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> 
j „Toate documentele supuse dez- i 
i baterii Congresului au fost adoptate j 
j în deplină unanimitate, oglindind vo- ; 
j ința partidului, a poporului nostru ' 
' de a acționa cu fermitate pentru în- J 
' făptuirea neabătută a acestor hotărîri, ; 
j deoarece ele reprezintă viitorul .na- } 
i țiunii noastre. Ele dau o perspectivă j 
j luminoasă întregii noastre națiuni- i 
' de a-și asigura un nivel tot mai înalt j 
' de dezvoltare economică, socială, știin- j 
; țifică, culturală, de a ocupa umloc \ 
l demn în rîndul națiunilor libere ale j 
| lumii". i
’ NICOLAE CEAUȘESCU J Ilustrați^ de TUDOR ISPAS

Puternică angajare
pentru realizarea 

sarcinilor economice
Marele forum al comuniștilor și-a 

încheiat lucrările într-o atmosferă 
de entuziasm revoluționar, de de
plină unitate a partidului și între
gii națiuni in jurul secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu încrederea 
nestrămutată a întregului nostru 
popor că, prin documentele de im
portanță istorică adoptate de Con
gresul al XIII-lea al partidului, 
s-au jalonat cu realism și rigoare 
științifică programele de dezvoltare 
economico-socială a țării în cel 
de-al optulea cincinal, 1986—1990, 
și, în perspectivă, pină in anul 
2000.

Acum, magistralul Raport pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Directivele Congresu
lui, celelalte documente adoptate 
se află pe masa de lucru a fie
cărui colectiv de oameni ai mun
cii, au devenit un îndreptar pre-’ 
țios pentru intreaga lor activitate.

Evidențiind această cerință, esen

țială, în cuvjntarea rostită la îh- 
cheierea lucrărilor Congresului, to
varășul Nicolae Ceaușescu subli
nia : „Avem încă multe de făcut 
pentru a încheia acest an cu re
zultate cit mai bune, pentru pre
gătirea și realizarea în bune con
diții a planului pe 1985, astfel ca 
cincinalul al 7-lea să-1 încheiem 
cu rezultate chiar superioare fată 
de ceea ce am apreciat în Raportul 
prezentat Ia Congres".

Acest înflăcărat și mobilizator 
îndemn comunist rostit de secre
tarul general al partidului a găsit 
un puternic ecou in conștiințele 
oamenilor muncii, care sint hotă- 
rîți să acționeze energic, cu un 
înalt spirit de dăruire și respon
sabilitate pentru înfăptuirea sarci
nilor economice importante pe care 
le mai au de realizat în aceste 
ultime săptămini ale anului 1984 
și, concomitent, pentru pregătirea 
temeinică a producției anului viitor.

In pagina a IV-a, înfățișăm cîteva din acțiunile și măsurile ce se 
întreprind in acest sens, prezentate de oameni ai muncii din diferite 
unități industriale și agricole.

O mare bucurie 
a întregii națiuni

PARTID-POPOR, 0 UNICĂ? 
NESTRĂMUTATĂ VOiNȚĂ

Memoria istoriei, această mare carte a 
existenței poporului nostru, va înscrie la loc 
de seamă lucrările marelui forum comunist 
al țării — Congresul al XIII-lea al partidu
lui. Un loc pe deplin meritat intrucit marele 
forum comunist a dezbătut și adoptat, in
tr-un climat de inaltă răspundere pentru 
destinele patriei, istorice hotărîri ce alcă
tuiesc programul de muncă și viață al între
gii noastre națiuni pentru anii unui nou 
cincinal și, in perspectivă, pină la sfirșitul 
acestui secol.

S-a ilustrat, în aceste zile, cu deosebită 
forță, realitatea definitorie a societății româ
nești : unitatea indestructibilă dintre partid 
și popor, adeziunea, unanimă a oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, la 
politica partidului, in care aceștia văd pro
priul lor program de muncă și viată. Expre
sia cea mai înălțătoare a unității de gind Si 
de simțire a comuniștilor, a Întregului nos
tru popor a constituit-o reînvestirea tovară
șului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului 
in funcțiu supremă de secretar general. 
Delegații la Congres, ca și miile de telegra
me si scrisori sosite m aceste zile de pe 
intreg cuprinsul patriei, pe adresa marelui 
forum comunist, au dat glas in cuvinte por
nite din adincul inimilor voinței lor ca în 
fruntea partidului să se afle in continuare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționarul 
patriot ce întruchipează cele mai înalte as
pirații ale poporului, omul care a devenit 
un simbol al unității, libertății și demnității 
națiunii.

In acest act de unanimă voință a poporului 
se contopesc gîndurile și simțămintele de dra
goste și recunoștință ale tuturor cetățenilor 
țării pentru cel care și-a așezat întreaga 
existență sub semnul luptei fără preget spre 
a se implini idealurile și vrerile poporului 
său. Pentru cel care, incă din anii tinereții, 
s-a înrolat in mișcarea revoluționară, ințe- 
legind că drumul drept al vieții, oricit de 
greu ar fi el, este unul singur : a fi mereu 
de partea dreptății, a adevărului, a gindului 
și năzuințelor celor mulți. Pentru cel care in 
toate marile momente ale luptei revoluțio
nare conduse de partid împotriva exploată
rii și asupririi, pentru edificarea unei orin- 
duiri noi pe pămi.ntul patriei s-a dovedit a 
fi mereu dirz. neșovăitor, puternic, neînfri
cat, cutezător, situindu-se întotdeauna în pri
mele rînduri ale luptei revoluționare. Pen
tru conducătorul de partid și de țară, de 
gindirea și activitatea căruia .sint strins le
gate toate împlinirile noastre din pltimele 
două decenii, uriașele transformări innoitoa- 
re care au conferit acestor ani emblema ce
lei mai fertile epoci din intreaga noastră is
torie. Pentru omul de stat care, prin con
secvența poziției sale principiale, prin ini
țiative de larg răsunet in vederea soluțio
nării constructive a problemelor lumii con
temporane, in consens cu năzuințele po

poarelor. prin amplul său demers pentru 
pace și dezafmare, pentru înțelegerea și coo
perarea intre popoare, a adus României un 
prestigiu internațional fără precedent, a fă
cut ca pretutindeni in lume numele țării 
noastre să fie rostit cu admirație și respect.

Reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al partidului, 
votul unanim al Congresului al XIII-lea 
constituie o strălucită confirmare a istoricei 
opțiuni a comuniștilor, a întregului popor, 
care in urmă cu aproape două decenii i-au 
încredințat cirma destinelor lor, speranțele 
lor de mai bine. Strălucită confirmare a 
unor decenii de vast efort constructiv, de 
amplă încordare de energii, pe temelia că
rora am putut să comprimăm timpul, să 
urcăm intr-o perioadă scurtă trepte pe care 
alții le-au urcat în sute de ani, să facem 
din România o țară înfloritoare, cu o eco
nomie ce șe dezvoltă in ritmuri dinamice, 
să schimbăm din temelii chipul așezărilor 
noastre, intinerindu-l.

Prin istoricul său vot, Congresul al 
XIII-lea a dat glas unanimei convingeri a 
națiunii noastre că acesta constituie cheză
șia înfăptuirii neabătute a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul partidului, a 
înaintării cu pași repezi a României spre 
viitorul său comunist, reprezintă garanția 
că noi și mai mărețe împliniri se vor adău
ga celor de pină acum, conferind o nouă 
strălucire anilor ce vin. ani în care țara va 
sui noi trepte de progres și bunăstare. Toc
mai de aceea, au avut o profundă și vie re
zonanță în mintea și inima tuturor cetățeni
lor țării cuvintele-legămint rostite la încheie
rea lucrărilor Congresului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „ASIGUR PARTIDUL 
ȘI POPORUL. NOSTRU CA ȘI ÎN VIITOR 
— CA ȘI PÎN’A ACUM — VOI FACE TO
TUL PENTRU A RĂSPUNDE ÎNCREDERII 
CE MI S-A ACORDAT. CA VOI ACȚIONA 
CU ÎNTREAGA E'ERMITATE, CU TOATE 
FORȚELE, IN VEDEREA ÎNFĂPTUIRII 
HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI NOSTRU, 
A PROGRAMULUI PARTIDULUI, PENTRU 
ASIGURAREA RIDICĂRII POPORULUI, A 
PATRIEI NOASTRE PE NOI CULMI DE 
PROGRES ȘI CIVILIZAȚIE, PENTRU ÎN
TĂRIREA CONTINUA A INDEPENDENTEI 
ȘI SUVERANITĂȚII ROMÂNIEI SOCIA
LISTE ! IN ACELAȘI TIMP, VOI FACE 
TOTUL ȘI ÎN VIITOR PENTRU ÎNFĂP
TUIREA POLITICII PARTIDULUI ȘI STA
TULUI NOSTRU DE COLABORARE IN
TERNAȚIONALA. VA ASIGUR CA NU 
VOI PRECUPEȚI NICI UN EFORT PEN
TRU A CONTRIBUI LA REALIZAREA 
UNEI PĂCI TRAINICE ÎN ÎNTREAGA 
LUME !“

(Continuare in pag. a Vil-a)

POPOR EROU
Popor Român — Erou al Muncii Socialiste!
In anii fără seamăn ai noii tale vieți
Cu străluciri de sori și ametiste 
împodobești cununa eternei tinereți.

Pe vatra-ți milenară ajuns deplin stăpîn
Ziditu-ți-ai columne in veci nepieritoare
Slăvită fie-ți lupta viteaz popor român
Neostoita-ți trudă a toate creatoarei

Lumina comunistă adus-a primăvară
In sufletele noastre, fierbinte cutezare,
O inimă sintem, Partid, Popor și Jară
Apărători ai vieții și păcii-ntre popoare.

Pe piscuri moi semețe ridică-ți ctitoria
Să-ți împlinești visarea trăirii comuniste
Cu CEAUȘESCU-n frunte sporește-ți bucuria
POPOR ROMAN, EROU AL MUNCII SOCIALISTEI

Ion D. COSTEA
_____________________________________________________________

REALEGEREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN FRUNTEA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN - GARANȚIA 

ÎNFĂPTUIRII NEABĂTUTE 
A ISTORICELOR HOTĂRÎRI 

ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA 
Telegrame adresate tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Paginile 2 — 3

In dialectica deveni
rii, oamenii fac eve
nimentele și eveni
mentele determină ra
dical destinul istoric 
al oamenilor. In viața 
socială nimic nu cade 
din cer, nimic nu se 
ivește de la sine, din 
nimic. Totul este de
terminant și deter
mină la rindu-i. Intr-o 
asemenea viziune, să 
observăm că in istoria 
noastră contemporană, 
mai cu seamă in ulti
mele două decenii, 
fiecare congres al 
partidului, expresie a 
voinței și a gindirii 
întregului popor, a u- 
nei bogate și originale 
experiențe proprii în 
edificarea socialismu
lui, s-a constituit in
tr-un eveniment ca
pital, determinind, în 
viața insului și a 
societății, importante 
salturi calitative, pe 
nesfirșita spirală a 
timpului istoric.

Documentele Con
gresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist 
Român, care reflectă 
în ele gindirea crea
toare, cutezanța revo
luționară, patriotismul 
fierbinte și umanis
mul socialist ale secre

tarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trasează 
profilul unei grandioa
se epopei care va 
consemna un uriaș salt 
calitativ in evoluția 
spre comunism a 
României socialiste. 
Așa cum subliniază

de Ion 
DODU BALAN

secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
magistralul Raport 
prezentat Congresului 
— măreț și insufleți- 
tor program de mun
că și viață pentru în
treaga noastră națiu
ne — marile realizări 
ale acestor ani sint 
expresia apariției și 
formării unui om nou, 
cu o Conștiință înain
tată, revoluționară, un 
om tot mai capabil să 
înțeleagă și să aplice 
legitățile dezvoltării 
sociale, să participe 
la descifrarea taine
lor naturii și să-și 
perfecționeze necon
tenit nivelul de cu

noștințe, științifice 
și tehnico-profesiona- 
le. Socialismul se con
struiește cu oameni cu 
o inaltă pregătire, ani
mați de spirit revolu
ționar, de pasiunea a- 
plicării noului, oameni 
conștienți de schimbă
rile ce au loc in na
tură și societate. De 
aceea secretarul gene
ral al partidului sub
linia că „Schimbările 
care au loc in socie
tatea noastră și pe 
plan mondial fac ne
cesar să desfășurăm o 
tot mai intensă activi
tate educativă, ideo
logică, pentru studie
rea și înțelegerea fe
nomenelor economico- 
sociale, a acțiunii le
gilor dialecticii in 
dezvoltarea societății 
omenești, pentru a da 
răspuns științific pro
blemelor ridicate de 
viață, de evoluția 
umană".

Congresul al XIII- 
lea al partidului este 
o nouă treaptă spre 
viitorul comunist al 
patriei, o treaptă inal
tă spre împlinirea de
plină a personalității

(Continuare 
în pag. a Vîl-a)

EXPRESII ELOCVENTE ALE ÎNALTULUI 
PRESTIGIU INTERNATIONAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
AL SECRETARULW SĂU GENERAL, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul realegerii in funcția 
de secretar general al P.C.R.

Mesaje de prietenie și solidaritate 
transmise Congresului partidului

Pagina 6
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„înmănunchind cele mai alese 

gînduri și sentimente de dragoste 
fierbinte, prețuirea și stima pe care 
vi le purtăm dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului român, viteaz 
și încercat conducător al națiunii 
noastre socialiste, patriot înflăcărat, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, cu prilejul înaltei în
vestituri, vă aducem un călduros 
omagiu și vă rugăm din adîncul 
ființei noastre să primiți cele mai- 
sincere felicitări și urări de multă 
sănătate, ani îndelungați de viață și 
putere de muncă pentru a conduce 
și pe mai departe cu aceeași cute
zanță revoluționară, spre îndeplinirea 
mărețelor idealuri de fericire, bună
stare și progres, spre comunism — 
se subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R.

Mindri de a fi contemporani cu 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, de a 
trăi și munci în această epocă de 
strălucite împliniri socialiste, pe care 
o numim cu îndreptățit temei „Epoca 
Ceaușescu“, ingăduiți-ne să vă adre
săm cele mai calde mulțumiri și în
treaga noastră recunoștință pentru 
grija statornică pe care o manifes
tați față de dezvoltarea tuturor zo
nelor țării, precum și a județului 
nostru, pentru prețioasele îndrumări 
pe care le-am primit și cu prilejul 
recentei dumneavoastră vizite, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe meleagurile județului Alba, în ve
derea înfăptuirii exemplare a sarci
nilor ce ne revin din Programul 
partidului".

„Fericiți că sărbătorim împreună 
cu întreaga națiune aceste clipe isto
rice, mîndri de a fi contemporani 
ai unui asemenea eveniment de im
portanță epocală pentru destinul 
scumpei noastre patrii, vă rugăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne dați voie 
să exprimăm, intr-un glas cu între
gul partid și popor, nemărginita 
noastră bucurie și satisfacție cu 
prilejul reînvestirii dumneavoastră 
de către Congresul al XIII-lea în 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român — 
se arată in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Noi, cei ce muncim și trăim în 
județul Argeș, recunoaștem, împreu
nă cu întreaga țară, adevărul 
profund pe care-1 rostim mereu cu 
nemărginită bucurie, cu legitimă 
mîndrie patriotică, comunistă că de 
numele și activitatea dumneavoastră 
strălucită în fruntea partidului și 
statului se leagă indestructibil cea 
mai rodnică perioadă din istoria 
țării, inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, pe care o nu
mim, in semn de fierbinte recunoș
tință, „Epoca Ceaușescu". Nu vom 
uita niciodată că Argeșul înfloritor 
și prosper de astăzi, puternic în
scris pe orbita edificării societății 
socialiste și comuniste, in toate do
meniile vieții materiale și spirituale, 
datorează totul inițiativei, faptei și 
cutezanței dumneavoastră revoluțio
nare, grijii dumneavoastră părin
tești ca toate zonele patriei și toți 
oamenii muncii să beneficieze din 
plin de binefacerile dezvoltării, pro
gresului și bunăstării".

„Ne unim glasurile intr-un fier
binte omagiu de dragoste și recunoș
tință, in acest ceas de vibrantă săr
bătoare pentru țară, pentru a ne ex
prima hotărit nemărginita satisfacție 
de a vă ști reales în suprema func
ție de secretar general al partidului, 
la acest Congres pe care l-am aștep
tat cu încredere, căruia i-am dedicat 
succesele noastre în muncă, gindu- 
rile și aspirațiile noastre cele mai 
arzătoare. Unanimitatea acestui vot 
decisiv, izvorît din milioanele de 
inimi ale românilor, are valoarea 
inestimabilă și sensul adine al sim
bolului care ne unește în lupta noas
tră revoluționară de edificare a unei 
societăți noi, aflate sub semnul dis
tinct al libertății și demnității — se 
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R.

Permiteți-ne, mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă aducem as
tăzi supremul nostru omagiu, expri- 
mînd angajamentul ferm și unanim 
al tuturor gălățenilor de a înfăptui 
exemplar hotărîrile Congresului al 
XIII-lea al partidului, de a vă urma 

, neabătut strălucitul exemplu de dă
ruire, patos și curaj pe drumul care 
a dat și dă acestei epoci atita măre
ție și frumusețe, deschizînd țării por
țile de aur ale viitorului comu
nist".

„Realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului, dorită de întregul nos
tru popor, este o recunoaștere a ac
tivității neobosite pe care ați desfă
șurat-o în fruntea partidului și sta
tului cu abnegație și pasiune revo
luționară pentru ridicarea României 
socialiste pe cele mai înalte culmi de 
civilizație și progres — se sublinia
ză în telegrama adresată de BIROUL 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE.

Strălucitele calități de conducător 
de partid și de stat, de eminent mi
litant al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, clarviziunea 
politică, realismul, cutezanța în gin- 
dire și fapte, dragostea nețărmurită 
față de patrie și popor au asigurat 
— după cel de-al IX-lea Congres, 
de cînd vă aflați în fruntea partidu
lui — dezvoltarea în ritm susținut 
și fără precedent a întregii vieți 
economice și sociale a României so
cialiste, fapt ce a făcut să crească 
prestigiul țării noastre, stima, pre
țuirea și prietenia popoarelor lumii 
și avem ferma convingere că, sub în
țeleaptă dumneavoastră conducere, 
partidul și întregul nostru popor vor 
reuși să-și mobilizeze toate energiile 
pentru înfăptuirea mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Covasna au trăit mo
mente de puternică vibrație patrio
tică. de nemărginită bucurie și pro
fundă satisfacție în clipele de mare 
semnificație politică în care, expri- 
mînd voința tuturor fiilor acestui pă- 

mînt, Congresul partidului nostru v-a 
reales în funcția supremă de secre
tar general al partidului, împlinind 
astfel vrerea întregii națiuni. Acest 
moment de covîrșitoare însemnătate 
în viața social-politică a țării va ră- 
mine înscris cu litere de aur în marea 
carte a istoriei patriei, consfințind 
minunata unitate a întregului popor 
în jurul partidului, al dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucitul arhi
tect revoluționar al României mo
derne, personalitate de înalt presti
giu a vieții politice mondiale, neobo
sit luptător pentru împlinirea idea
lurilor popoarelor de înțelegere, co
laborare și pace în lume — se arată 
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R.

Pilduitoarea dumneavoastră activi
tate pusă în slujba progresului și 
bunăstării, grija permanentă ce o 
purtați propășirii tuturor fiilor na
țiunii, patosul revoluționar cu care 
militați consecvent pentru înfăptui
rea politicii profund științifice • a 
partidului și statului nostru — la a 
cărei fundamentare ați adus și adu
ceți o contribuție determinantă — 
gîndirea dumneavoastră vizionară, 
profund ancorată în realitățile con
strucției socialiste in patria noastră, 
cu care jalonați principalele direcții 
de urmat spre atingerea minunate
lor țeluri ale socialismului și comu
nismului, sînt tot atîtea temeiuri ale 
admirației și recunoștinței ce vi le 
nutresc toți oamenii muncii, fără de
osebire de naționalitate, din patria 
noastră".

„Consiliul de conducere al MINIS
TERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE, 
dînd glas gîndurilor și simțăminte- 

Din adîncul inimilor țării, în momentele înălțătoare, de nemărginită 
bucurie, prilejuite de realegerea la Congresul al XIII-lea a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, 
urări fierbinți de viață îndelungată, sănătate și putere de muncă pentru 
ca, în fruntea gloriosului nostru partid, să conducă țara și poporul pe 
drumul luminos al socialismului și comunismului.
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lor întregului personal al armatei, 
își exprimă nemărginita bucurie și 
satisfacție pentru realegerea dum
neavoastră, eminent conducător co
munist, revoluționar și patriot în
flăcărat, ctitorul României socialis
te moderne, la Congresul al XIII-lea, 
în suprema funcție de secretar ge
neral al partidului.

în aceste momente înălțătoare, de 
vibrantă sărbătoare, oștirea țării își 
exprimă profundul devotament și 
aleasa prețuire pe care vi le poartă 
pentru rodnica activitate pusă in 
slujba intereselor supreme ale na
țiunii, pentru propășirea neconteni
tă a patriei în libertate și indepen
dență, pentru întărirea capacității ei 
de apărare, pentru tot ce ați făcut 
— în calitate de comandant suprem 
al forțelor armate — ca România 
socialistă să aibă astăzi o armată 
revoluționară, puternică, modernă, 
legată indisolubil de poporul din 
care face parte. Profund conștienți 
de marile noastre responsabilități în 
fața partidului și poporului, ne an
gajăm solemn ca, urmînd neabătut 
inegalabilul dumneavoastră exemplu 
de comunist înflăcărat, de .militant 
revoluționar, să ne consacrâm toate 
energiile realizării ireproșabile a tu
turor sarcinilor ce ne revin din is
toricele documente ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, astfel îneît, 
armata să fie oricînd gata ca, îm
preuna cu-unitățile Ministerului de 
Interne, gărzile patriotice și cele
lalte formațiuni populare, cu între
gul popor, să-și îndeplinească mi
siunea sacră de a apăra cuceririle 
revoluționare, independența, suvera
nitatea și integritatea teritorială a 
Republicii Socialiste România".

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se 
arată : „Comuniștii, toți cei ce trăim 
și muncim pe înfloritoarele melea
guri ialomițene, împreună cu întrea
ga țară, am urmărit cu nețărmurită 
bucurie și vie satisfacție întreaga 
desfășurare a lucrărilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, am partici
pat direct, cu gîndul și fapta noas
tră, la mărețul act politic, emoțio
nant, al reînvestirii dumneavoastră 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului, hotărîre ce atestă cu 
putere că avem un popor, un partid 
și o singură voință nestrămutată, 
aceea de a vă ști mereu în frunte, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit și prețuit fiu al poporului, ga
ranție sigură că politica Partidului 
Comunist Român, de înflorire a pa
triei, de înaintare neabătută pe calea 
progresului și civilizației socialiste și 
comuniste va fi înfăptuită.

Această unanimă și supremă opțiu
ne, cu semnificații deosebite în viața 
politică a țării, ce înmănunchează 
sentimentele de profundă prețuire și 
recunoștință ale comuniștilor, ale tu
turor fiilor acestui pămint, consti
tuie confirmarea atașamentului 
nemărginit al întregului nostru po
por față de politica generală a parti
dului, față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
eminent conducător de partid și de 
stat, comunistul de aleasă omenie, ce 
întruchipați cele mai înalte virtuți 
ale națiunii noastre socialiste, revo
luționarul și patriotul înflăcărat, a- 
preciat și prețuit pretutindeni ca a- 
părător dîrz și neînfricat al dreptății 
și libertății sociale, luptător neobo
sit pentru pace și colaborare multila
terală între popoare, calități ce v-au 

atras admirația întregii lumi, Româ
nia socialistă avînd prieteni pe toate 
meridianele globului !“.

„în deplin consens cu gîndurile și 
sentimentele fierbinți ale. întregu
lui popor, cu inimile pline de bucu
rie și dragoste, comuniștii, întregul 
personal al MINISTERULUI DE 
INTERNE își exprimă nemărginita 
satisfacție și mîndrie patriotică pen
tru realegerea dumneavoastră, cel 
mai stimat și iubit fiu al națiunii 
noastre, conducător de excepție al 
destinelor patriei, proeminentă per
sonalitate politică a lumii contempo
rane, în suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. z

însuflețiți de înaltul exemplu al 
prodigioasei dumneavoastră perso
nalități, de modul strălucit în care 
v-ați consacrat întreaga viață și ac
tivitate ideii nobile de făurire a 
unei Românii înfloritoare, libere, 
independente și suverane, ne reafir
măm hotărîrea neclintită de a face 
totul pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea, 
ordinele și indicațiile prețioase pe 
care ni le dați. Vă raportăm, mult 
stimate și iubite tovarășe comandant 
suprem, că, acționind în spiritul ho- 
tărîrilor de partid și legilor țării, 
vom milita cu întreaga noastră ca
pacitate și ne vom dărui toate for
țele cauzei nobile a partidului și 
poporului, apărării cu vigilență și 
fermitate a cuceririlor revoluționare 
ale oamenilor muncii, avuției națio
nale și ordinii publice, independen
ței și suveranității scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă Româ
nia".

„Realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de către forumul comu
niștilor în înalta funcție de secretar 
general al partidului — expresie a 
voinței unanime a întregului popor, 
chezășie sigură a înfăptuirii măreței 
opere de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a patriei spre comunism — 
constituie și pentru comuniștii, pen
tru toți locuitorii înfloritoarelor me
leaguri mehedipțene un fericit prilej 
de a da expresie, din adîncul inimi
lor, celor mai alese și sincere senti
mente de dragoste, stimă și respect, 
de admirație și nemărginită recunoș
tință ce le nutrim față de dumnea
voastră — se subliniază în telegra
ma adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.

înaltul dumneavoastră patriotism, 
fierbintea dragoste pentru om, pa
siunea revoluționară și energia clo
cotitoare cu care militați pentru înăl
țarea patriei pe culmile progresului 
și civilizației, pentru continua creș
tere a prestigiului ei în lume, cre
dința și devotamentul cu care slu
jiți partidul și poporul ce v-au în
credințat misiunea de ctitor al noii 
istorii a României, spiritul vizionar 
și cutezător, principialitatea comu
nistă și hotărîrea ce vă caracterizea
ză ne vor mobiliza și mai puternic 
în întreaga activitate pe care o vom 
desfășura, cu tot mai sporite efor
turi, pentru transpunerea în viață a 
mărețelor sarcini și obiective din 
grandiosul program strălucit jalonat 
de către Congresul al XIII-lea al 
partidului, astfel ca Mehedințiul să 
devină, prin hărnicia și priceperea 
locuitorilor săi, o vatră tot mai în
floritoare și prosperă".

„în acest moment înălțător, în nu
mele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din MINISTERUL MI
NELOR — se arată într-o altă tele
gramă — ne exprimăm marea bucu
rie și deplina satisfacție pentru 
realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, de 
către cel de-al XIII-lea Congres, 
confirm>ndu-se astfel voința fermă 
a întregului nostru popor de a 
reînvesti în fruntea partidului pe cel 
mai iubit fiu al țării, patriot și 
revoluționar înflăcărat, eminentă 
personalitate a lumii contemporane.

Dorim din toată inima să vă adre
săm, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, un vibrant omagiu, 
expresie a sentimentelor de deose
bită stimă, dragoste și nețărmurită 
recunoștință pentru contribuția dum
neavoastră de excepție la elaborarea 
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, pentru 
modul în care conduceți partidul și 
poporul român spre culmile lumi
noase ale comunismului.

Puternic însuflețiți de îndemnurile 
și indicațiile dumneavoastră, mine
rii țării, toți oamenii muncii din in
dustria extractivă, strîns uniți in 
jurul partidului și al dumneavoastră, 
se angajează solemn să acționeze 
cu fermitate revoluționară pentru 
înfăptuirea neabătută a hotărîrilor 
adoptate de Congres, pentru sporirea 
contribuției lor la înflorirea patriei 
noastre".

„în aceste momente de sărbătoa
re aleasă pentru întreaga națiune 
română, vă adresăm, iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu, glorios ctitor de 
țară și de eră nouă, urarea iz- 
vorîtă din adîncul inimii noastre 
de ani mulți, cu sănătate deplină, 
noi și noi forțe și elanuri creatoa
re in conducerea pe mai departe, 
cu aceeași măreață cutezanță și clar
viziune temerară, intru gloria și 
prosperitatea eroicului nostru popor, 
pentru triumful idealurilor de colabo
rare și pace' în lume — se subli
niază in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SATU MARE AL 
P.C.R. Prezența dumneavoastră in 
fruntea partidului și țării prin ac
tul de voință al întregului partid și 
al întregului popor constituie pen
tru noi toți garanția supremă a îm
plinirii țelurilor grandioase, consfin
țite de forumul comuniștilor ro
mâni, în dezvoltarea necontenită a 
patriei, a asigurării mersului său 
ascendent pe verticala înfloririi so
cialiste șl comuniste, într-o lume a 
înțelegerii și cooperării, ferită de 
conflagrații.

Mai uniți ca oricînd, împreună cu 
întregul nostru popor, in jurul 
partidului, al dumneavoastră, tova
rășe secretar general, sătmărenii — 
purtînd mereu vie flacăra recunoș
tinței și dragostei pe care v-o poar
tă — fac legămint solemn să nu-șl 
precupețească eforturile, să se dă
ruie cu abnegație revoluționară ac
tivității mărețe de împlinire exem
plară a sarcinilor ce le revin din 
istoricele documente ale celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, sporind contribuția 
județului Satu Mare la dezvoltarea 
multilaterală a patriei, la înălțarea 
ei independentă, liberă și suverană 
pe cele mai înalte culmi ale pros
perității socialiste".

„împreună cu întregul popor, ani
mați de sentimente de profundă dra
goste și recunoștință față de tot ce 
gindiți și întreprindeți pentru pro
pășirea și fericirea poporului român, 
oamenii de cultură și artă din patria 
noastră, activiștii CONSILIULUI 
CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIA
LISTE vă adresează cele mai fier
binți felicitări și urări de sănătate 
și viață îndelungată cu ocazia reale
gerii dumneavoastră, de către Con
gresul al XIII-lea al partidului, în 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

în aceste momente de vibrantă 
mîndrie patriotică, creatorii de artă 
se angajează să-și înzecească efor
turile pentru 'a da patriei, epocii de 
aur pe care o trăim, noi opere de 
artă care să sporească zestrea de 
valori spirituale a României socia
liste, înțelegînd să-și exprime astfel 
recunoștința fierbinte pentru condi
țiile create de partid înfloririi cul
turii noi, socialiste a patriei. Acti
viștii Consiliului Culturii și Educâ- 
ției Socialiste sînt hotărîți să-și des
fășoare munca într-un spirit de de
plină angajare pentru a ridica la un 
nivel și mai înalt rolul Festivalului 
național „Cintarea României" în for
marea conștiinței înaintate a mase
lor".

în telegrama adresată de CON
SILIUL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE MAGHIARA se 
arată : „împreună cu întregul po
por, animați de profunde sentimente 
de știmă și respect, oamenii muncii 
români de naționalitate maghiară 
exprimă nețărmurita lor satisfacție 
față de hotărîrea istorică a celui 
de-al XIII-lea Congres de a vă 
realege în funcția supremă de secre
tar general al ■ Partidului Comunist 
Român pe dumneavoastră, comunist 
de profundă omenie, patriot înflăcă
rat, revoluționar devotat cauzei so
cialismului și comunismului, dăruit 
cu întreaga ființă idealurilor de 
libertate, independență și pace, 
proeminentă personalitate a vieții 
politice contemporane, care, prin 
energia clocotitoare ce vă este pro
prie, ați înscris cea mai luminoasă 
filă de aur in cartea întregii istorii 
a poporului nostru.

Uriașa dumneavoastră capacitate 
creatoare, excepționalul talent de 
organizator și conducător pe care îl 
manifestați cu strălucire, în toate 
împrejurările, numeroasele soluții 
originale, înnoitoare, riguros științi
fice pe care le elaborați și promo
vați cu consecvență dinamizează 
puternic întreaga viață economică, 
politică și socială a țării. Pentru 
toți oamenii muncii constituiți un 
înalt exemplu de luptă neobosită 
pentru așezarea raporturilor din ca
drul societății pe principiile demo
crației noi, socialiste, a egalității 
depline între cetățenii țării în ca
drul căreia și-au găsit împlinirea 
aspirațiile tuturor fiilor patriei, in
diferent de naționalitate, cale sigură 
spre afirmarea plenară a persona
lității umane, spre înflorirea multi
laterală a întregului popor".

„în această memorabilă zi, comu
niștii, oamenii muncii — români, 
germani, maghiari — din județul 
Sibiu, împreună cu întregul partid și 
popor, ne exprimăm nemărginita 
bucurie, unanimul entuziasm, pro
fundele sentimente de înaltă prețuire 

și recunoștință cu prilejul realegerii 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului — se subliniază în te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. Reîn- 
vestirea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului reprezintă în conștiința noas
tră, a întregii națiuni, garanția ci
mentării unității de nezdruncinat a 
întregului nostru popor in jurul par
tidului, al dumpeavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cheză
șia înaintării României pe noi trep
te de progres și civilizație, a vic
toriei socialismului și comunismului 
în patria noastră. Exprimînd hotărî
rea unanimă a comuniștilor, a tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc pe 
■aceste străbune meleaguri românești, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din documentele 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român".

„însuflețiți de cele mai alese sen
timente de profund respect, înaltă 
prețuire și fierbinte dragoste, comu
niștii, toți oamenii muncii din CO
MITETUL PENTRU PROBLEMELE 
CONSILIILOR POPULARE — se 
arată într-o altă telegramă — își 
exprimă, în deplină unitate cu între
gul partid și popor, nemărginita 
satisfacție și bucurie, acordul unanim 
și entuziast față de actul istoric al 
realegerii dumneavoastră,; cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii române, 
revoluționar încercat și dîrz, emi
nent om politic și de stat care v-ați 
identificat, încă din fragedă tinerețe, 

cu cele mai înălțătoare idealuri și 
aspirații ale poporului, personalitate 
de excepție a vieții politice interne 
și internaționale, in funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român. în aceste momente 
istorice, de înălțătoare bucurie și 
entuziasm patriotic, aducem, asemeni 
tuturor fiilor țării, omagiul nostru 
fierbinte, profunda recunoștință și 
neasemuita admirație pentru contri
buția determinantă pe care o aduceți 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului, strălucit reafir
mată prin tezele și ideile originale, 
de excepțională valoare cuprinse in 
Raportul prezentat Congresului al 
XIII-lea, care îmbogățesc tezaurul 
teoriei și practicii construcției so
cialiste și comuniste.

Ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, ca, urmînd 
inegalabilul dumneavoastră exemplu, 
să acționăm cu întreaga noastră ca
pacitate și putere de muncă, cu 
devotament și abnegație revolu
ționară pentru înfăptuirea exemplară 
a istoricelor hotărîri adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, adueîndu-ne o 
contribuție tot mai mare la făurirea 
viitorului luminos al României so
cialiste, la dezvoltarea și înflorirea 
continuă a județelor și localităților 
patriei".

în telegrama COMITETULUI' JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
se subliniază : „Realegîndu-vă în 
fruntea partidului pe dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul 
cel mai iubit al națiunii, suflet din 
sufletul acestui popor, inimă veșnic 
vie a țării, patriotul înflăcărat care 
pune mai presus de orice binele 
nostru al tuturor, cauza propășirii 
patriei, avem garanția sigură a con
ducerii pe mai departe, cu nesecată 
energie și clarviziune, a destinelor 
României, țară în care a dispărut 
pentru totdeauna inegalitatea socială 
și națională și unde, în spiritul celei 
mai profunde democrații, masele 
largi de oameni ai muncii participă 
direct la conducerea societății. Ve
dem, astfel, în persoana dumnea
voastră comunistul de omenie, în
truchiparea, chintesența demnității 
unui popor care și-a cucerit prin 
jertfe grele dreptul la o viață li
beră și independentă. Este un motiv 
de mîndrie pentru noi toți faptul că, 
promovind cu consecvență o politică 
externă pusă în slujba cauzei socia
lismului, progresului și păcii in lume, 
ați făcut ca poporul român să aibă 
prieteni cum n-a avut niciodată, ați 
adus o excepțională contribuție, 
apreciată azi pe întreaga planetă, la 
rezolvarea problemelor fundamentale 
ale contemporaneității,- la așezarea 
pe baze noi, democratice și echita
bile a relațiilor dintre toate statele.

însuflețiți de dragostea fierbinte 
și devotamentul nețărmurit față de 
partid, de perspectivele grandioase 
pe care le prefigurează istoricele do
cumente ale Congresului al XIII-lea, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Teleorman se angajează so
lemn ca, prin munca plină de abne
gație, să-și dedice întreaga dăruire 
și pasiune revoluționară, întreaga 
capacitate creatoare edificării socia
lismului și comunismului pe pămîn- 
tul scump al patriei".

„Alături de întregul nostru popor, 
cei peste 7 000 de comuniști din ÎN
TREPRINDEREA „TRACTORUL"- 
BRAȘOV au primit cu bucurie,

mîndrie și deosebită satisfacție 
realegerea dumneavoastră în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, act istoric de excepțio
nală însemnătate pentru destinele 
întregii noastre națiuni. Nenumăra
tele vizite pe care le-ați efectuat în 
întreprinderea noastră au constituit 
tot atîtea prilejuri de strftlticit 
bilanț și de analize realiste, științi
fice, Ia fața locului, ale posibilităților 
de dezvoltare și diversificare a pro
ducției de tractoare, care, mai ales 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, a cunoscut o creștere fără 
precedent. . ) %

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi, construc
torii de tractoare brașoveni,- ne vom 
dărui întreaga noastră muncă și ca
pacitate de creație pentru ridicarea 
României socialiste iubitoare de pace 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres, pentru bunăstarea și fericirea 
întregului nostru popor".

„Realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român repre
zintă voința unanimă a comuniștilor 
români, a întregului popor de a vă 
avea mereu în fruntea noastră, ca 
o garanție sigură a înfăptuirii Pro
gramului Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism — se arată 
în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID SI CONSILIULUI DE 
CONDUCERE DIN COOPERATIVA 
AGRICOLA DE PRODUCȚIE RI- 
PICENI, JUDEȚUL BOTOȘANI.

Vă felicităm din inimă pentru re
alegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti

dului, convinși fiind că veți face 
totul pentru înălțarea României spre 
noi culmi de progres și civilizație, 
pentru creșterea prestigiului țării 
noastre în lume".

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. se a- 
rată : „Mîndri de a trăi și munci 
în glorioasa „Epocă Ceaușescu", 
timpul grandioaselor prefaceri revo
luționare și al celor mai mărețe în
făptuiri din milenara noastră isto
rie, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vîlcea își exprimă, în
tr-un gînd cu toți fiii pătriei, 
profunda satisfacție și nemărginita 
bucurie pentru momentul de vibrant 
patriotism al reînvestirii dumnea
voastră, de către Congresul al XIII- 
lea, în funcția supremă de secretar 
general al partidului, împlinire a 
voinței de monolit a întregului po
por, chezășie sigură și argument ho- 
tăritor al victoriei națiunii noastre 
în misiunea sa istorică de edificare 
a socialismului și comunismului pe 
străvechiul pămînt românesc.

Adresîndu-vă din inimă respec
tuoase felicitări pentru realegerea 
dumneavoastră în funcția supremă 
de partid, precum și cele mai calde 
mulțumiri pentru grija permanentă 
ce o purtați dezvoltării echilibrate 
a tuturor zonelor țării, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nimic nu ni se 
va părea greu, nici un obstacol da 
neînvins în îndeplinirea mărețelor 
sarcini ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea al partidu
lui, eveniment de largă deschidere 
spre viitorul comunist al patriei 
noastre, Republica Socialistă Româ
nia".

„Oamenii muncii din ÎNTRE
PRINDEREA CONSTRUCTOARE DE 
MAȘINI AGRICOLE „SEMĂNA- 
TOAREA"-BUCUREȘTI își exprimă 
deplina și unanima satisfacție pen
tru realegerea, în cea mai înaltă 
funcție, de secretar general al parti
dului, a dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, exponentul 
strălucit al idealurilor și năzuințelor 
supreme ale întregii noastre națiuni.

Vă încredințăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
întreprinderea „Semănătoarea" Bucu
rești vor depune toate eforturile 
pentru îndeplinirea în mod exem
plar a sarcinilor ce ne revin din 
documentele adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, angajîndu-ne tot
odată să finalizăm în cele mai bune 
condiții sarcinile de plan ce ne re
vin in acest an, în anul 1985, ulti
mul an al actualului Cincinal, pre
cum și în perspectiva anilor 1986— 
1990".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din industria energiei electrice și 
teqnice, asemeni întregului partid 
și popor, își exprimă deplina satis
facție, nețărmurita bucurie și mîn
drie patriotică pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român — se subliniază în tele
grama MINISTERULUI ENERGIEI 
ELECTRICE. Realegerea dumnea
voastră în fruntea partidului, e- 
xemplul de gîndire și acțiune revo
luționară, de genial conducător și 
om politic, de a cărui activitate sînt 
legate cele mai de seamă victorii 

din istoria multimilenară a neamu
lui, exprimă actul de voință ăl în
tregului popor și ne conferă garan
ția sigură a îndeplinirii cu succes a 
mărețelor hotărîri adoptate de cel 
de al XIII-lea Congres, a mersului 
neabătut înainte al patriei noastre 
pe drumul socialismului și comunis
mului.

Exprimîndu-ne acordul unanim șl 
întreaga adeziune la documentele 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a fi 
la înălțimea exigențelor formulate 
de dumneavoastră în Raportul pre
zentat in fața înaltului forum al co
muniștilor români, pentru a înfăptui 
în cele mai bune condiții sarcinile 
complexe ce revin sectorului indus
triei energiei electrice și termice in 
ultimul an al actualului cincinal și 
sarcinile de perspectivă izvorite din 
Directivele Congresului al XIII-lea 
al partidului".

„Permiteți-ne ca, alături de țara 
întreagă, să vă adresăm dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al aces
tui neam, în numele celor peste 
400 000 de oameni ai muncii din coo
perația meșteșugărească, cele mai 
respectuoase felicitări și urările 
noastre fierbinți de noi izbînzi in 
fruntea partidului și statului, in 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism. Urmînd 
neabătut strălucitul și inegalabilul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
și viață comunistă, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că prețioasele indi
cații, inestimabilele îndemnuri pe 
care le-ați adresat în repetate rîn- 
duri organizației noastre, precum și 
sarcinile ce ne revin din Raportul 
prezentat la Congres, din Directivele 
și celelalte documente adoptate de 
marele forum al comuniștilor ro
mâni se vor materializa în fapte 
care să situeze cooperația meșteșu
gărească, la înălțimea misiunii so- 
cial-econbmice ce i-a fost încredin
țată" — se spune în telegrama adre
sată de COMITETUL EXECUTIV 
AL UNIUNII CENTRALE A COO
PERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTE

„Este pentru noi o deosebit de 
mare cinste de a vă adresa, din 
adîncul inimilor noastre, de fii de
votați ai clasei muncitoare, calde fe
licitări, însuflețite urări de sănătate 
și fericire pentru realegerea dum
neavoastră în funcția supremă de 
secretar general al partidului, chej- 
zășie sigură a continuării drumului 
mereu ascendent al dezvoltării și 
prosperității patriei noastre socialis
te"'— se'spune in telegrama adresa
tă de colectivul de oameni de la în
treprinderea „ELECTROPUTERE" — 
CRAIOVA.

Vă asigurăm că nu vom precupeți 
nimic pentru ca, strîns uniți în jurul 
partidului nostru comunist, al dum
neavoastră, strălucită personalitate a 
lumii politice contemporane, arhitect 
cutezător și clarvăzător al României 
moderne, să ne aducem, din plin, 
contribuția la prosperitatea și pro
gresul scumpei noastre patrii".

„Breasla ASOCIAȚIEI CINEAȘTI
LOR DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA — regizori, sce
nariști, compozitori, actori, opera
tori, scenografi, cadre tehnice și de 
producție — exprimă cea mai pro
fundă bucurie și mindrie patriotică 
pentru realegerea dumneavoastră în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, văzînd în acest act de 
voință a întregii noastre națiuni so
cialiste chezășia sigură a ascensiunii 
neîntrerupte a patriei pe calea tra
sată de Programul partidului. Vă 
asigurăm, iubite tovarășe secretar 
general, că vom acționa, alături de 
toți oamenii muncii din țara noastră, 
cu toată capacitatea noastră de mun
că și de creație artistică pentru în
făptuirea istoricelor hotărîri adopta
te de marele forum al comuniștilor 
români, pentru a aduce cu fiecare 
din filmele noastre o contribuție lâ 
educația comunistă a oamenilor, la 
ridicarea patriei noastre pe coordo
nate superioare de civilizație mate
rială și spirituală, pe drumul glorios 
al socialismului și comunismului".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea POLICOLOR 
București își exprimă marea satis
facție pentru realegerea dumnea
voastră în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român de către Congresul al XIII- 
lea și deplinul nostru acord față de 
conținutul documentelor adbptate de 
Congres, angajindu-ne să nu precu
pețim nici un efort pentru traduce
rea în viață a acestor documente șl 
hotărîri, a programelor de dezvol
tare economico-socială a țării cu 
realizări demne de epoca ce cu stră
lucire vă poartă numele glorios șl 
nepieritor" — se spune în telegra
ma trimisă de colectivul acestei În
treprinderi.

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID „PRESA" — BUCUREȘTI 
se arată : „Alături de întregul activ 
de partid, întreaga suflare a țării, 
colectivul de lucrători din presă își 
exprimă via satisfacție, deosebita 
bucurie prilejuite de realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Mîndri că sîntem printre cei ce 
au minunata sarcină de a face să 
pătrundă în casele tuturor oamenilor 
cuvîntul partidului, cuvîntul dum
neavoastră înaripat, de a face să se 
afirme în cugetele și în activitatea 
lor spiritul gîndirii și acțiunii dum
neavoastră revoluționare, puternic 
mobilizați de îndemnurile însufleți- 
toare pe care ni le-ați adresat, vă 
asigurăm că vom manifesta fermita
te și înaltă principialitate comunistă 
în popularizarea și promovarea poli
ticii partidului nostru, în îndeplini
rea hotăririlor Congresului al XIII- 
lea, sporindu-ne substanțial contri
buția la transformarea revoluționară 
a omului și a societății, la făurirea 
socialismului și comunismului în 
România".
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manifestindu-și bucuria,
in Piața Republicii din București : populația Capitalei face 
satisfacția pentru realegerea celui mai iubit fiu al poporului în

o primire entuziastă, călduroasă tovarășului NICOLAE 
funcția supremă de secretar general al partidului

CEAUȘESCU,

SPRE NALTE CULMI
Sub cer de Voroneț din vremea noastră veche 
dansează curcubeul în mindre trei culori 
la ora româneștei, sublimei sărbători, 
comoara noastră scumpă și fără de pereche.

Luceferii de ziuă sub cerul carpatin , 
aprinși pe bolta țării de comuniști români 
ne-au dat mandatul sacru de-a fi pe veci stăpini 
pe vise și pe vatră, pe noul ei destin.

N-a fost ușor urcușul pe cale neumblată 
și am muncit din greu cu brațul și ideea 
ca-n foc necontenit să scinteie scinteia 
ce luminase drumul spre steaua mult visată.

Acum la ceas istoric, cînd țara-i colț de rai 
și apele și munții statornic i se-nchină, 
noi brațul și ideea spre alte culmi-lumină 
le propulsăm eroic pe strămoșescul plai.

Uniți în idealuri, in țara muncitoare, 
noi preamărim partidul și pe al său cîrmaCi, 
noi sintem descendenți ai falnicilor daci 
ce-și stîmpărară setea din purele izvoare.

Veniți, ora-i înaltă, cetatea o-ntărim 
și-n patru zări de lume trimitem porumbei, 
sintem și-acum ce-am fost: eroi și pui de lei, 
in frunte-i Ceaușescul Spre nalte culmi suiml

George CIUDAN

„în acest ceas de mare sărbătoare 
pentru întreaga națiune, fericiți de 
a trăi cu intensă emoție și bucurie 
aceste clipe cu adevărat istorice ale 
realegerii dumneavoastră in înalta 
funcție de secretar general al parti
dului, comuniștii, toți cei ce trăiesc 
și muncesc în județul nostru își 
reînnoiesc legămîntul de a urma, cu 
dragoste și inaltă considerație, înal
tul dumneavoastră exemplu de 
muncă și dăruire pentru fericirea și 
bunăstarea poporului nostru, de a 
acționa strîns uniți in jurul parti
dului, al dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe secretar general, pentru a 
înfăptui neabătut mărețele sarcini 
ce ne revin, fiind conștienți că doar 
astfel vă putem aduce prinosul nos
tru de recunoștință pentru tot ce ați 
gîndit și înfăptuit spre înflorirea 
necontenită a patriei noastre dragi 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN ARAD AL 
P.C.R.

Mîndri de a vă avea în fruntea 
partidului și statului nostru, fericiți 
de a vă putea aduce, în această zi 
de neuitat, un ales omagiu pentru 
aportul dumneavoastră inestimabil 
la creșterea neîncetată a prestigiului 
internațional al partidului și statu
lui nostru, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că organizația 
județeană de partid Arad, toți lo
cuitorii județului nostru vă vor 
urma neabătut, cu dragoste și recu
noștință, pe drumul glorios de mun
că și izbinzi pe care îl prefigurează 
documentele adoptate de Congresul 
*1 XUI-lea al partidului".

„Reinvestirea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de supremă 
răspundere in conducerea partidului 
vine să împlinească imensa noastră 
satisfacție și bucuria nețărmurită 
pentru grandioasele realizări obținu
te in cei 40 de ani de viață liberă 
și, îndeosebi, în anii de nepieritoare 
glorie ai EPOCII NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a dat cea mai 
intensă strălucire României și care 
v-a consacrat drept cel mai de seamă 
și iubit conducător de partid și de 
stat, Erou intre Eroii de renume ai 
românilor dintotdeauna — se men
ționează în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.

Angajîndu-ne să acționăm în toate 
împrejurările ca adevărați revoluțio
nari pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din istori
cele hotărîri ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român, 
din orientările și indicațiile cuprinse 
în Raportul pe care l-ați prezentat 
la înaltul forum al partidului, vă ru
găm să primiți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urările noastre fierbinți, pornite din 
adîncul inimilor, de multă sănătate, 
putere de muncă și viață îndelun
gată pentru a ne conduce și pe mai 
departe, cu aceeași înțelepciune și 
cutezanță, partidul, țara și poporul, 
spre binele și fericirea națiunii 
noastre, spre măreția României so
cialiste".

„Fericiți de a vă ști în fruntea 
partidului și a statului, mîndri de a 
avea un conducător care este recu
noscut ca una dintre cele mai de 
seamă personalități ale lumii con
temporane și care întruchipează cele

Nicolae Ceaușescu, cel 
națiunii noastre,

te tovarășe 
mai iubit fiu al 
conducătorul încercat al partidului și 
al țării, ca secretar general al parti
dului, garanție sigură a realizării cu 
succes a mărețului Program al parti
dului, a hoțărîrilor adoptate de înal
tul forum al comuniștilor, a înain
tării ferme a României pe drumul 
socialismului și comunismului. Este 
un prilej fericit de a vă aduce oma
giul nostru fierbinte pentru neobo
sita activitate revoluționară ce o 
desfășurați în vederea înfăptuirii 
înaltelor idealuri și aspirații ale po
porului român, pentru tot. ceea ce 
ați Tăcut și faceți de peste ■cinci de
cenii, spre binele și fericirea națiu- 

realizarea în • -cete mai Dpen‘™ .glona Podului

mai nobile virtuți ale poporului ro
mân, în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din județul 
Giurgiu, ne angajăm solemn, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să urmăm neabătut 
dumneavoastră 
du-ne întreaga 
transpunerii in 
sarcini înscrise 
doptate de Congresul al XUI-lea al 
partidului — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
GIURGIU AL P.C.R.

Vă asigurăm, iubit conducător, că 
vom milita cu dăruire revoluționară 
— așa cum ne-ați cerut în' magis- * 
traiul Raport prezentat Congresului 

‘———..pentiu ... ......
bune condiții a obiectivului funda
mental stabilit de marele forum al 
comuniștilor români pentru conti
nuarea in ritm susținut a edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate și a înaintării patriei spre 
comunism. Convinși că, sub înțe
leaptă dumneavoastră conducere, 
vom transforma in realitate acest 
vis de aur ai poporului român, vă 
adresăm, din adîncul inimilor, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai respectuoase și călduroase 
urări de viață îndelungată, multă 
sănătate și putere de muncă, spre 
binele și gloria patriei noastre so
cialiste, pentru bunăstarea și feri
cirea întregului nostru popor".

„In acest moment istoric pentru 
întregul partid, pentru întreaga na
țiune, prilejuit de realegerea dum
neavoastră, într-o impresionantă 
unanimitate, de către marele forum 
al comuniștilor în- înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, permiteți-ne ca, împre
ună cu întregul popor, să vă adre
săm, din adîncul inimilor, în nu
mele milioanelor de femei ale Româ
niei socialiste, cele mai respectuoase 
felicitări și urările noastre fierbinți 
de 1 deplină sănătate și putere de 
muncă, de ani mulți și fericiți în 
fruntea partidului și statului — se 
arată în telegrama adresată de CON
SILIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA.

Reinvestirea dumneavoastră în 
funcția ’ de supremă responsabilitate 
reprezintă voința de neclintit a parti
dului, a întregului popor, garanția 
cea mai sigură a înfăptuirii neabă
tute a istoricelor hotărîri. .ale Con
gresului al XUI-lea al partidului, a 
ridicării patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație.

In aceste istorice zile, permiteți-ne 
să adresăm, în numele femeilor de 
la orașe și sate, gîndurile și senti
mentele de fierbinte dragoste, de 
înaltă considerație tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, strălucit 
om de știință de reputație internațio
nală, pentru contribuția de excepție 
pe care o aduce la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe 
a României, la dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii, pentru a- 
portul său de mare însemnătate la 
elaborarea orientărilor și. hoțărîrilor 
Congresului ai XUI-lea al partidu
lui, pentru întreaga și rodnica sa 
activitate dedicată înfloririi patriei, 
prosperității poporului român.

Exprimîndu-ne devotamentul nos
tru nemărginit față de partid, față 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, ne angajăm solemn ca, 
răspunzînd înaltei încrederi pe care 
ne-o acordați, să ne mobilizăm ener
gia, talentul, capacitatea și puterea 
de muncă pentru a aduce, așa cum 
ne cereți, întreaga noastră contribu
ție, împreună cu toți oamenii muncii, 
la lupta eroică pentru înfăptuirea 
mărețelor hotărîri ale Congresului al 
XUI-lea al partidului".

însuflețitorul 
exemplu, consacrîn- 

energie creatoare 
viață a mărețelor 
în documentele a-

in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANTA AL P.C.R. 
se arată : „Cu vibrantă emoție, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Constanța trăiesc nețărmu
rita bucurie a împlinirii opțiunii 
istorice de adîncă semnificație poli- 
tiță și patriotică, devenită prin con
sens unanim, a tuturor comuniștilor, 
a întregului popor — realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și stima-

și măreția României socialiste.
Cu sentimentul mîndriei că per

spectivele inălțătoare ce se deschid 
județului nostru in cincinalul viitor 
reprezintă o continuare pe un plan 
superior a mărețelor realizări obți
nute în ultimele două decenii — pe
rioadă în care am durat tot ce este 
mai trainic și mai frumos pe această 
străveche vatră românească — adre
săm conducerii partidului și sta
tului, dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri, 
întreaga noastră gratitudine pentru 
grija deosebită ce o acordați înflo
ririi acestui mirific colț de țară. 
Facem legămînt solemn de a urma 
cu credință însuflețitorul dumnea
voastră exemplu de muncă și viață, 
de a acționai cu abnegație și dăruire, 
cu înaltă responsabilitate comunistă 
pentru înfăptuirea neabătută a sar
cinilor ce ne revin din Programul 
partidului, din hotărîrile celui de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român".

„Comuniștii, întregul colectiv de 
oameni ai muncii din MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE a primit 
cu , sentimente de profundă satisfac
ție și nețărmurită bucurie hotărîrea 
Congresului al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român cu privire la 
realegerea dumneavoastră în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, eveniment de excepțio
nală însemnătate pentru destinele 
patriei noastre socialiste.

încercăm un profund sentiment de 
legitimă mîndrie patriotică cînd pe 
toate continentele lumii se înregis
trează o largă prețuire și admirație 
față de impresionanta și neobosita 
activitate internațională desfășurată 
de dumneavoastră, față de analize
le și pozițiile pe care le elaborați, 
propunerile și demersurile pe care 
le întreprindeți. Vizitele efectuate de 
dumneavoastră peste hotare, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
numeroasele întîlniri cu șefi de stat 
și guvern, parlamentari, . personali
tăți ale vieții politice, științifice și 
culturale sînt întotdeauna evenimen
te de referință, prilejuri de dinami
zare și dezvoltare a relațiilor Româ
niei, de întărire a conlucrării pe 
plan internațional în interesul păcii 
și securității în lume".

„Intr-o deplină unitate de gîndire 
și simțire, cu inimile vibrînd de 
nestăvilită bucurie și adîncă prețui
re, comuniștii, toți oamenii muncii 

români și maghiari, care trăim și 
muncim pe meleaguri harghitene — 
ne exprimăm cele mai alese senti
mente de satisfacție și mulțumire 
pentru reinvestirea dumneavoastră, 
de către marele forum al comuniș
tilor, într-o entuziastă unanimitate, 
în funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român 
— se spune în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN HARGHI
TA AL P.C.R.

Emoția profundă a acestor clipe 
solemne, entuziasmul ce reverberea
ză in inimile tuturor colectivelor de 
muncă harghitene sînt amplificate de 
certitudinea și sentimentul neclintit 
Că mersul nostru înainte pe drumul 
conturat cu atîta clarviziune revo
luționară de documentele adoptate 
de marele forum al comuniștilor va 
fi tot mai îmbelșugat, avîndu-vă pe 
dumneavoastră, strălucit strateg, cti
torul României moderne, in fruntea 
partidului și statului nostru. Folosim, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, această fericită 
ocazie pentru a întări expresia sen

timentelor de nețărmurită dragoste 
și supremă prețuire, aleasă stimă și 
nestrămutată recunoștință ale comu
niștilor, ale tuturor locuitorilor aces
tor mereu înfloritoare meleaguri 
harghitene, pentru crearea minuna
telor condiții ale deplinei egalități 
în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, izvorul trăiniciei, unității și 
frăției dintre toți fiii României so
cialiste".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" — București, au primit cu 
nemărginită bucurie, satisfacție și 
înaltă mîndrie patriotică hotărîrea 
înăltuTuî' Tofum * al comuniștilor — 
Congresul al XlII-lea al partidului 
— de a vă reinvest! în funcția su
premă de secretar general al parti
dului. Vă dorim călduros, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, să aveți 
putere și multă sănătate, să ne con
duceți țara și partidul spre cele mai 
nobile țeluri ale națiunii noastre 
socialiste.

Vizita de lucru cu care ne-ați 
onorat în prima zi a lunii noiem
brie, orientările și sarcinile pe care 
le-am primit pentru perspectiva 
imediată a dezvoltării Întreprinderii 
noastre ne-au impulsionat forțele și 
energia de a munci cu pasiune re
voluționară pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective ale Congresului ăl 
XlII-lea al partidului, angajindu-ne 
plenar ca sarcinile economico-socia- 
le pe care le mai avem de înfăptuit 
în acest an și în anul 1985 să fie 
onorate în modul cel mai exemplar, 
creîndu-ne condiții pentru tradu
cerea în fapte a luminoaselor per
spective ce le deschide Congresul 
al XlII-lea al partidului".

„Sintem mîndri să alăturăm oma
giile noastre fierbinți, de recunoș
tință și cele mai calde felicitări cu 
prilejul înaltei învestituri comu
niste, celor ale întregului popor, con- 
firmînd deplina și totala unitate de 
gîndire și voință, coeziunea indes
tructibilă a întregii națiuni în jurul 
partidului, al dumneavoastră, cel mai 
demn și mai vrednic om pe care 
l-a avut în fruntea sa acest popor, 
dîrz, harnic și hotărit sâ-și făureas
că o viață nouă, pe măsura aspi
rațiilor și voinței sale — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN MUREȘ AI, P.C.R.

Tot ce s-a chibzuit și împlinit, tot 
ce am cutezat și înfăptuit, cele mai 
mari izbînzi ale noastre din acești 
ani de istorie nouă sînt legate ne
mijlocit și nepieritor de numele și 
distinsa dumneavoastră personalita
te, de pilduitoarea dăruire și fier
bintele patriotism, de spiritul știin
țific și vizionar cu care conduceți 
întregul proces de făurire a celei 
mai minunate și mai drepte orîn- 
duiri pe pămîntul României. Mul- 
țumindu-vă din adîncul inimilor 
noastre pentru tot ceea ce ați fă
cut și faceți pentru fericirea și pros
peritatea tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, pentru 
înălțarea României pe trepte mereu 
mai înalte de progres și civilizație, 
vă asigurăm că toți locuitorii mu
reșeni, în frunte cu comuniștii, vom 
da viață fără preget sarcinilor ce 
ne revin din documentele Congre
sului al XlII-lea, îndemnurilor, che
mărilor și indicațiilor dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu".

„Exprimînd gîndurile și senti
mentele de aleasă prețuire, înaltă 
stimă și profund respect, pe care le 
nutresc comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Neamț, îngăduiți-ne să vă 
adresăm cele mai calde felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră în 
suprema funcție de secretar genera] 
al Partidului Comunist Român — 
mult dorita împlinire a voinței una
nime a partidului și poporului, cea 
mai sigură garanție a întăririi ne
contenite și afirmării tot mai puter
nice a partidului nostru, a înaintă
rii victorioase a patriei pe drumul 
luminos al socialismului și comu
nismului — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R.

Vă adresăm, din adîncul inimilor,

cele mai calde mulțumiri și întreaga 
recunoștință pentru grija statornică 
și sprijinul multilateral pe care îl 
acordați continuei dezvoltări econo- 
mico-sociale a județului Neamț și vă 
asigurăm că, puternic însuflețiți de 
strălucitul dumneavoastră exemplu 
de dăruire, abnegație și devotament, 
de conducător revoluționar și patriot 
înflăcărat, personalitate de prestigiu 
a lumii contemporane, vom acționa 
cu întreaga noastră pricepere și 
energie pentru realizarea istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
.XlII-lea, pentru sporirea contribuției 
județului Neamț la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi de pro
gres șicivilizație"..... .. .........

„In acest moment solemn al isto
riei naționale, cînd Congresul al 
XlII-lea, într-o insuflețitoare unita
te, v-a reînvestit în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, ca semn al 
nețărmuritei prețuiri față de dum
neavoastră, erou printre eroii nea
mului, care, cu pilduitoare cutezan
ță revoluționară și înflăcărată dra
goste de patrie, slujiți cele mai nobi
le idealuri de pace, progres și pros
peritate, de demnitate și libertate ale 
poporului, întru ridicarea neconte
nită a prestigiului României socia
liste în lumea contemporană, alătu- 
rîndu-ne gîndurile și simțămintele la 
nestăvilita satisfacție și mîndrie pa
triotică a întregii națiuni, din adîn
cul inimilor, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii timișeni, 
vă rugăm, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să primiți 
cele mai sincere și calde felicitări — 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

Pentru noi. eroica și neostenita 
dumneavoastră activitate, stilul de 
muncă, dinamic, exigent, cutezător, 
bazat în. permanență pe cunoașterea 
temeinică a realităților, pe dialogul 
cu făuritorii bunurilor materiale și 
spirituale în vederea creșterii rolului 
conducător al partidului, de centru 
vital din care emană lumina și vi
goarea întregii națiuni, pentru per
fecționarea continuă a muncii poli- 
tico-organizatorice a organelor și or
ganizațiilor de partid, constituie cel 
mai ilustru model de muncă și luptă 
revoluționară, un pilduitor exemplu 
de slujire fără preget a celor mai 
scumpe idealuri ale neamului stră
moșesc. Dînd o înaltă cinstire aces
tor strălucite calități, apreciem că 
nicicînd poporul n-a avut un gînd 
și un crez mai scump decît acela de 
a-și urma, neclintit în voință și aspi
rații, partidul, pe dumneavoastră, 
eminent conducător, care, trup din 
trupul neamului, v-ați înscris de-a 
pururi în galeria marilor ctitori de 
istorie ai patriei, a genialilor gîndi- 
tori și luptători revoluționari din toa
te timpurile".

„Cu prilejul realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de secretar 
general al partidului, întregul co
lectiv de oameni ai muncii din IN
STITUTUL DE CERCETĂRI CHI
MICE BUCUREȘTI — se arată în
tr-o altă telegramă — încearcă un 
sentiment de emoție și mîndrie pa
triotică și vă urează din toată inima 
ani mulți cu sănătate, multă fericire 
și putere de muncă.

Promotor neobosit al unei concep
ții revoluționare față de activitatea 
de cercetare științifică, dumneavoas
tră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
transformat această activitate într-o 
adevărată forță de producție, ați 
creat o puternică bază de cercetare 
științifică și tehnică, care a adus și 
își va aduce o contribuție hotărîtoa- 
re la înfăptuirea neabătută a preve
derilor documentelor adoptate de 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
la dezvoltarea continuă a industriei 
chimice românești.

Pentru noi toți cei care ne desfă
șurăm activitatea în cadrul Institutu
lui de Cercetări Chimice București, 
realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în fruntea partidului re
prezintă garanția sigură că măre
țele idealuri și năzuințe ale po
porului nostru se vor înfăptui, că 
România va înainta neabătut pe ca
lea socialismului și comunismului".

„Dînd glas gîndurilor și sentimen
telor de cea mai profundă mîndrie

patriotică, de dragoste, prețuire și a- 
leasâ stimă ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii de pe aceste 
meleaguri de la gurile Dunării, de 
străbună istorie și luminos prezent 
socialist, îngăduiți-ne, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm cele mai calde felicitări și 
strămoșeasca urare de ani mulți și 
fericiți cu prilejul realegerii dum
neavoastră in înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român — se arată în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN TUL- 
CEA AL P.C.R.

; Vă asigurării, știmate tovarășe se- I 
■.cretâr general, câ, iîrmînd strălucitul 
dumneavoastră exemplu de viață și 
muncă, nu vom' precupeți nici un 
efort pentru a îndeplini cu spirit și 
devotament revoluționar sarcinile ce 
ne revin din Directivele Congresului 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român, sporindu-ne contribuția la 
ridicarea nivelului de trai material 
și spiritual al poporului român. Vă 
rugăm să primiți cele mai alese sen
timente de dragoste și recunoștință, 
urarea fierbinte, de sănătate și feri
cire, viață îndelungată și putere de 
muncă, spre binele și prosperitatea 
patriei în drumul său victorios spre 
comunism".

„Oamenii muncii din industria ex
tractivă de petrol și gaze naturale, z 
întregul personal din aparatul MI
NISTERULUI PETROLULUI, vă a- 
dtesează din toată inima cele mai 
calde felicitări și urări de sănătate, 
nutere de muncă, ani îndelungați și 
rodnici în fruntea partidului și a 
tării, spre a desăvîrși măreața ope
ră istorică pe care ați inițiat-o și 
o conduceți cu strălucire de aproa
pe două decenii — se spune in te
legrama acestui minister.

Permiteți-ne ca in aceste momen
te de referință în istoria poporului 
roman, avind drept inaltă pildă mo
delul dumneavoastră de viață și ac
tivitate dăruite binelui și fericirii ’ 
poporului român, cauzei socialismu
lui și comunismului, să vă asigurăm 
că detașamentul oamenilor muncii 
petroliști va constitui în orice îm
prejurare un sprijin de nădejde al 
partidului, ce va acționa cu ener
gie și abnegație revoluționară într-o 
strînsă și puternică unitate in ju
rul partidului, al secretarului său 
general, pentru înfăptuirea neabătu
tă a istoricelor hotărîri adoptate de 
înaltul forum al comuniștilor ro
mâni".

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se 
arata : „Comuniștii, toți locuitorii 
județului Vrancea, asemenea între
gului partid și popor, își exprimă 
nemărginita bucurie, legitima min- 
drie patriotică, înalta prețuire pen
tru realegerea dumneavoastră de că
tre Congresul al XlII-lea al partidu
lui în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român. 
Alăturăm acestor alese sentimente 
cele mai calde și respectuoase felici
tări, urări de multă sănătate și viață 
îndelungată, deplină putere de mun
că pentru a ne conduce pe calea în
făptuirii celor mai înalte idealuri și 
aspirații ale poporului român, ale 
socialismului și comunismului în 
patria noastră. Dăm glas și cu acest 
prilej profundului nostru devota
ment, dragostei și recunoștinței pe 
care le nutrim față de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și prețuit 
fiu al națiunii române, erou între 
eroii de renume ai neamului, suflet 
din sufletul poporului, inima veșnic 
vie a țării, conducătorul strălucit al 
partidului și statului nostru, militant 
neobosit pentru afirmarea nobilelor 
idealuri ale păcii și progresului, ale 
înțelegerii și colaborării între state 
și popoare. Realegerea dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de 
secretar general al partidului — ex
presie a voinței unanime a întregu
lui partid și popor — cimentează 
unitatea de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul gloriosului nostru 
partid, constituie garanția înaintării 
scumpei noastre patrii pe noi trepte 
de progres și civilizație, așa cum a 
fost înfățișată magistral în Raportul 
pe care l-ați prezentat Congresului 
al XIII-lea“.

____________J
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PROGRAM DE LUCRU ADOPTA T DE CONGRESUL PARTIDULUI!
Acum, după încheierea Congresului, trebuie să ne întoarcem fiecare la locurile noastre j 

de muncă. Avem încă multe de făcut pentru a încheia acest an cu rezultate cît mai bune, I
pentru pregătirea și realizarea în bune condiții a planului pe 1985, astfel încît cincinalul |
al 7-lea să-1 încheiem cu rezultate chiar superioare fată de ceea ce am apreciat I 
în Raportul prezentat în Congres. j

; NICOLAE CEAUȘESCU J

Din adîncuri, 
vom extrage suplimentar

încă 800 tone țiței
însuflețitoarea deviză de muncă 

„Patriei mai mult țiței !“, sub sem
nul căreia acționează întregul 
colectiv al schelei noastre, a 
determinat mobilizarea puternică a 
forțelor și capacităților noastre 
creatoare, ceea ce ne-a permis ca, 
în cinstea marelui forum al comu
niștilor, să ne îndeplinim angaja
mentul de a livra suplimentar o 
cantitate de 3 000 tone de țiței și 
chiar să depășim acest angajament 
cu 200 de tone. Acest rezultat a 
fost posibil ca urmare a unei mai 
bune organizări a muncii, aplică
rii a peste 700 de măsuri geologo- 
tehnologice, extinderii forajului de 
mare adincime, valorificării supe
rioare a gazelor și reducerii decli
nului tehnologic la 0,2 la sută.

Din magistralul Raport prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului ne-au reținut in mod deosebit 
atenția sarcinile de mare răspun
dere ce ne revin nouă, petroliști
lor, pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice a țării. 
Concret, colectivului schelei noas
tre îi revine sarcina ca, în cinci
nalul viitor, să dubleze producția 
de țiței, astfel încît pînă în 1990 
să realizăm peste 420 000 tone pe
trol și peste 2 milioane Nmc gaze 
pe an. Vom îndeplini cu siguranță 
această mobilizatoare sarcină, in- 
trucît dispunem de dotarea tehni
că necesară și vom pune un ac
cent mai mare pe laturile calitati
ve ale muncii noastre. Dealtfel, am

și trecut la aplicarea unui program 
prioritar pentru anul viitor, în care 
se prevede săparea a 30 de sonde 
pentru țiței și 30 pentru gaze. în 
prezent, acționăm cu toate forțele 
la lucrările de defrișare și elibe
rare a amplasamentelor, la amena
jarea vetrelor de sonde și trans
portul utilajelor, astfel încît, încă 
din prima zi a anului 1985, la Băr- 
buncești 15 sonde să intre în 
funcțiune simultan.

împreună cu cei 400 
ai muncii din brigada 
conduc am analizat cu 
comunistă posibilitățile 
le de care dispunem și 
pus ca, pînă la sfîrșitul acestui an, 
să punem în funcțiune încă 5 son
de noi, iar pînă la 30 noiembrie să 
reactivăm două sonde și să inten
sificăm injecția de gaze și apă teh
nologică, astfel incit să extragem 
suplimentar încă 800 tone țiței, 
peste 1 milion Nmc gaze și 130 tone 
gazolină. Așa înțelegem noi, petro
liștii, să răspundem chemării 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a încheia acest an 
cu rezultate cit mai bune în pro
ducție, pentru a ne aduce o con
tribuție cît mai substanțială la 
dezvoltarea bazei de materii pri
me și energetice, la asigurarea in
dependenței energetice a țării.
Inq. Nicolae DUMITRACHE 
șeful brigăzii nr. 1 Bărbuncești, 
Schela de producție petrolieră 
Berea, județul Buzău

de oameni 
pe care o 
răspundere 
și resurse- 
ne-am pro-

In aceste zile, într-o atmosferă de deplină angajare, la laminorul de semifabricate de la Combinatul siderurgic 
Galați se muncește cu spor pentru îndeplinirea exemplară a planului de producție

Foto : E. Dichiseanu

Potenjialul hidroenergetic al rîurilor
va fi tot mai bine valorificat

Planul pe 1984
la producția de minereuri 
va fi depășit la toate

sortimentele

Acțiuni ferme pentru 
a pune baze solide

recoltelor din anul viitor

Colectivul minei noastre consi
deră obiectivele și sarcinile 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în magistralul Raport 
prezentat la Congresul al XIII-lea 
al partidului drept un program con
cret de muncă al întregului popor 
șl își exprimă hotărirea de a munci 
fără preget, cu abnegație și spirit 
revoluționar, pentru a-și aduce în
treaga contribuție la sporirea pro
ducției de minereuri. Raportăm cu 
cea mai mare satisfacție că am 
realizat planul anual la producția- 
marfă și netă încă de la jumătatea 
lunii noiembrie, colectivul nostru 
situindu-se, după 10 luni, pe pri
mul loc în întrecerea socialistă din
tre unitățile din acest sector. Avem 
deci certitudinea că vom încheia 
anul 1984 cu importante depășiri la 
producția fizică de minereuri, 
toate sortimentele.

Ca specialist în minerit, am 
reținut, în primul rînd, 
niereâ făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Raportul la Congres 
firivind dezvoltarea cu prioritate, 
n continuare, a bazei energetice și 

de materii prime a țării, în acest 
cadru avîndu-se in vedere și pune
rea in valoare a noi zăcăminte de 
minereuri, printre care cele de 
zinc și cupru. Noi, minerii de la 
Băiuț. vrem să-l asigurăm pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, că sintem 
hotăriți să dăm viață în mod exem
plar sarcinilor ce ne revin din Di
rectivele Congresului al XIII-lea. 
Și cea mai bună bază pentru trece
rea la înfăptuirea acestor sarcini o 
constituie încheierea cu rezultate 
bune atît a anului 1984, cît și a anu
lui 1985 și, deci, a întregului cincinal.

Măsurile tehnice și organizatorice 
pe care le-am luat și le vom lua 
în continuare ne dau certitudinea 
că, încă din această îțxnă, colectivul 
nostru va atinge ritmul de lucru 
prevăzut pentru prima lună a anu
lui viitor. Astfel, am îmbunătățit 
tehnologiile de lucru, ridicind Ia 70 
la sută ponderea celor de înalț 
randament, productivitatea muncii 
fiind depășită cu aproape 3 700 lei 
pe persoană. Dealtfel, în urma 
măsurilor luate, productivitatea 
muncii s-a dublat față de anul 1981. 
Am preluat de la geologi în vede
rea exploatării q rezervă de 1,5 
milioane tone minereu, din care 
600 000 tone este minereu com
plex, iar restul minereu cuprifer. 
Pentru acoperirea cu rezerve a 
planului de producție pe anul vii
tor, care este superior cu peste 40 
la sută față de acest an, am pre
gătit intrarea în producție a 
două noi capacități în perimetrele 
Cizma și Țibleș. Ca urmare a în
deplinirii cu o lună și jumătate 
mai devreme a planului pe acest

la

subli-

an la lucrările geologice de inves
tiții, am efectuat in avans o serie 
de operații in vederea pregătirii 
frontului de lucru pentru anul 
viitor.

Minerii noștri sînt ferm deciși să 
înfăptuiască cu cea mai înaltă res
ponsabilitate sarcinile ce le revin 
din hotăririle adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, 
sarcinile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind valori
ficarea în condiții de eficiență su
perioară a bogățiilor subsolului și 
se angajează să extragă mai mult 
cupru, zinc, plumb și alte metale 
neferoase de care are absolută ne
voie economia națională.

Iosif DEMIAN
directorul
Băiuț

Actul Istoric al realegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, de că
tre Congresul al XIII-lea al parti
dului, în înalta funcție de secretar 
general al partidului, a fost trăit 
cu imensă satisfacție și bucurie de 
energeticienii de la întreprinderea 
electrocentrale „Bistrița" — Piatra 
Neamț. Ca toți oamenii, muncii, ca 
întregul nostru popor, noi vedem 
în aceasta chezășia înfloririi și 
prosperității necontenite, multila
terale a României socialiste.

Am ascultat cu deosebit interes 
magistralul Raport prezentat la 
marele forum al comuniștilor de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Așa 
cum reiese din acest document 
programatic, și în cel de-al optu
lea plan cincinal o direcție de ac
țiune prioritară va fi dezvoltarea 
bazei energetice — condiție hotărî- 
toare pentru progresul întregii eco
nomii naționale. In cincinalul 
1986—1990, capacitatea întreprin
derii electrocentrale „Bistrița" — 
Piatra Neamț va crește simțitor 
prin intrarea în funcțiune a hidro
centralelor de la Răcăciuni 
(45 MW), Berești (45 MW) și Ro- 
gojești (4,1 MW), toate aflate 
Șiret. Tot în această perioadă 
începe construcția a încă două 
drocentrale în Moldova : una
Bistrița, la Poiana Teiului (de 50 
MW), și cealaltă pe Șiret, la Călii- 
mănești, județul Vrancea (de 30

pe 
va 
hi-
pe

Exploatării miniere

MW). Demn de relevat este și 
faptul că în județul Neamț se vor 
construi, pînă la sfîrșitul viitoru
lui cincinal, 25 microhidrocentrale 
pe rîurile de munte, care vor pro
duce anual peste 34 milioane kWh 
energie electrică.

Colectivul nostru de energeticienl 
este hotărit să nu-și precupețească 
eforturile, să muncească cu pasiu
ne și dăruire, alături de construc
tori și montori, pentru scurtarea 
timpului de execuție a acestor o- 
biective. Ne preocupă, în același 
timp, sporirea producției de ener
gie electrică cu actualele capacități 
ale celor 13 hidrocentrale de pe 
Bistrița, în care scop am) trecut la 
înfăptuirea unui program de mo
dernizare a hidroagregatelor. Bu
năoară, prin modificarea construc
tivă a rotoarelor, fiecare din cele 
45 de hidroagregate va produce su
plimentar între 500 000 și un mi
lion kWh energie electrică anual. 
De asemenea, prin schimbarea sis
temului de excitație a generatoa
relor, se va reduce simțitor consu
mul propriu de energie, sporind în 
același timp producția pulsată în 
sistemul energetic național.

O temelie trainică pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin în 
viitor sînt rezultatele obținute pînă 
acum, în acest an, concretizate în 
sporirea producției de energie elec
trică. Prin optimizarea funcționării

agregatelor, prin scurtarea timpu
lui reparațiilor și reviziilor, am li
vrat suplimentar pînă în prezent 
24 400 000 kWh. Sîntem hotărîți ca, 
pînă la sfîrșitul anului, să livrăm 
în plus, față de plan, încă 5 600 000 
kWh, în condițiile în care vom în
registra la consumul propriu o e- 
conomie de 3 000 000 kWh.

Acum se află în plină desfășura
re pregătirile pentru producția a- 
nului viitor. în acest sens am sta
bilit, încă de pe acum, graficele de 
revizii și reparații, asigurînd toate 
condițiile ca timpul de execuție a 
acestora să fie cu 10—15 la sută 
mai scurt decît în anii anteriori. 
De asemenea, acționăm pentru în
lăturarea pierderilor de apă de pe 
canalele de aducțiune, precum și 
pentru prevenirea defecțiunilor 
care ar putea duce la diminuarea 
producției de energie electrică.

Toate acestea ilustrează răspun
sul nostru prin fapte la chemarea 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
face totul pentru a produce cit mai 
multă energie electrică.

Iile STOLERU
muncitor, vicepreședinte 
al consiliului oamenilor muncii, 
întreprinderea electrocentrale 
„Bistrița" — Piatra Neamț

Cooperatorii, mecanizatorii și 
specialiștii din unitățile consiliului 
agroindustrial Găvojdia, județul 
Timiș, sint puternic mobilizați de 
mărețele obiective și sarcini trasa
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
oamenilor muncii din agricultura 
noastră socialistă. Din magistralul 
Raport prezentat de secretarul ge
neral al partidului în fața Con
gresului am reținut că și de aici 
înainte agricultura va fi a doua ra
mură de bază a economiei româ
nești, iar noua revoluție agrară va 
trebui să asigure transformarea 

t generală a modului de muncă, de 
viață și de gîndire al nostru, al 
tuturor celor ce lucrăm pe ogoare, 
mai ales în ce privește valorifi
carea uriașelor posibilități de care 
dispunem pentru realizarea de re
colte tot mai mari.

Pentru noi, cei ce lucrăm într-o 
zonă cu terenuri cu fertilitate mai 
scăzută, sarcina numărul unu pen
tru a atinge obiectivele stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului 
privind realizarea de producții a- 
gricole superioare constă în ridi
carea potențialului productiv al 
solului. Această sarcină este pe de
plin realizabilă. Ne-o dovedește pro
pria experiență dobindită mai ales 
în ultimii doi ani și, in mod deo
sebit, in 1984. Acțidnind în lumina 
indicațiilor prețioase ale secretaru
lui general al partidului, apeiind 
permanent la cuceririle științei și 
tehnicii agricole, la experiența uni
tăților fruntașe in ce privește ri
dicarea rodniciei terenurilor din 
zone colinare, cu soluri podzolice 
degradate, introducînd, cu alte cu
vinte, un spirit nou, revoluționar 
în munca noastră, am reușit să ob
ținem recolte superioare celor din 
anii trecuți. Pe ansamblul consi
liului agroindustrial s-au obținut 
4145 kg de griu și 3 958 kg 
de porumb boabe la hectar, depă- 
șindu-ne prevederile de plan la 
aceste culturi, ca și la altele, ceea 
ce ne-a dat posibilitatea să li
vrăm in plus la fondul de stat 
peste 6 000 tone de cereale.

Cum am acționat practic pentru 
a ridica gradul de fertilitate al 
solului ? în toate unitățile consi
liului nostru s-au aplicat amenda
mente calcaroase pe mai bine de 
50 la sută din suprafețe. Conco
mitent, am pus un accent deose
bit pe aplicarea îngrășămintelor 
organice, apelînd la toate resurse
le, adică atît la cele din sectoare
le zootehnice ale unităților agri
cole, cit și la cele din gospodă
riile țăranilor cooperatori. Așa 
reușim ca, la un interval de 3—4 
ani, să îngrășăm cu gunoi de grajd 
întreaga suprafață. Cît privește in- 
grășămintele chimice, le-am apli
cat în dozele prevăzute in tehno
logii, atît în perioada executării

lucrărilor de bază ale solului, cît 
și suplimentar, în timpul efec
tuării lucrărilor de întreținere a 
culturilor. Practicăm, de asemenea, 
tirlitul cu oile pe circa 1 500 hec
tare anual. O verigă de bază în 
complexul de măsuri pentru ri
dicarea potențialului productiv al 
terenului este la noi afînarea so
lului, executată odată cu arătura 
de bază Fiind situați in zona co- 
linară, este firesc ca toate lucră
rile să le executăm numai pe 
curbele de nivel.

Ce măsuri întreprindem în a- 
ceste zile pentru a pune baze so
lide recoltelor din anul viitor, pen
tru a realiza cît mai bine sarci
nile ce ne revin din documente
le Congresului al XIII-lea al parti
dului ? Formațiile mixte de meca
nizatori și țărani cooperatori, care 
au eliberat întreaga suprafață de 
resturi vegetale, au trecut acum, 
după încheierea arăturilor adinei, 
la efectuarea lucrărilor de nive
lare și de evacuare a apelor, prin 
săparea de șanțuri și rigole, de 
pe terenurile care urmează să fie 
însămînțate în primăvară. în con
tinuare, în toate unitățile din con
siliul nostru se lucrează intens la 
aplicarea amendamentelor, lucrare 
efectuată pînă acum pe 1 349 hec
tare, la care se vor adăuga alte incă 
500 de hectare, Ia fertilizarea cu 
gunoi de grajd și cu îngrășămin
te chimice lichide pe 850 de hec
tare, urmind . ca suprafața 
crească pină la 1 350 hectare 
bineînțeles, , la administrarea 
grășămintelor chimice cu fosfor pe 
întreaga suprafață destinată cultu
rilor de primăvară. De asemenea, 
biroul executiv al consiliului agro
industrial se ocupă acum cu stă
ruință de generalizarea în între
gul nostru consiliu a experienței 
bune a unităților și fermelor frun
tașe, atît în ce privește aceste cîte- 
va lucrări specifice zonei noastre 
cojinare, cît și în privința celor
lalte verigi tehnologice, cum sint 
asigurarea semințelor din soiurile 
și hibrizii cei mai corespunzători, 
alegerea celor mai bune plante pre
mergătoare, stabilirea densităților 
optime de plante la hectar.

Acestea sînt cîteva din acțiuni
le concrete întreprinse imediat 
după încheierea lucrărilor Con
gresului partidului, care dovedesc 
răspunderea și hotărirea noastră 
de a face totul pentru a traduce 
in viață obiectivele noii revoluții 
agrare, pentru a obține recolte și 
mai bogate în anul viitor.

să
Și, 

în-

Ing. Ion RADU
președintele biroului executiv 
al consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Găvojdia, 
județul Timiș

Patriei mai mult
de calitate superioară

întîi să exprimDoresc mai 
profunda satisfacție, a mea și a 
tuturor siderurgiștilor gălățeni. față 
de realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XIII-lea 
al P.C.R. în funcția supremă de 
secretar general al partidului. Fap
tul că în fruntea partidului se va 
afla în continuare tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revoluționarul încercat 
și făuritorul României moderne de 
astăzi, reprezintă garanția supremă 
că, în toate sectoarele de activitate, 
sarcinile deo'sebit de importante 
stabilite de marele forum al comu
niștilor vor fi îndeplinite în mod 
exemplar, spre binele și prosperita
tea întregului nostru popor.

Referindu-mă la sectorul în care 
îmi desfășor activitatea, am reținut 
din Raportul prezentat de secreta
rul general al partidului că, în 
viitorul cincinal, producția indus
triei metalurgice va crește într-un 
ritm mediu anual de circa 6 la 
sută, apropiat de cel prevăzut pen
tru întreaga industrie. Desigur, a- 
ceasta înseamnă că sarcini deosebit 
de importante revin și Combinatu
lui siderurgic din Galați, care reali
zează in prezent aproape jumătate 
din producția de oțel a patriei. 
Dealtfel, această pondere se va 
menține și pînă la sfîrșitul anului 
1990, cînd din totalul producției de 
oțel a țării — de 20—20,5 milioane 
tone — la Galați se vor realiza cel 
puțin 8.5 milioane tone. Așa cum 
reiese din Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tre
buie să punem însă în centrul acti-

vității noastre nu numai creșterea 
cantitativă a producției, ci și ri
dicarea nivelului ei calitativ, prin 
diversificarea gamei de 
laminate cu caracteristici 
re pentru realizarea de 
sitorite și electrozincate 
industriei de autoturisme și altor 
domenii de vîrf ale economiei noas
tre naționale.

Ceea ce am realizat pînă în pre
zent, experiența acumulată ne în
dreptățesc să afirmăm că sîntem 
pregătiți să îndeplinim exemplar 
sarcinile ce ne revin. în cincinalul 
actual, am asimilat în fabricație 
mai bine de 100 noi mărci de oțe
luri cu caracteristici superioare, sa- 
tisfăcind aproape in totalitate ce
rințele industriei. Totodată, am luat 
măsuri pentru generalizarea unor 
tehnologii moderne, cum sint reali
zarea protecției setului de oțel 
turnat continuu, extinderea meta
lurgiei în oală, diversificarea măr
cilor de oțel turnat continuu ș.a. 
Utilizind superior potențialul teh
nic și uman din cadrul uzinei noas
tre, al întregului combinat, în acest 
an — comparativ cu anul 1980 — 
producțiile urmează să 
cu 1,3 milioane tone 
milion tone la fontă, 
tone la oțel și peste 
tone la laminate.

Rezultatele obținute 
măsurile luate ne dau garanția 
că sarcinile de plan pe acest an 
vor fi îndeplinite integral. Impor
tantelor obiective de investiții puse 
în funcțiune in anii anteriori li s-au

oțeluri și 
superioa- 
table co- 
destinate

fie mai mari 
la cocs, un 
1,4 milioane 
1,3 milioane

pînă acum,

adăugat, de curînd, o serie de noi 
instalații siderurgice pentru de- 
sulfurarea fontei in afara furnalu
lui. tratarea oțelului sub vid și al
tele. în urmă cu puțin timp, în 
preziua deschiderii Congresului, a 
intrat în producție o nouă mașină 
de turnare continuă a oțelului, in 
cadrul secției de profil de la oțelă- 
ria nr. 3. Ca urmare, în cinstea ma
relui forum al comuniștilor, am 
realizat peste plan 44 000 tone oțel, 
precum și alte importante cantități 
de fontă, laminate finite pline ș.a. 
Concomitent cu eforturile pentru 
încheierea cu rezultate cît mai 
bune a acestui an, în această pe
rioadă acționăm pentru pregătirea 
temeinică a producției anului viitor, 
astfel încît să asigurăm toate con
dițiile necesare pentru realizarea 
integrală a prevederilor de plan 
încă din primele zile ale anului 
1985.

Siderurgiștii gălățeni au dovedit 
în âtîtea rînduri că știu să-și mobi
lizeze forțele și capacitățile lor 
creatoare. însuflețiți de istoricele 
hotărîri adoptate de Congres, vom 
face totul pentru a produce meta
lul de care economia națională are 
nevoie, în structura sortimentală 
cerută și la un nivel calitativ su
perior, situîndu-ne astfel la înălți
mea încrederii acordate de secreta
rul general al partidului.

Marin COMAN
maistru oțelar la Uzina oțelării- 
refractare, Combinatul siderurgic 
Galați

In centrul preocupărilor sporirea și
mai puternică a producției zootehnice
Document de cea mai mare va

loare teoretică și practică, Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XIII-lea 
al partidului jalonează în mod 
științific și cu o profundă clari
tate direcțiile de acțiune 
viitor în toate sectoarele 
vitate. Aflîndu-mă la 
alături de ceilalți delegați 
nizației județene de partid Boto
șani, și ascultînd cu atenție ce 
obiective importante avem de rea
lizat noi, cei ce lucrăm în agricul
tură, pentru a ne spori contribuția 
la creșterea avuției naționale, la 
progresul general al țării, doresc 
să arăt că încă acolo, în marea 
sală a Palatului Republicii, mi-am 
schițat unele măsuri prin care 
cooperativa agricolă de producție 
și gospodăriile cetățenilor din co
muna Stăuceni să îndeplinească 
întocmai sarcinile ce ne revin. 
Acum, după ce m-am întors acasă 
și m-am consultat cu un număr 
mare de cooperatori și săteni, pot 
spune că unele dintre măsurile la 
care m-am gîndit se vor traduce în 
viață intr-un timp foarte scurt.

Ferma zootehnică a cooperativei 
noastre și-a îndeplinit planul anual 
la producția de lapte încă în pri
ma decadă a acestei luni. Anali- 
zînd posibilitățile de sporire în 
continuare a producției zootehni
ce, am hotărît ca fiecare din zilele 
care au mâi rămas pînă la, sfîr
șitul anului să reprezinte o „zi-re- 
cord“ la producția de lapte. Adop- 
tind, în acest scop, toate măsurile 
ce se impuneau, ne-am propus să 
încheiem anul 1984 prin livrarea

pentru 
de âcți- 
Congres, 
ai orga-

j

suplimentară la fondul de stat a 
cel puțin 1 000 hectolitri de lapte. 
Totodată, împreună cu specialiștii 
zootehnici, am revăzut programul 
de montă și fătări și pe baza ulti
melor diagnosticări am ajuns la 
concluzia că putem spori efecti- 
vul-matcă cu încă 40 juninci ges- 
tante. în legătură cu provenien
ța și rasa acestora, țin să pre
cizez că în timpul vizitei de lucru 
efectuate la Botoșani, în vara a- 
nului 1982, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat comuniștilor, 
oamenilor muncii din agricultura 
județului sarcina de a se ocupa 
stăruitor de sporirea bovinelor din 
rasa „Bălțată românească". Noi, cei 
din comuna Stăuceni, ne-am însușit 
întocmai această sarcină și, acțio- 
nind cu răspundere, am reușit să 
înregistrăm în ultimii doi ani un 
indice de natalitate la bovine de 
aproape 90 la sută. Pe această bază, 
am înlocuit pină acum cu juninci 
din rasa „Bălțată românească" a- 

din efectivul 
lapte a anu- 
finalizăm ac- 
anului viitor.

proape 80 la sută 
pentru producția de 
lui 1985, urmind să 
țiunea spre sfîrșitul 
Acest fapt are o mare însemnăta
te pentru realizarea sarcinilor în 
cincinalul următor, întrucit bovi
nele din rasa respectivă corespund 
întru totul condițiilor climatice și 
de furajare specifice nordului Mol
dovei, dovedindu-se mult mai pro
ductive.

Concomitent cu preocupările la 
care m-am referit, ne-am propus 
să acționăm cu mai multă perse
verență pentru îmbunătățirea cali
tativă a bazei furajere. în timpul

sezonului friguros, vom continua 
lucrările antierozionale pe cele 158 
hectare de pășuni prevăzute a fi 
ameliorate și, totodată, vom acțio
na pentru scoaterea de sub efec
tul excesului de umiditate a al
tor 29 hectare, pe care ne propu
nem să le cultivăm cu tritoliene. 
Drept rezultat al acestor acțiuni, 
vom dispune de toate condițiile ca 
in anul viitor să mărim produc
ția de lapte cu cel puțin 300 li
tri pe fiecare vacă furajată și să 
realizăm un indice de natalitate 
de 95—96 lă sută, indice prevă
zut dealtfel pentru anul 1990. Tot
odată, așa cum s-a hotărit în con
ferința comunală de partid, vom 
sprijini gospodăriile populației 
să-și procure, prin schimb, ju
ninci de prăsilă din rasa aminti
tă mai înainte, ceea ce va crea 
condiții ca locuitorii comunei 
noastre să livreze cantități spori
te de produse animaliere la fon
dul de stat.

Puternic însuflețiți de îndemnu
rile mobilizatoare adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu de Ia 
înalta tribună a marelui forum al 
comuniștilor, cooperatorii și cei
lalți săteni din comuna Stăuceni 
sint ferm hotărîți să sporească și 
mai mult producția zootehnică, să 
înfăptuiască cit mai bine sarcini
le ce le revin din istoricele hotă- 
rîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

Iile BĂDILA
președintele C.A.P. Stăuceni, 
județul Botoșani
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CU SPIRIT REVOLUȚIONAR, CU DĂRUIRE PATRIOTICĂ 
- LA FĂURIREA VIITORULUI COMUNIST AL ȚĂRII
Pe tot cuprinsul patriei, magistralele idei și orientări din Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotăririle celui de-al Xlll-lea Congres 
al partidului mobilizează toate energiile, generează fapte exemplare de muncă, 
călăuzesc acțiunea unită a poporului nostru spre noi și mărețe înfăptuiri

Marele forum al comuniștilor a dezbătut 
cu supremă răspundere revoluționară căile 
de dezvoltare a țării, prefigurind drumul 
de muncă și luptă pe care va merge 
neabătut inainte națiunea. întregul popor 
român - muncitori, țărani și intelectuali, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici - se află 
sub puternica impresie a implinirii voinței 
lor, de către Congres, prin realegerea, în 
suprema funcție de conducere in partid a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, revolu
ționarul inflăcărat, arhitectul României 
socialiste moderne, din a cărui concepție 
și sub a cărui îndrumare au fost posibile

marile noastre izbinzi din epoca celui mai 
substanțial progres din istoria României.

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, chintesență a gindirii revolu
ționare, profund creatoare a secretarului 
general al partidului, strălucită analiză 
științifică a drumului parcurs pinâ acum, 
magistrală expunere a opțiunilor strate
gice pe calea edificării progresului și 
prosperității patriei, a și devenit, din clipa 
prezentării sale, program însuflețitor de 
acțiune. Intr-o deplină unanimitate de gind 
și de simțire, comuniștii, toți cei ce mun
cesc văd in Raportul tovarășului Nicolae

Ceaușescu carta devenirii comuniste a 
României, expresia cea mai inaltâ a spi
ritului revoluționar in acțiune, a voinței 
întregii națiuni de a merge cu hotârire 
inainte pe calea implinirii celor mai inalte 
idealuri ale partidului, ale întregului 
popor.

Stăm de vorbă, pe diferite meleaguri 
ale țării, cu oameni ai muncii care țin să 
ne impărtâșească gîndurile și sentimentele 
lor față de tot ce inseamnă pentru țară 
Congresul al Xlll-lea, precum și proiectele 
lor concrete de acțiune in lumina hotări- 
rilor adoptate de marele forum al comu
niștilor români.

PARTIDUL - CEAUȘESCU, cea mai înaltă 

expresie a unitățnjioastre de neclintit
...Sînt zile de intensă vibrație 

revoluționară ; istoria de azi și 
de miine a patriei, străluminată 
acum de către proiecția limpe
de, științific concepută a hotă- 
ririlor Congresului al Xlll-lea, 
înflăcărează conștiințele, antre
nează energiile, îndeamnă la 
acțiune neîntîrziată. Este ceea 
ce răzbate din gîndurile pe care 
ni le-a împărtășit tinărul sub- 
inginer Mircea Năstase, șef de 
atelier la întreprinderea de me
canică fină din București :

— în calitate de invitat la 
lucrările înaltului forum comu
nist al țării, am simțit concret, 
din fiecare cuvint al Raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din întregul ansam
blu al lucrărilor, legătura indi
solubilă cu preocupările, cu nă
zuințele întregii țări. A fost un 
Congres al viețjj noastre pre
zente și viitoare, al aspirației 
poporului nostru spre încă mai 
cutezătoare împliniri, al înălță
rii muncii noastre spre mereu 
mai ridicate cote ale competen
ței și eficacității, spre progres 
multilateral, in cel mai cuprin
zător înțeles al cuvîntului. în 
această ordine de idei, reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secretar 
general al partidului se dove
dește a fi un act de înaltă res
ponsabilitate față de destinul 
comunist al națiunii noastre. 
Noua etapă istorică pe care o 
începem ne găsește și pe noi, 
cei de la Mecanică fină, alături 
de întregul popor, cu minecile 
suflecate, cu conștiința clară a 
răspunderilor ce ne revin. Vi

itorul cincinal va ridica țara 
noastră la un nou nivel de 
dezvoltare și civilizație socialis
tă, va imprima o calitate su
perioară atit muncii, cît și 
vieții. Pînă în prezent, uzină 
noastră a izbutit să producă, 
intr-un timp scurt, aparate de 
măsură și control de înaltă teh
nicitate, cu nimic mai prejos 
decit ale unor firme străine de 
vechi renume pe plan mon
dial. în anii ce vin, abnegația 
și elanul riiuncitoresc se vor 
îmbina în tot mai mare măsu
ră cu înalta competență profe
sională. în timpul vizitei de 
lucru pe care a făcut-o la noi, 
doai- cu puține zile înainte de 
Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ■ ne-a îndemnat să 
dăm dovadă de spirit revolu
ționar, să căutăm și să aplicăm 
noul cu și mai multă îndrăz
neală. Ceea ce inseamnă o ac
tivitate tot mai susținută de ri
dicare a calificării, de acumu
lare a noi cunoștințe și de va
lorificare a lor pentru moder
nizarea intensivă a producției, 
îl asigurăm pe iubitul nostru 
conducător că vom urma, ca și 
pînă acum, înaltele îndemnuri 
pe care le-a adresat clasei mun
citoare, întregului popor, că 
vom înfăptui exemplar tot ce 
a hotărît Congresul al XIII- 
lea.

Exprimindu-și profundele lor 
sentimente patriotice și revolu
ționare, scoțînd în relief puter
nica încărcătură de idei a do
cumentelor Congresului parti
dului, interlocutorii noștri le

argumentează cu ajutorul fap
telor «le muncă, al angajamen
telor muncitorești onorate e- 
xemplar.

— Emoția care ne încearcă, 
bucuria pe care o trăim și noi, 
minerii sălăjeni, împreună cu 
întregul popor — ne spune Be
niamin Coapși, secretarul co
mitetului de partid de la între
prinderea minieră din Sărmă- 
șag — sînt greu de cuprins în 
cuvinte. Zilele desfășurării 
Congresului, ca și săptăminile 
care l-au precedat, au fost zile 
de muncă intensă și, totodată, 
zile de sărbătoare. Muncim în
suflețiți de chemările marelui 
conducător al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urmind cu fermita
te orientările și îndemnurile 
sale. în zilele Congresului am 
extras suplimentar 400 de tone 
-de cărbune, ca o expresie a- 
participării noastre, prin fapte, 
la dezbaterile celui mai înalt 
forum comunist; Momentele de 
intensă bucurie pe care le-am 
trăit la vestea realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu se 
materializează și ele într-o pro
ducție sporită ; este, și ea, una 
din expresiile satisfacției comu
niste pe • care o încercăm.

— Sîntem cu toții impresio
nați, eu și tovarășii mei, de 
atmosfera de înaltă responsa
bilitate pentru destinele patriei 
în care s-au desfășurat lucră
rile Congresului — ne împăr
tășește gîndurile sale coopera
torul Didel Corici, din comuna 
Brădești, județul Dolj. Am re

ținut cu deosebită atenție a- 
ceastă idee călăuzitoare din Ra
portul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Obiectivul funda
mental îl va constitui realizarea 
noii revoluții agrare, ce presu
pune transformarea generală a 
felului de muncă, de viață și 
de gindire al țărănimii noastre 
cooperatiste, realizarea unei 
producții agricole care să satis
facă din plin necesitățile de 
consum ale întregului popor, 
precum și alte cerințe ale dez
voltării economiei naționale", 
înțelegem de aici că această 
sarcină, de însemnătate istori
că, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus-o în fața țără
nimii, a întregului popor va 
prilejui noi bătălii, noi efor
turi. Gindirea și acțiunea revo
luționară ale iubitului nostru 
Conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt urmate cu hpță-_ 
rîre de oamenii ogoarelor — 
pentru că noi știm că numai 
așa, îndeplinind cu hotărîre 
orientările și indicațiile sale, 
vom ridica pe noi trepte de 
progres și civilizație satul ro
mânesc. Vedem în realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție în partid 
garanția cea mai sigură că 
noua revoluție agrară va 
fi înfăptuită, că agricultura 
va contribui cu fiecare an 
mai mult la bunăstarea ță
rii, că noi, oamenii satelor, vom 
face pași fermi înainte pe dru
mul pa care cu înțelepciune ne 
călăuzește secretarul general 
al partidului.

a pus în evidență încă o dată, 
cu strălucirea marilor eveni
mente revoluționare, unitatea 
de neclintit a poporului în ju
rul forței politice conducătoare 
a națiunii, Partidul Comunist 
Român, în jurul celui care în
truchipează certitudinile, voința 
noastră de mai bine, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Laolaltă cu 
întregul partid, cu întregul po
por, am ascultat cuvîntarea de 
încheiere a Congresului rostită, 
de secretarul general al partidu
lui și am fost profund impre
sionat atunci cîhd a reafirmat 
cu tărie că „avem un partid 
puternic, minunat, unit — și a- 
ceasta reprezintă garanția că 
hotăririle noastre vor fi îndepli
nite cu succes !". Viața, istoria 
revoluției noastre socialiste ne 
învață că numai uniți, numai 
acționind cu o singură vrere, 
poporul român a împlinit tot 
ceea ce a împlinit. Unanimita
tea noastră de astăzi este un 
rezultat, unul dintre cele mai 
prețioase, ale luptei în cursul 
căreia s-a făurit România con
temporană. Clasele, categoriile 
sociale din țara noastră sint 
clase și categorii prietene ; 
avem aceleași interese si ace
leași idealuri ; muncim animați 
de același țel — prosperitatea 
patriei socialiste, fericirea po
porului. Trăim într-o societate 
a egalității și a dreptății socia
le ; este deci firesc să» fim 
uniți, să manifestăm unanimita
te în marile opțiuni. Acesta

este democratismul societății 
românești socialiste.

Amplele deschideri din Ra
portul la Congres către toate 
orizonturile vieții și muncii 
noastre, cu direcții clare de 
acțiune și de luptă revoluțio
nară pentru o dezvoltare mul
tilaterală a societății socia
liste, mobilizează conștiința 
celor mai diverse categorii de 
oameni, adună intr-un singur 
și puternic flux de energii 
creatoare întreaga noastră na
țiune. Iată ce ne declară Ger
trude Stempel, medic la Spi
talul clinic de copii din Timi
șoara :

— Spiritul revoluționar răz
bate din fiecare cuvint, din 
fiecare idee și orientare cu
prinse în Raportul la Congres 
și în cuvîntarea la încheierea 
lucrărilor, atunci, în atmosfe
ra de puternică bucurie a în
tregului popor, pentru reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă 
de secretar general al partidu
lui. Iată o idee care mi s-a 
părut de o valoare cu totul ex-ț 
cepțională : pot să v-o repro
duc întocmai : „Cine dorește 
să fie revoluționar va fi în
totdeauna în fruntea transfor
mării societății, a noului !“. 
Cit adevăr se află în aceste cu
vinte și cit de sintetic și de 
convingător este expus ! Ca 
medic, mă bucur nespus de 
grija deosebită, statornică, pe

care partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal o acordă 
și în viitor asigurării sănă
tății, vigorii și tinereții în
tregii noastre națiuni. Ca me
dic pediatru, care, prin profe
sie și vocație, nu cunosc o înda
torire mai umană decit aceea 
a dăruirii și apărării vieții co
piilor, am simțit o puternică 
emoție la apelurile repetate 
ale secretarului general al par
tidului pentru a se face totul 
în vederea opririi cursei înar
mărilor, eliminării din viața 
popoarelor a unui nou război, 
prevenirii unei catastrofe nu
cleare, pentru instaurarea unei 
păci trainice pe planeta Pă- 
mint.

Gînduri înaripate ne vin de 
pe unul dintre marile șantiere 
naționale ale tineretului, an
gajat acum în realizarea noii 
magistrale albastre : Poarta 
Albă — Midia Năvodari. Gîn
duri ale minunaților briga
dieri, exprimate de coman
dantul șantierului, Constan
tin Andrei :

— In excepționalul Raport 
prezentat la Congresul al 
Xlll-lea al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, făcînd 
bilanțul succeselor obținute de 
poporul nostru, a dat o înaltă 
apreciere marelui obiectiv de 
investiții care s-a realizat pe 
pămintul Dobrogei — Canalul 
Dunăre — Marea Neagră — o 
capodoperă constructivă ce în

cununează eforturile întregii 
noastre națiuni. Vorbind, de a- 
semenea, de la tribuna înaltu
lui forum al comuniștilor, 
despfe obiectivele viitorului 
cincinal, care jalonează acti
vitatea noastră in perspectivă, 
a fost nominalizat noul canal 
Poarta Albă-Midia Năvodari, la 
a cărui construcție muncim și 
noi acum, cu toată tinereasca 
noastră energie. Ideile, îndem
nurile revoluționare ale secre
tarului general al partidului ne 
dau aripi. In Raportul său, to
varășul Nicolae Ceaușescu are, 
pentru tinerii de azi ai Româ
niei, o caldă și însuflețitoare 
apreciere : „Avem un tineret 
minunat, care desfășoară o ac
tivitate multilaterală, fiind pre
zent îif toate sectoarele, pe toa
te șantierele, adueîndu-și, îm
preună cu toți oamenii mun
cii, o contribuție activă la dez
voltarea patriei noastre". Ra
portul prezentat la Congres, 
document programatic pentru 
întregul mers inainte al socie
tății socialiste românești, ne 
implică pe noi, tinerii, în cel 
mai înalt grad : mai întîi prin 
chemarea de a ne pregăti și 
de a munci pentru viitorul co
munist al României, apoi prin 
insuși viitorul- pe care îl pre
figurează și care este al nos
tru, al generațiilor tinere. îi 
mulțumim din suflet părintelui 
nostru drag, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu !

Acum, hoțăritoare este munca pentru îndeplinirea 

mărețului program stabilit de Congres
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Spiritul revoluționar, forța veșnic vie

a mersului nostru înainte
Iași, străveche așezare, cen

tru cultural de seamă, devenit 
in „Epoca Ceaușescu" și o im
portantă vatră industrială, o a- 
devărată cetate a științei, tră
iește, laolaltă cu toate localită
țile țării, zile de puternică vi
brație patriotică și revoluționa
ră. Cercetătoarea Lavinia Iacob, 
de la Centrul de fizică tehnică, 
ne declară :

— In conștiința noastră a ră
sunat cu putere vibranta che
mare revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, sub care

va sta cercetarea : „în nici un 
domeniu nu s-a încheiat pro
cesul revoluționar al cunoaște
rii ! Nu există realități și feno
mene, legități ale dezvoltării 
lumii ce nu pot fi cunoscute, ci 
numai care nu sînt încă cunos
cute. Iată de ce trebuie să ac
ționăm permanent pentru înțele
gerea și cunoașterea a noi și noi 
taine ale naturii și Universului, 
pentru aprofundarea legităților 
generale ale dezvoltării societății 
omenești, ale progresului uman 
— și să le punem la baza în
tregii opere de edificare a so

cialismului și comunismului în 
România". Sint idei de o mare 
forță, program revoluționar al 
muncii noastre. In realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului se află cea 
mai de preț chezășie că știința 
românească își va pune mai 
deplin în valoare resursele de 
creativitate, că își va spori pu
ternic contribuția la edificarea 
României socialiste și comunis
te. Conducînd mai departe în
făptuirea mărețului program re
voluționar de dezvoltare a so
cietății românești, tovarășul

Nicolae Ceaușescu va veghea, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ca aportul științei la 
progresul general al patriei să 
fie pe măsura excelentelor con
diții de afirmare oferite de so
cietatea socialistă. Ne angajăm 
să răspundem prin fapte încre
derii pe care ne-o arată, dra
gostei cu care se apropie de 
problemele noastre.

— Trăim zile istorice — își 
rostește gîndurile maistrul fur- 
nalist reșițean Petru Sfercocea, 
Erou al Muncii Socialiste. Con
gresul al Xlll-lea al partidului

„Trecem Ia o muncă ce va 
cere, in continuare, eforturi sus
ținute din partea întregului 
partid, a tuturor oamenilor 
muncii, a întregului nostru po
por" — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvîntarea rostită 
la încheierea lucrărilor Congre
sului al Xlll-lea al partidului. 
Ca la fiecare început de drum, 
secretarul general al partidu
lui, cu luciditate, cu clarviziu
ne subliniază faptul că în fața 
noastră stau greutăți ce se cer 
depășite, că este nevoie, pentru 
împlinirea țelurilor pe care ni 
le propunem, de încordarea tu
turor forțelor, de voința, price
perea și hărnicia intregului 
popor.

— Cuvîntarea rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in ul
tima zi a lucrărilor Congresului 
— ne spune minerul excavato- 
rist Toma Tatomir, de la cariera 
Tismana din județul Gorj — a 
răsunat în sufletele noastre, ale 
minerilor gorjeni, ca o nouă 
chemare a iubitului nostru con
ducător spre muncă susținută, 
spre noi împliniri. Realegerea 
sa în fruntea partidului este 
pentru noi, ca și pentru întregul 
popor, cea mai de preț garanție 
că vom invinge țoale obstaco
lele ce ne stau in față, că vom 
depăși greutățile. Arătind că 
lupta de astăzi și de miine este 
o etapă a indelungatei lupte a 
clasei muncitoare, a intregului 
popor pentru revoluție, pentru 
construirea noii orînduiri, pen
tru independența patriei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
chemat „să facem totul pentru 
a păstra tradiția și spiritul de 
luptă al comuniștilor, al parti
dului nostru, să servim în orice 
împrejurări poporul, cauza so
cialismului !“ Noi, minerii Gor- 
jului, ne angajăm să îndeplinim

neabătut orientările și indica
țiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. să onorăm prin fapte 
acest angajament. însuflețiți de 
indemnurile sale, siptem hotă- 
riți să depunem eforturi sporite 
pentru a împlini, cu o zi mai 
devreme, marele ideal pentru 
care luptăm — independența 
energetică a României.

în cuvîntarea rostită de 
secretarul general al partidului 
la încheierea lucrărilor Congre
sului al Xlll-lea se spune : 
„Acționind cu fermitate, în 
toate sectoarele, pentru înfăp
tuirea hotăririlor adoptate de 
Congres, vom asigura realizarea 
neabătută a Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de îna
intare spre comunism, de ridi
care continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, 
de întărire a independenței 
României". Un minunat în
demn, o idee pe care comuniș
tii, toți oamenii muncii și-au 
intipărit-o in memorie pentru 
a le călăuzi acțiunile, munca 
de fiecare zi. Iată, in legătură 
cu aceasta, un fapt pe deplin 
grăitor : la Combinatul side
rurgic din Călărași, îndată după 
ședința de încheiere a lucrări
lor Congresului, siderurgiști și 
constructori s-au strîns, în pri
ma lor pauză de lucru, pentru 
un schimb de impresii și gin- 
duri.

— De ce spunem istoric 
atunci cînd vorbim despre acest 
Congres ? Pefitru că el hotă
răște istoria noastră viitoare și 
va rămine in istorie ca moment 
care a generat fapte mari de 
istorie, ca și celelalte congre
se ale partidului, de la Con
gresul al IX-Iea și pînă acum 
— a spus electricianul Ion 
Fătu.

— Sint de părere că princi
pala concluzie pentru noi — a 
continuat oțelarul Nicolae Popa 
— este aceea că trebuie să ne 
considerăm in continuare in 
prima linie a luptei revoluțio
nare pentru situarea României 
printre țările avansate ale lu
mii. Comuniști sau comuniști 
fără de partid, avem această 
Xlatorie față de viitor. Congre
sul, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-au arătat Ijmpede ce avem 
de făcut pentru îndeplinirea 
acestui înalt obiectiv care ne 
angajează pe toți.

Ne-am notat și cuvintele 
maistrului Constantin Ungu- 
reanu :

— Mi se pare foarte impor
tantă ideea, strălucit argumen
tată de către tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pri

vind conducerea democratică a 
vieții economice și . sociale pe 
baza planului unic de dezvol^ 
tgre. Calitatea,, noastră de pro
prietari, producători și benefi
ciari se dovedește și se întă
rește prin realizarea exemplară 
a sarcinilor, prin ridicarea con
tinuă a calității muncii și a 
eficienței intregii activități.

Oamenii muncii discută, fac 
schimb de idei și concluzii, își 
cristalizează direcțiile de ac
țiune pentru a răspunde, cu 
promptitudine și eficiență, sar
cinilor pe care le pune Con
gresul al Xlll-lea al partidului 
în fața poporului nostru. Con
gresul a și intrat în viață, a și 
început să direcțio’neze concret 
activitatea, să genereze exem
plarele fapte de muncă ale 
țării.

...Uniți ca un singur om in jurul partidului, al celui mai iubit 
fiu al poporului român, conducătorul său ințelept pe drumul 
marilor împliniri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, întregul popor 
vede în realegerea sa în cea mai înaltă funcție în partid marea 
garanție a înfăptuirii hotăririlor Congresului partidului. „Am 
adoptat un program de perspectivă - a spus secretarul gene
ral al partidului la grandioasa adunare populară desfășurată 
în Capitală joi seara — care asigură ridicarea României pe noi 
culmi de progres ți civilizație, creșterea bunăstării materiale și 
spirituale, intârirea suveranității ți independenței patriei noastre 
socialiste. Să facem totul, dragi tovarăși, pentru a realiza in 
cele mai bune condiții aceste hotăriri istorice pentru viitorul 
României".

Aplauzele, uralele șl ovațiile care au răsunat erau răspunsul 
fierbinte, din adîncul inimii, al celor o sută de mii de oameni 
ai muncii prezenți în marea piață din centrul Capitalei, anga
jamentul lor că nu vor precupeți nimic pentru a transpune în 
fapte mărețul program adoptat de Congresul partidului.

Era, în fapt, răspunsul unanim, fierbinte al intregului popor 
român.

Mihai CARANF1L, Georqe-Radu CH1ROVIC1, 
Laurențiu DUȚĂ, cu sprijinul corespondenților „Scinteii*

Foto : E. Dichiseaniila întreprinderea „Automatica" din Capitală, profund interes pentru hotăririle de importanță istorică ale Congresului al Xlll-lea al partidului
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Felicitări adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul realegerii in funcția de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă adresez felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în 

funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.
Vă doresc dumneavoastră, tuturor; comuniștilor români, po

porului român succese în rezolvarea’ sarcinilor de edificare a 
societății socialiste dezvoltate, trasate de Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Cu salutări comuniste,

KONSTANTIN USTINOVICI CERNENKO
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar 

general al Partidului Comunist Român, aș dori ca, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și al meu 
personal, să vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, 
Comitetului Central nou ales al Partidului Comunist Român 
cele mai calde felicitări frățești. Vă urez dumneavoastră, în 
mod sincer, multă sănătate, putere de muncă și succese tot mai 
mari în înalta operă de conducere â poporului român în înde
plinirea sarcinilor de luptă trasate la cel de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R. și în edificarea societății socialiste multilateral dez
voltate !

HU YAOBANG

Permiteți-ne să vă adresăm dumneavoastră, tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România 
urarea de noi și mari succese în transpunerea în viață a hotă- 
rîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Cu salutări comuniste,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

ERICH HONECKER
Secretar general

comuniste și muncitorești internaționale în lupta comună pentru 
pace și preîntîmpinarea pericolului de război, pentru progres 
social in întreaga lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia 1

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar 

general al Partidului Comunist Român, în numele Partidului 
Comunist din Vietnam și al meu personal, vă adresez cele mai 
călduroase felicitări.

Vă doresc multă sănătate pentru îndeplinirea sarcinii dumnea
voastră nobile.

Țin să vă transmit un salut comunist.

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar 

general al Partidului Comunist Român de către Congresul al 
XIII-lea, vă transmit, în numele Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania și al meu personal, cordiale 
salutări și felicitări.

Sîntem convinși că prietenia și colaborarea ce leagă partidele, 
statele și popoarele noastre se vor întări în continuare, în inte
resul țărilor noastre, spre binele cauzei comune a păcii și socia
lismului.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 

Cehoslovacia și al meu personal, vă felicit cordial cu prilejul 
realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Co
munist Român.

Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră de răs
pundere în fruntea Partidului Comunist Român, pentru reali
zarea hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres privind edificarea 
societății socialiste dezvoltate în țara dumneavoastră.

Sînt convins că relațiile dintre Partidul Comunist din Ceho
slovacia și Partidul Comunist Român se vor dezvolta în conti
nuare, în folosul popoarelor român și cehoslovac, în interesul 
coeziunii și unității țărilor comunității socialiste, al mișcării

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Român, vă adresez, in numele 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
precum și în numele meu personal, cele mai cordiale felicitări 
și urări.

Comuniștii polonezi, toți oamenii muncii din țara noastră au 
urmărit cu interes lucrările celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului dumneavoastră. Ne bucură marile realizări pe care 
țara dumneavoastră le-a obținut, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în perioada îndeplinirii hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres. Cel mai înalt forum al comuniștilor români 
trasează un program îndrăzneț de construcție pe mai departe a ' 
societății socialiste dezvoltate.

Sintem profund convinși că raporturile de prietenie și cola
borare frățească dintre partidele noastre, cit și dintre Republica i; 
Populară Polonă și Republica Socialistă România se vor dez- 
volta cu succes în numeroase domenii, spre binele ambelor i 
noastre popoare prietene, pentru cauza socialismului și a păcii.

Vă doresc, tovarășe Ceaușescu, multă sănătate și succese in 
realizarea sarcinilor trasate de către cel de-al XIII-lea Congres. 
Adresăm Partidului Comunist Român și întregului popor frate 
român cele mai cordiale urări de noi succese în realizarea idea- >■ 
lurilor socialismului.

WOJCIECH JARUZELSKI

Mesaje de prietenie și solidaritate transmise Congresului partidului
Publicăm în continuare, în formă prescurtată, mesajele de solidaritate și prietenie adresate sau trimise Congresului al XIII-lea al P.C.R. de delegațiile partidelor comuniste și mun

citorești, socialiste, social-democrate, democratice, mișcărilor de eliberare națională, precum și din partea unor conducători de partide și șefi de state, organizații progresiste, democratice.

Partidul Alianța Populară din Islanda Partidul Democratic Social din Brazilia
Partidul Alianța Populară din Islanda 

vă transmite salutul său și cele mai cor
diale felicitări cu ocazia celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului. Urăm 
partidului dumneavoastră să continue 
lupta pentru socialism, libertate, pentru 
cauza egalității și independenței micilor 
națiuni, precum și împotriva oricărui fel 
de imixtiuni.

în numele PARTIDULUI 
ALIANȚA POPULARĂ 

DIN ISLANDA
SVAVAR GESTSSON

președinte

Partidul African al Independenței 
din Senegal

în numele Partidului Democratic Social 
din Brazilia, adresez felicitări Excelenței 
Voastre, domnule Nicolae Ceaușescu, cu o- 
cazia celui de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, care va aproba 
Directivele privind dezvoltarea economică 
și socială a României pe perioada 1986— 
1990, precum și orientările generale de 
dezvoltare a țării pînă in anul 2000.

îmi exprim dorința ca ilustrul secretar

general al Partidului Comunist Român, 
care desfășoară o remarcabilă activitate, 
să fie reales în această funcție — se subli
niază în mesaj.

Vă prezint expresia celei mai înalte sti
me și distinse considerații.

Deputat HOMERO SANTOS
secretar:; general

al Partidului Democratic Social din Brazilia

a sublinia importanța acestui eveniment, 
pe care partidul nostru este bucuros să-l 
salute prin prezentul mesaj.

în Reunion — continuă mesajul — po
porul nostru, partidul nostru sînt confrun
tate cu o situație care, an de an, nu înce
tează să se agraveze. Criza lumii capita
liste lovește din plin țările subdezvoltate. 
Toate țările lumii a treia, fără excepție, nu 
pot face față poverii tot mai grele a da
toriilor. Mai mult ca oricînd, este momen
tul să luptăm pentru pace și dezarmare, 
pentru a impune o nouă ordine economică

mondială, în interesul popoarelor de pe: 
planeta noastră.

Din mica noastră țară, aflată la mii de ■ 
kilometri de Europa, urăm deplin succes 
lucrărilor Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, cu certitudinea că 
socialismul reprezintă calea eliberării și 
dezvoltării popoarelor.

PARTIDUL COMUNIST 
DIN REUNION

A

Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului, Comunist Român, permi
teți-ne să vă urăm succes deplin. In cei 
40 de ani de existență, România socialistă 
a edificat o economie independentă și pros
peră, sub conducerea înțeleaptă a Partidu
lui Comunist Român, a Comitetului său 
Central marxist-leninist și a prestigiosului 
său conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — se arată în mesaj.

Sintem încredințați că eforturile pe care 
le depuneți pentru socialism, pace și 
prietenie intre popoare vor fi încununate 
de succese tot mai mari.

Comitetul Central al Partidului African 
al Independenței și întregul nostru partid 
nutresc convingerea că lucrările Congresu
lui dumneavoastră vor înregistra rezultate 
din cele mai strălucite.

In numele COMITETULUI CENTRAL 
AL P.A.I. DIN SENEGAL 

Președinte, 

MAJHEMOUT DIOP

Partidul Eliberării Naționale 
din Costa Rica

Am marea plăcere de a trimite personal 
Excelenței Voastre, foarte distins prieten 
Nicolae Ceaușescu, cit și delegaților la al 
XIII-lea Congres al partidului, sincerele 
mele urări pentru succesul deliberărilor 
înaltului for român, consacrat stabilirii de 
noi obiective pentru progresul economic și 
social continuu al nobilului popor român
și pentru continuarea politicii externe con
structive a României, consacrată 
cooperării fructuoase între toate 
lumii.

păcii și
națiunile^

Partidul Socialist Progresist din Liban

Partidul Revoluționar Instituțional 
din Mexic

Obținute de România cu mari eforturi 
proprii și sacrificii, rezultatele istorice, de 
mare prestigiu, în multilaterala sa dezvol
tare internă și în promovarea unei politici 
internaționale dinamice în perioada de

cînd prietenul Nicolae Ceaușescu se află 
în fruntea partidului și statului, constituie 
o mîndrie pentru poporul român, demn, 
inteligent și muncitor, cit și un exemplu 
pentru multe țări ale lumii care luptă pen
tru dezvoltarea lor liberă și independentă 
— subliniază mesajul.

Vă rog să primiți, stimați prieteni, feli
citări pentru acest bilanț pozitiv și vă 
reînnoiesc urările mele de succes în acti
vitatea viitoare dedicată progresului și 
prosperității continue a României și ome
nirii.

JOSE FIGUERES FERRER 
președintele Partidului Eliberării Naționale 

din Costa Rica

Folosesc prilejul celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
pentru a vă transmite dumneavoastră, 
precum și activiștilor și membrilor parti
dului, poporului român călduroasele mele 
felicitări și cele mai bune urări de succes.

în această nouă etapă a drumului glorios 
al Partidului Comunist Român, sub condu
cerea dumneavoastră, domnule Nicolae 
Ceaușescu, Partidul Socialist Progresist din 
Liban și eu însumi ținem să vă reafirmăm 
solidaritatea care leagă cele două partide

șl unesc cele două popoare ale noastre — : 
relevă mesajul.

Congresul al XIII-lea al Partidului Co- i; 
munist Român va marca, fără îndoială, || 
continuitatea marilor dumneavoastră reali
zări în toate domeniile și va asigura in i 
mod cert continuarea acestui drum, al că- I 
rui artizan inspirat și conducător priceput i, 
sinteți.

WALID JOUMBLATT 
președintele Partidului Socialist Progresist 

din Liban
’ ' '' |!

Partidul Revoluției Populare 

a Beninului

Cu ocazia desfășurării lucrărilor celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, doresc să vă adresez cele 
mai cordiale felicitări din partea Partidu
lui. Revoluționar Instituțional din Mexic, 
precum și urări de succes deplin in acti
vitatea de intensificare a dezvoltării Re
publicii Socialiste România.

Cu respect,

Senator HUMBERTO HERNANDEZ 
HADDAD

secretar al Comitetului Executiv Național 
al Partidului Revoluționar Instituțional 

din Mexic

Partidul Noul Club Liberal din Japonia
Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, vă rog să 
primiți felicitări cordiale și urări din toată 
inima pentru succesul Congresului.

Cu cele mai bune urări,

YOHEI KONO 
președintele Partidului Noul Club Liberal 

din Japonia

Partidul Komeito din Japonia
în numele Partidului Komeito,' vă trans

mit călduroase felicitări cu ocazia lucră
rilor Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român. De asemenea, exprim 
cel mai profund respect față de modul 
■trălucit în care dumneavoastră, domnule 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, abordați pro
blematica dezarmării, sprijiniți mișcarea 
de nealiniere și promovați interesele gene
rale ale păcii în lume. Sînt ferm convins 
că toate acestea sînt de natură să contri
buie la adincirea unei adevărate prietenii 
între țările noastre, să îmbogățească, în ge
neral, atmosfera de prietenie între po
poarele iubitoare de pace din întreaga 
lume.

Avind în vedere cele de mai sus — conti

nuă mesajul — exprim convingerea că lu
crările celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român vor fi încunu
nate de succes și vor contribui la prosperi
tatea și dezvoltarea economică a țării dum
neavoastră în cadrul planului cincinal 
1986—1990 și în perspectiva anului 2000.

Partidul nostru — Komeito — este ferm 
convins că întărirea relațiilor dintre Româ
nia și Japonia reprezintă o aspirație pro
fundă a celor două națiuni și este dornic 
să-și aducă întreaga sa contribuție la pro
movarea acestor relații.

Cu cele mai bune urări de sănătate,

YOSHIKATSU TAKEIRI 
președintele Comitetului Executiv Central 

al Partidului Komeito

Partidul Liberal Democrat din Japonia
în numele Partidului Liberal Democrat, 

doresc să vă adresez sincere salutări 
dumneavoastră, domnule Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, și Partidului Comunist Român cu 
ocazia celui de-al XIII-lea Congres. Adre
sez, totodată, cele mai bune urări întregu
lui popor român.

Cu sinceritate, 
Al dumneavoastră,

SUSUMU NIKAIDO
vicepreședinte

al Partidului Liberal Democrat din Japonia

Cel de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român ne oferă plăcuta ocazie 
de a vă adresa, în numele poporului beni- 
nez, al partidului său de avangardă, Parti
dul Revoluției Populare a Beninului, și al 
Consiliului său Executiv Național, precum 
și în numele meu personal, felicitările 
noastre călduroase și militante.

Vă dorim din inimă încheierea cu rezul
tate rodnice a lucrărilor Congresului al 
XIII-lea al partidului dumneavoastră. Sîn
tem convinși că rezultatele Congresului 
vor asigura obținerea de succese și mai 
mari de către bravul și harnicul popor 
român, sub conducerea fermă și clarvăză
toare a Partidului Comunist Român, pe 
calea dezvoltării în continuare, economice

și sociale, a țării dumneavoastră, precum 
și pe calea instaurării păcii, dreptății și 
progresului social în lume.

Reînnoind felicitările noastre sincere și 
călduroase, vă rugăm, tovarășe secretar ge
neral și drag prieten Nicolae Ceaușescu^ 
să primiți asigurările înaltei și militantei 
noastre considerații.

MATHIEU KEREKOU 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Revoluției Populare 

a Beninului, 
președintele Republicii, șef al statului, 

președintele Consiliului Executiv Național

Frontul Progresist al Poporului 
din Seychelles

Comitetul Central al Frontului Progre
sist al Poporului din Seychelles — se spune 
în mesaj — adresează Congresului dum
neavoastră urări de mult succes în desfă
șurarea lucrărilor sale consacrate progre
sului economic și social al României.

Vă asigurăm de cea mai înaltă conside- 
rațiune,

FRANCE ALBERT RENE
secretar general

al Frontului Progresist al Poporului 
din Seychelles

Partidul Democratic din Botswana
în numele Partidului Democratic din 

Botswana, precum și in numelej meu per
sonal, doresc sâ adresez Excelenței Voas
tre și Partidului Comunist Român calde și 
sincere felicitări cu prilejul celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului dumnea
voastră. Vă dorim mult succes și delibe
rări fructuoase.

Folosesc, de asemenea, această ocazie 
pentru a transmite felicitări poporului

României pentru succesele obținute în dez
voltarea țării, precum și urarea de a rea
liza noi progrese în anii care vin.

Cu cea mai înaltă considerație,

QUETT KETUMILE JONI MASIRE 
președintele Partidului Democratic 

din Botswana, 
președintele Republicii Botswana

Partidul Socialist al Oamenilor Muncii 
din Mexic

Partidul Progresist al Poporului 
din Guyana

Ne este foarte plăcut să salutăm pe 
tovarășii noștri din Partidul Comunist Ro
mân cu ocazia celui de-al XIII-lea Con
gres. ♦

România — se spune în mesaj — trăieș
te un moment important al organizației 
sale de avangardă în perioada cînd pacea 
mondială se vede grav amenințată. Gra
vele pericole care planează asupra viito
rului popoarelor și în special al celor din 
America Centrală obligă forțele democra
tice, progresiste și iubitoare de pace să se 
mențină în stare de alertă pentru apărarea, 
în toate prilejurile și cu toate mijloacele

Partidul Socialist
Transmitem felicitări cordiale celui de-al 

XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Ne exprimăm convingerea că țara 
dumneavoastră va aduce contribuții tot

posibile, a autodeterminării și suveranității 
fraților noștri centroamericani.

Adresăm un salut frățesc poporului, 
partidului și președintelui Republicii So
cialiste România, angajați continuu în 
lupta pentru un viitor mai bun.

Cu sentimente frățești,

Deputat RAFAEL AGUILAR 
TALAMANTES, 

președintele Partidului Socialist 
al Oamenilor Muncii (P.S.T.) din Mexic

Comitetul Central al Partidului Progre
sist al Poporului din Guyana transmite cele 
mai călduroase salutări frățești Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român și cele mai bune urări de succes 
lucrărilor Congresului și de noi progrese 
în construirea socialismului.

PARTIDUL PROGRESIST 
AL POPORULUI DIN GUYANA 

CHEDDIE JAGAN 
secretar general

Partidul Social-Democrat Unit 

din Japonia

Democratic Japonez
mai mari și stăruitoare la realizarea dezar
mării nucleare și a păcii în lume.

PARTIDUL SOCIALIST 
DEMOCRATIC JAPONEZ

Partidul Comunist din Reunion
în acest an, cînd ați sărbătorit cea de-a 

40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiim-

perialistă, are loc cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. Acest 
fapt este suficient prin sine însuși pentru

Vă rog să primiți sincere felicitări cu 
prilejul celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Urez din inimă succes deplin lucrărilor 
Congresului și exprim dorința ca poporul 
și partidul dumneavoastră să cunoască noi

Frontul Stingă
în numele Comitetului Național de Con

ducere al Stingii Unite din Peru, am 
onoarea să adresez un salut celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, exprimîndu-mi încrederea că lu
crările sale vor constitui un nou pas îna
inte, important, pe drumul plin de succese 
al poporului român — se spune în mesaj.

Stingii Unite, front care grupează cele 
șase organizații mai importante din miș-

împliniri pe calea dezvoltării și prospe
rității.

HIDEO DEN 
președintele Partidului 

Social-Democrat Unit din Japonia

Unită din Peru
carea populară peruană, îi este deosebit 
de plăcut să-și manifeste deplina solidari? 
tate cu eforturile de construcție a socia
lismului în România și să-și exprime de
plinul sprijin pentru politica dumneavoas
tră internațională dedicată păcii mondiale. 

Cu salutări frățești.

ALFONSO BARRANTES LINGAN
președintele Stîngii Unite din Peru
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PARTID—POPOR, O UNICA, 
NESTRĂMUTATĂ VOINȚĂ

(Urmare din pag. I)

Bogată în semnificații și înțele
suri adinei este, dealtfel, întreaga 
desfășurare a Congresului. Mai 
iutii de toate, lucrările sale atestă 
cu putere uriașa forță politico-or- 
ganizatorică a Partidului Comunist 
Român, capacitatea sa de a elabo
ra o strategie a dezvoltării țării 
in măsură să mobilizeze plenar 
marile energii revoluționare ale 
poporului, să deschidă largi ori
zonturi ascensiunii neîntrerupte a 

' țării pe calea progresului și civili
zației, în consens cu comandamen
tele timpului, cu nevoile concret- 
lstorice ale țării. Hotăririle Con
gresului conferă, astfel, o nouă 
strălucire adevărului atestat de 
întreaga existență a partidului 
nostru revoluționar — acela că 
partidul nu a avut și nu are țel 
mai înalt decît edificarea unei 

' orinduiri a libertății și dreptății 
sociale, a af:rmării depline . a per
sonalității umane, a demnității 
țării și oamenilor ei, că partidul 
este ființă din ființa poporului.

Ilustrarea cea mai vie a forței 
de creație istorică a partidului nos- 

, tru comunist o reprezintă magis
tralul Raport prezentat în fața 

; Congresului de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In paginile Ra- 

l! portului se împletesc, intr-un an
samblu armonios și unitar, exem
plara analiză a drumului de muncă 

. și luptă străbătut de popor de la 
' cel de-al XII-lea Congres cu pre

figurarea cutezătoarelor obiective 
ț ale viitorului, prin a căror înfăp- 
■ tuire România va parcurge o nouă 

etapă pe calea progresului multi
lateral. Ca într-o limpede oglindă, 
filele strălucitului Raport cuprind 
bilanțul înfăptuirilor noastre — 
expresie a puterii creatoare a unui 

i popor liber, stăpîn pe soarta sa — 
și, deopotrivă, chipul de mîine al 
țării, chipul unei țări tot mai în
floritoare și mai puternice. Tot- 

i odată, prin spiritul revoluționar,
> vizionar, magistralul Raport pre- 
‘ zentat Congresului, de către secre

tarul general al jfartidului. a pus 
în evidență, cu adîncă putere de

' pătrundere și înțelegere a dialecti
cii vieții sociale, noi concepte și 
teze de inestimabilă valoare ce vin 
să îmbogățească teoria mereu în
noitoare a socialismului științific 

. — precum sint tezele cu privire la 
creșterea rolului conducător al 
partidului în societate, în organi
zarea și desfășurarea întregii ope
re de construcție socialistă, perfec- 

I țlonarea activității statului și orga
nelor sale, a întregului sistem de 
conducere democratică a vieții eco
nomice și sociale, permanența spi
ritului revoluționar.

Acest istoric document progra
matic, cu puternică înrîurire, de- 

I opotrivă in planul dezvoltării și 
modernizării bazei tehnico-mate- 
riale ă societății socialiste multila
teral dezvoltate, al perfecționării 
relațiilor de producție și sociale, 
al formării conștiinței socialiste a 

, maselor, constituie o demonstrație 
elocventă de înțelegere superioară 
a aplicării legilor generale ale re- 

T vnliiției socialiste la condițiilf con
crete, reale ale Țării îioastrel Tot
odată,. prin pătruniătqairea analiză 
a fenomenelor și problemelor ma
jore ale lumii contemporane, prin 
soluțiile constructive ce se des
prind din cuprinsul Raportului,

> aceăta aduce noi și importante con
tribuții la înarmarea umanității cu 
convingerea că stă în puterea sa 
să-și apere bunurile supreme : 
munca, viața, pacea.

Noile orientări strategice formu
late în Raport au un puternic fun
dament științific, fiind izvorîte din 
studierea și aprofundarea cerin
țelor obiective ale etapei pe care 
o parcurgem, a posibilităților și as
pirațiilor poporului nostru, a fe
nomenelor și tendințelor din econo
mia mondială. întreaga concepție 
ce fundamentează măsurile prevă
zute în Raport, menite, să asigure 
soluționarea problemelor esențiale 
ale dezvoltării economice și sociale,

t V
PROGRAMUL 1

13,36 Telex
13.35 La sfîrșit de săptămînă (color)
16.45 Coordonate zaireze
17,00 Săptămînâ politică (color)
17.20 Muzică ușoară instrumentală ro

mânească (color)
17.30 Telesport. Handbal masculin : 

Steaua București — S.K.A. Minsk 
din turul al doilea al ,.Cupei cam
pionilor europeni". Transmisiune 
directă de la Palatul sporturilor

18.45 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color) • Hotă

ririle Congresului — cauza între
gului popor

19.30 Pentru țara noastră dragă
19,55 O epocă, un conducător, o tară 

(color). Nicolae Ceaușescu — ma
rele ales al partidului, al între
gului popor

10.20 Omagiul fierbinte al țării (color). 
Concertul formațiilor muzicale 
ale Radioteleviziunii dedicat Con
gresului al XIII-lea al partidului. 
Partea I

21.20 Telejurnal (parțial color)
21.35 Omagiul fierbinte al țării (color). 

Partea a Il-a -a concertului
PROGRAMUL 2

19.00 Telejurnal • Hotărîrlle Congre
sului — cauza întregului popor

19,30 Pentru țara noastră dragă — me
lodii populare

19,55 O epocă, un conducător, o țară. 
Nicolae Ceaușescu — marele ales 
al partidului, al întregului popor.

20.20 Moștenire pentru Viitor.
20,50 Tinere talente
21,05 Chipul țării în anul celui de-al 

XIII-lea Congres. Documentar
21.20 Telejurnal
21,35 Tineri, în țara tinereții — muzică 

ușoară

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 noiembrie, ora 20 — 27 
noiembrie, ora 20. în țară : Vremea 
va fi relativ caldă, cu cer mai mult 
noros m jumătatea de nord a țării și < 
schimbător in rest. Vor cădea precipi
tații sub formă de burniță și ploaie 
tn cea mai mare parte a țării, excep- 
tînd Oltenia și Muntenia, unde vor fi 
locale. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat, cu intensificări în zonele de 
munte și de scurtă durată în restul 
teritoriului din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 1 grad și plus 9 grade, iar ma
ximele între 4 și 14 grade. în zonele 
depresionare și de cîmpie se va pro
duce ceață. în București : Vreme re
lativ caldă, cu cej schimbător. Tempo
rar va burnița și va ploua. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, ,cu intensi
ficări de scurtă durată din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 6 grade, iar ma
ximele între 9 și 13 grade. Se va pro
duce ceață. 

este străbătută ca un fir roșu de 
afirmarea și mai puternică a im
perativului dezvoltării intensive, a 
creșterii puternice a calității și 
competitivității produselor noastre, 
a înaltei eficiente economice.

Calitățile strălucite de conducă
tor revoluționar ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, spiritul său 
creator, clarviziunea și profunzimea 
gîndirii sale dialectice, receptivita
tea față de tot ceea ce este nou și 
înaintat, capacitatea de a previzio- 
na Cursul dezvoltării istorice și de 
a mobiliza energiile creatoare ale 
întregului popor sint, astfel, o dată 
mai mult pregnant evidențiate de 
bogăția de idei, de profunzimea 
analizei fenomenelor vieții econo
mice, social-politice, întreprinsă în 
paginile Raportului.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dezbaterile 
Congresului al XIII-lea al parti
dului au avut un puternic caracter 
de lucru, s-au desfășurat într-o 
atmosferă de fermitate si exigentă 
partinică, au fost pătrunse de 
înaltă răspundere față de intere
sele operei de edificare socialistă 
a patriei, ale dezvoltării economi- 
co-sociale. Iar aceasta ilustrează 
cu putere înaltele calități politice, 
maturitatea de gîndire și acțiune, 
marea răspundere a comuniștilor, 
faptul că în rîndurile partidului se 
află cei mai buni dintre fiii po
porului nostru, că partidul este 
inima vie, conștiința lucidă și 
clarvăzătoare a națiunii socialiste 
române.

Pregătirea și desfășurarea lucră
rilor Congresului au pus în lumi
nă, de asemenea, profundul demo
cratism al orînduîrii noastre, fap
tul că în România socialistă stra
tegia dezvoltării social-economice 
a țării este opera întregului po
por, poartă girul Unui larg consens 
național, constituie emanația gîn
dirii și voinței întregii națiuni.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întregul partid, 
întregul popor au dezbătut și apro
fundat, intr-un spirit de înaltă exi
gență și principialitate, documen
tele Congresului, numai la adună
rile și conferințele de dare de sea
mă și alegeri luînd cuvîntul peste 
690 000 de comuniști. Se adaugă și 
larga dezbatere a documentelor în 
organizațiile de masă și otjștești, 
putîndu-se aprecia că alte sute și 
sute de mii de oameni ai muncii, 
nemembri de partid, au aprofundat 
aceste documente, și-au făcut cu
noscute opiniile cu privire la 
perspectivele dezvoltării țării. Se 
poate, de aceea, spune că dele
gații la marele forum comunist au 
fost mesageri ai voinței tuturor 
oamenilor muncii din colectivele in 
care își desfășoară activitatea, că 
au avut mandatul gîndurilor și 
simțămintelor întregului nostru 
popor. Toate acestea, ca și larga 
participare la dezbateri în cadrul 
lucrărilor în plen și pe secțiuni ale 
Congresului, numeroasele propuneri 
privind căile și mijloacele de 
transpunere în viață a obiectivelor 
adoptate dau o strălucită atestare 
faptului că Congresul al XIII-lea 
a fost nu numai un forum al parti
dului, ci unul al întregii noastre 
națiuni, că hotăririle sale sînt în
truchiparea înțelepciunii și voinței 
întregului popor.

Marele forum comunist al țării 
a adoptat hotărîri de însemnătate 
fundamentală, esențiale fiind acum 
munca, activitatea pentru înfăp
tuirea lor, pentru materializarea 
fiecăreia dintre prevederile aces
tor documente. Aceasta înseamnă 
că, în toate 'domeniile, organele și 
organizațiile de partid trebuie să 
se afirme și mai puternic în viața 
colectivelor de muncă din care >fac 
parte, să-și perfecționeze neconte
nit stilul de muncă, să-și intensi
fice eforturile în vederea unirii și 
mobilizării exemplare a energiilor 
și puterilor creatoare ale tuturor 
oamenilor muncii, a punerii în va
loare a marilor resurse de iniția
tivă, de spirit gospodăresc ale

cinema
• Horea: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30; 14; 17; 19,30, GLORIA (47 46 75)
— 9: 11,30; 14; 16.30: 19,
• Zile fierbinți ; SCALA (11 03 72) —
— 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Trei zile și trei nopți : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
• Cursa: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Femeia din Ursa Mare : VICTO
RIA (16 28-79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Columna : LUMINA (14 74 16) — 9; 
12,15; 16; 19,15.
• Insula lebedelor — 9; 14,15: Pro
gram de desene animate — 11: 12,45; 
16; Surorile — 17,30; 19,30 : DOINA 
(16 35 38).
• Moara Iui Călifar : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Dreptate în lanțuri : BUZE$TI 
(50 43 58) — 15: 17,15; 19,30.
• Amurgul fîntînilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30;
13,30: 15,30; 17.30: 19,30.
• Ciprian Porumbescu : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 18.
O Emisia continuă : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Singur de cart : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19.30.
• Zbor periculos : FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11 ; 13,15; 15.30; 17,45;
20.
• O undă de tandrețe : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Waterloo : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12: 16: 19.
• Sezon de pace la Paris : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
O Ana Pavlova : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 12: 16; 19.
O Salutări cordiale de pe Terra : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15.45: 18: 20.
• Dragoste pierdută : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18: 20.
® Legenda: LIRA (317171) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Dosarul albastru : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30: 17,30; 19.30.
® Soarta Aurei și a Argentinei : 
PACEA (60 30 85) — 15.30: 17,30; 19,30.
• Zona periculoasă : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11: 13: 15.30; 17.45; 20.
© Iubire pentru iubire : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
® Transportul : VIITORUL (10 67 40)
— 15.30; 17,30; 19.30.
9 Simfonia primăverii : ARTA
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Luptătorii din umbră : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30. 

acestora. In perioada care urmea
ză. organele și organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o 
vastă muncă politico-organizato- 
rică, asigurind cunoașterea temei
nică a hotărîrilor Congresului, în
țelegerea profundă a sensurilor și 
rațiunilor economice și sociale care 
le-au determinat — astfel incit 
acestea să devină parte intrinsecă 
a muncii și vieții de zi cu zi a tu
turor oamenilor muncii — stabilind, 
deopotrivă, prioritățile și direcțiile 
concrete de acțiune în fiecare uni
tate. repartizind just forțele și con- 
centrînd eforturile spre ceea ce 
este esențial la fiecare loc de 
muncă.

Ampla întrecere socialistă, care, 
in întîmpinarea Congresului al 
XIII-lea al partidului, a înscris în 
cronica acestui an atîtea fapte de 
muncă spornică, atîtea Inițiative 
muncitorești de seamă, trebuie să 
fie ridicată pe un plan mai înalt, 
să ducă Ia stimularea inițiativei 
muncitorești, a spiritului gospodă
resc. înalta responsabilitate socia
lă, care a guvernat pregătirea și 
desfășurarea lucrărilor Congresu
lui, trebuie^ să . se materializeze în 
continuare într-o mobilizare supe
rioară a forțelor și energiilor oa
menilor muncii, astfel incit să se 
asigure realizarea planului pe 1984 
la toți indicatorii, să se obțină re
zultate și mai bune în creșterea 
productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale, diminuarea 
consumurilor materiale și energe
tice, ridicarea calității produselor, 
creșterea eficientei economice.

Țara are, așadar, prin Ideile și 
orientările de mare valoare teore
tică și practică cuprinse in Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin prevederile celor
lalte documente adoptate de Con
gres, un program concret de mun
că, teluri și obiective limpezi. Un 
program de muncă realist și mobi
lizator, în deplin consens cu co
mandamentele timpului ce-1 stră
batem, cu potențialul uman și ma
terial de care dispunem.

Avem un partid puternic, vi
guros, pe ale cărui flamuri de luptă 
sînt înscrise marile aspirații ale 
poporului. Un partid înarmat cu o 
linie politică fermă, cu o strategie 
clară, menite să propulseze țara 
spre piscurile civilizației socialiste 
și comuniste. Un partid matur, 
oțelit și călit in aspre lupte și care 
a trecut cu strălucire grele exa
mene ale istoriei. Un partid urmat 
cu neabătută încredere de întreg 
poporul, care vede in Programul 
partidului propriul său program de 
muncă și viață. /

Sîntem un popor harnic și talen
tat, în care sălășluiesc uriașe ener
gii creatoare, mari resurse de tă
rie, dăruire și abnegație ; sîntem 
adine pătrunși de misiunea noas
tră în lumea contemporană ; unij 
tatea noastră este mai puternica 
decît oricînd ; sîntem liberi și sin
guri stăpini la noi acasă, pe avu
țiile noastre ieșite din mîinile 
noastre, pe vrerile noastre.

Există, așadar, toate premisele 
favorabile înfăptuirii obiectivelor 
pe. care le-a adoptat marele forum 
comunist, obiective cărora opțiu
nile partidului, ale poporului, ’pă- 
trurise de‘ înaltă răspundere penftu 
prezentul și viitorul patriei, -le-au 
conferit putere de lege a mersu
lui nostru înainte. Să răspun
dem deci prin fapte chemării 
înflăcărate a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm strîns 
uniți în jurul partidului, al mare
lui său conducător, pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea, arătînd lumii că pe stră
bunele plaiuri ale Mioriței trăieș
te, învață și muncește un popor 
mîndru, harnic și demn, un popor 
conștient că un destin de prospe
ritate și civilizație, că un loc de 
cinste între statele lumii se dobin- 
desc numai prin muncă, prin mo
bilizare exemplară a energiilor, 
prin unire, în cuget și-n simțiri, 
prin dăruire revoluționară.

© Salamandra: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9,15; 11; 13,15: 15,15; 17,30; 19,45.

Drumul spre victorie : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9 ; 11.30: 14; 16.30: 19.
• Zică ce vor zice : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9;' 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
19.45.
• Domnișoara Noorie : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30: 17.45: 20.
• Asociatul: MELODIA (11 13 49) — 
9; 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20.
• Undeva, cîndva : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18:
20.
O Campionul : FLACĂRA (20 33 40) 
15,30: 18.30.
• Avertismentul : MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
O Strada Hanovra : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 
15; A douăsprezecea noapte — 19,30; 
(sala Atelier) : Cartea lui Ioviță — 
15; (sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Idolul și Ion Anapoda — 
15: Papa Dolar — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
vioară Adrian Guți — 18.
• Opera Română (13 18 57): Lucia 
di Lammermoor — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19.
< Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 45) : 
Romeo și Julieta la sfîrșit de noiem
brie _ i5; Labyrintul — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Gustul 
parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul de-a vacanța — 
19,30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 18,30.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unui iubiri — 
19,30: (sala Giulești, 18 04 85) : Milio
narul sărac — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic
despre elefanți — 19; (sala Victoria. 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert în... haz major — 
19.
• Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Mary 
Poppins — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
între caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 '23 77) : 
Boroboață — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 15,30; 19.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ZAIR

Am primit cu plăcere amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare și 
bunele urări adresate cu ocazia Zilei naționale a Sultanatului Oman.

Vă rog să acceptați, Excelență, cele mai bune urări de sănătate personală, 
de prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

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

Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de mesajul de felicitări pe care mi l-ați adresat 
cu prilejul realegerii mele la conducerea partidului și statului.

Atenția deosebită pe care dumneavoastră o acordați permanent menținerii 
și dezvoltării relațiilor de prietenie și de cooperare care există între 
partidele și^țările noastre ne onorează.

Vă rog sa acceptați cele mai bune urări de fericire și sănătate personală, 
de prosperitate poporului român.

Binevoiți să primiți, tovarășe președinte, expresia constantă a celei mai 
înalte și militante considerațiuni.

Colonel DENIS SASSOU NGUESSO
s Președintele Comitetului Central 

al Partidului Congolez al Muncii, 
. Președintele Republicii, 

Șef al Statului, 
Șef al guvernului

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea lui Yasuhiro 
Nakasone, prim-ministru al Japoniei, 
in care transmite mulțumiri pentru

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Zair, ambasadorul acestei 
țări la București, Musungayi Nku- 
embe Mampuya, a oferit, vineri, o 
recepție. Au participat Marin Capi- 
sizu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor instituții 
centrale, oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alți mfmbri ai corpului diplomatic.

Plecarea unor oaspeți 
de peste hotare

Delegațiile și reprezentanții unor 
partide comuniste și muncitorești, 
partide socialiste, social-democrate, 
ai altor partide și organizații demo
cratice, progresiste, mișcări de eli
berare națională, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, au participat la 
lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R., au părăsit Capitala :

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST AL UNIUNII SOVIETICE, 
condusă de Vladimir Vasilievici 
Șcerbițki, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
ai C.C. al P.C. din Ucraina ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST BULGAR, condusă de 
Milko Balev, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C..B. ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO- 
MUNIST DIN CEHOSLOVACIA, 
condusă de Jozef Lenart, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Slovacia ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST UNIT DIN GERMANIA, 
condusă de Werner Krolikowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., prim-vicepreȘedinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. ;

— DELEGAȚIA UNIUNII CO
MUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA, 
condusă de Dobyivoie Vidici, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I. ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR MON
GOL, condusă de Mangaljavîn Daș, 
secretar al C.C. al P.P.R.M. ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST UN
GAR, condusă de Mehes La jos, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., secretar general al Con
siliului Național al Sindicatelor din 
Ungaria ; ■

— DELEGAȚIA FRONTULUI DE 
ELIBERARE NAȚIONALĂ DIN 
ALGERIA, condusă de Ahmed Aii 
Chazali, membru al Secretariatului 
permanent ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI COMUNIST DIN AUSTRIA, 
Erwin Scharf, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI SOCIALIST VALON DIN 
BELGIA, Roger Gaillez, secretar 
general al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI SOCIALIST UNIT DIN 
BERLINUL OCCIDENTAL, Harry 
Flichtbeil ;

— DELEGAȚIA UNIUNII NA
ȚIONALE CAMERUNEZE, condusă 
de Thomas Ebongalame, secretar al 
C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
CONGOLEZ AL MUNCII, condusă 
de Pierre Nze, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
partidului ;
- DELEGAȚIA PARTIDULUI 

COMUNIST DOMINICAN, condusă 
de Jose Antonio Rivas Touares, 
membru al C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
MUNCITORILOR DIN ETIOPIA, 
condusă de Ashagre Yegletu, secre
tar al C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST FRANCEZ, condusă de 
Rene Piquet, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
SOCIALIST FRANCEZ, condusă de 
Martine Buron, secretar național al 
partidului ;

— REPREZENTANTUL MIȘCĂ
RII RADICALILOR DE STINGĂ 
DIN FRANȚA, Jean Roger, membru 
al Biroului Național, senator ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
DEMOCRATIC GABONEZ, condusă 
de Stanislas Nigolet, membru al 
Biroului Politic, inalt reprezentant 
al șefului statului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST GERMAN, condusă de 
Ewald Stiefvater, membru al Comi
tetului Director al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GRECIA, condusă 
de Dimitrios Gontikas, membru al 
Biroului Politic al C.C. al parti
dului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST DIN GRECIA — INTE
RIOR, condusă de Yoannis Bannias, 
secretar al Comitetului Central al 
partidului ;

— DELEGAȚIA UNIUNII DEMO
CRATICE DE STINGĂ — E.D.A. 
DIN GRECIA, condusă de Manolis 
Glezos, secretar general al parti
dului ;

— DELEGAȚIA MIȘCĂRII SO
CIALISTE PANELENE — PASOK, 
condusă de Paraskevas Avgherinos, 
membru al Biroului Executiv al Co
mitetului Central al partidului ;

TTypplpntpi Snip

Mareșal MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU 
WA ZA BANGA

Președintele Fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 
Președintele Republicii Zair

KINSHASA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair vă adresez calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și bună
stare poporului zairez prieten.

Exprim convingerea că, în spiritul înțelegerilor convenite împreună, 
bunele raporturi de prietenie și strînsă cooperare existente între partidele 
și țările noastre se vor extinde și întări în continuare, spre binele popoarelor 
român și zairez, al păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

felicitările adresate cu ocazia reîn- 
vestirii sale în funcția de șef al gu
vernului japonez și exprimă convin
gerea că relațiile dintre România și 
Japonia se vor dezvolta cu succes, 
în interesul celor două popoare.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

loan Florea se destituie din funcția 
de ministru al industrializării lem
nului și materialelor de construcții.

Tovarășul Gheorghe Constanti- 
nescu se eliberează din funcția âg 
adjunct al ministrului industrializării 
lemnului și materialelor de cons
trucții și se numește în funcția de 
ministru al industrializării lemnu
lui și materialelor de construcții.

N’sele, așezare si
tuată in vecinătatea 
Kinshasei, reprezintă 
pentru poporul zairez 
un simbol al hotărîrii 
de a se dezvolta de 
sine stătător, pe calea 
progresului. în această 
localitate, la 24 noiem
brie 1965, președintele 
Mobutu Șese Seko pu
nea bazele Mișcării 
Populare a Revoluției, 
care avea să orienteze 
țara, după ani de fră- 
mintări dramatice, pe 
făgașul unor prefa
ceri înnoitoare. Pro
cesul de „zairizare" a 
vieții sociale, elabo
rarea și punerea în 
practică a unor măsuri 
vizînd schimbări ra
dicale în economie au 
determinat în anii 
care au trecut de Ia 
acest eveniment pași 
însemnați înainte în 
înlăturarea sechelelor 
dominației străine, în 
valorificarea, în inte
resul propriu, a mari
lor bogății ale solului 
și subsolului acestei 
țări.

De la N’sele la Ma
luku, unde s-a inălțat 
un modern combinat 
pentru prelucrarea, mi
nereurilor de fier, pre

cum și a metalelor co
lorate, de la cascada 
de hidrocentrale ridi
cate la lnga — în, a- 
propierea cataractelor 
fluviului Zair — la 
rețeaua de drumuri 
rutiere, aeriene și na
vale care unesc noii 
„poli" economici ai 
unuia din cele mai 
întinse state ale con
tinentului african, har
ta Zairului înfățișează 
tot atîtea modificări 
semnificative pentru 
eforturile depuse. în
tre obiectivele de bază 
ale actualului plan pe 
șapte ani se află creș
terea producției și re
lansarea generală a 
economiei, punindu-se 
accent pe sporirea ran
damentelor în agri
cultură, intensificarea 
transporturilor și dez
voltarea surselor de 
energie.

Intre Republica So
cialistă România și 
Republica Zair se dez
voltă, așa cum se știe, 
legături de prietenie, 
colaborare și solida
ritate, care cunosc 
un curs ascendent. Un 
rol deosebit în promo
varea relațiilor pe 
planuri multiple ro-

mâno-zaireze l-au a- 
vut convorbirile dintre 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și preșe
dintele Mobutu Șese 
Seko, desfășurate la 
București și Kinshasa, 
care au deschis de 
fiecare dată noi per
spective conlucrării 
reciproc avantajoase 
dintre cele două țări. 
Tractoare, autobuze, 
autoturisme de teren 
fabricate în România 
au devenit o prezență 
familiară în peisajul 
zairez, bucurîndu-se 
de aprecieri pozitive, 
în același timp, nu
meroși specialiști zai- 
raei s-au pregătit în 
institutele de invăță- 
mînt superior din 
România, participînd 
în prezent la accele
rarea progresului ma
terial și spiritual al 
țării.

Beneficiind de un 
cadru rodnic de afir
mare, legăturile de 
prietenie și cooperare 
existente între țările, 
noastre se dezvoltă 
continuu, în interesul 
popoarelor român și 
zairez, al cauzei păcii, 
colaborării și indepen
denței în lume.

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI PROGRESIST AL POPORU
LUI DIN GUYANA, Donald Ramo- 
tar, membru al Comitetului Central 
al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST IRAKIAN, condusă de 
Ahmed. Kasim Ahmed Salem, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI MUNCITORESC UNIFICAT 
— MAPAM DIN ISRAEL, Hanan 
Erez, membru al Comitetului Execu
tiv și secretar al C.C. al partidu
lui ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
MUNCII DIN ISRAEL, condusă de 
Uzi Baram, secretar general al par
tidului

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
SOCIALIST ITALIAN, condusă de 
Angelo Cresco, membru al Direcțiu
nii’ țjârtidului (i

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI SOCIALIST DEMOCRATIC 
ITALIAN, Alberto Mario Bemporad, 
membru al Direcțiunii partidului :

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI REPUBLICAN ITALIAN, 
Pasquale Bandiera, membru al Di
recțiunii partidului ;

— DELEGAȚIA CONGRESULUI 
GENERAL POPULAR DIN JAMA- 
HIRIA ARABA LIBIANA POPU
LARA SOCIALISTA, condusă de 
Mohamed Mahmud Hijazi, secretar 
al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI SOCIALIST MUNCITORESC 
LUXEMBURGHEZ, Aloyse Schmitz, 
membru al C.C. al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI CONGRESUL PENTRU INDE
PENDENȚA MADAGASCARULUI — 
A.K.F.M., Richard Andriamanjato, 
președintele partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI PROGRESULUI SI SOCIA
LISMULUI DIN MAROC, Aii Yata, 
secretar general al C.C. al parti
dului ;

— DELEGAȚIA UNIUNII SOCIA
LISTE A FORȚELOR POPULARE 
DIN MAROC, condusă de Mehdi 
Alaoui, membru al Biroului Politic 
al C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA UNIUNII NAȚIO
NALE A FORȚELOR POPULARE 
DIN MAROC, condusă de Ahmed 
Souhaili, membru al C.C. al parti
dului ;

— DELEGAȚIA FRONTULUI 
SANDINIST DE ELIBERARE NA
ȚIONALA DIN NICARAGUA, con
dusă de Bayardo Salmeron, membru 
al Adunării Sandiniste ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST PALESTINIAN, condusă 
de Nairn Ashab, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN SPANIA, condusă de 
Enrique Curiel Alonso, secretar ge
neral adjunct al partidului ;

—bELEGATIA PARTIDULUI SO
CIALIST MUNCITORESC SPA
NIOL, condusă de Enrique Mugica 
Herzog, membru al Comisiei Execu
tive Federale ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI LI
BERTĂȚII DIN SRI LANKA, con
dusă de Udaya Nanayakkara, mem
bru al conducerii partidului ;

— DELEGAȚIA UNIUNII SOCIA
LISTE SUDANEZE, condusă de Ah
med Abdel Rahman Mohamed, prim
adjunct al secretarului general, mem
bru al Biroului Executiv, președin
tele comitetelor politic și social ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI SOCIALIST DESTURIAN 
DIN TUNISIA, Aberrazah Kefi, 
membru al C.C. al partidului, mi
nistru ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI ACȚIUNEA DEMOCRATICA 
DIN VENEZUELA, Armando Gon
zales, membru al Comitetului Exe
cutiv Național al partidului ; ‘

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI SOCIAL-DEMOCRAT DIN 
R.F. GERMANIA, Ronald Kon 
Kronke.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobrescu, membru al Comitetului 
Politic Execptiv al C.C. al P.C.R., 
Ludovic Faz'ekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., de membri și mem
bri supleanți ai C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid și de stat.

în municipiul Zalău

MAGAZINUL UNIVERSAL „SILVANIA"

Recent a fost dat în folosință in 
municipiul Zalău un modern și 
spațios magazin universal cu o 
suprafață de aproape 6 800 metri 
pătrați. Armonios integrat în an
samblul arhitectonic al centrului 
civic, noul magazin „Silvania" îm
bină fericit funcționalul cu este
ticul. Obiectiv de o deosebită în
semnătate pentru activitatea de 
desfacere a mărfurilor industriale, 
acest edificiu comercial, cp parter 
și trei niveluri, oferă cumpărători
lor un bogat sortiment de mărfuri 
pentru toate vîrstele și gusturile. 
Raioanele de confecții, tricotaje.

incălțăminte, articole de uz casnic, 
jucării etc. sînt organizate pe ideea 
unei funcționalități multiple : vizi
bilitate, acces, confort, operativi
tate în servire, ținută estetică. Cit 
privește operativitatea, merită re
ținut faptul că ■ într-o singură zi 
pot fi serviți peste 16 000 de cum
părători. Încadrat cu un personal 
bine pregătit profesional — ga
ranție a unei bune activități de 
desfacere a mărfurilor — magazi
nul universal „Silvania", din Za
lău, pune la dispoziția cumpă
rătorilor, cu o aleasă solicitudine, 
un bogat fond de marfă. (Eugen 
Teglaș, corespondentul „Seinteii").

O mare bucurie a întregii 
națiuni

(Urmare din pag. I)

umane, din perspecti
va căreia creatorii de 
valori spirituale, oa
menii de artă, știință 
și cultură își vor pu
tea aduce o contribu
ție tot mai substan
țială la edificarea o- 
mului nou și a socie
tății noastre socialiste. 
Garanția supremă a 
încrederii cu care po
porul își privește vi
itorul, a optimismului 
nostru constructiv o 
constituie prezența în 
fruntea partidului și a 
țării a celui care pe 
drept cuvînt este con
siderat de întreaga 
națiune făuritorul 
României moderne, 
genialul arhitect al 
unui drum de glorii 
pe care înaintează tu
multuos tara noastră 
liberă și suverană. Per
sonalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, re
ales secretar general 
al partidului ca ex
presie a voinței între
gii suflări românești, a 
dragostei și prețuirii 
fierbinți cu care este 
înconjurat și urmat de 
popor, se află la te
melia marilor victorii 
de azi și de mîine.

Dezvoltarea vertigi
noasă a economiei na
ționale, înflorirea fără 
precedent a învăță- 
mintului. științei și 
culturii, mutațiile 
spectaculoase care au

loc în structura socie
tății și in conștiința 
oamenilor, creșterea 
prestigiului internațio
nal al României, fru
musețea morală a con
structorilor socialis
mului, vastul lor ori
zont de cunoaștere, 
faptele lor de muncă, 
dăruirea lor patrioti
că, umanismul lor so
cialist sint izvoare ne
secate de inspirație 
pentru toți creatorii 
de frumos, de artă 
realistă, revoluționară, 
de o înaltă valoare 
estetică, tn spiritul 
concepției sale științi
fice, materialist-dia
lectice și profund pa
triotice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
subliniat izvoarele 
creației umaniste de 
azi, ale artei socia
liste menite să parti
cipe mai substanțial 
la ridicarea conștiin
ței socialiste și for
marea omului nou : 
„Eroismul muncitori
lor, țăranilor, intelec
tualilor, întreaga acti
vitate tumultuoasă de 
transformare revolu
ționară a țării oferă 
minunate posibilități 
literaturii și artei, 
creației de toate ge
nurile, dind subiecte 
pentru opere nepieri
toare, .care să ridice 
cultura și arta româ
nească la un nivel 
mai înalt de dezvol
tare, să contribuie la

formarea conștiinței 
socialiste a poporului 
nostru, să însuflețeas
că in muncă și viață 
tinăra generație, să 
înfățișeze perspectiva, 
viitorul luminos al 
patriei noastre". Este 
configurat aici un în
treg program de lu
cru, pe care scriitorii 
din patria noastră și-l 
asumă, cu convinge
rea că numai trăind 
și scriind împreună cu 
poporul, pentru po
por, pentru oamenii 
muncii pot da opere 
de înaltă valoare.

Constructorii socia
lismului sint și meri
tă să fie eroii cărților 
noastre. Ca om al ca
tedrei și educator al 
tinerelor generații, ca 
scriitor îmi exprim, 
cu acest prilej, alături 
de colegii mei, recu
noștința pentru tot 
ceea ce s-a realizat 
in vederea propășirii 
patriei, bunăstării po
porului, pentru în
florirea creației lite
rar-artistice, a perso
nalităților creatoare, 
odată cu satisfacția 
pentru tot ceea ce do
cumentele Congresu
lui al XIII-lea stabi
lesc pentru dezvolta
rea viitoare a țării, 
pentru împlinirea tot 
mai subliniată a per
sonalității umane, va
loarea supremă a is
toriei și a existenței 
in genere.



REALEGEREA lOUARÂGIIllll NICOLAE CEAUSESCU IN FUNCȚIA SUPREMA 
UE SECRETAR GENERAI AL PARTIDULUI CUMUNIST RUMÂN

- act de însemnătate istorică pentru înflorirea României socialiste, pentru afirmarea 
tot mai puternica a politicii sale de pace si îndatorare internaționala
AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

PLENARA C.C. AL P.S.U.G.

Realegerea in deplină unanimitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, intr-o atmosferă de vibrant spirit revo
luționar, iși găsește un puternic ecou in presa de peste 
hotare, evidențiindu-se că acest act istoric este expresia uni
tății întregului popor in jurul partidului, a voinței unanime a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a înfăptui marile 
obiective ale dezvoltării economico-sociale a patriei noastre, 
de a duce la îndeplinire istoricele hotărîri ale Congresului al

Xlll-lea, de a spori contribuția la consolidarea păcii și secu
rității in lume.

In relatări și comentarii consacrate lucrărilor și documente
lor adoptate de marele forum al comuniștilor români se re
levă profundele semnificații ale realegerii in fruntea parti
dului a tovarășului Nicolae Ceaușescu - cel mai iubit fiu al 
poporului român, exponent strălucit al idealurilor și năzuin
țelor supreme ale întregii noastre națiuni, personalitate proe
minentă a lumii contemporane - chezășie sigură a inaintârii

ferme și neabătute spre noi și strălucite izbinzi ale socialis
mului pe pâmîntul patriei libere și demne, spre fericirea na
țiunii și spre binele cauzei păcii.

Mijloacele de informare in masă de pe diferite meridiane 
reflectă, totodată, perspectivele ce se deschid prin tradu
cerea in viață a documentelor adoptate de Congresul al 
Xlll-lea al partidului, care poartă amprenta gindirii creatoa
re, a viziunii cutezătoare, profund revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Toate ziarele centrale apărute vi
neri în capitala Uniunii Sovietice, 
relatează, despre realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in frun
tea partidului nostru și încheierea 
lucrărilor Congresului al Xlll-lea 
al P.C.R.

Pe prima pagină a ziarului 
„PRAVDA", organ al C.C. al 
P.C.U.S. este publicată telegra
ma de felicitare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu — în le
gătură cu realegerea în funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român — de 
către tovarășul Konstantin Cernen- 
ko, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

Delegații la forumul comuniștilor 
români — relevă cotidianele sovie
tice — au examinat rezultatele 
activității desfășurate în perioada 
dintre Congresele al XII-lea și al 
XIH-lea ale P.C.R., planurile de 
viitor și au adoptat hotărîri care 
definesc principalele orientări ale 
Înaintării în continuare a țării pe 
calea socialismului și comunis
mului.

Intr-o corespondență a trimiși
lor săi speciali la București, pu
blicată sub titlul „Noi perspective 
pentru viitor", „Pravda" sublinia
ză : Luînd cuvîntul la încheierea 
lucrărilor Congresului al Xlll-lea 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a ară
tat că lucrările forumului comu
niștilor români au demonstrat for
ța și coeziunea P.C.R. Aceasta 
constituie chezășia faptului că 
partidul comuniștilor români va în
deplini cu succes sarcinile care 
stau în fața sa.

Delegații și-au exprimat convin
gerea — continuă ziarul — că sar
cinile complexe stabilite de Con
gres vor fi realizate cu succes și 
că țara se va situa pe noi culțni 
in dezvoltareâ economiei, a știin
ței și culturii, în numele colecti
velor pe care le-au reprezentat — 
arată ziarul — delegații s-au an
gajat să îndeplinească în întregi
me sarcinile actualului cincinal și 
să creeze o bază trainică pentru o 
bună activitate în viitor.

In centrul atenției participanți- 
lor la forumul comuniștilor români 
s-a aflat, alături de Raportul de 
activitate al Comitetului Central, 
proiectul Directivelor Congresului 
al Xlll-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la dezvoltarea 
social-economică a României in 
cincinalul 1986—1990 și la orientă
rile de perspectivă pînă în anul 
2000. Planul cincinal pe perioada 
1986—1990 și orientările de perspec
tivă au ca obiectiv principal in 
viitor dezvoltarea intensivă a for
țelor de producție, consolidarea în 
continuare a bazei tehnico-mate- 
riale, realizarea in linii generale a 
Programului Partidului Comunist 
Român de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
crearea condițiilor necesare pentru 
trecerea, in etapa următoare, la 
construirea comunismului.

După ce pune în evidență o se
rie de date, referitoare la dezvol
tarea economică a țării noastre în 
perioada următorului cincinal, 
„Pravda" subliniază : în Directive
le Congresului se arată că, în cin
cinalul 1986—1990, va fi menținut 
nivelul de trai realizat, iar creș
terea veniturilor populației, a re
tribuției reale se va realiza pe 
măsura creșterii venitului național 
și a productivității muncii, redu
cerii cheltuielilor de producție. 
Este prevăzută, de asemenea, îm
bunătățirea în continuare a condi
țiilor de locuit ale populației.

Relatări despre realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al Partidu
lui Comunist Român și încheierea 
lucrărilor Congresului al Xlll-lea 
al P.C.R. au fost publicate și de 
„SOVIETSKAIA ROSSIA", „KRAS- 
NAIA ZVEZDA", „TRUD“, „SEL- 
SKAIA JIZNI". Ziarele inse
rează. de asemenea, telegrama 
de felicitare adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
realegerii sale în funcția de se
cretar general al partidului — de 
către Konstantin Cernenko, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

în numerele lor de vineri, ziarele 
din R.P. Bulgaria au informat, pe 
primele pagini, despre realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
despre încheierea lucrărilor Con
gresului al Xlll-lea al partidului. 
Articolele și relatările presei bul
gare sint însoțite de portretul con
ducătorului partidului și statului 
nostru.

Sub titlul „Direcții ale dezvoltă
rii viitoare. S-a încheiat Congre
sul al XIH-lea al P.C.R. In func- 
|ta de secretar general a fost re
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu", 
ziarul „RABOTNICESKO DELO", 
organ al C.C. al P.C.B., subliniază 
că in cuvîntarea rostită la încheie
rea Congresului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 'a scos în evidență im
portanța deosebită a înaltului fo
rum al comuniștilor români, pentru 
dezvoltarea viitoare a țării, a so
cietății socialiste românești.

De asemenea. ziaî*Ul informează 
despre aprobarea de către Congres 
a Raportului și a activității Comi
tetului Central, a Raportului și a 

activității Comisiei Centrale de Re
vizie, a Directivelor Congresului 
al Xlll-lea cu privire la dezvolta
rea economico-socială a României 
în cincinalul 1986—1990 și orientă
rile de perspectivă pînă în anul 
2000, a Programului-Directivă de 
dezvoltare economico-socială a 
României în profil teritorial, a 
Programului-Directivă de creștere 
a nivelului de trai și de ridicare 
continuă a calității vieții în peri
oada 1986—1990, precum și a unor 
modificări în . Statutul partidului.

Se relevă că la Congres s-a apro
bat, în unanimitate, propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, ca 
Programul ideologic adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
1982 și aprobat de Conferința Na
țională a partidului să devină parte 
integrantă a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Ziarul informează, totodată, pe 
larg despre alegerea de către Con- 

• Elocventă expresie a forței și coeziunii partidului, a 
hotărîrii poporului român de a îndeplini programele de 
dezvoltare multilaterală a țării

• Obiective care inspiră optimism și încredere în viitor
• Prin glasul secretarului general al partidului, România 

își reafirmă voința de a acționa pentru o Europă fără 
arme nucleare, pentru dezarmare și pace

greș a noilor organe conducătoare 
ale Partidului Comunist Român.

In continuare, „Rabotnicesko 
Delo“ relevă.: Cele patru zile ale 
Congresului au fost dominate de 
evenimente care înfățișează ta
bloul societății românești de azi, 
realizările sale. Partidul și-a spus 
cuvîntul în problemele fundamen
tale ale dezvoltării în toate dome
niile de activitate și a stabilit sar
cini concrete și de perspectivă, pe 
termen lung. Importanța Congre
sului pentru dezvoltarea țării este 
subliniată de documentele adoptate.

Linia partidului privind dezvol
tarea economico-socială a țării a 
primit aprobarea deplină â dele
gation la Congres. Acest fapt 
— subliniază ziarul bulgar — de
monstrează, înainte de toate, că 
poporul român și-a legat soarta de 
opera de edificare a socialismului, 
și-a consacrat întreaga energie și 
forță creatoare pentru construirea 
bazei tehnico-materiale. pentru 
dezvoltarea științei și culturii. A- 
ceastă concluzie rezultă din întrea
ga istorie nouă a Republicii Socia
liste România. Gloria unui popor 
rezidă în opera sa pentru istorie. 
Tocmai de aceea, proiectele pentru 
anii viitori întrunesc sprijinul larg 
al societății românești.

Ziarul înfățișează, în continuare, 
pe baza unor cifre și date conclu
dente din prevederile documentelor 
adoptate de Congres, perspectivele 
minunate de dezvoltare a României 
în cincinalul 1986—1990 și pînă în 
anul 2000. ■

Alte publicații din R. P. Bulgaria 
informează pe larg, la rîndul lor, 
despre hotărîrile Congresului al 
XIH-lea al Partidului Comunist 
Român, sub titlurile : „Optimism și 
încredere. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reales secretar general 
al partidului" („ZEMEDELSKO 
ZNAME"), „Eveniment de însem
nătate uriașă" („TRUD"). „Opti
mism și încredere în viitor" („NA- 
RODNA MLADEJ"), „Forța con
ducătoare în construirea noii socie
tăți" (..KOOPERATIVNO SELO"), 
„Cel de-al XIH-lea Congres al co
muniștilor români. Activitate rod
nică" („OTECESTVEN FRONT").

„ZIARUL POPORULUI", organ 
al P.C. Chinez, a publicat un co
mentariu cu privire la lucrările 
Congresului al XIH-lea al Partidu
lui Comunist Român, în care se re
levă că, sub conducerea partidului 
comunist, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, România va fi mai pu
ternică, poporul va realiza o bu
năstare generală, se vor obține 
succese și mai strălucite. Rapor
tul prezentat de secretarul gene
ral al partidului și întreaga des
fășurare a forumului comuniștilor 
români emană deplină încredere și 
optimism în prezentul și viitorul 
țării.

Ziarul subliniază, totodată, faptul 
că, în cadrul dezbaterilor de la 
Congres, întocmai ca și în adună
rile și conferințele organizațiilor și 
comitetelor de partid care l-au 
precedat, s-a exprimat adeziunea 
unanimă la propunerea ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie re
ales în funcția supremă de secretar 
general al partidului.

Sub titlul „Congresul al XIII- 
lea al P.C.R. și-a încheiat lucră
rile. Nicolae Ceaușescu reales 
secretar general al partidului", 
ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", 
organ central al P.S.U.G., eviden
țiază entuziasmul cu care cei peste 
3 000 de delegați la Congres 

1-au reales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al partidului.

în cuvîntarea rostită cu prilejul 
încheierii lucrărilor — arată ziarul 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat importanța Congresului al 
Xlll-lea pentru edificarea, în con
tinuare, cu succes, a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Cu privire la problemele inter
naționale, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a subli
niat politica României socialiste de 
a acționa cu toată hotărîrea pentru 
oprirea cursei înarmărilor, și in 
primul rind a înarmărilor nuclea
re, pentru dezarmare nucleară, 
pentru o pace trainică în întreaga 
lume.

Lucrările Congresului — se pre
cizează în relatare — au demon
strat coeziunea și unitatea de 
nezdruncinat a partidului cu po
porul. Aceasta oferă garanția că 
hotărîrile Congresului, care tra

sează dezvoltarea României socia
liste pînă în anul 2000, vor fi înde
plinite întocmai ■— arată cotidianul.

Celelalte ziare centrale din R.D.G., 
precum și RADIOUL ȘI TELE
VIZIUNEA au relatat, de aseme
nea, pe larg despre realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român 
și încheierea lucrărilor Congresu
lui al XIH-lea al P.C.R.

„S-a încheiat Congresul al 
XIH-lea al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu a fost reales secretar 
general al Partidului Comunist 
Român", este titlul sub care 
„NEPSZABADSAG", organ al 
C.C. al P.M.S.U., publică o cores
pondență din București ce relatea
ză despre desfășurarea ședinței 
plenare de închideri a Congresu
lui. Sint menționate documentele 
adoptate, alegerea noului Comitet 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a organelor acestuia, cu
vîntarea rostită de secretarul ge
neral al partidului.

Sub un titlu similar, cotidianul 
„MAGYAR NEMZET" a inserat 
relatarea agenției ungare de presă 
M.T.I. — în care, după ce se evi
dențiază realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român și se informează 
despre componența noului Comitet 
Central și a organelor sale, precum 
și despre documentele adoptate de 
Congres, se arată : „Obiectivul de 
bază al noului plan cincinal, care 
va începe în 1986, îl constituie 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție și a bazei tehnico-mate
riale, edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. Țelul 
principal îl reprezintă realizarea 
unui raport corespunzător între in
dustrie și agricultură". •

„NEPSZAVA" și „MAGYAR 
HIRLAP" au publicat, la rîndul 
lor, relatări consacrate încheierii 
lucrărilor Congresului al XIH-lea 
al Partidului Comunist Român.

In telejurnalele sale din seara 
zilei de 22 noiembrie. TELEVIZIU
NEA UNGARA a transmis secven
țe din cursul ședinței de încheiere 
a Congresului.

După anunțarea realegerii sale în 
funcția de secretar general al 
partidului, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit o cuvîntare, în 
care a adresat chemarea de a se 
acționa cu deplină răspundere față 
de întreaga omenire pentru a opri 
amplasarea noilor rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune în Euro
pa, pentru retragerea celor exis
tente. pentru o Europă fără arme 
nucleare — se precizează într-o 
relatare transmisă de agenția UNI
TED PRESS INTERNATIONAL. 
1 Adresîndu-se mulțimii adunate 
în jurul Palatului Republicii din 
Bueurești, președintele Nicolae 
Ceaușescu a relevat că România 
va promova și în viitor o politică 
de colaborare cu toate statele lu
mii. fără deosebire de orîndulre 
social-politică, în lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor — a- 
daugă agenția.

De asemenea, președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat do
rința României de a-și dezvolta, 
în continuare, cooperarea econo
mică cu toate țările, atît din Vest, 
cit și din Est.

Congresul al XITI-lea al Partidu
lui Comunist Român s-a încheiat 
cu realegerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar

general al partidului — se spune 
intr-un comentariu al agenției 
FRANCE PRESSE, care subliniază 
că această continuitate politică este 
însoțită de menținerea — ca nor
mă generală — a marilor princi
pii ale politicii externe românești.

Informînd că înaltul for.um al 
comuniștilor români a adoptat do
cumentele supuse dezbaterii, agen
ția France Presse precizează că 
liniile directoare ale viitorului cin
cinal insistă asupra folosirii inten
sive a capacităților de producție 
existente.

Delegații la Congresul al Xlll-lea 
al Partidului Comunist Român l-au 
reales în unanimitate, pentru încă 
un mandat de cinci ani, pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al parti
dului — relatează ageijția ASSO
CIATED PRESS, intr-un comenta
riu.

In cuvîntarea rostită la încheie
rea lucrărilor Congresului, Nicolae 
Ceaușescu s-a angajat să nu pre
cupețească nici un efort pentru a-și

aduce contribuția la realizarea unei 
păci trainice in lume — subliniază 
agenția.

Nicolae Ceaușescu a fost reales 
pentru încă un mandat de cinci 
ani în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român — se arată și intr-un co
mentariu al agenției REUTER.

După ce reia, succint, idei din 
Raportul prezentat de tovarășul 

* Nicolae Ceaușescu, Reuter relevă 
că secretarul general al partidului 
a cerut organizațiilor de partid să 
aibă un rol tot mai mare în so
cietate și a insistat pentru promo
varea valorilor comuniste în viața 
culturală.

TELEVIZIUNEA EGIPTEANA a 
difuzat aspecte de la ședința de 
închidere a Congresului al XIII- 
lea al P.C.R., \informind despre 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Ziarul iugoslav „BORBA", într-o 
corespondență a trimisului său 
special la București, subliniază : 
Dezvoltarea economică a României 
s-a aflat în centrul atenției celui 
mai înalt forum al Partidului Co
munist Român. O asemenea con
cluzie este impusă de Raportul 
prezentat de secretarul general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu. precum 
și de Directivele celui de-al XIH- 
lea Congres.

Pe lingă rezultatele obținute, 
România intenționează ca în cin
cinalul următor să întreprindă pași 
mari, care o vor conduce mai ra
pid și mai sigur către societatea 
comunistă.

Congresul a avut loc în anul în 
care poporul român a sărbătorit a 
40-a aniversare a revoluției sale 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antilmperialistă, iar 
cifrele privind dezvoltarea Româ
niei după revoluție sint impresio
nante.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
— se relevă în corespondență — a 
subliniat necesitatea îmbunătățirii 
laturii calitative a tuturor activi
tăților economico-sociale, a creș
terii importante a productivității 
muncii. Comuniștii români pun un 
mare accent pe îmbinarea științei 
cu producția și, de aceea, acordă o 
mare importanță dezvoltării tehno
logice atît în viitorul cincinal, cit 
și în perspectiva anului 2 000. 
Asigurarea bazei energetice și de 
materii prime pentru o asemenea 
dezvoltare dinamică are, fără în
doială, o mare prioritate și cere 
eforturi intense pentru încheierea 
cercetării potențialului național de 
resurse minerale. România va în
cerca să-și asigure baza de materii 
prime, să obțină o cit mai mare 
independentă energetică, iar știin
ța românească va trebui să-și mă
rească aportul la dezvoltarea unei 
agriculturi moderne, la creșterea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției.

Ziarul relevă, totodată, reconfir
marea continuității politicii exter
ne a României, subliniind că aceas
ta se bazează pe colaborarea cu 
toate popoarele lumii, pe principii
le egalității in drepturi, respectării 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța, precum și 
pe dreptul fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător destinul.

în încheiere. „Borba" subli
niază că realegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general al parti
dului este în concordanță cu voința 
comuniștilor și poporului român, 
exprimată în nenumărate rinduri 
la adunările de. partid cu ocazia 
pregătirii Congresului.

în ziarele care apar în diverse 
orașe din republicile și provinciile
R. S.F. Iugoslavia au fost publicate 
ample relatări pe marginea Rapor
tului prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cotidianul „DELO". din Liublia- 
na, sub titlul „Partidul Comunist 
Român despre sarcinile pe drumul 
spre comunism", evidențiază aspec
te cu privire la dezvoltarea Româ
niei în următorul cincinal și pînă 
în anul 2000.

La rîndul său, ziarul „OSLO- 
BODJENIE", din Saraievo, și-a in
titulat relațarea „Accentuarea ho- 
tăririi de dezvoltare independen
tă", iar „POLITIKA EKSPRES", 
sub titlul „Realizarea tuturor sar
cinilor", a evidențiat înfăptuirea 
obiectivelor stabilite pentru actualul 
cincinal, prevederile Directivelor 
Congresului al XIH-lea, poziția 
României în problemele majore ale 
lumii.

Ziarul „GRANMA", organ al C.C. 
al P.C. din Cuba, a publicat extrase 
din Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cotidianul a 
prezentat date privind direcțiile 
de dezvoltare economico-socială în 
cincinalul 1986—1990 și orientările 
de perspectivă pînă în anul 2000, 
ritmurile înalte de dezvoltare stabi
lite în domeniul energiei și mate
riilor prime, noua revoluție în do
meniul agriculturii, făcînd, de ase
menea, referiri la activitatea poli- 
tico-ideologică de ridicare a con
științei socialiste și formare a omu
lui nou în România, la superiori
tatea democrației socialiste.

Delegații care au luat cuvîntul 
în cadrul lucrărilor Congresului al 
XIH-lea al Partidului Comunist 
Român și-au exprimat adeziunea 
unanimă față de Raportul prezen
tat de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— a relevat agenția PRENSA LA
TINA.

Cotidianul elvețian „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG", după ce a subli
niat Că toate organizațiile județene 
de partid au propus realegerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
P.C.R., a prezentat conținutul Ra
portului Comitetului Central. 
Nicolae Ceaușescu — arată ziarul
— a vorbit despre o încordare fără 
precedent, de la al doilea război 
mondial încoace, despre primejdia 
creșcîndă a unui nou război mon
dial care, inevitabil, ar conduce la 
o catastrofă nucleară. Raportorul a 
spus că statele europene nu tre
buie să se limiteze la rolul de 
spectatoare, ci să participe la nego
cierile pentru dezarmare dintre
S. U.A. și U.R.S.S.

Cotidianul elvețian „BASLER 
ZEITUNG" evidențiază sublinierea 
președintelui Nicolae Ceaușescu cu 
privire la necesitatea reluării ne
gocierilor intre U.R.S.S. și S.U.A. 
în problema rachetelor din Europa. 
Întrucit țările europene sînt direct 
amenințate, Nicolae Ceaușescu a 
relevat că este necesar ca ele să 
fie direct implicate în tratative.

TELEVIZIUNEA ELVEȚIANĂ a 
transmis pe toate cele trei canale 
reportaje de la lucrările Congresu
lui al' XIH-lea al P.C.R. Au fost 
redate imagini din sala Congresu
lui, au fost prezentate mari obiec
tive industriale și agricole reali
zate de România socialistă îp cel 
40 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. în 
comentariul care a însoțit imagi
nile filmate s-a subliniat politica 
externă promovată de România so
cialistă.

în Raportul prezentat la Con
gresul al XIH-lea al P.C.R., pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că România se pronunță pen
tru anularea datoriilor țărilor in 
curs de dezvoltare cu un venit na
țional pe locuitor de pînă la 
500—600 dolari — a informat zia
rul „DIE WELT", din R.F. Germa
nia, într-o corespondență din Bucu
rești, intitulată „România : este 
necesară anularea datoriilor". Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — s-a 
precizat — a cerut ca datoriile 
tuturor țărilor în curs de dezvol
tare să fie reduse cu 30 pînă la 50 
la sută.

Ziarul a relevat totodată că 
România se pronunță ferm pentru 
negocieri între Uniunea Sovietică 
și S.U.A. in problema rachetelor 
cu rază medie din Europa, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu apre
ciind că, întrucit țările europene 
sint amenințate in mod deosebit 
de aceste arme, trebuie să parti
cipe și ele la negocierile dintre 
marile puteri.

Ziarul vest-german „FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEI
TUNG" a publicat sublinierile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
conținute în Raportul prezentat 
Congresului — privind poziția 
României in problemele eliminării 
armelor nucleare de pe continentul 
european și desființării blocurilor 
militare.

(Agerpres)

• Raportul Biroului Politic
• Convocarea celui de-al

BERLIN 23 (Agerpres). — Plenara 
C.C. al P.S.U.G. a hotărî,t convocarea 
Congresului al Xl-lea al partidului 
in luna aprilie 1986. In raportul Bi
roului Politic prezentat la plenara 
C.C. al P.S.U.G., Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
a subliniat că Congresul al Xl-lea 
va constitui un punct culminant nu 
numai în viața partidului, ci și a 
întregului popor, relevînd că aces
ta va stabili strategia și tactica de 
viitor ale partidului, va dezbate și 
va hotărî sarcinile făuririi în conti
nuare a societății socialiste dezvol
tate în R.D.G.

Referindu-se la situația internă, 
Erich Honecker a arătat că veni
tul național a sporit intr-un ritm ra
pid, inregistrînd, anul acesta, o creș
tere de peste 5 Ia sută. Producția in
dustrială netă și productivitatea 
muncii au crescut cu 8 la sută. în 
agricultură au fost, obținute, anul 
acesta, cele mai bune rezultate de 
pină acum — a relevat raportorul, 
arătînd că un rezultat record a fost 
înregistrat la recolta de cereale — 
11,5 milioane tone. Pentru 1985 se 
prevede o creștere, cu 4,4 la sută a 
venitului național brut, o sporire cu 
8 la sută a producției industriale 
nete și o creștere de 7,1 la sută a 
productivității muncii în industrie.

Evidențiind că în ultimele luni s-a 
făcut mult pentru adîncirea priete
niei și cooperării, a relațiilor cu toa
te țările socialiste, raportorul a men
ționat că tocmai in acest spirit au 
participat delegațiile de partid și de 
stat ale R.D.G. la o serie de festi
vități prilejuite de jubilee din țările 
socialiste, intre care și la cele cu 
ocazia sărbătoririi a 40 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă a României.

Referindu-se la unele aspecte ale 
situației internaționale, Erich Honec
ker a apreciat că aceasta a continuat 
să se agraveze.

in sprijinul cooperării interafricane
LOME 23 (Agerpres). — La Lome 

au început lucrările Conferinței la 
nivel înalt a Comunității Economice 
a Statelor Vest-Africane (ECOWAS), 
la care participă șefii de stat și de 
guvern din cele 16 țări membre. Pe 
agenda dezbaterilor figurează pro
bleme actuale legate de dezvoltarea 
economică a statelor participante și 
de cooperarea lor în diferite dome
nii, cum ar fi energia, transporturi
le, telecomunicațiile.

Deschizînd lucrările, președintele

Critici la adresa F.M.I.
DAR ES SALAAM 23 (Agerpres). 

— Fondul Monetar Internațional 
implantează în Africa rinduieli la 
care recurgea la vremea sa și co
lonialismul — a declarat la Dar 
es Salaam, Ia o întîlnire cu repre
zentanții presei, președintele Tan
zaniei. Julius Nyerere, președintele 
in exercițiu al Organizației Unității

Un nou episod in disputa
privind comerțul cu

BRUXELLES 23 (Agerpres). — 
Miniștrii industriei din țările mem
bre ale C.E.E., reuniți la Bruxelles, 
au acceptat începerea de negocieri 
cu Statele Unite în vederea limi
tării exporturilor unor categorii de 
produse siderurgice, în primul rînd 
țevi de oțel, pe piața nord-ame- 
ricană — transmit agențiile France 
Presse și United Press International. 
Cei zece miniștri au dat mandatul 
Comisiei C.E.E. să propună guvernului 
Statelor Unite limitarea exporturi
lor acestor produse pină la nivelul 
de 7,6 la sută din totalul consumu-

E DE PRESA
scurt

I PREȘEDINTELE R.P. CHINEZE 
I ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA OFI

CIALA EFECTUATA ÎN MALTA.

I ultima etapă a turneului întreprins 
de șeful statului chinez în țări din 
sudul Europei, turneu care a mai

I cuprins Spania și Portugalia — re
latează agenția „China Nouă". în 
Malta, președintele Li Xiannian a 
avut convorbiri cu președintele

I Agatha Barbara și primul ministru, 
Dominic Mintoff, în cursul cărora 
s-a procedat la un schimb de pă-

Ireri in probleme bilaterale și in
ternaționale. Părțile au examinat, 
de asemenea, posibilitățile de ex
tindere în continuare a relațiilor

I economice și comerciale. După 
cum a declarat W’u Xueqian, mi
nistrul afacerilor externe, care l-a 

(însoțit pe șeful statului în acest 
turneu, vizitele efectuate în cele 
trei țări europene au contribuit la 
sporirea încrederii recipsoce și pro- 

| movarea în continuare a relațiilor 
I Chinei eu statele respective.

I ÎN URMA ALEGERILOR DES
FĂȘURATE SAPTAMÎNA TRECU- 

1 TA ÎN NOUA CALEDONIE — te
ritoriu francez de peste mări — 
a fost constituit primul guvern 

I local, condus de D. Ukei\Ve, mem
bru al Adunării Populare Cale- 

Idoniene pentru Republică. Desfă
șurarea scrutinului — menționea
ză agențiile de> presă — a fost mar- 

• cată de demonstrații ale populației 
în favoarea acordării imediate a 

• independenței acestui teritoriu.
Potrivit noului statut de autono- 

Imie adoptat in iulie de parlamen
tul francez, electoratul neocaledo- 
nian urmează să se pronunțe asu- 

| pra autodeterminării abia in 1989.
PRELUNGIREA STĂRII DE UR- *

GENȚA ÎN SALVADOR. Aduna- 
I rea Constituantă salvadoriană a 
I aprobat prelungirea 'cu incă 30 de 

zile a stării de urgență pe întreg 
I teritoriul țării — au anunțat sur

se bficiale din San Salvador, ci
tate de agenția SALPRESS. După 

Icum se știe, începînd de Ia 6 mar
tie 1981, Junta salvadoriană de gu- 
vqrnămînt, condusă de Jose, Napo
leon Duarte, a suspendat toate ga- 

I ranțiile constituționale.

prezentat de Erich Honecker 
Xl-lea Congres al partidului

Raportorul a subliniat importanța 
împiedicării unui război nuclear, a 
opririi cursei înarmărilor și asigură
rii echilibrului strategic militar la 
un nivel tot mai scăzut al înarmă 
rilor, a eliberării Europei de arme 
nucleare, a creării de zone fără 
arme nucleare pe continent, a în
cheierii unui tratat între Pactul de 
la Varșovia și N.A.T.O. privind ne- 
folosirea forței militare și menține
rea relațiilor pașnice. El a arătat că, 
în condițiile actuale, este necesar ca 
opinia publică să fie mobilizată pen
tru apărarea păcii și să coopereze cu 
toți cei care văd într-un război ato
mic principalul pericol pentru ome
nire. La baza acțiunilor noastre — a 
declarat Erich Honecker — s-a aflat, 
se află și va rămîne principiul ho- 
tărîtor de a face totul pentru ca de 
pe pâmîntul german să nu mai iz
bucnească niciodată un război.

„Ca rezultat al. celui de-al doilea 
război mondial și al evoluției post
belice, există două state germane 
suverane, independente unul de ce
lălalt, a spus vorbitorul. Ele sint un 
element indispensabil al echilibru-? 
lui de forțe in Europa și, prin a- 
ceasta, un element la fel de indis
pensabil pentru o ordine de pace 
europeană. Toate popoarele europe
ne pot trăi în condițiile existenței a 
două state germane. Orice tentativă 
de a rupe acest echilibru este inac- 
ceptabilă. Trebuie stabilit clar, o 
dată pentru totdeauna, că teza pri
vind existența Reichului german în 
cadrul granițelor din 1937 este fă
cută în dorința de a corecta rezul
tatele celui de-al doilea război mon
dial și a evoluției postbelice în far 
voarea imperialismului german. Cel 
care promovează o asemenea politi
că nu vor să recunoască faptul că 
Reichul german a pierit in focul 
celui de-al doilea război mondial".

Plenara a dezbătut, de asemenea, 
proiectul planului economiei națio
nale pe anul 1985.

Republicii Togo, Gnassingbe Eyade- 
ma, a subliniat importanța unirii 
eforturilor țărilor independente din 
Africa, pentru rezolvarea probleme
lor economice cu care sînt confrun
tate. El a propus constituirea unui 
comitet al miniștrilor finanțelor din 
țările membre ale ECOWAS, care șă 
stabilească măsuri concrete pentru 
depășirea fenomenelor de. criză d’ 
regiune și pentru combaterea urm. 
rilor secetei, ce afectează numeroase 
țări africane.

Africane. Țările occidentale dezvol
tate, a adăugat el, folosesc .asemene:, 
instituții internaționale în încercă
rile de a-și menține controlul asu
pra economiei statelor în curs de 
dezvoltare. Președintele Julius 
rjyerere a arătat că Africa indepen
dentă nu poate accepta o asemenea 
situație.

dintre S.U.A. și C.E.E. 
produse siderurgice
lui american, față de 14,5 la sută 
cit este in prezent. Decizia ar urma 
să fie aplicabilă, în cazul că S.U.A. 
acceptă oferta, cu începere de la 1 
decembrie acest an și pînă la 3) 
decembrie 1986.

Hotărîrea miniștrilor industriei 
constituie un nou episod în disputa 
dintre S.U.A. și partenerii vest-eu- 
ropeni privind comerțul cu produse 
siderurgice, firmele americane de 
profil insistând în ultimul timp asu
pra Administrației S.U.A. să ia mă
suri pentru limitarea importului de 
oțel și laminate din țările membre 
ale Pieței comune.

IN SPANIA AU CONTINUAT . 
ACȚIUNILE DE PROTEST ALE 
MUNCITORILOR DE LA ȘANTIE- 1 
RELE NAVALE pentru apărarea 
locurilor lor de muncă, întrucit I 
proiectele de restructurare a aces- I 
tui sector înseamnă, practic, conce
dierea a 17 000 de salariați, dintr-un j 
total de 40 000. Agenția Reuter reia- I 
tează că . Ia Gijon s-au produs 
ciocniri intre muncitorii care au . 
blocat căile de acces feroviare și I 
rutiere spre incinta șantierului na- I 
val și poliția care a utilizat gaze 
lacrimogene și gloanțe de cauciuc I 
pentru a-i dispersa pe manifestanți. | 
La Santander, Vigo și alte porturi 
mari ale Spaniei au avut loc. de i 
asemenea, marșuri și mitinguri de I 
protest ale muncitorilor de la șan- 
tierele navale, scrie Reuter.

DECES. După cum anunță agen- I 
ția T.A.S.S., la 22 noiembrie a în
cetat din viață, in vîrstă de 71 de1 J 
ani, Aleksei Vatcenko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al . 
U.R.S.S., președintele Prezidiului I 
Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai- I 
nene.

I
POPULAȚIA STATELOR UNITE - 

a crescut cu 3,3 la sută, ajungind la ' 
aproape 234 milioane de locuitori, . 
in perioada 1980—1983. Se remarcă I 
o sporire a numărului locuitorilor ■' ' 
în statele din sud și vest, ca urma
re in special a recesiunii care afec- I 
tează zonele industrializate din | 
nordul și estul țării. Statul cel mai 
populat este California — 25,1 mi- i 
lioane locuitori, iar cel mai puțin I 
locuit este Alaska, 479 000 locuitori, 
dar care, in perioada menționată, a . 
înregistrat creșterea demografică I 
cea mai mare (de 12,9 la sută). I

PRODUSUL NAȚIONAL BRUT I 
PERUAN a înregistrat o creștere | 
de cinci la sută în primul trimestru 
al anului în curs, potrivit datelor > 
oficiale conținute în ultimul raport I 
al Băncii centrale de rezerve din ' 
Lima. Statistica, citată de agenția 
Andina, atestă o impulsionare I 
notabilă a sectorului productiv pe- | 
ruan, după recesiunea ce a caracte
rizat anul precedent. I
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