostru nu a 
conceput și nu concepe congresele 
sale ca pe un fel de conclave închise, 
desfășurate în taină, izolate de popor, 
ci dimpotrivă ca forumuri larg des
chise exprimării opiniilor, părerilor 
comuniștilor și întregului popor. Și 
tocmai in faptul că sint emanația vo
inței comuniștilor, a tuturor celor ce 
muncesc rezidă realismul și forța 
hotărîrilor partidului.

Profundul democratism al vieții in
terne a Partidului nostru, al intregii 
vieți sociale și-a găsit, de asemenea, o 
puternică expresie în însăși desfășu
rarea lucrărilor Congresului. La aceste 
lucrări, organizate în plen și pe un 
foarte mare număr de secțiuni îm- 
brățișînd practic toate sferele activi
tății economice, sociale și politice, au 
luat cuvîntul și și-au exprimat pă
rerea — deschis și liber, fără nici un 
fel de îngrădire — 1 090 de delegați, 
ceea ce reprezintă circa 40 Ia sută din 
numărul total al delegaților — pro
porție deosebit de înaltă, s-ar putea 
spune fără precedent.

Multe alte sute de delegați la 
Congres au înaintat în scris pro
puneri și sugestii. Pe lingă aceas
ta largă participare numerică, o pro- 
fundă impresie a produs conținutul 
intervențiilor. Participind într-un 
spirit de înaltă responsabilitate par
tinică la dezbateri, cei ce au luat cu
vîntul au adresat critici la adresa 
unor organe de partid și de stat pen
tru lipsurile manifestate în activita
tea lor, au manifestat o poziție auto
critică față de propria lor activitate;' 
folosirea largă a criticii și autocriticii 
atit în timpul dezbaterii publice a do
cumentelor, cît și in cadrul lucrărilor 
Congresului, netezind căile perfecțio- 
nării activității în toate domeniile 
vieții economico-soeiale.

în sfîrșit, se poate spune că desfă- 
șurindu-se intr-un mod profund de
mocratic, Congresul insuși a marcat 
un nou moment în procesul adincirii 
mai departe a democrației socialiste, 
a deschis noi perspective in această 
direcție, atit în domeniul vieții inter
ne c’e. Partid, cit și pe planul larg al 
realităților sociale. Sensul măsurilor 
preconizate în viitor în acest dome
niu îl constituie tocmai implicarea 
mai puternică a tuturor oamenilor 
muncii în conducerea statului, a în
tregii activități economico-sociale, 
creșterea răspunderii fiecărui om al 
muncii pentru realizarea exemplară a 
politicii partidului.

Semnificativă in acest cadru este 
și modificarea unor prevederi ale 
Statutului in sensul de a asigura re
prezentarea proporțională a organi
zațiilor de partid în organele de 
partid pe baza unor criterii pre
cise, în raport cu numărul membri
lor organizațiilor respective — pre
vedere ce aprofundează și lărgește 
democrația internă de partid.

Hotărîrile Congresului al Xll-lea 
au fost adoptate in mod democratic, 
prin voința unanima a participanți- 
lor — și cînd spunem participant! îi 
avem în vedere nu numai pe dele
gații din sala Congresului, ci și mi
lioanele de comuniști, intregul popor, 
prezent cu inima și cugetul la Con
gres. Astfel, Congresul a ilustrat 
magistral adevărul subliniat de se
cretarul general al partidului la în
cheierea lucrărilor Congresului, că 
„poporul nostru, împreună cu parti
dul hotărăsc politica internă și ex
ternă, asigură făurirea socialismului**.

Forța democrației noastre socialis
te constă în aceea că permite nu 
numai exprimarea părerilor și opți
unilor maselor celor mai largi, ci asi
gură și cadrul pentru înfăptuirea lor 
practică. 'Astfel, esențială devine 
acum trecerea neîntîrziată a tuturor 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, Ia aplicarea efectivă a hotă
rîrilor Congresului. Fiecare dintre 
noi are îndatorirea să-și aducă pro
pria contribuție la soluționarea in 
condiții optime a treburilor obștești, 
să „pună umărul" cu întreaga tapa- 
citate și pricepere la opera de trans
punere in viață a documentelor adop
tate. Cea mai fidelă înțelegere a spi
ritului democrației socialiste o repre
zintă, în ultimă instanță, implicarea 
directă la acțiune, la transformarea 
deciziilor în fapte de muncă rodnică.
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In telegrama adresată de Consiliul 

Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale se 
arată : „Dînd glas dragostei fierbinți 
și nețărmuritei prețuiri pe care vi le 
purtăm permanent, vă rugăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți și din partea noastră cele 
mai calde felicitări pentru reînves- 
tirea dumneavoastră in înalta func
ție de secretar general al partidului. 
Sir.tem mindri de a avea în fruntea 
partidului si statului pe cel mai iubit 
și stimat fiu al poporului român, 
omul de aleasă omenie, eminent con
ducător și militant revoluționar, ex
ponent strălucit al intereselor și nă
zuințelor întregului nostru popor, 
care nu cunoașteți ideal mai înălță
tor decit servirea cu înalt devota
ment a partidului și poporului, a 
cauzei socialismului și păcii în lume. 
Sintem cu toată ființa noastră parte 
integrantă a unității do monolit a 
poporului în jurul partidului, in ju
rul dumneavoastră personal — sim
bol al idealurilor noastre de liberta
te. pacte și progres — și ne vom în
china întreaga activitate și viață în
tăririi continue a acestei unități, li
chidării cu fermitate a oricăror în
cercări de a se atenta la fericirea și 
idealurile poporului român.

Dorim să vă încredințăm, tovarășe 
seci'btar general, că nu vom precu
peți nici un efort și vom milita 
neabătut pentru aplicarea in viață a 
politicii partidului nostru, că vom 
acționa cu abnegație si dăruire co
munistă pentru îndeplinirea exem
plară a hotăririlor Congresului. a 
sarcinilor ce ne revin, pentru a con
tribui și noi in cit mai mare mă
sură la .înflorirea și propășirea scum
pei noastre patrii. Republica Socia
listă România".

„Intr-un glas cu toți oamenii mun
cii din patria noastră. însuflețiți; de o 
profundă satisfacție, de o vibrantă 
mindrie patriotică, oamenii de artă 
și cultura, lucrătorii Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste se ală
tură sentimentelor exprimate in aces
te momente sărbătorești de întregul 
nostrul popor, pentru a vă adresa 
din adincul inimii cele mai calde 
felicitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră in in alta funcție de se
cretar general al partidului — se 
spune intr-o altă telegramă.

Sub conducerea dumneavoas
tră, străbătută de dragoste pă
rintească, cultura și arta cunosc o 
înflorire fără precedent, integrate in 
amplul proces de făurire a omului 
nou ; sub conducerea dumneavoastră, 
consecvent preocupată de marile, pro
bleme ale lumii contemporane, Roma
nia și-a cucerit un loc de prestigiu 
pe meridianele globului. Toate aces
tea sint chezășii de nezdruncinat ale 
încrederii noastre în Partidul Comu
nist Român, în secretarul său gene
ral, sub a cărui conducere înțeleaptă 
vom obține izbînzi și, mai mari pe 
drumul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate".

Cităm din telegrama trimisă de co
lectivul Combinatului siderurgic Hu
nedoara : „Realegerea dumneavoastră 
în înalta funcție — de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român 
— reprezintă, pentru făurarii metalu
lui românesc ue la Hunedoara, ca de
altfel pentru întregul partid și popor, 
un act politic de însemnătate istori
că deosebită. In aceste clipe, permi- 
teți-ne să vă adresăm cele mai calde 
felicitări împreună cu urarea de viață 
lungă și multă putere de muncă in 
fruntea partidului și a țării, întru 
fericirea patriei, a întregii națiuni 
române. Incredințîndu-vă de adeziu
nea și deplina aprobare militantă 
față de documentele programatice 
adoptate dc Congresul al XII-lea, 
față de întreaga politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. a cărui ctitor și promotor ferm, 
strălucit și înțelept sinteți dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe secretar, general, comuniștii, toți 

' siderurgicii hunedoreni se angajea
ză să acționeze cu fermitate și înaltă 
responsabilitate comunistă, revoluțio
nară, pentru traducerea in viață a 
mărețelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XII-lea, să realizăm sarci
nile actuale și cele ale cincinalului 
viitor în cele mai bune condiții".

„Dind glas sentimentelor unanime 
de nețărmurită bucurie, de mindrie 
patriotică și deplină satisfacție, ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din cooperația meșteșugăreas- 

. că, vă rugăm sâ ne permiteți să vă 
transmitem, din adincul inimilor 
noastre, cele mai calde felicitări și 
urări de viață lungă, cu prilejul a- 
legerii dumneavoastră in suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român — se arată 
într-o telegramă trimisă de Uniunea 
Centrală a Cooperativelor Meșteșu
gărești.

însuflețiți de aceste minunate per
spective, vă asigurăm, muif iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că cei peste 350 000 de cooperatori 
meșteșugari, strins uniți, in jurul 
partidului, vor acționa cu toată e- 
nergia și puterea lor de munca pen
tru dezvoltarea și diversificarea 
prestărilor de servicii pentru popu
lație. a producției bunurilor de con
sum pentru piața internă și export, 
pentru îndeplinirea exemplară a tu- 

, turor sarcinilor ce ne revin din isto
ricele hotărîri ale Congresului al 
XII-lea al partidului".

„Asociația Oamenilor de Știință din 
Republica Socialistă România — se 
arată într-o altă telegramă — unind 
glasurile membrilor săi cli ale între
gului partid și întregului popor ro
mân. vă adresează un respectuos 
omagiu pentru realegerea dumnea
voastră in funcția cea mai inalță de 
secretar general al partidului, cu 
căldura bucuriei de a saluta la cirma 
țării pe cel mai vrednic de a conduce 
poporul nostru spre mărețele înfăp
tuiri ale construcției socialiste și ale 
înaintării noastre spre comunism. Vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, de întregul 
nostru devotament, de dorința . noas
tră fierbinte de a fi cu toată inima 
printre milioanele de oameni ai mun
cii constructori ai vieții noi. sub 
inspirata si înțeleaptă dumneavoastră 
conducere".

I „Astăzi, cind, exprimind Voința în

tregului partid, a întregului popor, 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre socialiste, ați fost 
ales de cel de-al XII-lea Congres in 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist’ Român, gîndul 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii, din Uniunea Centrală a Coo
perativelor de consum, unit cu al în
tregului popor, se îndreaptă spre 
dumneavoastră, iubite conducător al 
partidului și statului nostru — se arată 
într-o altă telegramă. Permițeți-ne 
ca, in această zi de mare sărbătoare 
pentru întreagă națiune să vă adre
săm din adincul inimii respectuoase 
și călduroase felicitări, urări de multă 
sănătate și putere de. muncă în 
prestigioasa activitate ce o depuneți 
in fruntea partidului și statului, pen
tru propășirea României socialiste și 
fericirea întregului popor".

„Mărețul și emoționantul eveniment 
al realegerii dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de către Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. in inalta funcție de secretar ge
neral al partidului, ne oferă și nouă, 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din județul Sibiu, asemenea 
întregului nostru popor, un prilej mi
nunat de exprimare a satisfacției și 
bucuriei de a vă transmite cele mai 
calde felicitări și urări de noi succe
se în nobila dumneavoastră activita
te pusă în slujba progresului și feri
cirii poporului, pentru cauza generoa
să a socialismului și a comunismului 
in scumpa noastră patrie; Republica

„Așa am dorit, așa am voit cu toții - și sintem mindri că avem in fruntea partidului 
pe cel mai iubit fiu al poporului român, omul de aleasă omenie, eminentul conducător 
și militant revoluționar, care nu cunoaște ideal mai înălțător decît servirea cu înalt 

devotament a partidului și patriei, a cauzei socialismului și păcii in luiiie"

„în această epocă eroică, in strinsă unitate de gindire, simțire și acțiune, urmind 
cu încredere și hotărire neabătută Partidul Comunist Român, pe dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să acționăm cu fermitate și înaltă 
răspundere comunistă pentru traducerea exemplară în viață a mărețelor hotărîri 

adoptate de Congresul al XII-lea"

Socialistă Romania — se menționează 
iu telegrama Consiliului județean Si
biu al oamenilor muncii de naționa
litate germană. Personalitatea dum
neavoastră puternică și complexă de 
patriot revoluționar și militant comu
nist, de analist lucid și vizionar cu
tezător, 11 modelat cu clarviziune 
epoca de aur din istoria patriei noas
tre și ne va călăuzi in continuare in 
opera măreață de transpunere în via
ță a amplului program de perspecti
vă generoasă și îndrăzneață al isto
ricului nostru Congres.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, ca, in 
această epocă eroica și înnoitoare, in 
strinsă unitate de gindire, simțire și 
acțiune cu toți oamenii muncii ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți. urmăm cu încredere și hotărire 
neabătută Partidul Comunist Român, 
pe dumneavoastră personal, convinși 
fiind că sub conducerea dumneavoas
tră, exponentul cel mai de seamă al 
poporului nostru, vom fi capabili de 
dăruirea totală pe care măreața cau
za a socialismului și a corhunismului 
ne-o cere, in numele istoriei viitoare 
a neamului nostru".

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
întreprinderea «Tractorul» Brașov 
cu nețărmurită dragoste și bucurie 
trăiesc satisfacția’ mărețului act prin 
care, Îndeplinind voința unanimă a 
întregului partid, a întregului popor, 
delegații la cel de-al XII-lea Con
gres al partidului v-au reales, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de secre
tar general al partidului, garanția 
sigură a înfăptuirii mărețului Pro
gram de edificare’a societății socia
liste și comuniste pe pămintul patri
ei noastre. Istoricele documente apro
bate de cel de-al XII-lea Congres al 
partidului demonstrează încă o dată 
uriașa capacitate de analiză și sin
teză a partidului nostru, previziunea 
științifică și responsabilitatea istori
că față dc interesele majore ale pa
triei și poporului și poartă adine 
încrustate in substanța lor inflăcăra- 
tul patriotism, clarviziunea, cute
zanța și înțelepciunea dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general" — se spune în te
legramă.

In telegrama trimisă de Ministerul 
Turismului se spune, între altele : 
„Cu prilejul realegerii dumneavoas
tră, in înalta funcție de secretar ge
neral al gloriosului nostru partid, vă 
rugăm să ne permiteți ca, in numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din minister, să ne exprimăm 
deplina satisfacție, mindrie și bucu
rie, însoțită de cele mai calde urări 
de sănătate și deplină putere de 
muncă, spre înflorirea continuă a 
națiunii noastre socialiste și afir
marea permanentă a prestigiului Re
publicii Socialiste România în rîndul 
națiunilor lumii, iubitoare de progres 
și civilizație, de pace și libertate. 
Realegerea dumneavoastră — cel mai 
Înțelept și iubit fiu al clasei noastre 
muncitoare, al poporului român, emi
nent revoluționar și clarvăzător om 
politic și de stat — in fruntea Parti
dului Comunist Român reprezintă 
suprema garanție a întăririi continue 
a rolului conducător al partidului în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale, a inaintării neabătute a. po
porului nostru pe drurpul făuririi so

cietății socialiste multilateral dez
voltate și spre comunism".

în telegrama trimisă de Institutul 
Central de Cercetări Economice se 
arată : „Faptul că forumul suprem 
:>1 comuniștilor din România a împli
nit voința întregii națiuni de a vi 
se încredința in continuare condu
cerea partidului și poporului nostru 
constituie chezășia înfăptuirii neabă
tute a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintării României spre 
comunism, de întărire necontenită a 
independenței și suveranității națio
nale.

Opera dumneavoastră, de o inesti
mabilă valoare teoretică și practică, 
contribuțiile remarcabile aduse la 
Îmbogățirea tezaurului gîndirii- eco
nomice contemporane, viziunea pro
fund științifică pe care o imprimați 
practicii construcției socialiste, gin- 
direa novatoare; consecvent revolu
ționară, pusă în slujba dezvoltării 
impetuoase economico-sociale a țării 
constituie pentru noi, cercetători și 
cadre didactice care activăm în do
meniul științelor economice, un 
exemplu strălucit de muncă și dărui
re comunistă, un imbold pentru ri
dicarea activității noastre la nivelul 
înaltelor exigențe formulate de dum
neavoastră cu atîta claritate. Vă asi
gurăm, mult stimate și iubite tova
rășe secretar general, că vom- fi în
totdeauna împreună cu dumneavoas
tră in lupta pentru edificarea socia
lismului și comunismului în patria 
noastră, pentru apărarea și întărfrăa 

indșpendenței și suveranității Româ
niei".

„Vestea realegerii dumneavoastră 
în suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân ne-a umplut inimile de o 
nespusă bucurie și mindrie patrioti
că, a constituit pentru noi. cei mai 
tineri fii ai patriei, cel mai înălțător 
moment al vieții noastre luminoase 
— se arată în telegrama trimisă de 
Consiliul Național al Organizației Pio

BĂRBAT CU TARA DE-O FIINȚĂ
vrăjmaș a! umbrelor deșarte 
să-nalți stindardul fără moarte —

Cînd neamul ți-a strigat: „Să fii 
la bine și la greu în frunte", 
tu, comunistul cel dinții, 
s-aprinzi luceferi noi pe munte 
ca-n veci de 
de aur slova

veci să strălucească 
românească —

ne-a fost trimesAstfel de om
din veacuri lungi de suferință 
să fie-aies și reales, 
bărbat cu țara de-o ființă, 
să-i fie gînd și faptă una, 
neclătinat din totdeauna.

Să fii deplin, sâ fii întreg 
și grai și duh al țării tale, 
și sol de pace și strateg 
al dreptei stări universale, 
să-ți fie gînd și faptă una, 
neclătinat din totdeauna —

Să fii departe văzător 
cu ochi de vultur sub pleoape, 
și dor din dorul tuturor, 
și de-al mulțimii puls aproape, 
să 
de

nu-ți îngădui nici o clipă 
lîncezeală sau de pripă —

fii chemarea din străbuni, 
tandru gest al primenirii, 
crezi în codri și lăstuni, 

ivind din piatră trandafirii,

Să 
?i 
sâ

*

nierilor. In această zi de mare sărbă
toare națională, de emoționantă conto
pire a națiunii noastre cu gloriosul său 
partid conducător, care marchează 
evenimentul de o deosebită importanță 
si răspundere politică — realegerea 
dumneavoastră în fruntea partidului, 
ne exprimăm, alături de părinții noș
tri. de întregul nostru popor, dragos
tea, stima ,și respectul Aemărginit 
față de strălucita dumneavoastră 
personalitate. Folosim acest prilej 
pentru a vă ura din adincul inimilor 
noastre tinere multă sănătate și putere 
de muncă, spre binele și fericirea po
porului acestei minunate țări, pe 
care să-l conduceți din victorie in 
victorie spre țelul suprem al ome
nirii — orinduirea comunistă.

Pentru noi toți — pionieri, coman- 
danți-inslructori și activiști ai Orga
nizației pionierilor — nobila și neo
bosita dumneavoastră activitate, mi
nunatul exemplu de dăruire față de 
cauză partidului, puternica dumnea
voastră personalitate de eminent om 
politic și conducător de stat, consti
tuie. deopotrivă, simbol și faptă, 
spirit deschis către marile înfăptuiri 
ale istoriei naționale. Vă rugăm să 
ne permiteți ca și pe această cale 
să ne reînnoim jurămîntul pe care 
reprezentanții noștri l-au rostit în 
marele forum al comuniștilor, asigu- 
rîndu-vă că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a-1 îndeplini în mod 
exemplar, astfel ca :

Spre culmi tot mai înalte, România 
în comunista eră s-o-nălțăm".

„Cu profunde sentimente de bucu
rie, dragoste și recunoștință, biroul 
executiv al Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare, comi
tetul de partid, activiștii acestui or
gan de partid și de stat — se arată 
într-o altă telegramă — vă adresează, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, Cele mai căl
duroase felicitări cu prilejul reale
gerii dumneavoastră în înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Realegerea dum
neavoastră in fruntea puternicului 
nostru partid, expresie a marii pre
țuiri de care vă bucurați, constituie 
pentru noi garanția sigură a reali
zării mărețului Program al partidu
lui. a înaintării intr-un ritm fără 
precedent a patriei noastre dragi pe 
calea construirii socialismului și .co
munismului.

tn semn de recunoștință pentru tot 
ce ați gîndit și înfăptuit, pentru 
munca neobosită desfășurată de 
dumneavoastră pentru binele poporu
lui. pentru creșterea neîncetată a 
prestigiului internațional al partidu
lui și statului nostru, pentru făuri
rea linei lumi mai drepte, și mai 
bune, pentru triumful cauzei păcii și 
progresului pe planeta noastră, reale
gerea dumneavoastră în funcția de 
secretar general, eveniment de cea 
mai mare însemnătate pentru parti
dul și poporul nostru, ne mobilizează 
și mai mult pe linia aducerii la în
deplinire in mod exemplar a sarci

nilor ce decurg pentru Comitetul 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare din documentele Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, a sporirii, in și mai mare mă
sură, a eforturilor in acțiunile de 
ansamblu ce se desfășoară în țara 
noastră pentru bunăstarea poporului, 
progres și civilizație".

In telegrama trimisă de Consiliul 
ziariștilor din Republica Socialistă 
România se spune : „Dind glas ce

lor mai profunde sentimente de 
bucurie și satisfacție ale celor care 
activează pe tărîmul presei scrise și 
vorbite, vă adresăm, împreună cu în
tregul partid și popor, cu ocazia 
realegerii dumneavoastră în * înalta 
funcție de secretar .general al Parti
dului Comunist Român — act de im
portanță istorică în viața României 
socialiste — cele mai călduroase fe
licitări și cele mai bune urări de să
nătate și putere de muncă.

Pentru noi, gazetarii comuniști, 
care nu cunoaștem titlu mai nobil de
cit acela de a fi ostași credincioși ai 
gloriosului nostru partid, hotăririle 
Congresului al XII-lea, toate docu
mentele adoptate — care poartă, de 
la primul la ultimul rînd, amprenta 
gîndirii dumneavoastră creatoare, în
drăznețe, a pasiunii revoluționare ce 
vă caracterizează întreaga activitate 
si care își găsește expresie in acțiu
nile pe care le întreprindeți spre bi
nele poporului nostru, al tuturor ria- 
țiunilor lumii — vor constitui și în 
viitor rațiunea noastră de a fi ca ga
zetari, însuflețitorul nostru program 
de lucru. Sarcinile puse în fața pre
sei, radioului și televiziunii in ma
gistralul Raport prezentat de dum
neavoastră Congresului sint pentru 
noi un îndreptar de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică. în lu
mina lor, vă asigurăm, stimate tova
rășe secretar general,, că vom acționa 
cu consecvență și fermitate pentru 
promovarea noului în toate domenii

le de activitate, a experienței înain
tate, a concepției noastre despre 
lume și viață, pentru combaterea ma
nifestărilor negative, a rămăsite,lor 
concepțiilor retrograde, spre a ne 
adude o contribuție cit mai eficientă 
la educarea patriotică și revoluționa" 
ră a maselor, la formarea omului nou 
— constructor demn al celei mai îna
intate societăți, la afirmarea princi
piilor pe care partidul și statul nos
tru le promovează pe arena mondia
lă, în lupta pentru progres^ și pace, 
pentru o lume mai dreaptă' si mai 
bună".

„Cu prilejul reinvestirii dumnea
voastră in inalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. îngăduiți-ne să vă exprimăm — 
alături de întregul nostru partid și 
popor — sentimentele de aleasă 
stimă 'și prețuire, de profund respect 
și de adine devotament pe care vi le 
poartă comuniștii, toți lucrătorii 
Consiliului Legislativ — se arată in 
telegrama acestui colectiv. Reale
gerea dumneavoastră in fruntea par
tidului. cel mai iubit fiu al națiunii, 
întruchipare a înaltelor virtuți ale 
partidului și poporului nostru, consti
tuie garanția fermă a înfăptuirii 
Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comunism, 
a hotăririlor istorice ale celui de-al 
XII-lea Congres, chezășia propășirii 
României pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Ne însușim și aprobăm pe deplin 
Raportul prezentat de dumneavoas

tră in fața partidului și poporului, 
toate documentele și hotăririle celui 
de-al XII-lea Congres și vă asigurăm 
in mod solemn că întregul colectiv 
al Consiliului Legislativ își va consa
cra toată capacitatea și energia 
pentru îndeplinirea exemplară a mă
rețelor sarcini ce ii revin pentru 
perfecționarea continuă a legislației 
noastre socialiste in spiritul noilor 
principii de drept, al umanismului 
revoluționar, pentru promovarea con
secventă a politicii legislative a par-

*

*

*

Eugen FRUNZĂ

tidului și statului, întărirea legali
tății socialiste în toate domeniile 
vieții sociale".

„Comuniștii, toți oamenii muncii de 
la Întreprinderea minieră din Vulcan 
urmăresc și apreciază cu satisfacție 
vasta activitate pe care o desfășurați 
în fruntea partidului și statului, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
progresul și prosperitatea poporului 
nostru — se relevă într-o altă tele
gramă. Toate succesele de âstăzi și 
de mîine ale României socialiste sint 
indisolubil legate de personalitatea 
dumneavoastră, strălucit fiu al po
porului și perseverent revoluționar 
al lumii contemporane. Comuniștii, 
toți minerii întreprinderii noastre au 
primit cu nețărmurită bucurie și 
mindrie patriotică, vestea realegerii 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului român în înalta funcție de 
secretar general al partidului, cheză
șie a amplificării succeselor de pină 
acum și a înfăptuirii însuflețitorului 
Program de făurire a socialismului 
și comunismului pe pămintul scump 
al României. Noroc bun 1“

„Colectivul de oameni ai muncii de 
la întreprinderea specializată de co
merț exterior „Danubiana" își ex
primă profunda satisfacție pentru 
alegerea dumneavoastră in funcția 
supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, expresie a 

inaltei stime, prețuirii și considera
ției pentru întreaga dumneavoastră 
activitate, dedicata înaintării Româ
niei pe drumul socialismului și comu
nismului, fericirii si bunăstării patriei 
noastre — se menționează într-o altă 
telegramă. Această alegere dă garan
ția înfăptuirii neabătute a istoricelor 
hotărîri ale Congresului, a unor noi 
și mărețe împliniri ale României so
cialiste.

Colectivul nostru se angajează să 
acționeze cu fermitate și înaltă res
ponsabilitate pentru a da viață hotă
ririlor Congresului, convins fiind că 
acestea vor marca o nouă și înflori
toare etapă in înfăptuirea Progra
mului partidului de' făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism".

Spicuim din telegrama trimisă de 
consiliul de conducere al Procuratu
rii Republicii Socialiste România : 
„Hotărirea înțeleaptă a marelui fo
rum al comuniștilor români de a vă 
realege in inalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân ne-a umplut inimile de mindrie 
și bucurie, prin acest act dîndu-se 
expresie unei responsabile opțiuni 
istorice, de pdîncă semnificație poli
tică și patriotică, chezășia trainică a 
înfăptuirii neabătute a mărețelor 
obiective ce prefigurează viitorul lu
minos al societății românești in 
această epocă de mărețe împliniri 
socialiste. Realegerea dumneavoas
tră în această supremă funcție consti
tuie expresia coeziunii indestructibile 

a unității de voință a întregului 
partid, a hotărîrii ferme de a urma 
pe cel mai iubit fiu al său care, prin 
întreaga sa activitate clocotitoare, de 
revoluționar cutezător, s-a dedicat 
încă din fragedă tinerețe împlinirii 
idealurilor de libertate, independență 
și suveranitate națională, înfloririi 
patriei noastre socialiste.

Ca slujitori ai partidului, ai po
porului, comuniștii, toți oamenii 
muncii din Procuratura. Generală vă 
silit profund recunoscători pentru 
uriașa dumneavoastră contribuție la 
făurirea și întărirea legalității socia
liste. la consolidarea ordinii de drept 
a statului nostru socialist, pentru in
dicațiile date de a aplica in chip re
voluționar și în spiritul umanismului 
socialist și al dreptății legile țării".

„Comuniștii, toț^ oamenii muncii de 
Ia întreprinderea de mecanică fină 
București, intr-un glas cu întregul nos
tru popor, vă adresează, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
alese sentimente de profundă pre
țuire ,și adine respect și cele mai*  
calde felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră in inalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român — se spune într-o altă 
telegramă.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom acționa cu 
toată hotărîrea, neprecupețind nici un 
efort, pentru a urma eu fidelitate 
indicațiile și sarcinile pe care dum
neavoastră le-ăți pus in fața colecti
vului nostru, cu prilejul vizitei efec
tuate anul trecut la întreprinderea 
noastră, pentru a traduce în demne 
fapte de muncă prevederile docu
mentelor aprobate de marele forum 
al comuniștilor — Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân".

„Cu prilejul realegerii dumneavoas
tră in înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
gîndul nostru, al tuturor comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii din 
domeniul gospodăririi , apelor se în
dreaptă cu adîncă stimă și recunoș
tință către dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-ne cele mai 
vii mulțumiri pentru înțeleaptă poli
tică internă și externă pe care o des- 
fășurați in fruntea partidului nostru 
— Se arată in telegrama adresată de 
Consiliul Național al Apelor. Mulțu- 
mindu-vă din inimă pefitru tot ce 
s-a înfăptuit în țara noastră în acești 
ani, pentru viața fericită pe care o 
trăim, pentru preocuparea dumnea
voastră continuă de a pune in va
loare toate resursele țării, ne bucu
răm și sintem mîndri că sub condu
cerea înțeleaptă și dinamică a parti
dului, a dumneavoastră personal, 
realizăm unul din importantele pro
grame de dezvoltare economico-so- 
cială a țării. Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea bazi
nelor hidrografice, elaborat pe baza 
indicațiilor conducerii partidului și 
sub directa ' dumneavoastră îndru
mare. Folosim acest prilej pentru a 
vă ura din adincul inimii multă să
nătate, viață îndelungată și putere 
de muncă în fruntea Partidului Co
munist Român, spre binele și' feri
cirea întregului nostru popor, a Re
publicii Socialiste România".

In telegrama trimisă de Cen
trala industriei confecțiilor Bucu
rești se arată : „Am. trăit alături 
de participanții la marele forum al 
partidului, cu profupzimea celor mai 
trainice sentimente, momentul istoric 
cind s-a dat glas voinței țării ca în 
fruntea forței politice conducătoare 
a societății să vă aflați în continuare 
dumneavoastră — cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii, comunistul de 
omenie, revoluționarul înflăcărat, 
eminentul bărbat de stat, luptătorul 
neobosit pentru bunăstarea și feri
cirea poporului, pentru triumful cau
zei păcii și progresului in întreaga 
lume. In realegerea dumneavoastră 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului vedem garanția de 
neclintit a înaintării patriei noastre 
pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului, vedem garanția 
independenței’ și securității României 
socialiste, a creșterii rolului ei in 
solutionarea marilor probleme ce 
confruntă omenirea".

Spicuim dintr-o altă . telegramă : 
„Dind glas Înaltelor sentimente de 
încredere, prețuire și respect, comu
niștii, toți oamenii muncii din insti
tutul de proiectare „Proiect“-Bucu- 
re.șli ne exprimăm totala adeziune 
și unanima aprobare fată de Rapor
tul prezentat de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la ccl de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
excepțională sinteză a rezultatelor 
obținute de poporul nostru în opera 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
țării spre comunism, a mersului 
ascendent al României pe calea pro
gresului și civilizației. Ne exprimăm 
totodată sentimentul de înaltă min
drie patriotică fată de realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, avînd astfel convingerea 
că destinele țării sint încredințate 
în mîinile celui mai iubit fiu al po
porului, patriot înflăcărat, militant 
neobosit pentru afirmarea nobilelor 
idealuri ale păcii și progresului in 
întreaga lume".

Comuniștii, toti oamenii muncii din 
întreprinderea „Electrotehnica" scriu 
in telegrama lor : „Cu inimile și con
știința vibrind de cel mai înalt pa
triotism, cu deplină satisfacție și to
tală adeziune, am luat cunoștință de 
hotărirea unanimă a mațelui forum 
al comuniștilor — Congresul al XII- 
lea al Partidului Comunist Român — 
de a vă încredința destinele partidu
lui și ale țării, dumneavoastră, mult, 
iubite și stițn.ate tovarășe Nicolae 
Ceausescu. Wnruziasmul nostru ex- 

,.primă .«mviagere^fermă că, dacă 
‘ România*  are uri viitor strălucit, a- 
ceasta vi se datorește dumneavoastră, 
politicii înțelepte și clarvăzătoare pe 
care o promovați cu fermitate în 
conducerea partidului și statului nos
tru.

Alegerea dumneavoastră in funcția 
supremă de secretar general al parti
dului constituie chezășia cea mai si
gură că tot ceea ce ne propunem pen
tru viitor in istoricele documente ale 
Congresului al XII-lea se va transpu
ne in fapte de viață, dind noi dimen
siuni progresului și civilizației pe 
străbunele noastre meleaguri".

Comitetul U.T.C. de la întreprinde
rea de mașini agricole „Semănătoa
rea" București scrie în telegrama 
sa : „Tinerii muncitori, tehnicieni și 
ingineri din întreprinderea noastră, 
constructoare <je mașini agricole iși 
exprimă deplina și unanima satisfac
ție pentru realegerea in cea mai înal
tă funcție, de Secretar general al 
Partidului Comunist Român, a dum
neavoastră. tovarășe Nicolae 
‘Ceaușescu, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului român, exponentul 
strălucit al idealurilor și năzuințelor 
supreme ale întregii noastre națiuni. 
Realegerea dumneavoastră în această 
înaltă funcție reprezintă chezășia 
trainică a înfăptuirii neabătute a mă
rețelor obiective ce prefigurează mo
delul dinamic și luminos al societății 
românești in această epocă glorioasă 
de mărețe împliniri socialiste.

Tinerii noștri vă înconjoară cu dra
goste și atașament, apreciind in mod 
deosebit rolul hotărltor pe care dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îl aveți în elaborarea si 
aplicarea in viață a politicii interne 
și internaționale a partidului și sta
tului, dinamismul, spiritul revoluțio
nar și principialitatea cu care acțio
nați pentru realizarea comandamen
telor majore ale vremurilor noastre, 
pentru creșterea prestigiului inter
național al patriei".

Reținem dintr-o altă telegramă : 
„Alături de toti fiii țării, colectivul 
de muncă din Stațiunea pentru me
canizarea agriculturii Rădăuți, ne 
exprimăm nemărginita bucurie că 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului, eminent conducător de 
partid și de stat, ați fost reales in 
inalta funcție de secretar general al 

. Partidului Comunist Român. însufle
țiți de mărețele prevederi ale docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, ne an
gajăm ca prin folosirea cu pricepere 
a tractoarelor, mașinilor și utilajelor 
din dotare, executarea lucrărilor de 
calitate superioară și aplicarea cplor 
mai noi tehnologii să contribuim mai 
mult la sporirea recoltelor în unită
țile agricole de stat de a căror pro
ducție răspundem". '

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din cadrul Consiliului unic agroin
dustrial de slat și cooperatist Salcea, 
județul Suceava — se arată în tele
grama trimisă — își exprimă deose
bita bucurie și satisfacția pentru re
alegerea dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în funcția de secretar general al 
partidului, care dă certitudinea în
făptuirii cu succes a Programului 
partidului, a hotăririlor care au fost 
adoptate de marele forum al comu
niștilor — Congresul .al XII-lea al 
P.C.R.

Slujind cu credință și - devotament 
fierbinte cauza libertății și fericirii 
patriei și poporului, de numele 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, drag și încercat conducă
tor de p; "tidșide stat, se leagă ma
rile și pi afundele transformări revo
luționare din România, imensul pres
tigiu internațional de care se bucură 
azi țara noastră pe toate meridianele 
lumii".
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Marele îndemn al Congresului: 
a crea opere inspirate 

din clocotul vieții si muncii
Să redăm fidel imaginea 

noii condiții umane
înaltul Forum al 

comuniștilor români a 
intrat de-acum în is
torie. Am putea spu
ne că Congresul al 
XII-lea al P.C.R. — 
încheiat în acea im
presionantă și înălță
toare. atmosferă săr
bătorească, unică, pe 
care am trăit-o cu 
toții la cea mai înaltă 
tensiune — își conti
nuă incă lucrările, 
strămutindu-și doar 
locul : din Sala mare 
a Palatului in marele 
amfiteatru al națiunii, 
în fabrici și uzine, pe 
șantiere, în adincul 
minelor și pe platfor
mele uriașelor oțelării, 
în liniștea incandes
centă a laboratoarelor 
și în freamătul tine
resc al aulelor univer
sitare, pe întinderea 
fecundă a ogoarelor și 
în primitoarele săli 
ale lăcașurilor de lu
mină, cultură și artă. 
Asemenea unor „mi- 
rabile semințe", idei
le Congresului, găsind 
in conștiințele noastre 
un teren deosebit de 
fertil, se multiplică in 
mii și mii de noi ipos
taze zămislite de fre
nezia căutării celor 
mai adecvate soluții 
pentru materializarea 
lor, stimulează visa
rea înaripată și fapta 
cutezătoare, ne dau 
certitudinea și însăși 
rațiunea existenței 
noastre, ne atrag în 
clocotul făuririi unei 
grandioase opere de 
construcție socială șl 
umană pe cît de te
merară tot pe atît de 
riguros determinată în 
finalitatea și realis
mul ei. Iar reale
gerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar 
general al partidului 
este o garanție că a- 
ceastă operă va fi în
făptuită neabătut.

Evident, continuăm 
un proces ctltorial, de 
esență revoluționară, 
început cu 35 de ani 
in urmă, odată cu vic
toria revoluției națio
nale și sociale, anti
fasciste și antiimpe- 
rialiste de la 23 Au
gust 1944 ; dar la fel 
de evident este, pen
tru noi toți, și faptul 
că orizontul 1980 inau
gurează o nouă etapă 
istorică, jalonată toc
mai de acest al doi
sprezecelea Congres al 
partiduluj, etapă deci
sivă în care acumulă
rile cantitative trebuie 
sublimate — prin efor
tul fiecăruia și al tu
turor, prin geniul crea
tor al întregului po
por indestructibil unit 

în jurul partidului și 
al secretarului său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
în valori materiale și 
spirituale calitativ su
perioare.

Creșterea calității 
vieții, dezideratul su
prem al politicii parti
dului, are pentru noi 
înțelesuri profunde ce 
trec dincolo de simpla 
asigurare a mijloace
lor materiale de trai, 
fie acestea oricît de 
bogate. Este vorba 
mai degrabă de un 
sens filozofic, prefi- 
gurînd unul din atri
butele fundamentale 
ale viitoarei societăți 
comuniste. Căci, așa 
cum se spunea la 
Congres, omul liber, 
ajuns pe calea revo
luției la noua treaptă 
a condiției sociale, 
oferite de socialism,

Theodor BRATU

trebuie să se bucure 
de viață într-un mod 
mult mai elevat decit 
individul înlănțuit în 
mecanismul necruțător 
al capitalismului. El 
are dreptul să poată 
gusta frumusețea idei
lor mari, profunde, ca 
și adincimea tuturor 
frumuseților 'plăsmuite 
de omenire, să tră
iască într-o ambianță 
armonioasă, să simtă 
permanent respectul 
personalității sale, 
respectul valorilor au
tentice, pentru a pu
tea respecta la rîndu-i 
personalitatea și va
loarea celorlalți, pen
tru a se putea dărui 
generos semenilor săi, 
colectivității. Este vor
ba deci de o nouă ca
litate a vieții vizînd 
perfecțiunea ființei 
umane — stadiu la 
care nu vom putea 
ajunge însă decît prin- 
tț-o autodepășire con
tinuă; printr-un efort 
prometeic de înfringe- 
re a oricăror inerții, 
prin înfăptuirea de
plină, fără nici cel 
mdl mic rabat la cali
tate, a programului 
trasat de partid.

Cu aceste gînduri 
mă apropii de masa 
de lucru — ..masa tă
cerii". Cum trebuie să 
acționăm noi, oamenii 
de artă, pentru a ne 
ridica la înălțimea 
acestor imperative, țe 
trebuie să facem pen
tru ca operele noastre 
să răspundă în modul 
cel mai adecvat aces
tor exigente superi
oare, cerințelor oame

nilor muncii care, așa 
cum menționa tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
in Raport, doresc „o 
creație artistică boga
tă. de o marc diversi
tate de genuri și sti
luri. cu adevărat re
voluționară, pătrunsă 
de spiritul înnoitor ai 
socialismului, care să 
militeze cu pasiune 
pentru perfecționarea 
societății și omului" ?

Răspunsul la ase
menea intrebări nu 
poate fi dat cu ușu
rință. Este necesar sa 
medităm mai profund 
la locul și menirea 
noastră in acest pro
ces de redimensionare 
a Condiției umane, in 
spirit revoluționar, să 
ne evaluăm forțele și 
să ne concentrăm tot 
talentul și toată ener
gia in direcția reali
zării obiectivelor ma
jore stabilite de Con
gres. De o neprețuită 
valoare pentru orien
tarea muncii noastre 
de creație este, în 
acest sens, recoman
darea secretarului ge
neral al partidului pri
vind stilul și metode
le noastre de muncă : 
„O importanță hotări- 
toare are, în această 
privință, prezența per
manentă a scriitorilor 
și artiștilor în clocotul 
vieții și muncii con
structive, acolo unde 
se făuresc marile va
lori ale progresului 
uman. Munca este 
uriașul laborator in 
care se plămădesc 
personalitățile cu ade
vărat proeminente, se 
afirmă talentele au
tentice, se nasc genii
le, se făuresc capodo
perele — atît pe pla
nul creației materia
le, cît și al culturii. 
Inspirîndu-se din im
presionantul tablou pe 
care il oferă marea 
ctitorie socială a por 
porului și participind 
ei inșiși la munca 
eroică pentru zidirea 
noii orînduiri, scrii
torii și artiștii vor 
putea dura opere 
nemuritoare, mărturii 
emoționante ale celei 
mai grandioase epoci 
din istoria României". 
Săpate adine în ini
mile noastre, aceste 
chemări rostite de la 
înalta tribună a Con
gresului al XII-lea al 
partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
strălucitul vizionar al 
României comuniste, 
sînt cel mai prețios în
dreptar în îndeplinirea 
grelei dar nobilei mi
siuni a oricărui crea
tor de artă, de cultură 
din patria noastră.

Congresul al XII-lea 
al Partidului Comu
nist Român trebuie să 
însemne și pentru noi, 
cineaștii, momentul 
unor decizii funda
mentale pentru ca, ur- 
mîndu-i îndemnurile, 
să urnim filmul româ
nesc spre altitudinile 
ce i se propun. Din 
raportul prezentat de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,se desprind 
cu limpezime sarcinile 
ce ne revin, pronun- 
țindu-se hotărît impe
rativul unui salt valo
ric obligatoriu pentru 
arta filmului în con
cordanță cu noua ca
litate ce trebuie să de
finească toate sectoa
rele vieții noastre so
ciale. Ni se cer filme 
mai bune, în ale căror 
secvențe să se reflecte 
cu fidelitate chipul 
luminos al omului 
muncii, al eroului îna
intat al vremurilor 
noastre, creații cine
matografice valoroase 
care să îmbogățească 
continuu viața spiri
tuală a societății noas
tre.

Calitatea este desi
gur criteriul funda
mental pe care trebuie 
să se sprijine crește
rea intensă și inten
sivă a producției noas
tre, a muncii noastre 
în general. Fără a- 
ceastă creștere, nu
mărul suplimentar de

CONSTANTIN NIȚFSCU : „OMAGIU MUNCII"

Misiunea de răspundere 
a creației cinematografice

titluri va însemna pu
țin. Ni se cere un salt 
valoric pentru produc
ția întreagă, pentru 
fiecare din filmele ce 
urmează să le reali
zăm de-acum încolo. 
Secretarul general al 
partidului a adresat 
tuturor creatorilor vi
branta chemare de a 
plămădi opere pentru 
jsopor, inspirate din 

Andrei BLAIER

adevărurile realității 
noastre impresionante, 
din tumultul ei și din 
noblețea idealurilor ce 
însuflețesc pe con
structorii socialismu
lui. Avem obligația de 
a ne inspira din reali
tatea noastră neocolită 
de dificultăți pe care 
le înving oamenii 
înaintați, conștienți de 
momentul . important 
pe care îl traversăm, 
moment al unui su
perb efort colectiv în 
clocotul căruia se for
mează omul nou, obi
ectiv central al între
gii activități de edifi
care a socialismului 
și comunismului în 
patria noastră.

Calitatea superioară 
ce se cere cu atita 
justețe filmelor noas
tre cred că trebuie să 
însemne astfel efor
tul nostru-de a ne de

păși înțelegerile ve
chi, perimate, conti- 
nuînd ceea ce este va
loros, înaintat. Valoa
rea artei noastre tre
buie să se sprijine pe 
mesajul înalt al ope
relor pe care le pro
punem, pe idealul so
cialist pe care trebuie 
să îl susținem și să îl 
comunicăm emoțio
nant celor ce ni-1 in
spiră.

Temele singure nu 
■ vor conduce la o cali
tate artistică superi
oară fără impactul e- 
moțlonal pe care il 
conferă filmului nu
mai o comunicare ar
tistică de un nivel su
perior, o implicare lu
cidă în viața și munca 
întregii noastre na
țiuni socialiste, fără o 
vastă și profundă cu
noaștere a laboratoru
lui muncii unde se fă
uresc personalitățile 
proeminente ale socie
tății noastre, galeria 
oamenilor de seamă 
din colectivitățile mun
citorești, creatorii va
lorilor materiale și 
spirituale. Filmul ro
mânesc e chemat să 
redea mai convingă
tor spiritul acestui e- 
fort, să-1 mărturiseas
că explicit și emoțio
nant lumii întregi, să 
detectez^ profilul in
terior, 7 moral și spi
ritual, al omului nou.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumim, Excelență, pentru amabilul dumneavoastră mesaj primit cu 
ocazia Zilei noastre naționale.

Vă rog să acceptați urările noastre cele mai bune de sănătate pentru 
dumneavoastră și de continuă prosperitate poporului român.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț. a primit, miercuri dimi
neața, pe Pavol Bahyl, ministrul in
dustriilor construcțiilor de mașini ge
nerale al R.S. Cehoslovace.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovărășeas
că, s-a evidențiat cu satisfacție evo
luția continuu ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare statornicite 
între România și Cehoslovacia și a 
fost exprimată dorința comună de a 
consolida și lărgi în continuare aceste 
raporturi. în spiritul înțelegerilor și 
hotărîrilor convenite cu prilejul în-Vizita oficială a vicepreședintelui Consiliuluide Miniștri și ministrul afacerilor externe al Republicii Liban, Fouad Boutros, în Republica Socialistă România

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Liban, Fouad Boutros, a efec
tuat o vizită oficială în România, in 
perioada 26—28 noiembrie 1979.

în timpul vizitei, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri și minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Liban. Cu această ocazie, oaspetele 
libanez a transmis președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, 4m mesaj de prietenie din 
partea președintelui Republicii Liban, 
Elias Sarkis, și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
bunăstare și prosperitate poporului 
român prieten. De asemenea, minis
trul libanez a transmis sentimentele 
de deosebită apreciere ale guvernului 
său față de sprijinul politic acordat 
de România Libanului, in interesul 
menținerii independenței naționale 
și integrității teritoriale ale aces
tei. țări. Totodată, ministrul libanez 
a exprimat președintelui Nicolae 
Ceaușescu profundele sale mulțumiri 
— în numele Libanului și al po
porului libanez — pentru poziția 
prietenească și călduroasă cu privire 
la situația din Liban, conținută in 
Raportul prezentat la cel de-al 
XII-lea Congres , al Partidului Comu
nist Român. Președintele Republicii 
Socialiste România a transmis, la 
rindul său, președintelui Republicii 
Liban, cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, de pace și 
progres poporului libanez prieten.

în cadrul convorbirilor oficiale, cei 
doi miniștri de externe au evidențiat 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-libaneze care s-au 
dezvoltat în spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul vizitei în Liban din 
1974 a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, continuind astfel raportu
rile tradiționale de prietenie exis
tente intre cele două țări și popoare. 
Miniștrii de externe au reliefat po
sibilitățile multiple de amplificare și 
diversificare a cooperării reciproc 
avantajoase dintre România și Li
ban. In această privință, a fost scoa
să în evidență necesitatea intensifi

tîlnirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak.

Au fost relevate, totodată, noi căi 
și mijloace concrete de impulsionare 
a conlucrării româno-cehoslovace pe 
tărîm economic și tehnico-științific, 
în mod deosebit a cooperării în do
meniul construcțiilor de mașini, și au 
fost analizate posibilitățile de spori
re și diversificare a schimburilor co
merciale.

La primire a participat Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini.

A luat parte Lumir Hanak, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

cării contactelor dintre cele două țări 
și, in mod deosebit, la cel mai înalt 
nivel.

Cele două părți au hotărît să stu
dieze posibilitatea lărgirii Acordului 
de Schimburi economice și a încheie
rii unui acord de schimburi cultu
rale, discuțiile în legătură cu aceste 
documente urmînd a fi continuate 
de către instituțiile interesate din 
cele două țări.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri libanez și ministru de exter
ne a luat notă cu satisfacție de in
teresul manifestat de partea română 
de participare, pe baze reciproc avan
tajoase, la programul viitor de re
construcție și dezvoltare a Libanului, 
in diferite domenii de interes comun.

Efectuind un schimb de vederi asu
pra problemelor internaționale ac
tuale, miniștrii de externe ai celor 
două țări au subliniat necesitatea 
respectării stricte de către toate sta
tele a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității în 
drepturi, integrității teritoriale, nea
mestecului în treburile interne și re
glementării tuturor diferendelor pe 
baze drepte și echitabile, ceea ce 
permite edificarea unei politici me
nite să asigure pacea, stabilitatea și 
colaborarea internațională, afirmarea 
dreptului fiecărei națiuni la dezvol
tare nestingherită, liberă.

Examinind situația din Orientul 
Mijlociu, cei doi miniștri de externe 
și-au exprimat convingerea că in
staurarea unei păci globale, juste și 
trainice în această regiune poate fi 
realizată numai prin retragerea Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în iunie 1967 și prin recu
noașterea drepturilor naționale legi
time ale poporului palestinian, inclu
siv, dreptul său la autodeterminare și 
formarea unui stat palestinian inde
pendent, prin asigurarea dreptului

Plecarea din Capitală
Miercuri după-amiază a părăsit 

Eucureștiul Fouad Boutros, vice
președintele Consiliului de Miniștri 
și ministrul afacerilor externe al Li
banului care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

Vizite ale unor 
delegații participante 
la Congresul P.C.R.

în cursul zilei de miercuri, delega
ția Partidului Libertății din Sri Lan
ka, condusă de Ratnasiri Wickrama- 
nayaka, secretar general al Partidu
lui Libertății din Sri Lanka, a avut 
întrevederi cu reprezentanți ai Mi
nisterului Finanțelor, Ministerului 
Justiției și Comitetului de Stat al 
Planificării, iar delegația Partidului 
Congresul întregului popor din 
Sierra Leone, condusă de Sorson I. 
Conteh, secretar cu problemele in
ternaționale al C.C. al. Partidului 
Congresul întregului popor din Sierra 
Leone, a făcut o vizită la Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, unde s-a interesat de diferite 
aspecte ale vieții și preocupărilor ti
neretului din țara noastră.

(Agerpres)

tuturor țărilor și popoarelor din 
această regiune la independență și 
securitate.

Referindu-se la situația din Liban, 
ministrul român al afacerilor externe 
a reafirmat sprijinul guvernului său 
pentru autoritățile legale din această 
țară; pentru integritatea, unitatea, 
independența și suveranitatea Liba
nului. în același timp, cei doi miniș
tri au subliniat necesitatea imperioa
să de a se asigura aplicarea com
pletă a rezoluției 425 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. cu privire Ia 
sudul Libanului, de a se acționa pen
tru depășirea tuturor obstacolelor 
care împiedică acest lucru și, îndeo
sebi, pentru a se pune capăt acțiuni
lor militare agresive ale Israelului in 
această regiune, ca și suferințelor 
populației din sudul țării.

Cei doi miniștri au subliniat impor
tanța pe care o are pentru pacea și 
înțelegerea internațională înfăptuirea 
securității și cooperării în Europa și 
au scos în evidență legătura existentă 
între securitatea și cooperarea în 
Europa și în zona Mării Mediterane.

Miniștrii de externe român și liba
nez au relevat, totodată, că interesele 
generale ale popoarelor, ale păcii și 
securității internaționale reclamă, în
tre altele, lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale, democratizarea rela
țiilor dintre state, creșterea rolului 
O.N.U. in viața contemporană.
‘ Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri și ministru al afacerilor exter
ne libanez, mulțumind pentru pri
mirea călduroasă rezervată în cursul 
vizitei sale oficiale în România, a in
vitat pe ministrul român al afacerilor 
externe să efectueze o vizită oficială 
în Republica Liban. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, urmînd ca data 
vizitei să fie stabilită ulterior, de 
comun acord.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fos’t salutat de Ștefan 
Andrei, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

A fost de față Samih El-Baba, am
basadorul Republicii Liban la Bucu
rești.

(Agerpres)

Artă
Congresul al XII-lea al 

P.C.R., marele forum al 
comuniștilor, a fost un mo
ment crucial, de bilanț și 
analiză sintetica, dar mai 
mult ca de obicei, un eve
niment istoric de maximă 
importanță prin jalonarea 
unui viitor ctitorit eu grijă 
și responsabilitate. Reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de 
secretar general al partidu
lui exprimă voința întregu
lui nostru popor de a avea 
la cîrma țării, în anii ce 
vin, pe acela de numele 
căruia se leagă această e- 
pocă de mărețe împliniri în 
toate domeniile, de avint 
fără precedent al patriei 
noastre.

Documentele programati
ce, rod al concepției înain
tate, plină de avintul crea
tor și patosul revoluționar 
al secretarului general, se 
identifică cu idealurile cela 
mai înalta ale Întregii na
țiuni. idealuri de progres, 
de bunăstare materială și 
spirituală, de pace și co
laborare. Aceste documen
te adoptate de Congres, 
sinteză a unei evoluții de 
excepție a patriei noastre, 
se dovedesc a fi mobiliza
toare pentru parcurgerea 
unei noi etape, de desăvîr- 
șire calitativă. Puternica 
impresie ce mi-au lăsat-o 
mă obligă, ca pe orice ac
tivist în domeniul artei și 
culturii, să meditez cu res-

angajată,
ponsabilitate asupra sarci
nilor'ce ne revin in acti
vitatea ideologică și poli- 
tico-educativă, pentru for
marea unei inalte conștiin
țe patriotice, pentru conso
lidarea noii condiții umane.

Am fost cu toții fericiți 
de aprecierile pozitive ale 
secretarului general al 
partidului referitoare la 
succesele obținute pînă a- 
cum în ridicarea conștiin
ței oamenilor muncii. A- 
ceste aprecieri. reprezintă 
un puternic stimulent pen
tru munca de viitor, pentru 
depășirea permanentă, pen
tru creșterea responsabili
tății noastre, pentru dina
mizarea tuturor energiilor 
noastre creatoare. Ceea ce 
ni se cefe corespunde idea
lurilor noastre, pentru că 
se alimentează din realită
țile noastre evidente, pen
tru că are darul de a ne 
propulsa spre un viitor a y 
cărui strălucire stă numai 
în puterea noastră să o 
realizăm. Pentru că ni se 
cere să punem mai pu
ternic in lumină aceste 
realități, umanismul nou, 
revoluționar al orînduirii 
noastre, dezvoltarea impe
tuoasă a patriei- noastre. 
Sînt realizări de proporții 
epopeice, a căror cunoaș
tere temeinică poate duce 
la apariția acelor opere 
mărețe pe măsura eroismu
lui contemporan. Trebuie 
să recunoaștem că aseme-

puternic
nea opere despre istoria 
nouă a patriei noastre sînt 
încă puține, că oamenii aș
teaptă de la noi toți opere 
da valoare, ample, profun
de, semnificative și mobili
zatoare. Ștacheta pretenții
lor noastre s-a ridicat une
ori doar la unele producții 
con.iuncturale. festiviste și 
evident nereprezentative 

Ion LUCIAN
artist emerit

pentru amploarea victorii
lor de pînă acum ale po
porului.

în momentul actual, rolul 
„modelatorilor de conștiin
ță". rol pe care concepția 
marxistă il conferă oame
nilor de artă și cultură, este- 
covirșitor, responsabil si 
determinant. Sîntem che
mați să creăm, cu valoare 
sporită, imaginea contem
poranului nostru cu virtuți, 
eroice.

Socialismul nu trăiește 
prin eroi izolați, ci prin fe
nomenul de eroism in 
masă. Sîntem datori fată 
de acești eroi contemporani 
care au depășit, prin con
cretețea realizărilor lor, 
fantezia basmului.

în marșul nestăvilit spre 
înnobilarea ființei umane 
avem nevoie de structuri 
morale perfecte, nu de tole-

rați, de mărșăluitori integri, 
nu de șovăielnici care pro
fită de protezele cocoloșirii.

In Raportul prezentat de 
secretarul general al parti
dului, strălucit bilanț, al 
întregii noastre activități de 
pînă acum, se găsesc în 
chip firesc și observații 
critice, dezvăluirea unor 
neîmpliniri. Cînd ai grija și 
discernămîntul de a sem
nala în iureșul de realizări 
acele aspecte negative — 
frîne temporare — înseam
nă că mersul ascendent este 
asigurat. Și trebuie s-o 
spunem, spre decepția deni
gratorilor, că asta înseam
nă adevărata forță 1 Numai 
cind ești puternic ai curajul 
să-ți analizezi lucid rămî- 
nerile în urmă. Dacă îna
inte foloseam metafora 
„plivirii buruienilor" care 
ne infestau grădina, recen
tul document de partid ne 
îndeamnă, în numele eticii 
și echității sociale, să bi- 
ciuim nemilos stările de 
lucruri negative și concep
țiile retrograde.

Este de neconceput o 
strălucire a școlii românești 
de teatru, recunoscută prin
tre primele din lume, fără 
o mobilizare totală a crea
torilor pentru o dramatur
gie de valoare, angajantă, 
puternică și dinamizatoare, 
tonică, dar și — atunci cind 
este nevoie — satiric-con- 
Structivă, fără o artă a 
spectacolului, în creștere

dinamizatoare
valorică, deschisă modalită
ților noi, in context cu di
versitatea mișcării culturale 
mondiale in care România 
trebuie să-și mențină pozi
ția ei de prestigiu.

' Documentele de partid ne 
obligă la eliminarea tendin
țelor de subdimensionare a 
obiectivelor majore și a 
primatului formei în dauna 
conținutului. Ne stimulează 
responsabilitatea imensă de 
comentatori ai epocii noas
tre, ne reamintesc de isto
rica angajare partinică de 
a construi o societate nouă 
prin mijloacele specifice ar
tei și culturii. Ne cer o 
materializare în forme me
reu noi, în trepte valorice 
in continuă ascensiune, în 
acorduri perfecte cu con
temporaneitatea și în spiri
tul permanenței umanismul 
lui a tuturor manifestărilor 
noastre de creație. Ne a- 
mintesc că orice creator 
este un rezultat al colecti
vității' care l-a format și îi 
rămîne dator acesteia cu 
tot ce are mai prețios în 
creația sa.
, Bazîndu-mă pe virtuțile 
demonstrate,, dar mai ales 
și pe cele nevalorificate 
plenar, ale creatorilor ro- 
mâhi. sînt convins că arta 
și cultura noastră vor con
tribui și mai pregnant la 
opera umanistă ctitorită 
strălucit de conducătorul 
destinelor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plecarea unor oaspeți de peste hotare
în cursul zilei de miercuri au pă

răsit Capitala alte delegații și repre
zentanți ai unor partide care au 
participat la lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN IRLANDA, condusă de 
James Stewart, secretar general ad
junct al P.C. din Irlanda ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN OLANDA, condusă de 
Joop Ijisberg, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C. din 
Olanda ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST IORDANIAN, condusă de 
Isa Mdenat, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Iordanian ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CON- 
GOLEZ AL MUNCII, condusă de 
Florent Ntsiba, membru al Biroului

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Film serial : Timpuri grele — re

luarea episodului 1
11,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,25 Tragerea de amortizare ADAS
16,30 Fotbal: Borussia Moenchenglad

bach — Universitatea Crâiova, Se- 
lecțiuni înregistrate din Cupa 
U.EJy’.A.

Politic al C.C. al partidului, șef al 
Departamentului presă, propagandă 
și informații, ministrul informațiilor, 
poștelor și telecomunicațiilor ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI NA
ȚIONAL AL POPORULUI DIN 
GHANA, condusă de Eric Adjei, 
membru al C.C. al P.N.P. din Ghana;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST YEMEN IT, condusă de 
Saed Salem Al-Khaibah, președintele 
Comisiei de Revizie a P.S. Yemenit.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de tovarășii Mihai Gere și Ana 
IVlureșan, membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vîlcu, preșe
dintele Comisiei Centrale de Revizie, 
Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. 
al P.C.R., de alți activiști de partid.

17,20 Reportaj pe glob : R.S.F. Iugosla
via — secvențe slovene

17,40 Viața culturală
18.25 De Ziua internațională a solidari

tății cu poporul palestinian
18,50 LOmI de seri
19,00 Telejurnal
19.25 La ordinea zilei în economie. Ca

litatea muncii de fiecare zi — răs
punsul nostru chemărilor Con
gresului

19.35 Ora tineretului.
20.25 Muzică ușoară românească
20,45 Conexiuni. Serial științific. Episo

dul 8
21.35 telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 39 

noiembrie, 1 și 2 decembrie, in (ară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea precipitații 
slabe in nordul și estul țării și, izo
lat, in rest. Vint slab pînă Iu mode
rat, cu intensificări de scurtă durată 
în regiunile estice și la munte, pre- 
dominind clin sectorul nordic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 5 și plus 5 grade, local 
mai coborîte în primele nopți în estul 
Transilvaniei, iar maximele intre mi
nus 1 și plus 9 grade, local mai ridi
cate. Ceață, mai ales dimineața și 
seara, îndeosebi în vestul și centrul 
țării. în București : vreme schimbă
toare cu cerul temporar noros, favo
rabil precipitațiilor slabe la începu
tul intervalului. Vint slab pînă la 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață, dinfineața și seara.

PROGRAMUL 2

16,00 Succesele de azi — temelii trainice 
pentru viitorul comunist al patriei. 
Ediție a emisiunii ,,Noi, femeile !“

16,30 Ani fericiți — selecțiuni din emi
siunea Album duminical

17.25 Film documentar : Poduri peste 
Dunăre

17,45 Din muzica popoarelor
18,00 Itinerare turistice
IU,20 Muzică de jaz
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Certitudinea •împlinirilor viitoare 

—- realizările noastre prezente
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Ra’dioteleviziunii. Dirijor : Llviu 
Ionescu. Solist : Dan Mizrahi 
plan

cinema
• întîlnire V la sfîrșitul iernii : 
SCALA — 13: 17,30; 30.
• Ziua mult visata : FESTIVAL' 
— 15; 17.30; 20.
• Post scriptum : CENTRAL — 
14; 16; 18; 20.
• Domnul miliard : LUCEAFĂ
RUL — 13,30; 15.45: 18: 20.15.
BUCUREȘTI — 15: 17.30: 20. FA
VORIT — 9; 11,15; 13 30: 15,45: 18;
20,15.
• Adio, dar rămîn cu tine : SALA 

PALATULUI —. 17.15: 20. VOLGA 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
A Totul pentru un cîntec : CAPI
TOL — 15,30; 17,43; 20, FLOREAS- 
CA — 9; 11; 13: 15,30: 17.45; 20.
© Cineva ca tine : CINEMA STU
DIO — 10; 12: 14; 16; IU; 20.
e întîlnire de gradul trei : PA
TRIA — 14; 16.45; 19,30.
• Furtul calului : DRUMUL SĂ
RII — 16; iu; 20.
o Accident : VICTORIA — 15:
17.15: 19,30.
A Cadoul vrăjitorului negru — 9; 
11; 13; 15. Teatrul cel mare — 18; 
20 : DOINA.

• Ciocolată cu alune : TIMPURI 
NOI — 15; 17,15; 19,30.
• 39 de trepte : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. TOMIS 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Speranța : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15. MODERN — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18: 20-, 15.
• Caddie : GRIVITĂ — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Frați de cruce : BUZEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
a Deducțiile colonelului Zorin : 
DACIA — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18;
20.15.

• Ora zero : BUCEGI — 16; 18; 
ă0, PACEA — 16; 18; 20, MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Fratele călăului : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
n Uraganul vine de la Navarone: 
LIRA — 15,30; 19, ARTA — 9; 12; 
16: 19.
• Cantemir : G1ULEȘTI — 9; 11; 
13: 15,30; 17,45; 20.
• Knock-out : COTROCENI — 15; 
17,15; 19,30, FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30: 15,454 18; 20.
« Drumul razelor de soare : VII
TORUL — 15,30: 17,45; 20.
• Doctorul Bethune : POPULAR
— 16; 19.

• Găină sau vultur : COSMOS — 
15,30; 17.30; 19,30.
• Mihail, cîine de circ : FLACĂ
RA — 15,30; 17,45; 20.
• Lumea Atlantide! : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ultima frontieră a morții : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Gaițele — 15. Viața unei 

femei — 19,30, (sala Atelier) : Zoo 
— 15.30, Fata din Andros — 20.
• Filarmonica ..George Ehescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist ; Dan Atanasiu — 20.
• Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Liviu Ionescu. Solist : Dan 
Mizrahi — 20.
• Teatrul de operetă : Silvia —
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Alibi — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) ; Furtuna — 19,30.

• Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19,30.
• Teatrul de comedie : Livada de 
vișini — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma
te heru) : Micul infern — 19.30,
(sala Studio) : Inele, cercei, be
teală — 19.
• Teatrul Giuleșt! (sala Majes
tic) ; Totul în grădină (premieră)
— 19,30, (sala Giulești : Haina cu 
două fețe — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Iubiri
— 18,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 

nase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19,30.
• Teatrul ,.Ion VasileScu" : Pia
tră la rinichi — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" (la clubul „Republica") : 
Pe un picior de plat — 15.
• Teatrul „ion Creangă" : înșlr-te 
mărgărite (premieră) — 19.
• Circul București : Vivat circul 
— 19,30.
• Teatrul ..Țăndărică" (la Clubul 
T. 4) : Șoricelul și păpușa — 10;
12,30.
• Studioul de teatru al LĂ.T.C. : 
A treia țeapă — 19,30.
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Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea în funcția 
de secretar general al P.C.R. 
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Partidul Socialist din Senegal mi se alătură pentru a vă transmite feli
citările noastre călduroase cu prilejul realegerii dumneavoastră ca secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Exprimîndu-mi dorința ca relațiile de cooperare româno-senegaleze să 
se dezvolte armonios, vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările înal
tei considerațiuni și a sentimentelor mele socialiste.

LEOPOLD SEDAR. SENGHOR

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu bucurie mărturia încrederii pe care v-a acordat-o poporul 
român cu prilejul realegerii dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist 
Român.

Cu acest fericit prilej, ne este deosebit de plăcut a vă adresa, în numele 
nostru personal, precum și în cel al poporului și al guvernului nostru, cele 
mai sincere felicitări și urările noastr e cele mai calde.

Sintem convinși că legăturile de prietenie și cooperare care există în 
mod atît de fericit între cele două țări ale noastre vor continua să se dez
volte tot mai mult.

Primiți, vă rog, domnule președinte al republicii, expresia considerației 
noastre celei mai înalte.

HASSAN al ll-lea
Regele Marocului

Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Vă rugăm să primiți sincerele noastre felicitări și expresia înaltei noastre 
satisfacții in legătură cu realegerea dumneavoastră în calitate de secretar 
general al Partidului Comunist Român de către cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R.

Am urmat" t cu viu interes discuțiile din cadrul Congresului privind 
adoptarea proiectului de directive în perioada 1981—1985, care au scopul 
ridicării în cincinalul viitor a nivelului de trai al poporului român, dez
voltarea multilaterală și continuă a României.

Folosim acest prilej pentru a vă ura mult succes în activitatea pe care 
o veți desfășura in viitor, pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute.

HARRY FRANCIS HARRY GOLD
Președintele Secretar al asociației

Asociației de prietenie
Marea Britanie — România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm un respectuos salut și cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră ca secretar 
general al Partidului Comunist Român de către Congresul al XII-lea.

Sintem fericiți să constatăm faptul că Republica Socialistă România se 
identifică, încă o dată, cu dumneavoastră, cu .linia dumneavoastră în domeniul 
politicii interne și externe, recunoscînd din plin eforturile pe care le faceți 
pentru ca țara să prospere in toate domeniile și să joace, pe plan internațional, 
un rol de prim plan.

Republica Socialistă România trăiește atît de activ in timpul de astăzi 
— ca autoare a unei dezvoltări productive deosebit de apreciabile, precum 
și pe plan tehnic și științific, cit și ca interpretă a exigențelor de libertate 
și autodeterminare a națiunilor.

Tocmai dragostea deplină, conștientă, pentru autodeterminare, care 
izvorăște din gîndirea dumneavoastră și face atît de distinctă acțiunea, 
dumneavoastră politică, domnule președinte, trebuie apreciată, datorită 
dumneavoastră, ca o cucerire deosebită a poporului român, o mărturie de 
neconfundat a maturității sale.

Este o mare onoare pentru noi de a putea confirma, cu acest prilej, 
cea mai sinceră apreciere și a vă putea adresa cele mai bune urări și 
consensul solidarității noastre, care, de-a lungul vremii, mergînd în pas cu 
succesele constante ale națiunii române, se va consolida.

INSTITUTUL PENTRU RELAȚII INTERNAȚIONALE DIN ROMA

Prof. dr. GIOVANBATTISTA BONELLI
Președinte

Prof. dr. GIANCARLO ELIA VALORI
Secretar general

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Joc curajos al craiovenilor, frustrați însă de arbitraj

Universitatea învinsă cu 2-0...
Ieri s-au disputat meciurile din 

prima manșă a turului III (optimi de 
finală) în Cupa U.E.F.A. la fotbal. 
Reprezentanta noastră în această fază 
a competiției, Universitatea Craiova, 
a jucat în deplasare, cu deținătoarea 
trofeului. Rezultatul meciului, în
cheiat aseară după ora 22 : Borussia 
Moenchengladbach — Universitatea 
Craiova 2—0 (1—0), după un joc de 
mare luptă, în care fotbaliștii noștri

În c îte va
• Ieri s-a disputat în Capitală 

meciul internațional amical de fotbal 
dintre echipele de juniori ale Româ
niei și Bulgariei. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 1—0 
(0—0) prin punctul marcat în minu
tul 50 de Fișic.

• în cadrul turneului internațional 
feminin de tenis de la Melbourne, 
jucătoarea româncă Virginia Ruzici 
a invins-o cu 7—6, 6—1 pe australian- 
ca Doerner. în primul tur al probei 
de dublu, perechea Ann Smit, Dianne 
Fromholtz (Australia) a întrecut cu 
5—7, 6—1, 6—2 pe Ruzici (România), 
Mandlikova (Cehoslovacia). 

s-au comportat cu destoinicii, dar au 
primit două goluri la care arbitrii de 
tușă au avantajat gazdele.

Partida a fost transmisă, in între
gime și in direct, de posturile noastre 
de radio. O înregistrare a ei va pu
tea fi urmărită și pe micile ecrane — 
astăzi, de la ora 16,30.

Manșa a II-a a acestei confruntări 
se va juca miercuri 12 decembrie la 
Craiova.

r î n d u r i
da a doua, în care marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remizat 
cu marele maestru american Wil
liam Lombardy. în clasament con
duce Larsen (Danemarca), cu 2 
puncte, urmat de Spasski (U.R.S.S.), 
Quinteros (Argentina) — cite 1 punct 
(1), Florin Gheorghiu (România), 
Petrosian (U.R.S.S.), Lombardy 
(S.U.A.) și Ivkov (Iugoslavia) — 
cite 1 punct etc.

• Sportivii din R.P. Chineză vor 
participa la 5 din cele 9 discipline 
ale Jocurilor olimpice de iarnă de 
la Lake Placid și la 15 discipline în 
cadrul Olimpiadei de vară de la 
Moscova, a anunțat Song Zhong, se
cretarul general al Comitetului 
olimpic chinez.

• Sala I.R.E.M.O.A.S. din Capita
lă va găzdui astăzi întîlnirea inter
națională amicală de box dintre e- 
chipa Steaua și formația ceho
slovacă Duk-la Olomouc. Gala va 
începe la ora 16,00.

Județul Brasov 
a îndeplinit planul 

producției industriale 
pe patru ani

Oamenii muncii din unitățile eco
nomice ale județului Brașov au înde
plinit, în ziua de 28 noiembrie, pre
vederile planului pe patru ani ai cin
cinalului la producția industrială. 
Acest succes creează premise ca pînă 
Ia sfîrșitul anului să se realizeze o 
producție suplimentară de 5,4 miliar
de lei.

în telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, de Biroul Comitetului 
județean de partid Brașov se spune : 
Acționînd în spiritul indicațiilor pre
țioase, al sarcinilor și orientărilor pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizite
lor de lucru făcute în județul nostru, 
am reușit să dăm viață programului 
de înnoire și modernizare continuă a 
producției, astfel că ponderea produ
selor noi și reproiectate pe această 
perioadă reprezintă 42,6 la sută din 
totalul producției realizate. în conti
nuare, telegrama arață că s-au reali
zat, prin autodotare, utilaje și insta
lații valorind peste 2 miliarde lei, s-a 
asigurat creșterea susținută a pro
ductivității muncii, 93 la sută din 
sporul producției industriale fiind ob
ținut pe această bază ; au fost date 
în funcțiune 186 noi obiective indus
triale, dintre care 44 înainte de ter
menele stabilite și au fost îndeplinite 
prevederile inițiale la construcția de 
locuințe, punindu-se pînă in prezent 
la dispoziția oamenilor muncii peste 
23 000 apartamente. în telegramă se 
menționează, de asemenea, succesele 
obținute de lucrătorii din agricultură.

Raportînd acest rodnic bilanț cu 
care oamenii muncii români, ma
ghiari, germani, de pe aceste stră
vechi meleaguri românești, cinstesc 
Congresul partidului, realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de secre
tar general, se spune în încheierea 
telegramei, vă adresăm din adîncul 
inimilor, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri 
și ne angajăm solemn să facem totul 
pentru a da viață hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XII-lea.

Cronica zilei
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Ilie Verdeț, a primit, miercuri, 
succesiv. în vizită protocolară de 
prezentare pe ambasadorul Confede
rației Elvețiene, Peter Erni, și pe 
ambasadorul Canadei, Peter McLaren 
Roberts.

Cu acest. prilej au avut loc con
vorbiri, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

★
Ambasadorul Republicii Islamice 

Pakistan, Shaikh A. Moid, a oferit, 
miercuri după-amiază, un cocteil cu 
prilejul încheierii misiunii în țara 
noastră.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai altor instituții cen
trale.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Marți dimineața, Richard Balken, 

ambasador extraordinar si plenipo
tențiar al Republicii Federale Ger
mania la București, a părăsit defi
nitiv Capitala, inchelndu-și misiunea 
în țara noastră.

★
Miercuri seara a fost semnat la 

București Acordul între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Republicii Liberia privind trans
porturile aeriene civile.

Acordul a fost semnat din 
partea Guvernului Republicii Socia
liste România de Aurel Răican, șeful 
Departamentului Aviației Civile,*  iar 
din partea Guvernului Republicii Li
beria de John W. F. Sherman, mi
nistrul comerțului, industriei și trans
porturilor.

• Miercuri după-amiază, la Diosgyor 
•-a disputat meciul-tur la fotbal din
tre echipele V.T.K. Diosgyor și F. C. 
Kaiserlautern, din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.". Fotbaliștii vest-germani au 
obținut victoria cu scorul de 2—0 
(1-0).

• Turneul internațional de șah de 
la Buenos Aires a continuat cu run-

★
Cu ocazia apropiatei deschideri la 

Sibiu (3—7 decembrie) a expoziției 
specializate „Tehnică de calcul din 
R.D.G.", la Ambasada R.D. Germane 
din București a avut loc, miercuri o 
conferință de presă.

★
Magazinul „Muzica" din Capitală 

găzduiește, începînd de miercuri, 
„Decada discului bulgar", manifestare 
organizată în cadrul programului de 
schimburi culturale dintre România 
și Bulgaria.

★
Academia Republicii Socialiste 

România și Institutul central de bio
logie au marcat, printr-o manifestare 
științifică organizată miercuri în Ca
pitală, centenarul nașterii savantului 
loan Borcea.

(Agerpres)

Pronoexpres
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 28 NOIEMBRIE 1979

Extragerea I r 31 20 34 26 21 25.
Extragerea a II-a : 10 1 24 12 17 41.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

986'364 lei, din care 273 354 lei, RE
PORT CATEGORIA 1.

Marea sărbătoare națională 

a popoarelor iugoslave prietene
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD

Sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative Iugosla
via îmi oferă plăcutul prilej ca, in numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al poporului român și al meu personal, să vă 
adresez dumneavoastră, Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Președinției Republicii Socialiste Federative Iugosla
via și popoarelor Iugoslaviei prietene, cele mai cordiale felicitări și 
calde urări de noi succese, prosperitate și fericire.

Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România dau 
o înaltă apreciere relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare

româno-iugoslave, rezultatelor rodnice ale intilnirii și convorbirilor 
pe care le-am avut recent împreună. îmi exprim ferma convingere 
că, în spiritul hotăririlor și înțelegerilor convenitei raporturile de 
strinsă conlucrare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta 
continuu, corespunzător intereselor poporului român și popoarelor 
iugoslave, ale cauzei socialismului, păcii, destinderii și colaborării 
internaționale.

Vă urez din toată inima, dragă tovarășe Tito, multă sănătate, 
viață îndelungată și fericire personală, iar popoarelor frățești ale 
Iugoslaviei, realizări tot mai însemnate în munca dedicată înfloririi 
patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

Popoarele Iugoslaviei vecine și 
prietene sărbătoresc, la 29 noiem
brie, două evenimente memorabile de 
înaltă semnificație : în 1943, la cea 
de-a II-a sesiune a Consiliului An
tifascist de Eliberare Națională, care 
a avut loc la Iaițe, o mică localitate 
din Bosnia, s-a proclamat, în condi
țiile grele ale ocupației hitleriste, 
crearea Iugoslaviei noi, democratice. 
La aceeași dată, în 1945, Adunarea 
Constituantă a țării, convocată la 
Belgrad, a adoptat o declarație prin 
care a fost abolită monarhia și pro
clamată Republica Populară Federa
tivă. Aceste două evenimente istorice 
au încununat epopeea luptei eroice, 
plină de sacrificii, dusă de popoarele 
Iugoslaviei, sub conducerea comuniș
tilor. împotriva fascismului, pentru 
libertatea și independența patriei, 
pentru eliberare națională și socială, 
au deschis popoarelor iugoslave calea 
spre o viață mai bună, spre socia
lism.

Devenite libere și cu adevărat stă- 
pîne pe propria lor soartă, popoarele 
Iugoslaviei, pășind pe calea edifică
rii socialiste, sub conducerea U.C.I., 
în frunte cu tovarășul Iosip Broz 
Tito, au înfăptuit transformări radi
cale ce își găsesc o elocventă expre
sie în triumful noii orînduiri, în dez
voltarea neîntreruptă a forțelor de 
producție, creșterea impetuoasă și 
modernizarea industriei, a întregii 
economii. Concomitent, au fost re
purtate succese de seamă în dez
voltarea științei și tehnicii, a în- 
.vățămîntului și culturii, in ridi
carea necontenită a nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Sărbătoarea 
de azi găsește- popoarele iugoslave 
în plin efort pentru traducerea in 
viață a mărețelor sarcini trasate de

— Acest tractor, mâine o să lu
creze.

Mă întorc spre Vlado Beatovici : 
. — „Acest" tractor tacă nu.există.
— Acest tractor va exista peste 

■două minute.
Vlado Beatovici ne e călăuză prin 

universul mecanic, întins dar atît de 
ordonat, al Întreprinderii de mașini 
și tractoare din Belgrad. Trei sferturi 
din producția de cai putere pentru 
agricultură a Iugoslaviei. Export in 
30 de țări. Acum sintem în secția de 
montaj general. „Pîraiele" benzilor 
transportoare confluează înspre ban
da principală. Subansamblele alune
că ritmic pe două și chiar pe cite 
trei niveluri. De undeva, din partea 
superioară a halei, sosesc rotile cu 
anvelope cu tot. Șerpuirea conveiere- 
lor se desfășoară in unele porțiuni în 
sensuri opuse dar, pînă la urmă, toa
te piesele converg matematic spre 
punctele in care le așteaptă una ori 
alta din mâinile specializate să le 
pună la rostul lor din alcătuirea fi
nală. v

— Dacă linia de montaj e aprovi
zionată ritmic, un tractor ajunge gata 
de vopsit in două minute si jumătate.

Ritm firesc la o producție de pa
truzeci de mii pe an. Iar vopsitul 
durează cit durează trecerea — cu 
aceeași viteză, viteza generală de de
plasare a conveierului — prin tunelul 
de lăcuire și uscare.

Cît am stat de vorbă, cit am pri
mit explicațiile de mai sus. „tracto
rul" numit „acest tractor" pe cind nu 
avea decît aspectul embrionar al

TELEGRAME
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al guvernului, a trimis o tele
gramă tovarășului Veselin Giurano- 
vici, președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, 
cu ocazia sărbătorii naționale, prin 
care, în numele său și al guver
nului român, îi adresează cele mai 
cordiale felicitări, urări de fericire, 
precum și succese tot mai mari în 
edificarea socialistă a Iugoslaviei. în 
telegramă se exprimă, totodată, 
profunda convingere că raporturile 
de strinsă prietenie și cooperare din
tre țările și guvernele noastre se vo- 
adinei continuu, în interesul reciproc, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

★
De asemenea, tovarășul Nicolae 

Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Pragoslav Mar- 
kovici, președintele Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, iar tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, un 
mesaj de felicitare tovarășului Iosip 
Vrhoveț, secretar federal peptru a- 
facerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

De asemenea, Consiliul Central al 
U.G.S.R., Consiliul Național al Fe
meilor și Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii au trimis telegrame 
de felicitare organizațiilor similare 
din R. S. F. Iugoslavia. (Agerpres) 

Congresul al XI-lea al U.C.I., care 
urmăresc perfecționarea sistemului 
autoconducerii, adincirea democrației 
socialiste, întărirea rolului conducător 
al clasei muncitoare și consolidarea 
unității și coeziunii popoarelor Iu
goslaviei, dezvoltarea în continuare și 
înflorirea tuturor republicilor și re
giunilor țării.

Animat de trainice sentimente de 
prietenie și solidaritate frățească față 
de toate popoarele care construiesc 
socialismul,. poporul român urmărește 
cu adincă și caldă simpatie eforturile 
constructive ale popoarelor R.S.F. Iu
goslavia, se bucură din inimă de re
marcabilele succese pe care acestea 
le obțin în edificarea noii societăți. 
De-a lungul istoriei, între poporul 
român și popoarele iugoslave s-au 
statornicit relații de profundă priete
nie și colaborare, cărora anii socia
lismului le-au conferit noi dimen
siuni, ridicîndu-le pe o treaptă supe
rioară. Cu deplin temei se poate 
afirma că relațiile româno-iugoslave 
sînt un ,exemplu de conlucrare rod
nică între două state socialiste ve
cine, constituind o contribuție de sea
mă la stabilitatea, încrederea și co
laborarea pe bază de egalitate în 
această regiune și în lume. Evoluția 
ascendentă a raporturilor româno-iu
goslave confirmă cu putere însemnă
tatea istorică a respectării consec
vente a principiilor egalității în 
drepturi, stimei și încrederii tovără
șești, respectului independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării, așezate trainic 
la temelia relațiilor noastre.

Așa cum este bine știut, o însem
nătate deosebită pentru dezvoltarea 

Cu mîndria muncii libere
unui bloc-motor, a devenit ceea ce 
se anunța și a pătruns agale in tu
nelul de vopsit. Remarcabil nu e nu
mai ritmul, asam blării lui, ritm nor
mal pentru o uzină modernă, cu o 
organizare științifică și circuite fluen
te ale procesului de producție. Re
marcabil este și faptul că noul trac
tor nu va avea parte, cît de cît, de 
ceva răgaz.

— Comenzile devansează cu mult 

ÎNSEMNĂRI de călătorie

producția. Fiecare tractor e așteptat 
să fie gata cite o lună, două, și ime
diat ce iese de pe banda de montaj 
e „înhățat" de cumpărător.

Asta spune foarte mult despre 
reputația produselor marii uzine din 
preajma Belgradului și despre dru
mul ei. Care e, intr-un fel. drumul 
industrializării socialiste. I.M.T. a re
prezentat prima investiție importantă 
și primul obiectiv dat in exploatare 
în primul cincinal, In anul 1947 era 
încă un atelier sătesc. Astăzi pro
duce numărul amintit de tractoare 
plus 15 000 cultivatoare mecanice și 
alte mașini agricole. Iar gama trac
toarelor cuprinde de la liliputani de 
5 cai putere, ori de 12 cai putere — 
mai curînd niște motociclete de ogor 
(chiar au o singură axă, respectiv 
două roți) — pînă la mastodonți de

în cadrul manifestărilor dedicate 
Zilei naționale a R.S.F. Iugoslavia, 
miercuri s-a deschis la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, expoziția „Răscoala din 
Serbia din anul 1941“.

La inaugurarea expoziției, organi
zată în colaborare cu Muzeul de isto
rie al Serbiei, au participat Emilia 
Sonea, adjunct de șef de . secție la 
C.C. al P.C.R.. Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Cristea Chelaru, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

Au fost de față Trifun Nikolici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România, ambasadorul Trifun 
Nikolici, Edhib Hasanagic, directorul 
Muzeului de istorie al Serbiei, și criti
cul de artă Constantin Achiței, subli
niind valoarea artistică și documenta
ră a exponatelor, evidențiind aportul 
acestui gen de manifestări la cunoaș
terea culturii și istoriei celor două 

colaborării româno-iugoslave au ra
porturile de solidaritate, prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, contactele, schimburile 
de vederi și experiență între repre
zentanții partidelor și statelor noas
tre. în acest cadru, un rol hotărîtor 
îl au întîlnirile și convorbirile, deve
nite tradiționale, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
dialogurile dintre cei doi conducători 
de partid și de stat, desfășurate de 
fiecare dată într-o ambianță de cal
dă prietenie și înțelegere reciprocă, 
ddschizînd mereu noi orizonturi an
samblului raporturilor noastre de 
prietenie și colaborare. In spiritul 
acestor bune relații, cu rezultate deo
sebit de rodnice ș-a desfășurat și re
centul dialog româno-iugoslav la ni
vel înalt, de la București, Declarația 
comună elaborată, care definește 
obiectivele dezvoltării pe mai departe 
a raporturilor reciproce, constituind o 
nouă și expresivă reafirmare a voin
ței celor două partide, țări și po
poare de a extinde și aprofunda co
laborarea frățească dintre ele.

Cu satisfacție se poate constata că, 
în lumina înțelegerilor la nivel înalt, 
conlucrarea multilaterală dintre ță
rile și popoarele noastre s-a dezvol
tat și se dezvoltă an de an. O deo
sebită amploare cunoaște coope
rarea pe plan economic, al cărei ca
racter fertil este pregnant ilustrat de 
creșterea continuă a schimbului de 
mărfuri, volumul acestora, în ultimul 
an al actualului cincinal, urmînd să 
ajungă la un miliard de dolari, iar în 
1985 — la două miliarde. Deosebit de 
fertilă se dovedește a fi cooperarea 
în producție între țările noastre, a 

270 de cai putere. Modelele de capa
citate obișnuită sînt produse în 9 ti
puri, fiecare cu variantele lui. Ini
țial, producția a demarat pe bază de 
licențe importate.' Acum se exportă 
tractoare și in cele două țări din care 
fuseseră cumpărate patentele.

Discutăm cu Cedomir Jdrnia. di
rectorul personalului din marea 
uzină :

— Ce a reprezentat, pe plan uman,

această impresionantă creștere a în
treprinderii ?

— A însemnat atingerea unui efec
tiv de 7 000 de oameni ai muncii, din 
care 80 la sută sînt meseriași de înal
ta calificare. Înseamnă închegarea a 
10 colective de muncă puternice, din
tre care 6 pe aceste locuri, iar cele
lalte 4 dispersate la secții din alte 
orașe. Înseamnă o medie de vîrstă 
care îmbină vigoarea cu experiența 
profesională : 27 de ani. Dar mai ales 
înseamnă un puternic detașament 
muncitoresc, comunist : fiecare al 
patrulea muncitor este membru de 
partid.

în secția de tractor greu, ne oprim 
lingă cele două exemplare finisate 
din tipul record al întreprinderii — 
tractorul „aproape 300 de cai", cum 
îi place lui Vlado Beatovici să spună.

țări, la întărirea legăturilor de prie
tenie dintre popoarele noastre. A fost 
relevată contribuția hotărâtoare a in- 
tilnirilor și convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito la dezvoltarea și adincirea rela
țiilor de prietenie dintre cele două 
partide, țări și popoare, în interesul 
reciproc, al cauzei generale a socia
lismului, colaborării și păcii în lume.

Asistența a vizionat apoi expozi
ția, care prin obiectele prezentate — 
documente originale și reproduceri, 
picturi, sculpturi, gravuri, partituri 
de muzică patriotică, fotografii re- 
prezentînd secvențe din filme istori
ce — redă evenimentele ce au avut 
loc în Serbia în anul 1941. Ele ilus
trează momente din lupta dusă de 
popoarele Iugoslaviei împotriva ocu
pației hitleriste, pentru eliberare 
națională și socială, in timpul celui 
de-al doilea război mondial.

★
în Capitală a avut loc, miercuri, 

o seară culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, consacrată Zilei na
ționale a R.S.F. Iugoslavia.

Au participat activiști ai Comite
tului' municipal București al P.C.R., 
reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ai

ALTE MANIFESTĂRI

cărei pondere, în ansamblul colabo
rării economice, crește continuu. Mo
numentale materializări ale acestei 
cooperări le constituie grandiosul 
sistem hidroenergetic Porțile de Fier I, 
căruia îi urmează viitorul obiectiv 
aflat în construcție, sistemul hidro
energetic Porțile de Fier II.

întregind colaborarea in sferele con
strucției socialiste, România și Iugo
slavia dezvoltă conlucrarea lor pe 
planul vieții internaționale. Țările 
noastre acționează pentru afirmarea 
cauzei destinderii și păcii, a făuri
rii securității în Europa și, în acest 
cadru, pentru dezvoltarea colaborării 
și bunei vecinătăți între statele bal
canice. Este, totodată, bine cunoscut 
că cele două țări își aduc contribuția 
la reglementarea problemelor litigioa
se pe calea tratativelor, acționează 
pentru excluderea folosirii forței și 
a amenințării cu forța în relațiile 
internaționale, pentru așezarea rela
țiilor dintre state pe principii noi, de
mocratice. în același timp, România 
și Iugoslavia acordă o mare atenție 
mișcării de nealiniere, iși manifestă 
deplina solidaritate cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru independență națională, pen
tru lichidarea subdezvoltării, pentru 
făurirea unei noi ordini economice și 
politice mondiale.

Participînd din toată inima la 
marea sărbătoare națională a popoa
relor iugoslave, poporul român le 
adresează un călduros salut și le 
urează să obțină noi și mari victorii 
în activitatea rodnică pe care o des
fășoară pentru înflorirea și propă
șirea continuă a patriei lor socia
liste.

— Și acest tractor mîine o să lu
creze ?

— O, nu ! La el mai e de lucrat, 
la instalația de radio, la instalația de 
aer condiționat... Și apoif performtih- 
ța ! Noi îl garantăm pentru posibili
tatea motorului de a funcționa 10 
zile și 10 nopți, adică 240 de ore fără 
nici o întrerupere pentru răcire. Asta 
presupune, cît îl vedeți de mare, me
canică fină, nu glumă.

In tot ce spun gazdele răzbate o 
mîndrie autentică, de proprietari, de 
părtași la înfăptuiri. Fie că e vorba 
de noua cantină („E inaugurată doar 
de o săptămână; se mănîncă mai bine 
decît la hotel „Slavia" — comparație 
ce nu vrea să umbrească nicidecum 
reputația bucătăriei hotelului), fie că 
e vorba de asidua propagandă audio
vizuală întîlnită în uzină, de cei 
800 de membri ai secțiilor sportive 
sau de marketing — același orgoliu 
de bună calitate răzbate în glasul 
interlocutorilor : satisfacția de a-și 
desfășura activitatea în citadela unor 
mesageri tehnici de reputație.

Bineînțeles, mîndria apartenenței 
la un anumit colectiv, constatată lă 
I.M.T., nu e un sentiment născut din 
abstract și supraviețuind in sine. El 
izvorăște din rezultatele exemplare 
obținute în producție, alimentate de 
efortul continuu spre perfecționare 
profesională, efort ce are drept co
loană de susținere conștiința muncii 
libere, a calității de coproprietari ai 
avuției obștești.

Serqiu ANDON

unor organizații centrale și organiza
ții obștești, precum și un numeros 
public. Au fost prezenți, de asemenea, 
Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, și membri ai 
ambasadei. După ce publicistul Ser
giu Andon a împărtășit asistenței 
impresii de călătorie din țara vecină 
și prietenă, a rulat un film .documen
tar, producție a studiourilor cinema
tografice iugoslave.

★
La invitația unor organizații loca

le de partid și de stat din Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia, au 
plecat, pentru a participa la manifes
tările prilejuite de sărbătorirea Zilei 
naționale a țării vecine și prietene : 
o delegație a județului Mehedinți, 
condusă de tovarășul Iulian Ploști- 
naru, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele Co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean, în regiunea Zaicer; 
o delegație din Jimbolia, condusă de 
Aurel Stoica, membru al biroului 
orășenesc de partid, președintele co
mitetului orășenesc al sindicatelor, în 
localitatea Kikinda ; o delegație din 
Moldova Nouă, condusă de Gheorghe 
Damian, secretar al comitetului oră
șenesc de partid, în localitatea Veliko- 
Gradiște.

(Agerpres)

• AUTOVEHICULE 
CU GAZ LICHEFIAT. Pe 
străzile Moscovei au apărut pri
mele taxiuri care funcționează 
pe bază de gaz lichefiat. Păs- 
trîndu-și parametrii dinamici și 
de viteză, ele sînt mai economi
coase și. ceea ce este deosebit 
de important pentru orașele cu 
o intensă circulație auto, poluea
ză considerabil mai puțin atmos
fera. Potrivit agenției T.A.S.S., 
într-o perspectivă apropiată. în 
toate marile orașe ale U.R.S.S. 
taxiurile vor funcționa numai 
pe bază de gaz ; la Moscova, 
trecerea întregului parc de 
taximetre pe combustibil gazos 

se va încheia în viitorul cinci
nal (1981—1985). Pe gaz liche
fiat trec, de asemenea, și auto
buzele din transportul urban : 
peste 2—3 ani, Moscova va de
veni primul oraș din U.R.S.S. 
în care toate autobuzele vor 
funcționa pe baza noului com
bustibil. Se preconizează, de a- 
semenea, trecerea pe combusti
bil gazos și a autocamioanelor, 
uzinele din Gorki fabricind de 
pe acum două modele de ase
menea autocamioane.

o DOCUMENTARE 
PORTATIVĂ. în condițiile în 
care serviciile de documentare 

și arhivă devin tot mai aglome-» 
rate datorită „exploziei infor
maționale", sistemul microfișe- 
lor și microfilmelor capătă o tot 
mai largă răspîndire. Un pas 
înainte in această direcție il 
constituie crearea în Franța a. 
unui aparat portativ cu ajutorul 
căruia microfișele și microfil
mele pot fi proiectate pe indife
rent ce suprafață plană și indi
ferent în ce condiții de iluminat. 
Filmele utilizate conțin 6 000 de 
imagini în fiecare casetă.' Și un 
amănunt în plus : de fiecare 
dată cind microfișele sînt intro
duse în aparat, ele sînt șterse 
automat de praf datorită unui 
dispozitiv special.

® YEHUDI MENUHIN 
IN R. P. CHINEZĂ. La in- 
vitația Asociației muzicienilor 
chinezi, celebrul violonist Yehu
di Menuhin a sosit marți la 
Beijing. El, va susține o serie de 
concerte cu Orchestra filarmoni
că centrală a R.P. Chineze, di
rijată de doi din cei mai mari 
dirijori chihezi, Li Delun și Han 
Zhongjoe. Muzicieni și melo
mani din marile orașe chineze 
au sosit la Beijing pentru a as
culta concertele.

;-S

© LA ÎNTRECERE CU 
VULTURII. Lansîndu-se de la 
o altitudine de 7 609 metri de pe 
unul din piscurile masivului K 2, 
cel mai înalt din lume după E- 
verest, cu ajutorul deltaplanului 
(un dispozitiv extrem de simplu 
de zburat, constînd dintr-o pîn- 
ză prinsă de un triunghi de fier 
de care „pilotul" se ține cu mîi- 
nile), francezul Jean-Marc Boi
vin a stabilit un record mondial, 
într-adevăr, el a zburat mai sus 

decît oricare alt om (preceden
tul recordman, un vest-german, 
se lansase de la ,o înălțime de 
7 000 metri).

• DE LA MERCUR LA 
UN NOU MINERAL Nu- 
meroasa familie a mineralelor 
cunoscute pină astăzi științei 
s-a îmbogățit cu un nou mem
bru — balcanitul — descoperit, 
după cum arată și numele, în 
Munții Balcani, din Bulgaria. 
Noul mineral conține cupru, ar
gint, sulf și mercur. Acest ultim 
element a si dus la interesanta 

descoperire. Prezența mercu
rului este destul de frecventă în 
subsolul bulgar și tocmai căută
rile în această direcție au con
dus la identificarea balcanitului. 
Bulgaria este situată în așa-nu- 
mita „zonă mediteraneană a 
mercurului", care face parte din 
cordonul de minereu ce se în
tinde din Spania pînă in Hima
laia. Formată acum multe mili
oane de ani, în urma unor in
tense procese geologice, această 
zonă, are în Bulgaria o struc
tură deosebită față de alte re
giuni ale globului, înglobind o 
concentrație foarte mare de di
ferite minereuri — fier, plumb. 

argint — cu un ridicat conținut 
de antimoniu, fluorină etc.

• MUZEUL VEDETE
LOR. La Londra, în celebra 
sală de spectacole „Palladium" 
se va deschide un original mu
zeu al vedetelor filmului, care 
vor fi reprezentate sub forma 
unor statui în mărime naturală, 
din fibre de sticlă. în acest ve
ritabil panteon al cinematogra
fiei vor figura, între alții, 
Charles Chaplin, Marlene Die
trich. Laurence Olivier, John 
Wayne, Gary Cooper și alte 
celebrități ale celei de-a șaptea 
arte.
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Hotărîrile Congresului al XII-lea 
al P.C.R. primite cu viu interes 
de opinia publica internațională

I

„Acțiunile președintelui Ceausescu
contribuție marcantă

» la pacea omenirii11
Presa din numeroase țări ale lumii continuă să re

lateze despre cel de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, eveniment de importanță excepțio
nală in viața poporului nostru, cu o amplă rezonanță 
internațională. Hotărîrea, de profundă semnificație 
națională și internațională a marelui forum al comu
niștilor români, de realegere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar 
P.C.R. este relevată ea o garanție a

general al 
realizării obiecti-

vuluî de ridicare a României pe noi culmi dc progres 
și civilizație, a continuității direcțiilor și orientărilor 
principiale și constructive ale politicii externe a țării 
noastre. De asemenea, se evidențiază că documentele 
și hotărîrile adoptate de Congres, care poartă am
prenta gîndirii cutezătoare, novatoare, revoluționare a 
tovarășului Nicolae “ 
largă și luminoasă 
socialiste.

Ceaușescu, deschid o perspectivă 
progresului continuu al României

ATENA 28 (Agerpres). — Ziarul grecesc „TO VIMA“ a publicat, 
recent, sub semnătura lui Ghiorghios Mavros, fost vicepremier și mi
nistru de externe, un amplu articol intitulat „POLITICA PREȘEDIN
TELUI CEAUȘESCU ȘI PROBLEMA PĂCII", consacrat raporturilor 
româno-elene și personalității președintelui Nicolae Ceaușescu. acti
vității sale internaționale în slujba păcii și înțelegerii între popoare.

„în Rezoluția Congresului al XII-lea 
al P.C.R, — se arată într-o relatare a 
AGENȚIEI TANIUG - e subliniat 
faptul că dezvoltarea economică de 
pină acum a României a asigurat o 
bază solidă pentru progresul armo
nios al țării, pentru lărgirea demo
crației socialiste și întărirea autocon- 
ducerii muncitorești". „Rata înaltă ‘a 
dezvoltării economice în cel de-al 
șaptelea cincinal — relevă Taniug
— constituie unul dintre țelurile sta
bilite la cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, care a cerut, de aseme
nea, asigurarea unei noi calități a 
întregii activități social-economice, 
precum și consolidarea independen
ței naționale și a suveranității". Se 
arată, totodată, că -„în rezoluție se 
preconizează ca, prin aplicarea în 
viață a prevederilor de plan, să se 
asigure condițiile pentru trecerea 
României din rîndul țărilor în curs 
de dezvoltare în rîndul statelor so
cialiste cu nivel mediu de dezvol
tare".

„Potrivit pozițiilor românești față 
de procesele' internaționale contem
porane — relevă, de asemenea, Ta
niug — cursa înarmărilor constituie 
una din cele mai actuale probleme 
internaționale și una din cauzele 
principale ale agravării crizei econo
mice. mondiale. în acest context, a 
fost formulată concluzia că trebuie 
să se renunțe cu 
litica de forță și 
internaționale, la 
burile interne ale 
litica sferelor de 
monie".

Sub titlul „Repartizarea rațională 
a forțelor de producție", „RABOT- 
NICESKO DELO" — organ al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar — a 
publicat o corespondență a trimisu
lui său special la București, în care 
se arată că problemele discutate la 
Congres „cuprind, în esență, pre
zentul și perspectivele tuturor direc
țiilor construcției socialiste și ale 
sferelor vieții".

„Un capitol important al Con
gresului al XII-lea — relevă ziarul — 
îl constituie măsurile privind con
struirea in orașele și satele ră
mase în urmă a unor întreprinderi 
industriale, mici pentru mărfuri de 
serii mici, fqlosindu-se materiale și 
materii prime locale. Aceasta va con
tribui la crearea unor posibilități 
pentru o folosire mai rațională a re
surselor umane și materiale, la dez
voltarea in ritm mai rapid a orașelor 
mici și satelor îndepărtate din dife
ritele zone ale țării. Măsurile pre
văzute în domeniul repartizării ra
ționale a forțelor de producție con
stituie un element al Programului 
Partidului Comunist Român pentru 
construirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate".

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND"
— organ al C.C. al P.S.U.G. — a re
levat, într-o corespondență, că „de
legații din diferite zone ale țării 
și-au exprimat la Congres hotărîrea 
de a acționa cu toate forțele pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Reprezentanții 
clasei muncitoare au raportat succe
sele obținute în creșterea producti
vității muncii, prin introducerea de 
noi tehnologii în întreprinderi" — 
scrie ziarul citat.

TELEVIZIUNEA DIN R.D.G. a 
transmis, la rîndul său, secvențe fil
mate în Sala Palatului Republicii, a 
informat pe larg despre realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al P.C.R.

Sub titlul „România — Congresul 
Partidului Comunist ", ziarul „JOR- 
NAL DE ANGOLA" informează des
pre realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de se-

P.C.R. Totodată, secretar general al
arată că participanții au adoptat noul 
plan cincinal pentru anii 1981—1985, 
menționîndu-se îndeosebi prevederile 
privind creșterea nivelului de viață 
al întregului popor, dezvoltarea sec
torului energetic, a cercetării tehni
co-științifice. De asemenea, se relevă 
că delegații au aprobat propunerea 
privind însărcinarea noului Comitet 
Central al P.C.R. cu elaborarea unui 
nou Program al partidului pînă în 
anul 2 010, care urmează să fie întoc
mit pînă la viitorul Congres al P.C.R.

Ziarul marocan „AL BAY ANE" 
a relevat într-un articol că 
„România, care și-a apărat cu 
ardoare și curaj suveranitatea sa na
țională, rămîne atașată trecutului său 
aureolat de glorie, istoriei și tradi
țiilor sale seculare, poporul român

Presa de peste ho 
tare continuă să pu 
blice reportaje și co 
mentarii 
adoptării documente
lor dezbătute și reale 
gerii 
Nicolae 
funcția 
general

consacrate

desăvîrșire la po- 
dictat în relațiile 
amestecul în tre- 
altor state, la, po- 
influențâ și hege-

tovarășului 
Ceaușescu în 
de secretar 
al partidului

continuînd să lupte astăzi pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării".

Industrializarea țării și dezvoltarea 
agriculturii, bazate pe utilizarea 
largă a științei și tehnicii, obiectivele 
preconizate în perspectiva anului 
1990, inclusiv asigurarea independen
ței în domeniul aprovizionării cu e- 
nergie — acestea sînt cîteva dintre 
principalele teme dezbătute la cel 
de-al XII-lea Congres al 
menționează ziarul.

„România își propune 
cooperare internațională", 
sub care ziarul
— unul dintre cele mai importante 
cotidiane din Peru — prezintă orien
tările principale ale politicii externe 
românești, așa cum au fost ele subli
niate la lucrările Congresului al 
XII-lea al P.C.R. Se evidențiază fap
tul că „în planul relațiilor internațio
nale, România reafirmă principiile, 
independentei și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neinter
venției în treburile interne ale altor 
state și cooperării cu celelalte țări 
din lume, fără deosebire de' sistemul 
lor social. Aceste obiective — scrie 
ziarul — au multe afinități cu cele 
ale mișcării de nealiniere, la care 
România participă în calitate de invi
tat".

Revista indiană „SOCIALOOK" 
publică, în ultimul său număr, un 
ciclu de articole în care reliefează pe 
larg aspecte de la cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, apreciat ca un eveniment de 
importantă excepțională în istoria 
contemporană a României. Intitulat 
„Dezbaterea — un principiu funda
mental al evaluării progresului", pri
mul dintre aceste articole subliniază 
că „Partidul Comunist Român, secre
tarul său general, Nicolae Ceaușescu. 
sînt indisolubil legați de problemele 
dezvoltării social-economice a . ță-

P.C.R.

o amplă 
. este tiâul 

„EL COMERCIO"

Ai". Totodată, se pune accent pe 
„larga participare a poporului munci
tor din întreaga țară la dezbaterea 
documentelor prezentate Congre
sului", ceea ce — apreciază re

constituie o caracteris
tică și, în același timp, un ade
văr de bază al epocii contem
porane a României".

Intr-o corespondență din Bucu
rești a trimisului său special, inti
tulată ~ 
general 
mân", 
organ central al Partidului Comu
nist Francez, scrie, între altele : „Ai 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român și-a încheiat lucrările și 
l-a reales pe Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al parti
dului. Congresul — subliniază zia
rul — a aprobat Raportul prezentat 
de Nicolae Ceaușescu, in care se for
mulează directivele și obiectivele 
politicii interne, ale politicii econo
mice românești nu numai pentru 
cincinalul 1981—1985, ci și pentru o 
perioadă mai îndelungată, țelul prin
cipal al partidului fiind acela de a 
face ca România să treacă din ca
tegoria țărilor în curs de dezvoltare 
în cea a țărilor multilateral și armo
nios dezvoltate.

TELEVIZIUNEA ITALIANĂ a 
transmis imagini din timpul desfă
șurării lucrărilor Congresului, în 
timp ce posturile de RADIO au co
mentat conținutul Raportului prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Au fost scoase în evidență, în special, 
pasajele referitoare la relațiile Româ
niei cu țările socialiste, cu partidele 
comuniste, poziția P.C.R., potrivit că
reia problemele divergente trebuie să 
fie soluționate exclusiv pe calea tra
tativelor. O atenție deosebită a fost 
acordată prezentării activității neobo
site a țării noastre în vederea în
făptuirii dezarmării generale și to
tale.

Posturile de RADIO ȘI TELEVI
ZIUNE „O.R.F." au transmis ample 

' reportaje din București ale corespon
dentului special al Radioteleviziuriii 
austriece, în care s-a subliniat că 
„marea cuvintare rostită de secreta
rul general, Nicolae Ceaușescu, a 
scos în evidență linia politică inde
pendentă a României', premisa unei 
asemenea politici constituind-o inde
pendența economică a țării". „Noul 
plan cincinal privind dezvoltarea e- 
conomico-socială a României — s-a 
arătat în reportajele menționate — 
va consolida și mai mult indepen
dența sa economică prin asigurarea 
independenței energetice".

„EUROPE", buletinul Agenției in
ternaționale de informații pentru 
Îiresă, care apare la Bruxelles, a re- 

evat că, în cursul lucrărilor Con
gresului, „secretarul general al 
Partidului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, a reafirmat principiile in
dependenței și suveranității, care con
duc politica țării sale. EI consideră 
utilă o conferință specială asupra 
dezarmării în Europa și dorește ca 
reuniunea de la Madrid a Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa să aibă loc la nivelul mi
niștrilor afacerilor externe".

„DER TAGESSPIEGEL", sub titlul 
„Ceaușescu împotriva folosirii forței, 
pentru rezolvarea conflictelor", a pu
blicat, la rîndul său, un articol con
sacrat Raportului prezentat la cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, in care se spune, 
între altele, că președintele Nicolae 
Ceaușescu „a pledat în mod expres 
pentru reducerea cheltuielilor milita
re pînă în 1985 cu cel puțin 10 la 
sută".

vista-

„Ceaușescu reales secretar 
al Partidului Comunist Ro- 
cotidianul „L’HUMANITE",

Articolul arată, între altele: 
„Legăturile dintre Grecia și Româ
nia au rădăcini adinei, cimentate în 
lupta comună dusă de cele două 
țări pentru libertate și independen
ță. Grecia și România au luptat 
totdeauna pentru idealurile .comune 
ale democrației și independenței 
naționale a popoarelor lor".

Evidențiind apoi liniile politicii 
externe a României, poziția sa față 
de marile probleme internaționale 
ale epocii noastre și 
depuse de președintele 
Ceaușescu 
tinderii, a 
economice 
dezarmare 
scrie: „Președintele 
Ceaușescu apare astăzi ca una din
tre personalitățile politice de seamă 
ale lumii postbelice. Lupta sa pen
tru pace și colaborare prietenească 
între popoare nu se limitează nu
mai la spațiul mult încercat 
Balcanilor, care a fost consacrat 
istorie ca butoiul cu pulbere 
Europei, ci se referă în general 
pacea întregii lumi. Acțiunile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional se vor înscrie în 
istoria politică modernă ca o con
tribuție marcantă la pacea ome
nirii".

Autorul se referă apoi la pre
ocuparea crescîndă pe care o în
cearcă întreaga omenire ca urmare 
a escaladării cursei înarmărilor șl 
a pericolului pe care îl reprezintă 
aceasta pentru însăși supraviețuirea 
umanității, ca și la necesitatea mo
bilizării opiniei publice mondiale 
pentru crearea unui climat de pace, 
a realizării dezarmării, a instaură
rii. colaborării și frăției între po
poare. Ziarul subliniază, de ase
menea, că „linia centrală a ac
tivității președintelui Nicolae 
Ceaușescu este ideea autonomiei 
naționale. Aceasta înseamnă că fie
care popor are dreptul să-și aleagă 
și să-și hotărască singur felul in

eforturile 
Nicolae 

personal în direcția des- 
creării unei noi ordini 
internaționale, 

și pace, „TO
pentru 
VIMA“ 
Nicolae

al 
de 
al 
la

care vrea să-și organizeze viața 
politică, socială și economică.

Aceste idei, , pe care Nicolae 
Ceaușescu le susține demult, 
au câștigat, cu trecerea tim
pului, tot mai mult teren, 
pentru a-și găsi apoi exprimarea 
solemnă în Actul final de la Hel
sinki, care proclamă independența, 
integritatea teritorială și suverani
tatea tuturor popoarelor... Actul de 
la Helsinki este, poate, cel mai 
nobil text politic din cite au fost 
realizate în istoria contemporană 
universală, iar Nicolae Ceaușescu 
și-a adus o contribuție remarcabilă 
la finalizarea acestui document". în 
continuare, este evidențiată valoa
rea propunerii președintelui 
Ceaușescu cu privire la crearea 
unui organism internațional per
manent, care să urmărească apli
carea documentului de la Helsinki.

Cu perspicacitatea gînditorului 
care vede departe — subliniază 
Ghiorghios Mavros — președintele 
Ceaușescu a surprins, în toată am
ploarea sa, marea problemă a 
secolului nostru — problemă de a 
cărei soluționare depinde supra
viețuirea speței umane. Este pro
blema dezvoltării țărilor din lumea 
a treia. Evidențiind realismul și 
justețea concepției șefului statului 
român în acest domeniu, în articol 
se arată că „este imposibil să se 
mențină viața pe această planetă 
cind trei pătrimi dintre locuitorii 
ei trăiesc în condiții inadmisibile 
de mizerie. în timp ce in cealaltă 
pătrime domnește risipa societății 
de consum".

Subliniind activitatea cu caracter 
teoretic a șefului statului român, 
Ghiorghios Mavros scrie în încheie
re: „Editarea operelor 
telui Nicolae Ceaușescu 
greacă constituie încă o 
ție la efortul pentru 
păcii, 
mului".

sa.

președin- 
în limba 
contribu- 

realizarea 
libertății și demnității o-

ONU.

Adoptarea unui proiect de rezoluție inițiat 

de România privind Anul internațional al tineretului
NAȚIUNILE UNITE 28. — Comitetul pentru probleme sociale, uma

nitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. a aprobat prin consens 
»n proiect dc rezoluție privind Anul internațional al tineretului inițiat de 
România, căreia i s-au alăturat 62 'de state în calitate de coautoare.

Documentul adoptat la inițiativa 
țării noastre evidențiază în mod ex
pres rolul tineretului în înfăptuirea 
obiectivelor noii ordini economice in
ternaționale, întemeiate pe echitate și 
justiție. Totodată, prin acest docu
ment Adunarea Generală reafirmă 
necesitatea imperioasă de a canaliza 
energiile, entuziasmul și capacitățile 
creatoare ale tinerei generații în di
recția consolidării științei naționale, 
a luptei pentru independenta națio
nală, pentru autodeterminare, împo
triva ocupației și dominației străine, 
pentru progresul economic, social și 
cultural al popoarelor, pentru întări
rea păcii mondiale și promovarea 
cooperării și înțelegerii interstatale.

Prin documentul românesc. Aduna
rea Generală statuează că Anul in
ternațional. al tineretului va trebui 
să slujească cauza unirii eforturilor 
la nivel local, național, regional și 
internațional, în scopul promovării 
celor mai bune condiții pe plan edu
cativ și profesional pentru tînăra ge
nerație, in scopul asigurării partici
pării sale active la dezvoltarea multi
laterală a societății.

Stabilind ca Anul internațional al 
tineretului să fie marcat în întreaga 
lume în 1985, Adunarea Generală a 
decis ca deviza acestuia să fie „Parti
cipare, dezvoltare, pace".

Lucrările Congresului extraordinar al Partidului 
Adunarea Poporului Togolez

Salutul adresat de reprezentantul P.C.R.
LOME 28 (Agerpres). — La Lome 

s-au deschis, marți, lucrările Con
gresului extraordinar al Partidului 
Adunarea Poporului Togolez. Pe or
dinea de zi sînt înscrise probleme 
referitoare la activitatea partidului

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE SOLIDARITATE CU POPORUL PALESTINIANCauza dreaptă a poporului palestinian are în poporul românun sprijinitor ferm și consecvent
Printr-o rezoluție a Adunării Ge

nerale a O.N.U., ziua de 29 noiem
brie a fost proclamată ca „Zi inter
națională de solidaritate cu poporul 
palestinian", 
mân 
prilej de reafirmare a sentimen
telor 
dă solidaritate față de lupta po
porului palestinian, pentru afir
marea drepturilor sale la auto
determinare, la edificarea unui stat 
propriu independent, cu lupta po
poarelor arabe pentru, realizarea 
unei păci globale, juste și durabile, 
in Orientul Mijlociu.

O strălucită expresie a acestor 
sentimente o reprezintă Mesajul a- 
dresat de 
Ceaușescu 
sesiuni a
O.N.U., secretarului general al 
O.N.U., care se publică in numărul 
de astăzi al ziarului.

Aniversarea de astăzi are loc în 
condițiile cind pe arena interna
țională se afirmă un curent de opi
nie tot mai larg în favoarea recu
noașterii aspirațiilor legitime ale 
poporului palestinian, ceea ce și-a 
găsit pregnantă expresie în ampla 
participare internațională la Con
ferința mondială de solidaritate cu 
popoarele arabe de la Lisabona, 
precum și în inițierea, chiar în 
aceste zile, în cadrul sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U. a dezba
terilor pe marginea problemei pa
lestiniene. Este semnificativ, de a- 
semenea, faptul că în ultimele luni 
noi și noi state au stabilit relații 
diplomatice cu Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, pe care o re-

Pentru poporul ro-
aceasta constituie un nou

sale de prietenie și cal-

președintele Nicolae 
președintelui actualei 
Adunării Generale 

general

cunosc oficial ca singurul reprezen
tant autentic al poporului palesti
nian.

Consecventă politicii sale de soli
daritate activă cu popoarele care 
luptă pentru dreptul la existență 
liberă și suverană, România so
cialistă s-a situat în permanență în 
primele rinduri ale susținătorilor 
drepturilor imprescriptibile ale po
porului palestinian. Exprimînd sen
timentele de prietenie ale poporu
lui român față de popoarele a- 
rabe, hotărîrea țării noastre de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru lichidarea focarului de în
cordare din Orientul Mijlociu, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU de
clara de la înalta tribună a ce
lui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român : „După 
cum se știe, încă de la declanșarea 
acestui conflict, tara noastră s-a 
pronunțat pentru soluționarea lui 
politică, pentru realizarea unei păci 
giobale, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967, 
la înfăptuirea dreptului Ia autode
terminare al poporului palestinian 
— inclusiv la constituirea unui stat 
propriu independent — la asigura
rea independenței și suveranității 
tuturor statelor din zonă. Am ară
tat și cu alte prilejuri că fără so
luționarea problemei poporului pa
lestinian. pe baza dreptului la 
autodeterminare și a constituirii 
unui stat independent, nu se poate 
realiza pacea in Orientul Mijlociu".

Pornind de la această poziție con
structivă, de la sentimentele de 
profundă simpatie nutrite de po-

porul român față de popoarele 
arabe, partidul și statul nostru au 
desfășurat in decursul anilor o ac
tivitate susținută în sprijinul cauzei 
poporului palestinian, adueîndu-și 
o.importantă contribuție la afirma
rea drepturilor acestuia pe plan in
ternațional. România socialistă a 
fost, așa cum se știe, printre pri
mele țări care au recunoscut Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei ca unic reprezentant legitim al 
acestui popor, O.E.P. avind de mai • 
mulți ani o reprezentanță perma
nentă la București. Țara noastră se 
numără printre statele care au ini
țiat înscrierea pe agenda Națiunilor 
Unite a punctului privind „Proble
ma palestiniană" și a rezoluției vi- 
zind acordarea O.E.P. a statutului 
de observator la O.N.U. în același 
timp, subliniind permanent că re
zolvarea problemei palestiniene 
constituie o componentă esențială 
a oricărei reglementări în zonă, 
țara noastră a susținut și susține 
necesitatea participării O.E.P. la 
toate dezbaterile internaționale a- 
supra Orientului Mijlociu. în acest 
sens, ea apreciază că în momentul 
de față o importanță deosebită ar 
avea organizarea unei conferințe 
internaționale, cu participarea păr
ților interesate, inclusiv a O.E.P., 
precum și a celor doi copreședinți 
ai Conferinței de la 
U.R.S.S. și S.U.A.

Datorită poziției sale 
și consecvente, România 
ciată de poporul palestinian ca un 
prieten devotat și deosebit de a- 
propiat. în cadrul numeroaselor în- 
tîlniri pe care le-a avut cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pre-

Geneva —

principiale 
este apre-

ședințele Comitetului Executiv al 
O.E.P., YASSER ARAFAT, a ținut să 
exprime cele mai calde mulțumiri 
pentru contribuția adusă la afirma
rea drepturilor poporului palesti
nian. „O.E.P., reprezentant unic și 
legitim al poporului arab palestinian 
— se spune în mesajul adresat Con
gresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român — acordă o înaltă 
apreciere sprijinului și ajutorului 
pe care poporul palestinian le pri
mește in toate domeniile din partea 
României prietene, in îndelungata 
și dificila luptă pentru înfăptuirea 
drepturilor sale naționale inaliena
bile, a dreptului la autodeterminare 
pe teritoriul său național, la întoar
cere pe pămintul său și la consti
tuirea unui stat național indepen
dent, pentru ca regiunea Orientului 
Mijlociu să beneficieze de o pace 
trainică și globală, bazată pe justi
ție".

Cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palesti
nian", România socialistă își reafir
mă sentimentele de caldă prietenie 
față de poporul palestinian, expri- 
mîndu-și hotărîrea de a-i acorda 
în continuare întregul sprijin în 
lupta sa justă pentru afirmarea 
drepturilor sale naționale inaliena
bile. Totodată, țara noastră, așa 
cum subliniază președintele Nicolae 
Ceaușescu, este decisă să facă și pe 
viitor tot ce depinde de ea pen
tru a contribui la instaurarea unei 
păci juste și durabile în Orientul 
Mijlociu, la împlinirea aspirațiilor 
de pace și progres ale popoarelor 
arabe, ale tuturor popoarelor lumii.

în domeniile politic, economic și so
cial în cei zece ani care au trecut 
de la constituirea sa, precum și sta
bilirea liniilor directoare privind 
dezvoltarea multilaterală a Republi
cii Togo. Congresul urmează să dez
bată proiectul 
rii, precum și 
cincinal.

Deschizind 
Gnassingbe Eyadema, 
fondator al Partidului Adunarea Po
porului Togolez, președintele Repu
blicii Togo, a subliniat rolul cres- 
cînd al partidului în viața politică, 
economică și socială a țării. Totoda
tă, el a anunțat că în viitorul apro
piat în țară 
zate alegeri 
mentare.

La congres 
prezentanți ai partidelor și organi
zațiilor politice din numeroase țări. 
Partidul Comunist Român este re
prezentat de Ion Tudor, membru su
pleant al. C.C. al P.C.R., prim-ad- 
junct al ministrului turismului. In 
ședința inaugurală el a rostit un 
cuvînt de salut din partea C.C. al 
P.C.R.

noii constituții a ță- 
proiectul noului plan

lucrările congresului, 
președintele

urmează să fie organi- 
prezidențiale și paria-

participă ca invitați re-

Nicolae N. LUPU

r

.

In 
al 
că 

anul viitor este nu numai anul final 
al actualului cincinal, dar și o bază 
pe care se edifică următorul cincinal, 
este anul pregătirii active pentru cel 
de-al XXVI-lea Congres al partidu
lui. Vorbitorul a relevat că, prin 
transpunerea in viață a hotărîrilor 
Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., 
s-au făcut progrese simțitoare în dez
voltarea economiei naționale, ridica
rea continuă a nivelului material și 
cultural al vieții poporului. întărirea 
capacității de apărare a U.R.S.S.

In patru ani. comparativ cu perioa
da corespunzătoare a celui de-al 
9-lea cincinal, țara va avea un venit 
național mai mare cu 323 miliarde 
ruble, o producție industrială mai 
mare cu 600 miliarde ruble. Produc
ția agricolă globală va crește cu mai 
mult de 40 miliarde ruble.

Pe baza dezvoltării accelerate a ra
murilor care determină progresul 
tehnic s-a perfecționat structura 
producției industriala. Dacă. în. com
parație cu 1975, volumul producției 
industriale a crescut în 1979 cu 20 la 
sută, în construcția de mașini și in 
industria de prelucrare a metalelor 
a crescut cu 40 la sută, în industriile 
chimică și petrochimică — cu 25 la 
sută.

A crescut producția mărfurilor de 
larg consum. S-a înfăptuit consecvent 
politica agrară a partidului. Satul a 
primit 1 500 000 de tractoare. 426 000 
combine cerealiere, peste 1 milion de 
autocamioane, 317 milioane tone în
grășăminte minerale. Prefacerile de 
la sate, energia și voința partidului, 
munca nobilă a poporului au permis 
să se sporească recolta globală medie 
anuală de cereale. Se îndeplinesc .sar
cinile cincinalului în ce privește creș
terea salariului muncitorilor și func- 

, ționarilor, precum și a veniturilor 
' colhoznicilor. Veniturile reale pe lo
cuitor vor crește în patru ani cu peste 
13 la sută.

Succesele sînt evidente, succesele 
• sînt importante. Consider că ele sînt 

o bază bună pentru îndeplinirea sar
cinilor economiei naționale pe 1980, 
pentru înaintarea cu încredere pe 
calea construirii bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului — a spus 
L. I. Brejnev.

In continuare, vorbitorul s-a referit' 
Ia proiectul de plan și la rezultatele 
muncii in decurs de patru ani, ară- 
tînd : Din materialele prezentate 
reiese că la o serie de indicatori sar
cinile pe 1980 sînt inferioare planului 
cincinal. Se menține o situație de 
incordare in unele sectoare ale eco
nomiei naționale. Nu se poate, fireș
te, să ignorăm greutățile obiective 
cu care a fost confruntată economia 
în 1979, anul poate cel mai complicat 
al celui de-al 10-lea cincinal. Dar 
dacă vorbim de cauza principală a 
menținerii unor gîtuiri și unor defi
ciențe in economie, ea constă in 
aceea că în domeniile creșterii con
tinue a eficienței producției și cali
tății muncii nu s-a reușit să se ob
țină succesele prevăzute de plan.

Ministerele și departamentele nu 
au reușit nici pe departe pretutin
deni să înlăture inerția, să orien
teze cu hotărire pină la capăt în
treaga activitate in direcția calității, 
creșterii productivității muncii, ob
ținerii unor rezultate finale mai 
bune.

Oprindu-se asupra unor probleme 
care trebuie. să fie rezolvate in anul 
1980 și în al 11-lea cincinal, vorbito
rul a relevat, printre altele, necesi
tatea elaborării unui program com
plex pe termen lung de dezvoltare 
a transporturilor, care să cuprindă 
cele mai bune realizări ale gîndirii 
tehnico-științifice. Participanții la 
plenară, a spus el, știu bine că noi 
dispunem de cel mai important com
plex de combustibil și energie din 
lume. Dar, întrucît există încordări 
în asigurarea necesităților crescînde 
ale economiei, este necesar să chib
zuim și iar să chibzuim la întregul 
complex de probleme energetice.

Dacă ar fi să vorbim de sarcinile 
imediate, în primul rind trebuie să 
se creeze rezerve suficiente de com
bustibil pentru iarnă. In ce privește 
anii ’80, sarcina constă în a îmbu
nătăți considerabil balanța de com
bustibil și energetică a țării și, în 
primul rind, in a reduce ponderea 
petrolului folosit drept combustibil 
pentru centrale electrice. în al doilea 
rînd, este necesar să se dezvolte mai 
rapid energetica nucleară. Și aceasta 
nu numâi pentru producerea de 
energie electrică, ci și pentru nevoile 
termoficării. Și, in al treilea rind, 
trebuie să se accelereze valorifica
rea complexelor 
energie de la 
Acinsk, Kuznețk.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
cuvintarea rostită la plenara C.C. 
P.C.U.S., L. I. Brejnev a arătat

de combustibil și 
Ekilfastuz, Kansk-

Sesiunea Sovietului
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 

Moscova s-au deschis miercuri lucră
rile sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. Erau prezenți L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem, alți conducători de partid 
și de stat sovietici.

După cum transmite agenția 
T.A.S.S., deputății examinează pro
iectele planului de dezvoltare econo
mică și socială a țării pe anul 1980 
și bugetului de stat pe anul viitor. 
Pentru anul 1980 planul preconizează 
creșteri substanțiale în diferite ra
muri economice. Astfel, producția 
industrială va crește cu 4,5 la sută, 
iar agricultura urmează să-și spo-

Dar în orice ritm am dezvolta noi 
energetica, economia de căldură și 
energie va constitui și în viitor una 
dintre cele mai importante sarcini 
de stat. De aceea, în planuri trebuie 
să fie cuprinse sarcini tot mai mari 
de înlocuire a echipamentelor înve
chite. cu consum exagerat de ener
gie. Eforturile fiecărui colectiv, fie
cărui om al muncii trebuie dirijate 
spre economia de combustibil și de 
energie.

L. I. Brejnev s-a referit, de ase
menea, la modul cum se îndeplinesc 
sarcinile în celelalte ramuri indus
triale, în alte sectoare ale economiei 
naționale, arătînd atît realizările, cît 
și unele lipsuri.

în continuare, vorbitorul a abor
dat problemele aprovizionării popu
lației cu produse alimentare. în le
gătură cu aceasta, el a arătat că 
asigurarea aprovizionării neîntre
rupte, producerea în cantități sufi
ciente și într-un sortiment larg a 
alimentelor de înaltă calitate con
stituie uha dintre cele mai impor
tante sarcini ce decurg din politica 
partidului de creștere a bunăstării 
oamenilor muncii. în rezolvarea 
acestei sarcini, noi am pus. firește, 
accentul pe dezvoltarea agriculturii. 
Numai în cursul ultimelor trei cin
cinale, în agricultură s-au investit 
circa 400 miliarde ruble. Investiții 
considerabile vor fi alocata satului 
și în cel de-al 11-lea cincinal. Tot
odată, sîntem îndreptățiți să afir
măm că trebuie să sporim exigența 
față de folosirea rațională a fondu
rilor și mijloacelor tehnice, astfel 
incit consolidarea bazei tehnico-ma- 
teriale la sate să se reflecte mai vi
zibil în nivelul de aprovizionare, a 
țării cu produse alimentare.

Comitetul Central — a spus vor
bitorul — este îngrijorat și de în
treruperile în aprovizionarea popu
lației cu unele mărfuri industriale. 
Volumul producției de mărfuri de 
larg consum desigur crește. Dar ce
rințele în ce privește calitatea și sor
timentul depășesc în mod clar oferte
le industriei.

în legătură cu neajunsurile din 
diferite sectoare de activitate, L. I. 
Brejnev a făcut critici directe la 
adresa unor miniștri și a altor cadre 
de conducere.

Indiferent ce sfere de activitate 
analizezi, a spus vorbitorul, pretu
tindeni descoperi uriașe posibilități, 
uriașe rezerve pentru mersul cu 
succes înainte. Dar pentru a le fo
losi este necesară creșterea nivelului 
muncii de conducere în cel mai larg 
sens al acestor cuvinte.

în viitorul cincinal urmează să fie 
înfăptuite mari schimbări în structura 
și proporțiile economiei, să fie per
fecționate legăturile între ramuri si 
cele teritoriale deja constituite, să 
fie trecute pe prim plan acele verigi 
în care, cu prețul unor cheltuieli mi
nime. se poate obține cel mai mare 
și mai rapid efect. Toate aceste lu
cruri trebuie să fie chibzuite profund, 
să se calculeze și să fie traduse în 
limbajul sarcinilor și cifrelor concre
te de plan. Baza sa principială — a 
subliniat vorbitorul — este clară : 
pentru a ridica în mod consecvent 
bunăstarea poporului, este necesar să 
se traducă in viață cu o energie 
dublă, triplă, politica partidului de 
creștere a eficienței și calității.

Acordînd o mare atenție întăririi 
în continuare a disciplinei la toate 
nivelurile, în toate sferele de activita
te, L. I. Brejnev a arătat că sarcinile 
care stau în față impun în special 
întărirea controlului asupra îndepli
nirii sarcinilor de plan, a hotărîrilor 
adoptate. Nu numai apeluri la ordine, 
ci, în primul rînd, o activitate orga
nizatorică efervescentă, de zi cu zi, 
o verificare clară a îndeplinirii sar
cinilor, o politică de cadre flexibilă 
și calificată constituie chezășia unei 
munci eficiente. în centrul tuturor 
eforturilor noastre trebuie să fie 
pusă mobilizarea oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea sarcinilor ulti
mului an al cincinalului. Mii și mii 
de colective de muncă, milioane și 
milioane de cetățeni sovietici con- 
știenți au gîndurile îndreptate spre 
țară, spre economia ei, trăiesc cu su
fletul soarta acestora. Mecanismul 
economic socialist este chemat să 
asigure o manifestare demnă a ener
giei și inițiativei care pulsează din 
plin.

Propaganda și agitația de partid — 
a spus in încheiere L. I. Brejnev — 
trebuie să fie concrete, trebuie să fie 
convingătoare, să se răspundă in 
cunoștință de cauză la toate întrebă
rile care frămîntă _____  ____
cuvîntul partidului se va putea re
vărsa în entuziasmul în muncă, in 
eforturile în muncă ale zecilor de 

și oameni fără

se răspundă in

oamenii. Atunci

eforturile în muncă 
milioane de comuniști 
de partid.

Suprem al U.R.S.S
rească producția globală cu 8,8 la 
sută.

Bugetul pe anul viitor va asigura 
mijloacele necesare acestei dezvol
tării El prevede un total al venituri
lor de 284,6 miliarde ruble și cheltu
ieli însumind 284,4 miliarde ruble. 
Față de 1979, în industrie se va aloca 
cu 7,5 la sută mai mult, în agricultu
ră — cu 6 la sută, pentru nevoile so- 
cial-culturale — cu 5,8 la sută, iar 
pentru ocrotirea sănătății — cu 6.6 ia 
sută mai mult.

Cheltuielile pentru apărare vor fi 
de 17,1 miliarde ruble, mareînd o 
scădere față de cele 17,23 miliarde 
ruble alocate acestui scop in anul 
curent.

' AGENȚIILE DE PRESĂ
pe scurt

ROMANIA - MEMBRĂ A CONSILIULUI F.A.O. In cadrul lucrărilor 
. celei de-a XX-a sesiuni a Conferinței gșnerale a Organizației Națiunilor 

Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), România a fost aleasă 
membră a Consiliului F.A.O. pentru perioada 1981-1983.

FILARMONICA DE STAT I 
„GEORGE ENESCU" a între
prins, timp de două săptămîni, 
un turneu în R.P. Chineză. Con- 
certele susținute la Beijing, t 
Shanghai și Guangzhou s-au 
bucurat de un deosebit succes.

LA ÎNCHIDEREA T1RGULUI 
INTERNATIONAL DE LA TEHE
RAN — Agwa Food, 
românesc a fost vizitat 
Abbas Sheibani, 
al agriculturii, care a apreciat po
zitiv participarea țării noastre la 
această manifestare cu o gamă largă 
de mașini agricole și produse agro- 
alimentare.

pavilionul 
de către 

ministrul iranian

avut loc o adunare, la care au fost 
prezenți conducători de partid și' de 
stat.

PAPA PAUL AL II-LEA IN 
TURCIA. Miercuri, papa loan Paul 
al II-lea a sosit la Ankara, pentru 
o vizită de trei zile în Turcia. în 
aceeași zi suveranul pontif a avut 
o întîlnire cu președintele Turciei, 
Fahri Koriitiirk, și cu premierul 
Suleyman Demirel.

ADUNARE FESTIVA LA TIRA- 
' NA. Cu prilejul celei de-a 35-a a- 
Lniversări a eliberării Albaniei de 

sub ocupația fascistă, la Tirana a

PRIMIRE LA SOFIA. Președinte
le Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, Todor Jivkov, a primit dele
gația parlamentară cipriotă condusă 
de Alekos Michelides, președintele 
Camerei Reprezentanților, care e- 
fectuează o vizită in Bulgaria. Cu 
acest prilej, Todor Jivkov a sub
liniat că relațiile cu Ciprul se dez
voltă favorabil, in spiritul colabo
rării și prieteniei.

ACCIDENT AVIATIC. Un avion 
„DC-10" al companiei ,,Air New 
Zealand", avind la bord 237 de pasa
geri și 20 de membri ai echipajului, 
s-a prăbușit in Antarctica. Avionul, 
care efectua un zbor turistic, s-a 
lovit de vulcanul Erebus, cu o înăl
țime de 3 700 metri, pe Insula Ross. 
Echipele de salvare sosite la locul 
accidentului au constatat că nu 
există nici un supraviețuitor.
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