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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Japoniei
Președintele
Republicii
Socia
lista România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, luni, pe Ma-
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sanari Ozaki, care și-a prezentat
scrisorile de acreditare în calitate
de ambasador extraordinar și ple

nipotențiar al Japoniei în țara noas
tră.
(Continuare
în pagina a
V-a).

Ambasadorul Thailandei
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, pe Ukrit Duraya-

prama, care și-a prezentat scrisorile
de acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al

Regatului
Thailanda
în
țara
noastră. (Continuare în pagina a
V-a).

LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, DIALOGUL CU POPORUL

A

ieri a Început vizita oficială a președintelui - PERMANENȚĂ A VIEȚII
REPUBLICII ELENE, CONSTANTIN KARAMANLIS
SOCIAL-POLITICE A ȚĂRII
un important moment în dezvoltarea relațiilor dintre România și Grecia,
expresie a voinței comune de întărire a colaborării multilaterale, in interesul
reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii în Balcani și pe întreg continentul

Ceremonia sosirii în Capitală
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, la 26 noiem
brie a sosit în țara noastră, în
tr-o vizită oficială, președintele
Republicii Elene, Constantin Ka
ramanlis.
Vizita in România a președinte
lui Republicii Elene reprezintă un
moment important în bogata cro
nică a raporturilor de prietenie și
colaborare dintre țările și popoare
le noastre. Noul dialog româno-elen la cel mai înalt nivel, ce se
înscrie în suita întîlnirilor și con
vorbirilor purtate în ultimii ani
la București sau Atena, ilustrează
voința comună a României și Re
publicii Elene de a aprofunda în
continuare bunele relații statorni
cite între ele, de a-și aduce con
tribuția la crearea unui climat de
bună vecinătate în
Balcani, la
cauza păcii și înțelegerii pe con
tinentul nostru și în întreaga lume.
Aeroportul Otopeni, unde a avut loc ceremonia sosirii, era îm
podobit sărbătorește cu drapelele
de stat ale celor două țări, care
încadrau portretele președinților
Nicolae Ceaușescu și Constantin
Karamanlis. Pe mari pancarte erau
înscrise, în limbile română și grea
că, urările: „Bun venit în Republica
Socialistă România Excelenței Sale
domnului Constantin Karamanlis,
președintele Republicii Elene !“,
„Să se dezvolte continuu relațiile
tradiționale de prietenie, colabora
re și bună vecinătate existente în
tre Republica Socialistă România și
Republica Elenă, în interesul am
belor popoare, al păcii și colabo
rării în Balcani, în Europa și în
întreaga lume !“.
în întîmpinarea înaltului oaspe
te a venit președintele Republicii
Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Erau prezenți, de asemenea, to
varășii Gheorghe Oprea, Gheorghe
Andrei,
Petru
Pană,
Ștefan
Enache, Nicolae Giosan, Tudor
Postelnicu, Ion Ursu, precum și
miniștri, generali, alte persoane
oficiale.
Au fost de față Nicolae Ecobescu,
ambasadorul României la Atena, și
Dimitri Serbos, ambasadorul Repu
blicii Elene la București.
Ora 11,30. Aeronava cu care a
călătorit președintele Republicii
Elene a aterizat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat un cordial bun venit înal
tului oaspete. Cei doi șefi de stat
și-au strîns mîinile cu căldură.
Președinților Nicolae Ceaușescu
și Constantin Karamanlis le-au
fost oferite buchete de flori.
Președintele Republicii
Elene
este însoțit în vizita in țara noas
tră de Yannis Haralambopoulos,
ministrul afacerilor externe, Petros
Molyviatis, ambasador, secretar
general al președintelui Republicii,
Nicolas Diamantopoulos, ministru
plenipotențiar, de alte persoane
oficiale.
O gardă militară a prezentat
onorul. Au fost intonate imnurile
de' ’stat ale celor’ două țări. Au
fost trase 21 de salve de artilerie.
Cei doi șefi de stat au trecut apoi
în revistă garda de onoare.
în continuarea ceremoniei, pre
ședintelui Republicii Elene i-au
fost prezentate persoanele oficiale
române venite la aeroport.
Erau de față membrii Ambasa
dei Republicii Elene la București.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Constantin Karamanlis au luat apoi loc într-o mașină, escortată de
motocicliști, îndreptîndu-se spre
reședința rezervată înaltului oaspe
te, unde cei doi șefi de stat s-au
întreținut într-o atmosferă
dială, prietenească.

NICOLAE CEAUȘESCU

Dineu oficial
oferit de președintele Nicolae Ceaușescu

în onoarea președintelui Republicii Elene,
Constantin Karamanlis
Președintele Republicii Socialis
te
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a oferit, luni, un dineu
oficial în onoarea președintelui Re
publicii Elene, Constantin Kara
manlis.
Au luat parte tovarășii Manea
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al
guvernului,
Constantin
Ludovic
Fazekas,
Ștefan
Olteanu, Gheorghe Pană,
:

Andrei,
Ștefan
Bîrlea,
Nicu
Ceaușescu, Petru Enache, Nicolae
Giosan. Tudor Postelnicu, loan
Totu, Ion Ursu, ISilviu Curticeanu,
Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al guvernului, alte persoane
oficiale române.
Din partea elenă au participat
Yannis
Haralambopoulos,
Petros
Molyviatis, Nicolas Diamantopoulos,
alte persoane oficiale.
Au fost prezenți, de asemenea,
ambasadorul României la Atena și

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu
Domnule președinte,

„Pregătirile Congresului - și Con
gresul însuși - au constituit o pu
ternică manifestare democratică a
societății noastre, a partidului, a po
porului, o expresie a participării di
recte a tuturor oamenilor muncii, fără
deosebire de naționalitate, a întregii
națiuni la făurirea conștientă a pro
priului viitor - viitorul liber, inde
pendent, comunist!“.

ambasadorul Republicii Elene la
București.
în timpul dineului, președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Constantin Karamanlis au rostit
toasturi, care au fost urmărite cu
deosebit interes și subliniate cu vii
aplauze de cei prezenți.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Elene și Republicii
Socialiste România.
Dineul s-a desfășurat' într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Toastul președintelui
Constantin Karamanlis
Domnule președinte.

și în
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez
dumneavoastră, domnule președinte,
acest cadru
precum și colaboratorilor care vă însoțesc, un salut
călduros și cele mai bune urări de bun venit pe
pămîntul României socialiste.
Vizita pe care o faceți în țâra noastră constituie
o nouă ilustrare a bunelor relații de prietenie Și
colaborare româno-elene, a dorinței comune de a le
amplifica și dezvolta, pe toate planurile. Doresc să
remarc și cu acest prilej că între țările noastre —
situate în aceeași regiune a continentului — s-au sta
tornicit legături tradiționale de prietenie și colabo
rare, s-au dezvoltat din cele mai vechi timpuri schim
buri economice și culturale. Popoarele român și elen
au conlucrat și s-au sprijinit reciproc în diferite mo
mente ale luptei lor pentru afirmare națională, pen
tru independență și progres. Sîntem bucuroși să con
statăm că aceste bune relații au cunoscut, în ultimii
ani, o dezvoltare continuă, că un rol important în
această privință l-au avut vizitele reciproce, convor
birile purtate împreună și înțelegerile convenite cu
prilejul întîlnirilor noastre de la Atena și București.
Sint încredințat că și actuala vizită se va înscrie —
prin rezultatele sale — ca un nou moment important
în dezvoltarea colaborării și conlucrării româno-elene,
atît pe plan bilateral, cit și pe arena internațională.
Aceasta corespunde pe deplin intereselor de progres
și dezvoltare independentă ale celor două popoare și,
totodată, servește cauza destinderii, securității și păcii
în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

Doresc să vă asigur că simt o deosebită bucurie că
mă aflu din nou în ospitaliera dumneavoastră țară.
Vă mulțumesc că mi-ați oferit acest prilej prin invi
tația dumneavoastră prietenească.
Domnule președinte, întîlnirea noastră de astăzi,
care are loc într-o perioadă într-adevăr critică, pre
zintă un interes deosebit pentru că ne va oferi ocazia
să procedăm la un schimb de păreri asupra marilor
probleme care preocupă astăzi omenirea și să exami
năm împreună cursul relațiilor dintre cele două țări
ale noastre.
Domnule președinte, relațiile noastre bilaterale sînt
excelente pentru că sînt bazate pe vechea și stator
nica prietenie care leagă popoarele noastre, și sînt
atît de sincere și cordiale, încît ar putea constitui un
exemplu pentru multe alte popoare.
Dealtfel, Declarația comună pe care am semnat-o
la București în anul 1975. și credința noastră comună
asupra unor anumite principii de bază pe care le-am
proclamat atunci au constituit cadrul vast în care s-a
format, în final, colaborarea strînsă între cele două
țări ale noastre.
Evoluția minunată a relațiilor noastre, domnule
președinte, a influențat în bine și climatul regiunii
noastre.
După cum este cunoscut, la revenirea mea în anul
1974, am inaugurat o politică externă multidimensio
nală, in cadrul căreia am cuprins și cooperarea interbalcanică. Și această cooperare, în pofida unei stag
nări pe care a marcat-o în ultimii ani, a creat o si-

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a III-a)

începerea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de Stat au
început, luni, 26 noiembrie, con
vorbirile oficiale între președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis.

Șeful statului elen a mulțumit
cordial pentru invitația de a vizita
România, pentru primirea priete
nească ce i-a fost făcută la sosirea
în țara noastră, și-a exprimat

Sînt evenimente care, prin lu
tru îndeplinirea sarcinilor actualu
minile ce le proiectează asupra
lui cincinal, s-au stabilit direcții de
unor realități fundamentale ale
acțiune menite să asigure perfec
unei societăți, ca și prin orizon
ționarea stilului de muncă, întă
turile largi pe care le .deschid erirea legăturilor cu masele, astfel
voluției acesteia, se încrustează aincit organele și organizațiile de
dînc în memoria celor care le-au
partid să asigure, Ia un nivel mai
trăit și, deopotrivă, in paginile is
înalt, unirea și mobilizarea ener
toriei. Un asemenea eveniment îl
giilor colectivelor din care fac par
reprezintă pentru poporul român
te, să pună deplin în valoare ma
Congresul al XIII-lea al partidului.
rile lor resurse de inițiativă șl
Congresul a conturat cu claritate
spirit gospodăresc. In același ca
și rigoare științifică un amplu Pro
dru, au fost dezbătute pe larg și
gram de lucru menit să mobilize
aprofundate prevederile documenze marile energii creatoare ale cla- . telor Congresului. Pe marginea lor
sei muncitoare, țărănimii și inte
și-au spus cuvîntul sute și sute de
lectualității noastre, ale celorlalți
mii de membri de partid, avansînd
oameni ai muncii, asigurind pro
sugestii și propuneri, exprimîndu-și
pulsarea țării pe culmi tot mai
totala lor adeziune, angajîndu-se
înalte de bunăstare, progres și
să nu precupețească nici un efort
civilizație. în același timp, pregă
pentru îndeplinirea exemplară a
tirea și desfășurarea marelui fo
hotărîrilor Congresului.
rum comunist al țării au pus în
Dacă la aceasta se adaugă fap
relief trăsături fundamentale ale
tul că istoricele documente au fost
realității noastre
social-politice,
supuse unei largi dezbateri publi
... î.ntr,e.^ar£. modul.strălucit, profund
ce, -in adunări populare, în orga
creator în care partidul nostru co
nizațiile de masă și obștești se
munist își îndeplinește misiunea
reliefează limpede adevărul, sub
istorică de a conduce poporul ro
liniat
de
tovarășul
Nicolae
mân spre piscurile erei comunis
Ceaușescu în încheierea lucrărilor
te, unitatea de nezdruncinat a na
Congresului, că sute și sute de mii
țiunii în jurul partidului și al se
de nemembri de partid au parti
cretarului său general, tovarășul
cipat activ la dezbateri, au luat
Nicolae
Ceaușescu.
S-a
afir
cuvîntul, și-au spus părerea în
mat fu deosebită forță, în tot alegătură cu conținutul acestora, cu
cest răstimp, largul democratism
'
ce
perspectivele dezvoltării României.
guvernează viața și activitatea
Așadar, vreme de mai bine de
partidului nostru, faptul că in
două luni, practic întreg poporul
România socialistă întreg poporul
a participat activ la dezbaterea și
participă activ, conștient, cu com
aprofundarea programelor de dez
petență și responsabilitate, la evoltare
economico-socială a țării,
laborarea și adoptarea hotărîrilor,
orientărilor întregii vieți politice,
la fundamentarea strategiei dez
ideologice, social-culturale, a acti
voltării țării, oamenii muncii dovității internaționale, ilustrîndu-se
vedindu-se astfel făurari ai pro
astfel faptul că toți oamenii mun
priului lor destin.
cii din țara noastră, fără deose
Deosebit de grăitoare pentru abire de naționalitate, le consicest larg și profund climat demo
deră
ca pe propriul lor procratic a fost, în primul rînd, pe
gram de activitate. Tocmai arioada de pregătire a Congresului.
ceastă larg cuprinzătoare dezbateVreme de mai bine de două luni,
re la scară națională, străbătută
în întregul partid, inccpînd de la
ca un fir roșu de adeziunea unaadunările de dare de seamă și animă la prevederile documentelor,
legeri in organizațiile de bază și
atestă cu putere de netăgăduit că
pină la conferințele organizațiilor
județene de partid, s-a analizat
hotăririle Congresului sînt în fond
modul in care organele și orga^nizațiile de partid au militat pen(Continuare în pag. a V-a)
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de secretar general al partidului - chezășie a înaintării patriei
noastre pe noi cuimi de progres și civilizație socialistă
„Comuniștii, toți locuitorii Ploieș
tilor, puternic centru al mișcării co
muniste și muncitorești din țara
noastră — in care, în urmă cu
peste patru decenii, in condițiile
de adîncă ilegalitate și ale terorii
regimului burghezo-moșieresc, ați
luptat cu un adevărat spirit; revo
luționar și eroism patriotic ca secre
tar al Organizației județene Prahova
a U.T.C., vă roagă — se arată în
telegrama COMITETULUI MUNICI
PAL DE PARTID PLOIEȘTI — să
primiți cele mai calde și sincere
felicitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră în suprema funcție de
secretar general al partidului.
Sîntem mîndri și fericiți că avem
în continuare în fruntea partidului
pe cel mai stimat și iubit fiu al na
țiunii noastre. La adoptarea acestei
hotăriri istorice de către al XIII-lea
Congres al partidului participăm și
noi, odată cu întregul partid și în
treaga țară.
încredințîndu-vă de adeziunea și
deplina aprobare față de toate do
cumentele adoptate de Congresul al
XIII-lea, față de politica internă și
externă a partidului nostru, comu
niștii, toți oamenii muncii ploieșteni, strins uniți in jurul gloriosului
nostru partid, în frunte cu dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, ne reafir
măm angajamentul de a acționa cu
toată puterea de muncă și creație,
cu înaltă responsabilitate comunis
tă, pentru traducerea în viață a mă
rețelor hotăriri adoptate de Congres,
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor și angajamentelor asumate
pe acest an și pe întregul cincinal,
aducîndu-ne, astfel, contribuția la
lupta eroică a întregului popor pen
tru obținerea de noi și noi izbînzi
în toate domeniile de activitate'*.

„CONSILIUL CENTRAL DE CON
TROL MUNCITORESC AL ACTI
VITĂȚII ECONOMICE ȘI SOCIALE
se alătură cu
entuziasm
voinței
neclintite, unanim exprimate de toți
comuniștii, de întregul popor, și își
manifestă deplina satisfacție și bucu
rie pentru marele act politic săvîrșit de Congresul al XIII-lea — re
alegerea în fruntea partidului a
dumneavoastră,
mult
iubite
și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
care v-ați dedicat întreaga viață și
capacitate creatoare în slujba inte
reselor și fericirii celor ce muncesc,
a cauzei socialismului, comunismu
lui, păcii și progresului în lume —
se arată într-o altă telegramă.
în aceste momente înălțătoare ne
angajăm să milităm cu toată ener
gia și capacitatea noastră
pentru
dezvoltarea în ritm susținut a eco
nomiei naționale, aplicarea mecanis
mului economico-financiar în fieca
re unitate,
întărirea
democrației
muncitorești, autoconducerii și auto
finanțării, pentru încheierea în bune
condiții a anului 1984 și trecerea la
realizarea exemplară a sarcinilor din
1985 și viitorul cincinal. Vom spri
jini și promova progresul
tehnic,
cercetarea științifică, ridicarea nive
lului calitativ al produselor, spori
rea gradului de valorificare a resur
selor materiale, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, gos
podărirea rațională a tuturor mijloa
celor materiale și bănești, în scopul
întăririi și dezvoltării continue
a
proprietății socialiste, a bogăției na
ționale.
Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că,
urmînd minunatul dumneavoastră
exemplu, vom acționa cu abnega
ție și dăruire, neprecupețind nici un
efort pentru traducerea în viață a
istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, pentru triumful so
cialismului
și
comunismului
în
scumpa noastră patrie,
Republica
Socialistă România".
„Dind glas celor mai vibrante sen
timente de adîncă stimă și profundă
satisfacție ale comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii din cetatea
înfloritoare a Băniei — se arată în
telegrama COMITETULUI MUNICI
PAL CRAIOVA AL P.C.R. — vă
adresăm, din adîncul inimii,
cele
mai călduroase felicitări cu prilejul
realegerii dumneavoastră în înalta
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.
Municipiul Craiova, asemenea tu
turor așezărilor țării, a cunoscut
profunde prefaceri revoluționare in
anii socialismului, dezvoltarea
lui
fără precedent fiind rezultatul con
tribuției dumneavoastră determinan
te, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, la stabilirea și
înfăptuirea Directivelor de dezvolta
re economicp-socială pentru care co
muniștii, toți oamenii muncii craioveni vă exprimăm din inimă cele
mai alese sentimente de dragoste și
prețuire, de înaltă recunoștință și
gratitudine.
Realegerea dumneavoastră,
mult
stimate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist
Român reprezintă, pentru noi, ase
menea întregii țări, garanția sigură
a înfăptuirii neabătute a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, a mersului ascendent
al patriei pe calea socialismului și
comunismului, a înfăptuirii progra
mului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și . de
înaintare spre comunism. Din ini
mă, vă dorim, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. multă
sănătate și putere de muncă, spre
binele și .fericirea întregului nostru
popor!".
„Cu cele mai alese gînduri și sen
timente, cu vie satisfacție și mindrie
patriotică, vă adresăm. _ in numele
tuturor comuniștilor și oamenilor
muncii — se arată în telegrama CEN
TRALEI INDUSTRIEI
CONFEC
ȚIILOR BUCUREȘTI — calde felici
tări cu prilejul reînvestirii dumnea
voastră, la al XIII-lea Congres al
partidului. în suprema funcție de
secretar general al partidului.
Prin tot ce ați făcut și faceți ca
viața noastră să capete noi valențe,

1

să fie mai bună, mai demnă și mai
frumoasă, ca România să ocupe un
loc de cinste în lume, istoria a în
scris personalitatea dumneavoastră
drept exemplu suprem de
slujire
fără preget, cu pilduitoare abnegație
a intereselor poporului, a cauzei so
cialismului și păcii.
Odată cu caldele noastre felicitări,
ne angajăm să acționăm cu răspun
dere, cu energie și spirit revoluțio
nar, să înfăptuim neabătut, strins
uniți in jurul partidului, al dumnea
voastră, conducătorul nostru înțelept
și clarvăzător, hotărîrile istorice ale
Congresului al XIII-lea al partidului
spre făurirea visului de aur al po
porului nostru — comunismul".

„în aceste momente de emoțio
nantă sărbătoare patriotică, prilejuite
de realegerea dumneavoastră în func
ția supremă de secretar general al
partidului, de înflăcărată manifestare
a dragostei, stimei și recunoștinței
cu care vă înconjoară întregul popor,
aducem un fierbinte omagiu activi
tății neobosite ce o desfășurați
în fruntea partidului și statului,
dumneavoastră, ctitorul României
socialiste, luptător înflăcărat pen
tru bunăstarea și fericirea întregii
noastre națiuni, pentru edificarea
socialistă a patriei, pentru triumful
idealurilor de pace, colaborare și
progres ale omenirii — se arată
în telegrama COMITETULUI DE
PARTID AL SECTORULUI 3 DIN
CAPITALĂ. Cu profundă mîndrie și
satisfacție ne exprimăm deplina și
unanima adeziune față de documen-

luționar pentru ca fiecare tinăr să
fie prin întreaga atitudine în muncă
și viața socială un factor tot mai
activ în marea operă de făurire a
civilizației socialiste și comuniste pe
pămîntul scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România".
„împreună cu toți fiii țării, noi, co
muniștii lucrători ai ogoarelor — se
arată in telegrama COMITETULUI
DE PARTID AL ÎNTREPRINDERII
AGRICOLE DE STAT PREJMER,
JUDEȚUL BRAȘOV — ne exprimăm
nemărginita bucurie, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
față de realegerea dumneavoastră în
suprema funcție de secretar general
al partidului. Permiteți-ne să vă adresăm din toată inima calde feli
citări, urări de viață lungă, în de
plină sănătate și putere de muncă,
spre binele și înălțarea patriei pe noi
culmi de progres și civilizație.
Avînd mereu în față exemplul
dumneavoastră de dăruire binelui și
fericirii poporului român, ne anga
jăm să nu precupețim nimic pentru
a smulge pămîntului roade cît mai
bogate, în orice condiții de climă.
Vom acționa cu toată puterea noas
tră de muncă pentru a transforma
în fapte sarcinile ce revin din hotă
rîrile istorice ale Congresului al
XIII-lea al partidului".

„Realegerea dumneavoastră — cel
mai înțelept și iubit fiu al clasei
noastre muncitoare, al poporului ro
mân, eminent revoluționar și stră
lucit conducător de partid și de stat

„în această toamnă de aur, cînd
întregul partid și popor a dezbătut
și adoptat hotăriri de importanță ca
pitală pentru destinele României so
cialiste, COMITETUL ORĂȘENESC
AL FEMEILOR DIN ORAȘUL SĂVENI, județul Botoșani,
a primit
vestea realegerii dumneavoastră în
funcția supremă de secretar general
al partidului nostru cu nețărmurită
bucurie și satisfacție, văzînd în aceasta împlinirea
dorinței întregii
națiuni române de a avea în frunte
pe cel mai iubit fiu al ei. Realege
rea dumneavoastră în fruntea parti
dului și a țării este o garanție că
marile noastre speranțe, marile noas
tre năzuințe pentru viitor vor fi
împlinite".
„Alături de întregul nostru popor
— se arată în telegrama CONSILIU
LUI DE CONDUCERE AL PROCU
RATURII REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMANIA —- considerăm reale
gerea dumneavoastră în înalta func
ție de secretar general al partidului
— expresie a voinței
fierbinți și
unanime a tuturor comuniștilor și
cetățenilor țării — cea mai sigură
garanție pentru înfăptuirea exem
plară a hotărîrilor istorice adoptate)
de Congresul al XIII-lea al parti
dului, pentru ridicarea României pe
noi culmi de progres și civilizație,
chezășia apărării ferme a indepen
denței și suveranității patriei, a
mersului neabătut pe drumul socia
lismului și comunismului, certitudi
nea unui viitor măreț și luminos
pentru întreaga națiune. întregul

vi le purtăm, recunoștința față de
contribuția dumneavoastră esențială
la progresul țării din ultimele două
decenii — cele mai bogate în împli
niri — vă asigurăm, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
de atașamentul nostru profund și de
plin la întreaga politică internă și
externă a partidului și statului nos
tru.
Vă încredințăm, totodată, că vom
face totul pentru ca, asigurînd cu
noașterea și însușirea deplină de că
tre toți comuniștii a tezelor și idei
lor de excepțională semnificație is
torică înscrise în marile sarcini ce
ne revin, să ne aducem astfel o con
tribuție tot mai de seamă la progre
sul și prosperitatea României socia
liste".
„în acest ceas important al isto
riei, cînd întregul Congres, și în gînd
cu el întregul partid, v-au reales în
înalta funcție de secretar general al
partidului, noi, toți cei ce muncim
pentru pregătirea noilor detașamen
te de activiști de partid și de stat,
am trăit momente de adevărată vi
brație sufletească, de satisfacție si
împlinire, apreciind că reînvestirea
dumneavoastră în funcția de secre
tar general al partidului va duce la
întărirea în continuare a legăturii
dintre partid și popor, la deplina
identitate între interesele fundamen
tale ale națiunii noastre socialiste și
activitatea partidului, la unirea tutu
ror forțelor sociale, a coeziunii în
tregii noastre societăți în măreața
operă de edificare a socialismului și

revin Băncii Naționale din istoricele
documente aprobate de Congresul al
XIII-lea' al partidului.
Ne angajăm să nu precupețim nici
un efort pentru perfecționarea activi
tății bancare, respectarea ordinii și
disciplinei în fiecare unitate econo
mică, în vederea realizării politicii
partidului și statului nostru in do
meniul creditului și circulației bă
nești, pentru aplicarea în cele mai
bune condiții a mecanismului econo
mico-financiar".

„Comuniștii, toți oamenii muncii
de la Stațiunea pentru mecanizarea
agriculturii din orașul Chișineu-Criș,
județul Arad, dau glas bucuriei și
entuziasmului lor în consens cu hotărîrea Congresului al XIII-lea al
Partidului Comunist Român privind
realegerea dumneavoastră în înalta
funcție de secrețar general al parti
dului.
împreună cu întreaga țară — se
arată în telegrama CONSILIULUI
OAMENILOR MUNCII DE LA
S.M.A. CHIȘINEU-CRIȘ — trăim in
tens clipa prezentului șl ne angajăm
să înfăptuim neabătut hotărîrile adoptate de Congresul al XIII-lea al
Partidului Comunist Român, chezășie
sigură de bunăstare și fericire a în
tregului popor român".
„Colectivul de oameni ai muncii
din INSTITUTUL NAȚIONAL PEN
TRU CREAȚIE ȘTIINȚIFICA ȘI
TEHNICA, purtînd în inimi recu
noștința fierbinte față de munca
dumneavoastră neobosită pusă în

• Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, personalitate de înalt prestigiu

și autoritate a vieții politice contemporane, in fruntea partidului — un act politic

de o importanță fundamentală, in deplină concordanță cu interesele vitale ale clasei
muncitoare, ale întregului popor

• Angajare puternică, in spirit revoluționar, a tuturor forțelor națiunii noastre
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru

a crea condiții înfăptuirii exemplare a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului,

a obiectivelor strategice ale desăvîrșirii construcției socialiste și inaintării României

pe drumul comunismului
tele și hotărîrile adoptate de cel de
al XIII-lea Congres al partidului —
eveniment politic de importanță
crucială pentru înaintarea noastră
fermă pe calea socialismului și co
munismului și indisolubil legat de
cutezătoarea dumneavoastră gîndire
științifică și acțiune revoluționară,
puse în slujba edificării socialiste a
patriei, creșterii bunăstării materiale
și spirituale a întregii noastre na
țiuni.
Asemenea întregului partid și po
por, comuniștii, toți oamenii muncii
din sectorul 3 al Capitalei sînt ferm
hotărîți să acționeze cu toată ener
gia și capacitatea creatoare pentru
realizarea exemplară a sarcinilor de
plan pe acest an și pe întregul cin
cinal, pentru înfăptuirea istoricelor
hotăriri ale Congresului al XIII-lea
al partidului, care vor ridica Româ
nia la un nivel superior de dezvol
tare și civilizație, pe
culmile
luminoase ale comunismului".

„Oamenii muncii din Combinatul
metalurgic Cîmpia Turzii, în frunte
cu comuniștii, alături de întregul
nostru popor — se subliniază în tele
grama COMITETULUI DE PARTID
DE LA COMBINATUL METALUR
GIC CÎMPIA TURZII — au trăit din
nou, în aceste zile, momente emoțio
nante, de o îndreptățită mîndrie pa
triotică, prilejuite de realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta
funcție de secretar general al parti
dului — realegere care exprimă aprecierea unanimă a calităților dum
neavoastră de eminent conducător,
om politic, înflăcărat patriot, mili
tant neobosit pentru afirmarea nobi
lelor idealuri ale păcii și progresului
în întreaga lume.
în aceste clipe înălțătoare, senti
mentele noastre pline de recunoș
tință și aleasă stimă se îndreaptă
spre dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, felicitindu-vă cu multă căldură și din toată
inima, urîndu-vă multă sănătate și
putere de muncă pentru a conduce
pe mai departe destinele țării noas
tre spre cele mai înalte culmi de
progres și civilizație, ale victoriei so
cialismului și comunismului in pa
tria noastră".

„Tinerii din această străveche ce
tate a culturii și civilizației româ
nești, care în anii construcției socia
liste, mai ales după Congresul al
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân, a cunoscut o înflorire fără pre
cedent — se arată în telegrama CO
MITETULUI MUNICIPAL IAȘI AL
U.T.C. — își exprimă imensa bucu
rie și totala satisfacție față de reale
gerea dumneavoastră în suprema
funcție de secretar general al parti
dului, garanție sigură a împlinirii
tuturor aspirațiilor de progres și
prosperitate ale poporului nostru.
Profund mobilizați de grija perma
nentă a conducerii superioare de
partid, ne angajăm să nu precupețim
nici un efort pentru a ne ridica la
înălțimea tradițiilor de muncă și
luptă ale tineretului, să contribuim
cu mai multă dăruire și spirit revo

— de către cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului în fruntea Parti
dului Comunist Român reprezintă
suprema garanție și chezășia sigură
a dezvoltării permanente a rolului
conducător al partidului în toate
domeniile vieții economice și socia
le, a înaintării neabătute a poporu
lui nostru pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre co
munism — se subliniază în telegra
ma MINISTERULUI TURISMULUI.
Ne angajăm în fața dumneavoas
tră, cu fermitate și răspundere, să
acționăm ca adevărați revoluționari,
hotărît și cu abnegație, pentru eli
minarea neajunsurilor ce mai exis
tă în munca noastră, să muncim cu
toată energia și priceperea, pentru în
deplinirea exemplară a hotărîrilor
Congresului al XIII-lea al partidului,
a sarcinilor ce ne revin în anul 1934 și
în viitor, cu privire la dezvoltarea și
modernizarea turismului românesc,
pentru creșterea substanțială a apor
tului valutar al turismului româ
nesc, pentru valorificarea superioa
ră a potențialului stațiunilor balneoclimatice, pentru creșterea roiului
educativ și prestigiului turismului
românesc, pentru realizarea unui
turism competitiv la nivelul cerin
țelor și exigențelor internaționale,
pe linia înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism".

„Cu sentimente de vibrantă mîn
drie patriotică, de profundă și alea
să cinstire — se arată în telegrama
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN COVASNA — am trăit mo
mentul emoționant al reînvestirii
dumneavoastră în funcția supremă
de secretar general al Partidului Co
munist Român de către istoricul
Congres al XIII-lea, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
fiu credincios și devotat al partidu
lui, patriot înflăcărat, strălucit stra
teg și ctitor al României moderne,
consecvent revoluționar și înțelept
vizionar al profundelor transformări
ale lumii contemporane, proeminen
tă personalitate a vieții internațio
nale,
luptător
statornic
pentru
triumful cauzei progresului, civiliza
ției și păcii pe planeta noastră.
în aceste momente de mare sărbă
toare pentru întreaga națiune, glo
durile noastre de înaltă gratitudine,
ale tuturor fiilor acestor plaiuri, indi
ferent de naționalitate, se îndreaptă
către Partidul Comunist Român,
către dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, și vă aducem
prinosul nostru de recunoștință pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți
pentru dezvoltarea multilaterală și
armonioasă a patriei, pentru bună
starea materială și spirituală a în
tregului nostru popor, care, stăpîn
pe destinele sale, într-o țară liberă,
independentă și prosperă, avînd un
cirmaci înțelept, își făurește pro
pria istorie așa cum el o dorește".

nostru popor vede în strălucita
dumneavoastră personalitate gînditorul genial și revoluționarul de
excepție, ctitorul de țară nouă, pu
ternică și modernă, comunistul de
cea mai înaltă omenie care, de-a
lungul întregii sale vieți, a dovedit
că nu are un țel mai înalt decît
libertatea, independența și măreția
patriei noastre, prosperitatea și fe
ricirea poporului român.
Urmînd exemplul dumneavoastră
luminos de muncă și viață, animați
de spirit revoluționar, ne angajăm
solemn să ne îndeplinim în mod exemplar toate sarcinile ce ne revin
din magistralul Raport, din istorice
le documente adoptate de Congres,
din indicațiile dumneavoastră de
inestimabilă valoare teoretică și
practică pentru organele procuratu
rii, să milităm neabătut pentru per
fecționarea întregii noastre activități,
să acționăm permanent pentru pro
movarea adevărului și dreptății, pen
tru înlăturarea oricăror abuzuri, în
tărirea ordinii și respectarea legali
tății socialiste".

„Cu prilejul realegerii, prin voința
unanimă a partidului și poporului,
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, comuniștii, toți
oamenii muncii — se spune în tele
grama CONSILIULUI UNIC AGRO
INDUSTRIAL DE STAT ȘI COOPE
RATIST FĂRĂU, JUDEȚUL ALBA
— vă transmit calde și respectuoa
se felicitări, bucuria lor nemărginită
și entuziasmul unanim, sentimen
tele de nețărmurită
dragoste
și
profund devotament față de cel mai
iubit și prețuit fiu al națiunii româ
ne, erou între eroii de renume ai
neamului, suflet din sufletul aces
tui popor, inimă veșnic vie a țării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul strălucit al partidului și sta
tului nostru, militant neobosit pen
tru afirmarea nobilelor idealuri ale
păcii și progresului în întreaga lume.
Realegerea
dumneavoastră
în
înalta funcție de secretar general al
partidului cimentează unitatea de
nezdruncinat a întregului nostru po
por în jurul partidului, al secretaru
lui său general și constituie chezășia
înaintării României pe noi trepte de
progres și civilizație, a victoriei so
cialismului și comunismului în patria
noastră".

în telegrama COMITETULUI DE
PARTID ȘI CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE LA COMBI
NATUL DE PRODUSE SODICE GO
VORA se arată: „Cu prilejul reînves
tirii dumneavoastră în cea mai înal
tă funcție a partidului, prin voința
fierbinte a comuniștilor, a întregului
nostru popor, vă adresăm în nu
mele tuturor comuniștilor, tuturor
oamenilor muncii cele mai calde și
mai sincere felicitări și urări de să
nătate și putere de muncă pentru a
ne călăuzi și pe mai departe cu ace
eași înțeleaptă clarviziune pe drumul
luminos al socialismului și comunis
mului.
Manifestîndu-ne și cu acest minu
nat prilej sentimentele cele mai fier
binți, de aleasă stimă și prețuire ce

comunismului — se arată în telegra
ma CONSILIULUI
DE CONDU
CERE ȘI A COMITETULUI DE
PARTID AL ACADEMIEI „ȘTEFAN
GHEORGHIU".
Vă asigurăm și de această dată,
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că monumentala dumneavoastră ope
ră teoretică, ideologică și politică,
ca și activitatea practică pe care o
desfășurați, reprezintă pentru noi
izvorul nesecat al întregii munci, fa
rul călăuzitor în îndeplinirea înalte
lor răspunderi pe care ni le-ați
încredințat.
împreună cu întregul partid și cu
toți fiii țării, vă încredințăm, mult
stimate tovarășe secretar general, că
noi, comuniștii de la Academia „Ște
fan Gheorghiu", vom face totul pen
tru ca gîndirea dumneavoastră revo
luționară să fie profund însușită de
activul de partid ce învață în aceas
tă instituție, aducîndu-ne contribu
ția plină de abnegație la înfăptuirea
cu succes a obiectivelor stabilite de
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului, la înaintarea fermă a Româ
niei pe drumul progresului și civi
lizației socialiste și comuniste".
„în aceste zile de aleasă sărbătoa
re care se vor înscrie pentru tot
deauna în istoria de aur a multi
milenarei noastre existențe, comu
niștii, toți oamenii muncii își în
dreaptă gîndurile către
dumnea
voastră, cu profundă dragoste și re
cunoștință, cu deosebită stimă și
prețuire și vă adresează,
mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cele mai calde felicitări pentru re
alegerea dumneavoastră în suprema
funcție de secretar general al parti
dului — se subliniază în telegrama
adresată de COMITETUL
MUNI
CIPAL CALARAȘI AL P.C.R.
Iată temeiul pentru care în ini
mile și conștiințele noastre stăpînește marea bucurie prilejuită de
realegerea dumneavoastră in funcția
supremă de secretar
general
al
partidului, întemeiată pe convinge
rea că gloria României socialiste se
va înălța necontenit prin
gloria
partidului care v-a dorit,
iubite
conducător, în continuare, la cirma
sa. Noi, comuniștii, toți oamenii
muncii din municipiul Călărași, tînăra „cetate de foc" a țării, facem
legămînt solemn că vom urma
neabătut partidul, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, in înfăptuirea celor mai
cutezătoare obiective, definite cu
clarviziune în documentele adoptate
de Congres, care vor da strălucire
acestei etape ce cu aleasă cinstire
o numim «Epoca Ceaușescu»".
„Comuniștii, toți oamenii muncii
de
la
BANCA NAȚIONALA A
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA își exprimă entuziasmul și sa
tisfacția deplină pentru realegerea
dumneavoastră în funcția supremă
de conducere a partidului.
Cu acest prilej, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, do
rim să vă asigurăm că vom acționa
cu abnegație și dăruire revoluționară
pentru îndeplinirea sarcinilor ce

slujba propășirii patriei noastre so
cialiste, împreună cu întregul nostru
popor, își exprimă marea bucurie și
deplina satisfacție pentru realegerea
dumneavoastră în înalta funcție de
secretar general al Partidului Co
munist Român.
Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom depune toate eforturile pen
tru a ridica activitatea noastră pe
trepte tot mai înalte, vom munci cu
abnegație, pasiune și devotament
fierbinte pentru ca realizările Insti
tutului național pentru creație ști
ințifică și tehnică să răspundă exi
gențelor dumneavoastră, contribuind
cu toate forțele la îndeplinirea gran
dioaselor sarcini trasate de Congre
sul al XIII-lea".
în telegrama COMITETULUI OR
GANIZAȚIEI DE PARTID A APARATULUI C.C. AL P.C.R. se
spune : „Cu prilejul remarcabilu
lui eveniment al realegerii dum
neavoastră în funcția supremă de
secretar general al Partidului Co
munist Român, îngăduiți-ne să vă
adresăm, cu cele mai alese senti
mente de bucurie, stimă și profundă
mîndrie patriotică, în numele comu
niștilor organizației de partid a Apa
ratului C.C. al P.C.R., cele mai calde
felicitări, împreună cu urările noas
tre de multă sănătate, deplină și
rodnică putere de muncă, pentru a
conduce poporul român cu aceeași
clarviziune în munca și lupta de în
făptuire a Programului partidului, a
istoricelor hotăriri ale Congresului al
XIII-lea.
Reprezintă pentru noi toți un mare
privilegiu de a avea ca perma
nent și exemplar model remarca
bila și strălucita dumneavoastră per
sonalitate, consecvența cu care mili
tați pentru transpunerea în viață a
politicii partidului nostru, de a ne
orienta și conduce permanent după
prețioasele dumneavoastră indicații,
de a munci cu patos și dăruire pen
tru a răspunde cerințelor și exigen
țelor adresate activiștilor de partid,
tuturor organelor și organizațiilor de
partid.
Dorim să vă asigurăm și cu acest
prilej, mult stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că toți comuniștii orga
nizației noastre nu au țeluri mai mă
rețe decît acelea de a contribui la
realizarea politicii interne și externe
a partidului și statului nostru, de a
munci cu devotament, slujind în
orice împrejurări interesele poporu
lui, ale patriei, ale socialismului și
comunismului.
La începutul unei noi etape de
muncă, avînd perspectiva însuflețitoarelor prevederi ale documentelor
Congresului al XIII-lea, rod al gîndirii dumneavoastră creatoare, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, aprobate cu entuziasm de
toți comuniștii, de întregul popor,
vă exprimăm totalul și caldul nostru
atașament la cauza partidului, căreia
îi dedicați genialul dumneavoastră
talent politic, toate eforturile crea
toare, pentru care militați cu strălu
cire, neobosită pasiune și devota

ment, cu neasemuită consecvență re
voluționară".

în telegrama COMITETULUI DE
PARTID AL SECTORULUI AGRI
COL ILFOV se arată : „Cu cele mal
alese gînduri și sentimente, comuniș
tii, oamenii muncii, toți locuitorii
sectorului agricol Ilfov vă aduc, cu
prilejul reînvestirii dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, în înalta funcție de secre
tar general al Partidului Comunist
Român, prinosul recunoștinței, stimei
și prețuirii. Acest act politic funda
mental al existenței și devenirii na
țiunii române constituie pentru noi
chezășia îndeplinirii cu succes a is
toricelor documente adoptate de Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, care vor asigura îm
plinirea celor mai înalte idealuri
și aspirații de independență, libertate,
progres și prosperitate ale poporului
nostru, ridicarea patriei pe cele mai
înalte culmi de civilizație, mersul
ferm al societății românești spre ză
rile luminoase ale comunismului.
Cu certitudinea că
progresul șl
prosperitatea continuă a patriei își
găsesc o elocventă întruchipare în
activitatea dumneavoastră eroică,
mult iubite și stimate conducător,
strins uniți în jurul partidului, ne
exprimăm, toți cei care trăim și
muncim pe teritoriul sectorului agri
col Ilfov, legămîntul solemn de a vă
urma neabătut în edificarea celei
mai cutezătoare izbînzi din întreaga
istorie a patriei, societatea socialistă
multilateral dezvoltată, care va purta
peste veacuri însemnele strălucite
ale acestei etape, ce o numim cu
aleasă
cinstire „Epoca
Nicolae
Ceaușescu". Exprimîndu-ne încă o
dată nețărmurita bucurie și satisfac
ție pentru reînvestirea dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, vă adresăm, mult
iubite și stimate conducător, cele mai
calde urări de sănătate, fericire, pu
tere de muncă și viață lungă alături
de tovarășa Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de renume
mondial, spre binele și fericirea pa
triei, a eroicului nostru popor".
în telegrama COMITETULUI DE
PARTID DE LA ÎNTREPRINDEREA
DE UNELTE ȘI SCULE BRAȘOV se
subliniază : „Comitetul de partid, toți
comuniștii dih unitatea noastră, ase
menea întregului popor, au primit
cu vie satisfacție realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, chezășie sigură a înfăp
tuirii neabătute a obiectivelor Pro
gramului partidului, pentru progre
sul continuu al patriei noastre socia
liste, pentru înălțarea ei pe cele mai
înalte culmi de progres și civilizație.
Afirmîndu-ne încă o dată adeziu
nea deplină și devotamentul ne
țărmurit față de politica internă șl
externă a partidului și statului nos
tru, vă încredințăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, că,
urmînd însuflețitorul dumneavoastră
exemplu, vom acționa cu fermitate
și înaltă răspundere comunistă pen
tru înfăptuirea neabătută a hotărîri
lor Congresului al XIII-lea al parti
dului, a indicațiilor și îndemnurilor
adresate, pentru a spori tot mai mult
contribuția noastră la înflorirea pa
triei noastre socialiste și înaintarea
ei fermă spre comunism".

„Comuniștii, toți oamenii muncîl
din INSPECTORATUL GENERAL
DE STAT PENTRU INVESTIȚIICONSTRUCȚII, în deplin consens de
cuget și simțire cu întreaga noastră
națiune, vă adresează din toată ini
ma, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde
felicitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră în înalta funcție de se
cretar general al partidului, convinși
că aceasta reprezintă garanția cea
mai sigură a înfăptuirii neabătute
a politicii partidului de înflorire și
înaintare continuă a patriei pe calea
luminoasă a socialismului și comu
nismului.
Exprimîndu-ne încă o dată totala
adeziune la magistralul Raport pe
care dumneavoastră, mult iubite și
stimate, tovarășe Nicolae Ceaușescu,
l-ați prezentat Congresului, precum
și la celelalte documente programa
tice pe care le-a adoptat marele fo
rum al comuniștilor, dăm glas hotărîrii nestrămutate a comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii din Inspec
toratul General de Stat pentru Investiții-Construcții de a acționa cu
abnegație și
răspundere
pentru
transpunerea în viață a obiectivelor
și orientărilor cuprinse în documen
tele Congresului al XIII-lea al
partidului, aducînd astfel, împreu
nă cu întregul popor, o contribuție
tot mai mare la ridicarea neconte
nită a țării spre noi culmi de progres
și civilizație, pentru asigurarea bu
năstării și fericirii întregii noastre
națiuni".
„Moment de importanță deosebită
pentru destinele contemporane ale
patriei, cu adînci rezonanțe în ini
mile și conștiința întregii națiuni,
realegerea
dumneavoastră,
mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, cel mai iubit și devotat
fiu al poporului nostru, remarcabilă
personalitate a lumii contemporane,
în funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român
constituie chezășia statornică a viito
rului nostru fericit și, totodată, oma
giul profund al fiilor patriei pentru
atașamentul
și dăruirea fără de
margini cu care v-ați dedicat sluji
rii cauzei partidului și poporului,
idealurilor sale de libertate, inde
pendență, prosperitate și progres —
se subliniază în telegrama trimisă de
CONSILIUL JUDEȚEAN AL SINDI
CATELOR ALBA.
Vă asigurăm că tot ce are mai de
preț muncitorimea județului nostru,
munca plină de avînt și devotamen
tul nostru nestrămutat față de partid
și față de cauza nepieritoare a so
cialismului, vor fi consacrate fără
preget înfăptuirii hotărîrilor istorice
ale Congresului al XIII-lea al parti
dului, constituind dovezile faptice
ale prețuirii și gratitudinii noastre
pentru grija plină de umanism ce o
purtați vieții și prosperității oame
nilor, înălțării patriei pe noi culmi
de progres și civilizație".

*
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Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
(Urmare din. pag. I)

pra întregului complex de proble
me referitoare la armamentele nu
Domnule președinte,
cleare și cosmice. Reluarea trata
tivelor dintre Uniunea Sovietică și
în viața internațională s-a ajuns
Statele Unite ale Americii va con
— îndeosebi în ultimii ani — la o
stitui un factor important pentru
încordare deosebită. Se poate spu
dezarmare și pace.
ne că niciodată de la terminarea
Întrucît rachetele cu rază medie
celui de-al doilea război mondial,
de acțiune privesc, în primul rînd,
j omenirea nu s-a aflat într-o asețările europene, apreciem că este
■ menea situație gravă. La aceasta
necesar ca statele de pe continen
1 a contribuit, îndeosebi, intensifitul nostru — în primul rînd țările
: carea cursei înarmărilor, și în pri
din N.A.T.O. și ale Pactului de la
mul rînd a celor nucleare, ceea ce
Varșovia — să nu adopte o poziție
a făcut ca pe continentul european
de așteptare, ci să participe într-o
și în întreaga lume să se acumu
leze uriașe arsenale de arme, care ■ formă corespunzătoare la negocie
rile pentru realizarea unui acord
; ar putea distruge de cîteva ori înprivind eliminarea armelor nuclea
i treaga omenire. Este pusă, astfel, în
re din Europa. în acest context,
: pericol însăși existența vieții, a
apreciem că Declarația comună
t civilizației pe planeta noastră. Porromâno-elenă, de la sfîrșitul anu
t nind de la toate acestea, noi aprelui trecut, a constituit o acțiune
J ciem că problema fundamentală a
izyorîtă din x răspunderea față de
epocii noastre este oprirea cursei
soarta popoarelor noastre, a păcii
înarmărilor și trecerea-la dezarma
re, în primul rînd la dezarmare ? în Europa și în lume.
Acordăm o atenție deosebită si
nucleară, înlăturarea primejdiei ț
de război, apărarea păcii și vieții * tuației din Balcani, România —•
care are relații bune cu toate ță
Ș popoarelor.
rile din Balcani — se pronunță
Ne preocupă în mod deosebit
ferm pentru dezvoltarea unei largi
situația gravă care s-a creat în Eucolaborări bilaterale și multilate
i ropa. Considerăm că este necesar
rale în această regiune, pentru so
să se facă totul pentru a se opri
luționarea pe calea tratativelor a
amplasarea rachetelor nucleare atuturor problemelor care mai
mericane cu rază medie de acțiu
există între unele țări balcanice,
ne în unele state vest-europene și
pentru transformarea Balcanilor
a contramăsurilor nucleare luate
într-o zonă a bunei vecinătăți, a
de către Uniunea Sovietică și une
păcii și colaborării, fără arme nu
le țări socialiste din Europa, pen
cleare și fără baze militare străi
tru eliminarea rachetelor cu rază
ne. Susținem, în același timp,
medie de pe continentul european
crearea unor asemenea zone în
și, apoi, a tuturor armelor nuclea
nordul și centrul Europei, precum
re. De asemenea, considerăm că
și în alte părți ale lumii.
este necesar să se oprească orice
Apreciem că este în interesul
acțiune de folosire a spațiului cos
profund al păcii și securității în
mic în scopuri militare, să se ajun
Balcani să fie intensificate efor
gă la o reglementare generală a
turile pentru rezolvarea pe cale
folosirii Cosmosului, de diferite
politică a problemei Ciprului. Ne
țări, în scopuri pașnice. Salutăm
exprimăm speranța că, în cadrul
faptul că, recent, Uniunea Sovieti
convorbirilor indirecte care au loc
că și Statele Unite ale Americii au
sub egida secretarului general al
căzut de acord să inițieze noi con
O.N.U., se va ajunge la o soluție
vorbiri în scopul realizării de în
corespunzătoare a acestei proble
me, care să asigure conviețuirea
țelegeri reciproc acceptabile asu

pașnică a celor două comunități
cipriote.
Acordăm, totodată, o mare în
semnătate desfășurării Conferin
ței de la Stockholm, care consti
tuie un prilej important pentru
continuarea contactelor și pentru
discutarea căilor și mijloacelor în
vederea realizării măsurilor de
încredere și securitate, de dezar
mare, inclusiv în problema arma
mentelor nucleare. Considerăm, de
asemenea, că este necesar să se facă
totul pentru realizarea unui acord
corespunzător la Viena, în cadrul
negocierilor pentru reducerea ar
mamentelor și a efectivelor mili
tare în centrul Europei.
România militează activ pentru
soluționarea pe cale pașnică, prin
tratative, a tuturor problemelor
litigioase dintre state. în acest
'spirit ne .pronunțăm țernț pentru
o Conferință internațională pentru
Orientul Mijlociu, cu participarea
tuturor statelor interesate, în ve
derea rezolvării problemelor din
această regiune, în primul rînd a
problemei palestiniene, pe baza
dreptului poporului palestinian la
autodeterminare și la realizarea
unui stat propriu, independent.
Apreciem, de asemenea, că tre
buie să se pună capăt războiului
dintre Iran și Irak, să se treacă
la soluționarea pe cale politică,
prin tratative, a problemelor din
tre aceste două state.
Sîntem profund preocupați de
situația economică gravă existentă
în lume, de adîncirea decalajelor
dintre țările bogate și țările
sărace.
Tratativele purtate pînă
acum, sub denumirea Nord-Sud,
nu au dus, de fapt, la nici un re
zultat real. Considerăm că țările
în curs de dezvoltare trebuie să-și
întărească solidaritatea și colabo
rarea, să acționeze mai unite pen
tru a-și stabili o strategie comună
în negocierile cu țările dezvoltate,
în vederea soluționării probleme
lor grave ale subdezvoltării, ale in
staurării noii ordini economice

mondiale. Soluționarea globală a
problemelor economico-financiare,
realizarea noii ordini economice
mondiale constituie o necesitate
obiectivă pentru depășirea crizei
economice actuale, pentru stabili
tatea economiei mondiale și dez
voltarea economică a tuturor sta
telor.
Rezolvarea problemelor com
plexe ale lumii contemporane cere
participarea activă la viața inter
națională a tuturor statelor, fără
deosebire de orînduire socială, și,
în mod deosebit, a țărilor mici și
mijlocii, care sînt direct interesate
într-o politică de colaborare, in
dependență și pace. Ne pronunțăm
pentru creșterea rolului Organi
zației Națiunilor Unite în via
ța internațională, în soluționa
rea democratică a tuturor proble
melor de care depinde asigurarea
păcii șî progresului popoarelor.
Doresc să subliniez, cu satisfac
ție, colaborarea bună dintre Româ
nia și Grecia, atât pe plan bilate
ral, cît și în cadrul O.N.U. și al
altor organisme internaționale și
să exprim convingerea că ea se va
amplifica și mai mult în viitor, în
interesul și spre binele popoarelor
noastre, al cauzei destinderii, în
țelegerii și păcii în Balcani, în
Europa și în întreaga lume.

Domnule președinte,
încredințat că vizita pe care o
faceți în România se va înscrie
ca o nouă contribuție la întărirea
prieteniei și colaborării românoelene, doresc să toastez :
— Pentru dezvoltarea bunelor
relații dintre țările și popoarele
noastre !
— Pentru progresul și prosperi
tatea poporului elen prieten !
— Pentru sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte !
— Pentru pace și colaborare în
întreaga lume !
— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! (Vii aplauze).

Toastul președintelui Constantin Karamanlis
(Urmare din. pag. I)

tuație nouă în spațiul balcanic,
avînd drept caracteristică princi
pală conviețuirea pașnică și rodni
că a popoarelor sale. Am perma
nenta convingere că această coo
perare ar trebui nu numai să fie
continuată, dar să se și extindă
pentru binele peninsulei noastre
și pentru pace în general.
Contrar însă cu ceea ce se în
tâmplă
în
regiunea
noastră,
domnule președinte, situația in
ternațională
evoluează
într-un
mod cu totul îngrijorător. Răz
boaie locale, războaie civile și,
mai ales, tensiunea care do
mină în ultima vreme viața
internațională, zguduie Universul
și amenință pacea lumii. De
sigur, omenirea a trăit și în
trecut situații asemănătoare care
au condus la cunoscutele confrun
tări sîngeroase. însă niciodată nu
a întîmpinat pericolul unui dezas
tru nuclear. Și acest pericol îl cu
noaștem cu toții — și toți dorim
să-l evităm. Pentru că nu cred că
există om, popor sau chiar guvern
care să dorească un astfel de
război. însă îl întâmpinăm într-un
climat de confuzie totală și peri
culoasă, care nu ne permite prac
tic să-l avem sub control.
Oamenii, care se neliniștesc pe
drept cuvînt pentru această stare
și își manifestă în diferite mo
duri neliniștea lor, trebuie — și
au dreptul — să fie informați des
pre natura și proveniența acestui
pericol. Pentru că confuzia care îl
înconjoară ne îndepărtează de la
fondul problemei și amenință să
transforme această temă formida
bilă a păcii în temă de confrun
tare ideologică și de propagandă
internațională.
Din anul 1979, cînd a apărut
problema eurorachetelor, susțin
hotărît și insistent că unica cheie

pentru restabilirea destinderii și
apărarea păcii este echilibrul for
țelor la cel mai redus nivel posi
bil, avînd drept scop final dezar
marea completă a armelor nu
cleare.
Desigur că propunerile care se
fac din cînd în cînd în privința
înarmărilor pot să atenueze ten
siunea internațională și să limite
ze pericolele care amenință pacea.
Dar acestea nu conduc neapărat
Ia rezolvarea problemei, care,
după cum am spus, se bazează pe
echilibrul controlat al forțelor.
Pentru că, dacă există o inegali
tate și dacă această inegalitate se
va menține, neîncrederea recipro
că ce provoacă criza nu va dis
părea. Cel care se simte că este
în inferioritate este normal să fie
cuprins de neliniște și să încerce
să îndepărteze superioritatea celui
lalt, avînd drept rezultat ca cercul
vicios al escaladării înarmărilor
să continue.
Este evident că această stare
periculoasă care are în centrul
atenției problema critică a euro
rachetelor, se datorește neîncrede
rii reciproce ce domină viața in
ternațională, și în special relațiile
dintre Răsărit și Apus.
în jurul acestei probleme se des
fășoară, după cum este cunoscut,
discuții continue, fără rezultate.
Și aceste discuții devin sterile da
torită faptului că pe lîngă neîn
crederea reciprocă se mai adaugă
și lipsa bunei credințe și a cura
jului.
Zilnic se fac propuneri și contra
propuneri în jurul unei probleme
care pe de o parte este mare, iar pe
de alta este simplă. Pentru că pro
tejarea păcii prin diminuarea și
echilibrarea armamentului și a
■ înarmărilor, în general, nu este —
așa cum am spus de mai multe ori
— o problemă metafizică ; este o
problemă reală care se supune

controlului și voinței noastre.
Dacă cele două coaliții și mai ales
cele două supraputeri vor fi con
știente de răspunderile lor și s-ar
elibera de neîncrederea reciprocă,
vor găsi ușor calea prin care să
protejeze pacea. Și primul pas
poate și trebuie să fie reluarea
imediată și sinceră a dialogului.
Deja este încurajator faptul că se
programează întîlniri care vor da
posibilitatea să se deschidă dru
mul pentru acest dialog.
O altă problemă mare în legă
tură cu soarta omenirii este inega
litatea între Nord și Sud. Inegali
tate economică, socială și cultura
lă, care devine continuu tot mai
periculoasă, pentru că, odată cu
trecerea vremii, săracii devin din
ce în ce mai săraci și mult mai
mulți. Această problemă tulbură
echilibrul economic și social al lu
mii și amenință indirect pacea —
și este timpul să se preîntâmpine
în mod serios și cu responsabilita
te acest lucru. Țările dezvoltate au
datoria să înțeleagă că nu numai
progresul lor, dar și securitatea lor
depind de promovarea economiei
țărilor în curs de dezvoltare.
în paralel însă, și țările în curs
de dezvoltare vor trebui să fie con
vinse că este necesar să se orga
nizeze în așa fel încît să poată va
lorifica ocaziile ce li se oferă și, în
special, să înceteze să concureze și
ele la înarmări.

Domnule președinte,
în afara problemelor mari pe
care le-am menționat mai sus, nu
este posibil ca cineva să nu ia în
considerație și cele ce se petrec în
regiunea mai largă a noastră —
care se întinde de la Mediterana
de răsărit pînă, chiar, în Asia Cen
trală — și care continuă să consti
tuie un cîmp vast de conflicte și
focare ce amenință pacea lumii.

Unul din aceste focare este și
tragedia din Cipru, care continuă
timp de zece ani și pentru care noi
grecii avem o deosebită sensibili
tate. Și este timpul ca comunitatea
internațională să-și dea seama de
răspunderile sale în această trage
die și să susțină activ și hotărît
eforturile secretarului general al
Organizației Națiunilor Unite pen
tru a găsi o rezolvare justă a aces
tei probleme.

La sosirea pe aeroportul Otopeni

Vizită protocolară
Președintele
Republicii
Elene,
Constantin Karamanlis, a făcut,
luni după-amiază, o vizită protoco
lară președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la Palatul Consiliului de
• Stat.

La sosire, numeroși bucureșteni aflați în Piața Republicii au întîm
pinat pe înaltul»oaspete grec cu
puternice aplauze, manifestindu-și
satisfacția pentru noul dialog româno-ele» la nivel înalt. •

întîlnirea dintre cei doi conducă
tori de stat, care a precedat con
vorbirile oficiale, a avut loc într-o
atmosferă de caldă cordialitate, în
spiritul tradiționalelor legături de
prietenie și colaborare dintre țările
și popoarele noastre.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din. pag. I)
profunda satisfacție de a se reîn
tâlni cu tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de a avea împreună un
nou schimb de păreri, afirmîndu-și
convingerea că înțelegerile la care
se va ajunge își vor găsi materia
lizarea în dezvoltarea pe mai de
parte a bunelor relații statornicite
între România și Grecia.
Președintele României a salutat
cu deosebită căldură vizita oficia
lă a președintelui Greciei în țara
noastră, subliniind că ea reprezin
tă un moment de importanță ma
joră în bogata cronică a raportu
rilor dintre cele două țări. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat încrederea că noul dialog cu
președintele Karamanlis va avea
rezultate rodnice, contribuind la
extinderea și aprofundarea colabo
rării pe multiple planuri dintre
Republica Socialistă România și
Republica Elenă.
Sub semnul dorinței comune de
a amplifica în continuare conlu
crarea reciproc avantajoasă româ
no-elenă a început schimbul de
păreri între cei doi președinți,
care prilejuiește o amplă analiză
a stadiului actual și a perspecti
velor colaborării dintre țările
noastre, precum și a problemelor
actuale ale vieții internaționale,

îndeosebi a celor referitoare la
situația din regiunea Balcanilor,
din Europa.
în cursul convorbirilor s-a apre
ciat cu satisfacție că raporturile
tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă
România și Republica Elenă s-au
extins în ultimii ani, datorită apli
cării acordurilor și măsurilor sta
bilite cu prilejul dialogurilor la
nivel înalt de la București și Ate
na. S-a exprimat dorința de a se
impulsiona colaborarea dintre cele
două țări pe tărîm economic, ast
fel încît aceasta să crească în pe
rioada următoare la nivelul bune
lor relații politice, corespunzător
posibilităților largi de care dispun
economiile naționale ale României
și Greciei, avantajelor create de
apropierea geografică.

în continuare, s-a procedat la
un schimb de păreri cu privire la
situația din Europa și din lume.
O atenție deosebită s-a acordat relațiilor dintre țările balcanice,
dezvoltării colaborării și dialogu
lui dintre ele, inclusiv la nivelul
cel mai înalt, în vederea creării
unei zone a păcii, bunei vecină
tăți, înțelegerii și conlucrării,
lipsită de arme nucleare. Cei doi
președinți au exprimat încrederea
că aprofundarea raporturilor din
tre țările balcanice, conlucrarea
lor multilaterală servesc interese
lor popoarelor din această regiune,
cauzei păcii și securității în Euro
pa și în lume.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de cordialitate, de sti
mă și înțelegere reciprocă.

Întîlnire de lucru
Luni după-amiază a avut loc o
întîlnire între ministrul afacerilor
externe al Republicii Socialiste
România, tovarășul Ștefan Andrei,
și ministrul de externe al Republicii
Elene, Yannis Haralambopoulos.
în acest cadru a fost examinat
stadiul aplicării înțelegerilor conve
nite cu prilejul întîlnirilor dintre
președintele Nicolae Ceaușescu și

președintele Constantin Karamanlis
și premierul Andreas Papandreu pri
vind dezvoltarea relațiilor politice,
creșterea și diversificarea schimbu
rilor comerciale, extinderea colabo
rării economice, precum și căile de
impulsionare a raporturilor românoelene în aceste domenii, a întăririi
conlucrării pe arena internațională.

Domnule președinte,
în lumea aceasta incoerentă și
descumpănită, care trece dintr-o
criză în alta, întîlnirea noastră de
astăzi prezintă — așa cum deja am
spus — o importanță deosebită.
Consider că țările noastre pot să
contribuie, în măsura posibilități
lor lor, nu numai la instaurarea
calmului în regiunea noastră, dar
și la limitarea pericolelor care amenință pacea mondială în gene
ral. Și vom putea reuși aceasta
dacă ne vom coordona eforturile și
vom folosi influența oriunde gla
sul nostru va putea fi auzit.
în acest efort, domnule pre
ședinte, contribuția dumneavoas
tră poate — așa cum a dovedit
pînă acum politica dumneavoastră
— să fie prețioasă. Pentru acest
motiv simt în plus o deosebită sa
tisfacție pentru întîlnirea noastră
de acum.
Cu convingerea că convorbirile
pe care le vom avea se vor dovedi
rodnice pentru viitorul țărilor
noastre, dar și pentru interesele
generale ale regiunii noastre, ridic
paharul :
— Pentru prosperitatea poporu
lui român prieten !
— Pentru sănătatea și fericirea
dumneavoastră personală, domnule
președinte, a doamnei Ceaușescu !
— Pentru prietenia celor două
popoare ale noastre ! (Vii aplauze).

La reședința rezervată președintelui Republicii Elene
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O nouă izbîndă a constructorilor
de pe șantierul „Porțile de Fier 11“

S-au finalizat lucrările
de închidere a Dunării
(în direct, de la Ostrovul Mare).
In aceste zile, cînd comuniștii, toți
oamenii muncii acționează cu abne
gație și dăruire pentru înfăptuirea
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidu
lui, aici, la Ostrovul Mare, pe
șantierul hidrocentralei Porțile de
Fier II, fazele de execuție se suc
ced rapid la toate punctele de lucru,
se ating ritmuri de muncă record.
Este și firesc. Impunătoarea con
strucție. ale cărei dimensiuni se am
plifică necontenit, se apropie de co

tele finale. De aproape două luni s-a
declanșat o acțiune de proporții im
presionante : închiderea Dunării,
faza II, S-au concentrat în acest loc
mii de oameni, sute de autobascu
lante de mare capacitate, utilaje de
înalt randament. Și au fost în tot
acest timp multe zile și nopți de
maximă încordare, de pilduitoare
fapte de muncă. După un program
dinainte și riguros stabilit, pînă in
cele mai mici detalii, într-o ordine
desăvirșită și printr-un susținut și
eroic efort, acești oameni minunați

După finalizarea lucrărilor de închidere a Dunării, faza a ll-a - un
succes de prestigiu al constructorilor de pe șantierul hidrocentralei Por
țile de Fier II - in curind se va deschide navigația prin ecluza româ
nească (în fotografie)
Foto : Sanda Radu

au durat metru cu metru o temelie
trainică în albia fluviului. Mii de
tone de materiale au fost transpor
tate și așezate în calea apelor, care
— e bine să se știe — i-a pus pe con
structori nu de puține ori la grele
încercări. Oamenii au știut însă
să-nvingă. Zeci de soluții tehnice
ingenioase — unele în premieră la
o asemenea lucrare — s-au finalizat
din mers. Și totul a decurs normal,
iar ieri, 26 noiembrie, în cronica șan
tierului s-a consemnat o mare izbindă : închiderea cursului milenar
al Dunării. în calea apelor stă de
acum un dig lung de 570 metri, care
încorporează peste 600 000 metri cubi
de piatră, balast și blocuri din be
ton. La care, desigur, mai trebuie
adăugat încă ceva : o imensă inves
tiție de inteligență, o exemplară dă
ruire. Din această zi, fluviul se va
supune și aici pentru totdeauna co
menzilor omului, care-i va smulge
lumină și putere.
Despre care anume dintre acești
destoinici constructori să scriem mai
întii ? Linul dintre ei este inginerul
Gheorghe Sălăgeanu, care s-a aflat
mereu in prima linie. A coordonat
întreaga acțiune de închidere a Du
nării. Vasta sa experiență, calmul si
ingeniozitatea pe care le-a dovedit
în cele mai dificile momente au dat
încredere in forța și capacitatea lor
tuturor celor care s-au aflat alături
de el cu ideea și cu fapta. Nici ingi
nerul Pavel Misaroș n-a avut multe
zile și nopți în șir prea multe clipe
de răgaz. Pretutindeni unde a fost
mai greu, unde s-a cerut curaj și
bărbăție, oamenii 1-att avut alături și
pe Mihai Taloescu, secretarul comi
tetului de partid. La rindul său,
șeful de coloană Duță M. Ion a ră
mas pe frontul de lucru 26 de ore
fără intrerupere, dar nici el n-a
spus că este prea obosit. Dorea, pre
cum toți ceilalți, ca lucrurile să
meargă bine, ca ritmul muncii să
crească mereu. Tot in prima linie au
lucrat buldozeristul Gheorghe Simion,
ionuț Filip și Ion Trușcă, maistrul
Gheorghe Crișmaru și inginerul Ion
Crăciunescu. Și incă mulți, mulți al
ții. Ei toți, indiferent de nume și
locul unde s-au aflat, au fost niște
adevărați eroi. Așa a fost posibilă
izbinda.
Odată încheiată această importan
tă fază în realizarea marelui obiec
tiv, aici, la Porțile de Fier II. vor
urma, la scurt timp, două premiere :
începerea navigației prin ecluza
românească și conectarea primei
turbine la sistemul energetic națio
nal. Așadar, in curind, o nouă stea
se va aprinde in constelația energe
ticii românești. încă o trainica îm
plinire dintr-un timp măreț, pe care
cu mîndrie il numim
„Epoca
Ceaușescu".

Virqillu TATARIJ
corespondentul

„Scinteii"

Materiile prime și resursele
energetice - superior valorificate,
riguros economisite!
La întreprinderea „Sintcrom" din
Cluj-Napoca, una dintre unitățile
moderne ale industriei noastre con
structoare de mașini, se realizează
o gamă largă de produse pentru
noile tipuri de autoturisme, trac
toare, mijloace electronice de auto
matizare și alte produse de înaltă
tehnicitate, intens solicitate de eco
nomia națională și la export. Acționind în spiritul sarcinilor subli
niate in Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al partidului, al
celorlalte documente adoptate de
înaltul forum al comuniștilor ro
mâni, colectivul întreprinderii acor
dă in aceste zile o atenție deo
sebită identificării unor noi căi de
acțiune pentru înnoirea și moder
nizarea producției, pentru valorifi
carea superioară a materiilor pri
me, a materialelor și energiei.
„Prevederile cuprinse în documen
tele de o excepțională însemnătate
pentru dezvoltarea viitoare a țării,
adoptate de Congresul partidului —
ne spune ing. Hertl Carol, direc
torul întreprinderii — constituie un
program concret de muncă pentru
colectivul nostru. îndemnurile mo
bilizatoare
adresate
întregului
partid, întregului popor de secre
tarul general al partidului au un
puternic ecou în conștiința oame
nilor muncii din unitatea noastră,
care sînt hotărîți să nu precu
pețească nici un efort pentru a
incheia cu rezultate cit mai bune
planul pe acest an și pentru a
pregăti temeinic producția anului
viitor".
Demn de remarcat este faptul
că, in cinstea înaltului forum al
comuniștilor, colectivul întreprin
derii a realizat și depășit planul la
producția-marfă, la export și cei
lalți indicatori. Bunăoară, ponde
rea produselor noi și modernizate
a crescut la peste 63 la sută, fiind
asimilate, între altele, 52 produse
noi din pulberi metalice sinterizate, 10 tipuri de magneți perma
nent!. noi tipuri de piese de masă
aluminoasă, sinterizate, sîrme din
wolfram și molibden și alte pro
duse care asigură valorificarea su
perioară a materiilor prime, ma
terialelor, combustibilului și ener
giei. Totodată, s-au economisit 45
tone metal, 73 000 kWh energie elec
trică și 141 000 metri cubi de gaz

metan, iar cheltuielile materiale la
1 000 lei producție-marfă au fost
reduse, fața de nivelul planificat,
cu aproape 7 lei.
— Reevaluînd cu exigentă și
răspundere comunistă posibilitățile
de care dispune întreprinderea —
ne spune ing. Maria Pcrneș, secre
tarul comitetului de partid — oa
menii muncii din unitatea noas
tră se angajează să depășească pla
nul antial la export cu 15 la sută,
să realizeze suplimentar o producție-marfă de 4 milioane lei, să eco
nomisească, in continuare, cantități
însemnate de metal, combustibil și
energie’ electrică.
In vederea înfăptuirii exemplare
a acestor angajamente și ridicării

La întreprinderea
„Sinterom“
din Cluj-Napoca
întregii activități productive la un
nivel calitativ superior, corespun
zător marilor exigențe formulate
de secretarul general al partidului
pentru actuala etapă de dezvoltare
intensivă a economici
naționale,
colectivul întreprinderii
clujene
dispune de o puternică și moder
nă bază tehnică, de oameni cu o
bună pregătire profesională.
Evident, rezultatele
obținute
acum, în ultima parte a anului, nu
pot fi apreciate decît in strînsâ
legătură cu sarcinile de
viitor.
Practic, în anul 19115 urmează să
se realizeze o creștere de 12 la
sută la producția-marfă, în con
dițiile modernizării
continue
a
structurii producției și
reducerii
substanțiale a consumului de ma
terii prime și materiale, de ener
gie și combustibil. O creștere sub
stanțială va cunoaște producția de
piese sinterizate, prin care gradul
de valorificare a metalului
va
ajunge la 90—95 la sută. în acest
scop, odată cu terminarea
noii
investiții de extindere a sculăriei
și reorganizarea acestei secții, se
vor crea condiții pentru mări
rea capacității de fabricație a
pieselor sinterizate cu 40 la sută.

Totodată, vor fi reorganizate li
nele fluxuri de fabricație, prin
amplasarea mai judicioasă a uti
lajelor tehnologice. O largă apli
care vor cunoaște tehnologiile
moderne, de înaltă eficiență. Bu
năoară, fabricarea prin extrudare
a corpurilor de bujii auto asigură
creșterea de trei ori a gradului de
valorificare a metalului, în com
parație cu metoda clasică de pre
lucrare prin așchiere. De aseme
nea, in colaborare cu Institutul de
chimie și institutul politehnic din
Cluj-Napoca au fost puse la punct
și introduse în producție tehnolo
gii noi, care contribuie la valori
ficarea superioară a unor mate
riale costisitoare și la reducerea
consumului de energie.
Se poate spune că, în momentul
de față, in întreprindere se află in
curs de aplicare un program con
cret de măsuri, care Vor asigura
atît creșterea producției, cit și
sporirea continuă a eficienței economice. Sub conducerea și îndru
marea directă a organelor și or
ganizațiilor de partid, a consiliu
lui oamenilor muncii, in între
prindere s-au constituit colective
speciale de lucru, care se ocupă
de
extinderea
și generalizarea
mecanizării și automatizării pro
ducției, de perfecționarea tehno
logiilor de fabricație,
asimilarea
de noi tehnologii, de organizarea
superioară a producției și a mun
cii, de ridicarea nivelului de califi
care și de perfecționarea pregătirii
profesionale a întregului personal
muncitor. „Avem datoria, așa cum
ne-a cerut secretarul general
al
partidului, să acționăm cu hotărîre, în spirit revoluționar, pen
tru înfăptuirea obiectivelor sta-bilite de Congresul al XIII-lea al
partidului, ne-a
spus maistrul
Augustin Moldovan de la secția
de piese sinterizate. Faptele, re
zultatele
obținute, măsurile
pe
care le vom aplica în continuare
dau expresie
adeziunii
noastre
fierbinți față de politica partidu
lui, față de hotăririle înaltului
forum
al comuniștilor
români,
care au deschis noi și luminoase
perspective de dezvoltare a
pa
triei noastre socialiste".

Marin OPREA
corespondentul
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DE ANI DE LA PROCLAMAREA
REPUBLICII POPULARE MONGOLE

Mărturii
ale unei
colaborări
prietenești
Vasile Ghiur era maistru la
Combinatul de prelucrare a
lemnului din orașul Vaslui, din
România. L-au trimis, ca unul
dintre cei mai buni specialiști,
in Mongolia pentru a-i ajuta
in mod practic pe constructorii
de mobilă mongoli in darea in
funcțiune a noului combinat de
mobilă și mucava de la Ulan
Bator. Specialistul român a fost
primit cu mare bucurie în sec
țiile combinatului.
In combinat lucrează în spe
cial tineri, absolvenți de ieri ai
școlilor profesionale medii, care
dispun de atestat de lucrător. Și
Vasile Ghiur a devenit îndrumă
torul lor in muncă, străduindu-se să le împărtășească in
practică tinerilor secretele me
seriei sale, să le ofere din rod
nica sa experiență. Și elevii
merită încrederea sa, insușindu-și cu succes noile meserii.
Principalele produse ale com
binatului sînt mucavaua și mo
bila. In multe locuințe din oraș
poți vedea produsele combina
tului — mobila modernă, como
dă și confortabilă.
Intr-un timp scurt, muncitorii
combinatului și-au însușit teh
nologia de producție a mai mult
de 10 modele de mobilă moder
nă, confortabilă datorită ajuto
rului neprecupețit al specialiști
lor din țara frățească. Produse
le noului combinat se bucură
de mare cerere din partea popu
lației, ele nu zăbovesc în
magazinele din capitală. Cu
toate acestea, muncitorii și-au
luat angajamentul de a îm
bunătăți și mai mult cali
tatea produselor lor. La aceasta își aduc o mare con
tribuție specialiștii români care
au de îndeplinit o sarcină des
tul de complexă — să scoată
din secțiile combinatului de mo
bilă și mucava din Ulan Bator
piese de mobilier care să nu se
deosebească cu nimic, din punct
de vedere calitativ, de cele ale
fabricilor similare românești, cu
ani de tradiție și care se bucură
de un mare prestigiu pe arena
internațională.
Intr-una din clădiri a fost în
ființat cabinetul calității. Aici
sînt expuse produse și noile
modele ale. combinatului. Ele
stau mărturie că in oricare sec
ție a combinatului tinerii lucră
tori mongoli își însușesc cu suc
ces profesiile cu totul noi pen
tru ei.

O imagine-simbo! a Mongoliei de azi
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® Grija permanentă pentru omul
muncii, pentru binele său constituie
principiul cel mai important al activi
tății P.P.R.M. și a statului popular mon
gol. Numai în ultimii 20 și ceva de ani,
cînd populația practic s-a dublat, ve
niturile reale ale oamenilor muncii au
crescut de 4 ori, iar volumul fondurilor
sociale — de 6,4 ori.
® Investițiile destinate dezvoltării
industriei numai în cel de-al Vll-lea
cincinal depășesc de peste 2,6 ori in
vestițiile din întreaga economie națio
nală pentru primii 40 de ani de după
victoria revoluției populare.
• în 1981—1983 în economia națio
nală au fost trimiși 27 mii de specia
liști cu studii superioare și medii de
specialitate, 33 mii de muncitori califi
cați.
• După numărul de vite pe locuitor,
R.P. Mongolă ocupă unul din primele
. locuri din lume.

® Alocațiile din bugetul R.P.M. pen
tru activități social-culturale au cres
cut de 2,6 ori în ultimii 12 ani — între
care pentru învățămînt de 2,5 ori, pen
tru ocrotirea sănătății de 2,2 ori.
© Peste 90 000 de mame cu mulți
copii primesc alocații de stat.
® în 1984 în țară există 25 de in
stitute de învățămînt superior și mediu-tehnic, care sînt frecventate de 50
mii de cursanți.
• Industria produce peste 43 la sută
din produsul social brut și circa 30 la
sută din venitul național. Ponderea va
lorică a industriei în producția desti
nată exportului este de circa 78 la
sută.
® Pozițiile internaționale ale R.P.
Mongole se consolidează an de an. în
prezent, Mongolia întreține relații di
plomatice cu peste 90 de țări ale lumii
și relații comerciale cu peste 300 de
firme din 30 de țări.

1. DAȘNEAM

Holdele întinselor stepe
Anul acesta, truditorii
ogoarelor țării noastre au
fost mulțumiți de rezultatul
muncii lor, materializată în
bogate recolte de grîu, legu
me și fructe.
In tabăra de cîmp a cul
tivatorilor brigăzii gospo
dăriei de stat din 'aimacul
Zumburen Seleng ' ne-am
întilnit cu tinărul combi
ner J. Națagdorj, Erou al
muncii al R.P.M. „Nu de
geaba griul este asemănat
cu aurul. De aceea prețuim
fiecare bob, iar sarcina
noastră este sâ-1 cultivăm
fără pierderi", spune el.
Ascultîndu-1,
mă gîndeam, fără să vreau, cit de
mult se deosebesc activi
tățile tinerilor cultivatori
din zilele noastre de ceea
ce-i preocupa pe părinți și
bunici în anii tinereții.
Dacă ai întreba un vîrstnic
de 70—80 de ani :
— V-ați preocupat de
lucrarea pămîntului în anii
tinereții ? ai primi drept
răspuns :
— Nu, vai de mine ! Re
ligia interzicea în mod ca
tegoric să atingi pămîntul
chiar și cu un vîrf de băț.
Asta se considera ca cel
mai mare păcat.

Acum au devenit marto
rii apariției și dezvoltării
unei noi preocupări la sate
— copiii și nepoții lor au
învățat să cultive pămintul, să adune de pe el
recolte nebănuite altădată.
Anul acesta țara noastră
marchează 25 de ani de la
desțelenire, care a fost pe
drept cuvînt considerată
„revoluția plinii" in Mon
golia. Acum, alături de
creșterea vitelor cornute, o
preocupare majoră a locui
torilor de la sate a devenit
și cultivarea griului. Ei
n-au învățat numai să cul
tive pămîntul, să folosească
tehnica modernă, ci și
leagă această cunoaștere de
cele mai noi realizări ale
științei, sporind an de an
productivitatea solului.
în prezent, prelucrarea
pămîntului s-a dezvoltat în
Mongolia intr-o asemenea
măsură incit asigură popu
lației produsele agricole,
materia primă pentru in
dustrie și nutrețuri sufi
ciente pentru animale. Pri
mul loc în agricultură re
vine cultivării cerealelor.
Culturile de cereale ocupă
85,2 la sută din întreaga
suprafață cultivată a țării.

De asemenea, 80 la sută
dintre întreprinderile agri
cole de stat și 82,3 la sută
din gospodăriile colective
se ocupă cu cultivarea
griului.
Productivitatea terenuri
lor cultivate cu griu nu
mai este la discreția condi
țiilor climaterice. Cultiva
torii de cereale din Mon
golia au trecut la prelu
crarea industrială a pâmîntului, folosind tehnica cea
mai avansată la pregătirea
solului, la fertilizarea cu
îngrășăminte minerale, la
irigații, la alte activități
agrotehnice. Aceasta con
tribuie la îndeplinirea cu
succes a sarcinilor trasate
de partid și guvern pentru
asigurarea populației cu
produse alimentare, pentru
obținerea cantității necesa
re de furaje pentru anima
le și de materii prime pen
tru industrie.
Dacă în anul 1960, cînd
a început procesul de des
țelenire, reveneau pe lo
cuitor 209,2 kg cereale, în
1983 această cifră s-a du
blat, iar suprafața cultiva
tă cu cereale a sporit de
2,5 ori. Agricultura a de
venit la noi unul din izvoa

rele
bogăției
naționale,
oeupind un loc preponde
rent în economia țării.
în 1984, lucrătorii de la
întreprinderea agricolă de
stat „Vargalant" („Ferici
rea") din aimacul Cen
tral și-au
luat angaja
mentul de a depăși pla
nul la cereale cu 2 000 de
tone, chemîndu-i la între
cerea socialistă pe
toți
cultivatorii din țară. Este
important că ei s-au an
gajat să obțină maximum
de recoltă cu minimum
de cheltuieli.
Angajamentele
sporite,
chemările la întrecerea so
cialistă în timpul campa
niei de recoltare au deve
nit adevărate tradiții in
rindul cultivatorilor de pămint. Anul trecut, între
prinderea de furaje Erdene-Santsomona din aima
cul Central a chemat la
întrecere socialistă cele
lalte întreprinderi din aimac, realizind planul de
pregătire a furajelor în
proporție de 112,2 la sută.
Uniunea Sovietică, po
porul sovietic acordă un
ajutor multilateral și dez
interesat pentru dezvolta
rea agriculturii în țara

noastră. Cultivatorii mon
goli au tras prima brazdă
de desțelenire a pămintului cu utilaje sovietice, îm
preună cu mecanizatori so
vietici. Și acum, pe tere
nurile destinate
griului
arăturile ss fac cu trac
toarele
DT—75,
T—150
K—700. în timpul campa
niei de recoltare, cultiva
torii mongoli au folosit ex
periența colegilor lor din
raionul Ipatovsk, din Uniu
nea Sovietică.
Combinerul B. Naiantai
de la gospodăria de stat
Baianțogla, din aimacul
Central, a lucrat pe o com
bină „SK—3“, produsă de
uzina „Rostselmaș", timp
de 21 de ani fără reparații
capitale. Anul acesta el
și-a predat „calul de oțel"
ucenicului său și a urcat
la volanul unei noi com
bine „SK—5". El dorește
să obțină cu noua combină
succese și mai mari. Fără
îndoială, la Naiantai cuvîntul e acoperit de faptă. Nu
degeaba se spune în po
por că „pe un cal bun că
lărețul parcurge ușor dru
mul".

Ș. Țaen-OIDOV

Comoara muntelui Erdenet
Din vremuri străvechi s-a transmis
din tată-n fiu legenda despre voini
cul care găsește o comoară in mun
tele Erdenet. aducînd astfel fericire
poporului său. Dar veacurile s-au
perindat, unul după altul, fără ca să
se ivească un astfel de voinic care
să aibă uriașa putere necesară pen
tru a smulge tainicului , munte co
moara. Numai în cea de-a doua ju
mătate a veacului al XX-lea, cînd
deasupra țării s-au înălțat, după vic
toria Revoluției populare, zări noi,
s-a născut o nouă generație de flă
căi și fete ale poporului mongol, care,
împreună cu frații de luptă și de
convingeri, au putut scoate la lumi
nă, ca niște adevărați eroi legendari,
bogățiile din adîncurile muntelui.
Istoria Erdenetv.lui, orașul prie
teniei de azi, a inimii sale — Com
binatul fruntaș „Erdenet" a început
odată cu primele corturi ale geolo
gilor. în anii 1962—1972, ei au înche
iat cu succes lucrările de cercetări
și explorări geologice necesare pu
nerii in valoare a bogățiilor acestui
munte.
22 noiembrie 1973 : la Ulan-Bator a
avut loc semnarea Acordului interguvernamental referitor la crearea
combinatului comun mongolo-sovietic minier și de înnobilare „Erde
net". In anul următor, peste zece
mari institute ale Uniunii Sovietice
au efectuat lucrările de proiectare
necesare construirii acestui combinat
de frunte și a orașului contempo
ran Erdenet. La rindul lor, 462 de în
treprinderi, din 180 de orașe ale
Uniunii Sovietice, au trecut la pro

ducerea utilajelor, mașinilor și me
canismelor.
Apoi, la Erdenet au sosit peste zece
mii de tineri voluntari. Ei au construit
o linie electrică de înaltă tensiune in
tre Erdenet și orașul sovietic Gusinoozersk, o automagistrală de 180 de
kilometri pînă la Darhan — cel mai
tinăr oraș al Mongoliei, o cale fe
rată de 168 kilometri, au instalat 64
kilometri de conducte de apă, au
înălțat corpul principal al combina
tului „Erdenet".
în prezent, Erdenetul are peste
40 000 de locuitori, iar primul cetă
țean născut în tînărul oraș a îm
plinit vîrsta de 8 ani și a trecut
pragul de aur al școlii populare.
— Construcția complexă a combi
natului s-a desfășurat chiar de la
început intr-un ritm înalt, iar astăzi
tot ce s-a realizat intr-un răstimp
scurt demonstrează în mod convin
gător că tineretul înaripat de prie
tenie poate să facă totul — ne. spune
D. Lhagvasuren, membru supleant al
C.C. al P.P.R.M., primul locțiitor al
directorului combinatului „Erdenet",
în mod concret, au fost efectuate
lucrări în valoare de peste 600 mi
lioane de ruble, au fost înălțate la
Erdenet circa 600 de obiective — în
treprinderi, centre culturale și uni
tăți de servicii pentru populație. De
asemenea, ca urmare a pregătirii de
cadre în specialități complexe, in
tr-un răstimp foarte scurt, astăzi 70
la sută din colectivul combinatului
constă din cadre naționale mongole.
Cu toții sînt copiii de ieri ai crescă
torilor de animale.
D. Lhagvasuren a povestit cu mare
mîndrie despre faptul că pe locul

unde înainte exista doar o potecă
pentru caravane și unde pășteau vi
tele, acum este construit un mare
combinat de exploatare și înnobilare
a minereului de cupru și molibden.
Da, combinatul mongol „Erdenet"
ocupă în prezent un loc trainic în
rindul primelor zece combinate cele
mai mari din lume producătoare de
cupru și molibden. Mongolul, care
înainte iși mina pe șleaul de munte
boii ce trăgeau căruța cu lemne, as
tăzi stă sigur la volanul uriașului
„Belaz" de 40 de tone, transportînd
minereul la conveierul combinatului
„Erdenet".
Cum va arăta Erdenetul în viitorul
apropiat ? Am primit un răspuns la
această întrebare de la un tinăr care
lucra la o instalație de foraj, D. Japgalsaihan, membru al parlamentului.
— Erdenetul nostru va deveni un
oraș dintre cele mai frumoase, îne
cat în verdeața copacilor — spune
el. Se vor desfășura și mai larg cele
patru microraioane de locuințe exis
tente acum, pe teritoriul lor se vor
înălța blocuri cu 9—12 etaje. Ele se
și construiesc deja în prezent in
tr-un ritm rapid. Conform planului
de perspectivă de dezvoltare a ora
șului pînă în anul 2000, în el vor fi
mutate multe întreprinderi și institu
ții culturale noi. Este vorba despre o
nouă centrală electrică, un combinat
de prelucrare a lemnului, o uzină de
betoane ușoare, o întreprindere pro
ducătoare de pîslă și de încălțămin
te de pîslă, o fabrică de încălțămin
te pentru copii, o fabrică de con
fecții și una de tricotaje. Vor fi
deschise, de asemenea, noi institu
ții de învățămînt — o filială a in

stitutului politehnic, o școală de mu
zică și coregrafie, o școală profesio
nală tehnică. Iși vor deschide ușile
cu ospitalitate case ale tineretului,
ale căsătoriilor și alte institu
ții importante. Cînd te gîndești
la toate acestea, viitorul orașului îți
apare minunat. în legătură cu toate
acestea vreau să subliniez în mod
deosebit următorul lucru : oricîți ani
vor trece, orice vîrstă vor atinge lo
cuitorii lui, orașul nostru va rămîne
în continuare un oraș al tinerilor, un
oraș al prieteniei. In viitor, orașul
va crește și se va dezvolta la fel de
fără limite ca și relațiile de priete
nie și frăție dintre popoarele noas
tre — aceste cuvinte au fost rostite
de sondorul D. Japgalsaihan.
Și de către oricine ar fi fost
spuse, aceste minunate cuvinte sînt
o mărturie a încrederii oamenilor
muncii dintr-una din marile între
prinderi mongole în viitorul luminos
al orașului lor, al țării lor...

U. TOGO
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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Japoniei
(Urmare din pag. I)

Inmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul MASANARI OZAKI a
transmis tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai bune urări de
sănătate din partea Maiestății Sale
Imperiale Hirohito, împăratul Japo
niei, a guvernului și poporului japo
nez, precum și urări de progres și
prosperitate pentru poporul român.
în cuvîntarea prezentată cu acest
prilej de ambasador se arată că Ja
ponia și România au dezvoltat în
mod constant relații de prietenie în
tre ele, care au cunoscut un curs
continuu ascendent, și este exprima
tă dorința ca bunele raporturi din
tre țările noastre să fie amplificate
!n viitor.
Relevîndu-se faptul că în Japonia
sînt cunoscute eforturile poporului
român, sub conducerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, consacrate dez
voltării țării și promovării continue
a unor relații de prietenie cu toate
statele lumii, în cuvintqre este evi
dențiată convingerea că adîncirea
conlucrării
româno-japoneze
va
servi atît intereselor ambelor po
poare, cît și cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

Mulțumind pentru mesajul
transmis,
președintele
NICOLAE
CEAUȘESCU a adresat, la rîndul
său, împăratului Hirohito urări de
sănătate și fericire personală, de
pace și prosperitate pentru poporul
japonez prieten.
în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui
Republicii
Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, se arată că la cel de-al
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român au fost adoptate, într-o deplină unanimitate, planuri și
măsuri ce deschid ample perspective
dezvoltării multilaterale a României,
subliniindu-se că realizarea lor cu
succes este posibilă numai în condi
ții de pace și securitate internațio
nală, de colaborare cu toate statele,
fără deosebire de orînduire socială,
pe baza deplinei egalități în drepturi,
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne și avantajului re
ciproc.
S-a apreciat cu satisfacție că, pe
baza acestor principii, raporturile
româno-japoneze au cunoscut progre
se însemnate, îndeosebi în ultimii
ani. Relevîndu-se că potențialul eco
nomic și tehnologic al celor două
țări creează premise pentru amplifi

carea acestor relații, în cuvîntare se
subliniază însemnătatea dezvoltării
lor în continuare, în special a lărgi
rii colaborării economice pe baza
unor înțelegeri pe termen lung.
Menționîndu-se că țara noastră
participă activ la viața internațio
nală, acționînd pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru dezarmare, și în
primul rînd pentru dezarmare nu
cleară, pentru apărarea păcii, solu
ționarea conflictelor și litigiilor din
tre state exclusiv pe calea tratati
velor, pentru realizarea unei noi or
dini economice internaționale, în cu
vîntare se apreciază că România și
Japonia pot dezvolta o bună colabo
rare în sfera vieții internaționale,
pentru o politică de pace, indepen
dență și cooperare in întreaga lume.
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu a avut o convorbi
re cu ambasadorul Masanari Ozaki,
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială.
La solemnitatea prezentării scriso
rilor de acreditare și la convorbire
au participat tovarășii Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, și Dumi
tru Apostoiu, secretar prezidențial și
al Consiliului de Stat.

Ambasadorul Thailandei
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul thailandez UKRIT DURAYAPRAMA a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un mesaj de
salut și cele mai bune urări din
partea Maiestății Sale Bhumibol
Adulyadej, regele Thailandei, iar po
porului român urări de fericire și
prosperitate. Președintelui Republicii
Socialiste România i-au fost adresate
calde felicitări pentru încheierea cu
succes a celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,
pentru realegerea sa în înalta func
ție de secretar general al partidului.
în cuvîntarea prezentată cu acest
prilej de ambasador se relevă cu sa
tisfacție evoluția pozitivă a relațiilor
româno-thailandeze, determinată de
dorința comună de a se întări priete
nia și conlucrarea dintre cele două
popoare. Exprimîndu-se admirația
față de realizările țării noastre, apre
cierile de care se bucură în întreaga
lume politica sa externă, obiectivă și
clarvăzătoare, în cuvîntare se arată
că „metodele folosite de România în

procesul dezvoltării și modernizării
tuturor sectoarelor economice și so
ciale sînt studiate cu deosebită aten
ție în numeroase țări in curs de dez
voltare, din grupul cărora face parte
și Thailanda".
Mulțumind pentru mesajul trans
mis, președintele NICOLAE
CEAUȘESCU a adresat cele mai
bune urări de Sănătate și fericire
personală regelui Bhumibol Adulya
dej, precum și urări de pace și pros
peritate poporului thailandez prie
ten.
în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui
Republicii
Socialiste
România se arată că țara noastră
consideră că numai într-un climat
de pace și securitate internațională
își poate înfăptui amplele progra
me de dezvoltare economico-socială, de ridicare continuă a nivelului
de trai material și spiritual al po
porului. în acest spirit, România
militează activ, pe arena internațio
nală, pentru. înțelegere și colabora
re pașnică între națiuni, pentru o
politică nouă care să asigure pro
gresul, independența și afirmarea

Felicitări adresate

liberă a fiecărui popor. în conti
nuare se relevă că România este
hotărîtă să conlucreze larg cu toa
te celelalte state pentru oprirea agravării situației internaționale, pen
tru încetarea cursei înarmărilor,
pentru trecerea la dezarmare, îndeo
sebi la dezarmarea nuCleană.
Apreciindu-se că relațiile dintre
România și Thailanda au cunoscut
în ultima perioadă o dezvoltare con
tinuă, s-a subliniat că există reale
perspective pentru intensificarea și
diversificarea în continuare a aces
tor raporturi, îndeosebi pe plan economic, în interesul popoarelor ro
mân și thailandez, al cauzei păcii
și colaborării internaționale.
După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut
cordial cu ambasadorul thailandez
Ukrit Durayaprama.
La solemnitate și convorbire au
participat tovarășii Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe,
și
Dumitru Apostoiu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

tovarășului Nicolae Ceaușescu

hotărîrile întregului popor, sînt emanația voinței sale, poartă girul
aprobării
lui
depline.
Faptul
că de-a lungul întregii dezbateri
publice a documentelor amintite
s-au formulat sugestii și propuneri
constructive, s-au conturat direcții
concrete pentru îmbunătățirea ac
tivității proprii, pentru înlăturarea
unor neajunsuri constituie o stră
lucită confirmare a adevărului, evidențiat în atitea rînduri de to
varășul Nicolae Ceaușescu, potrivit
căruia democrația muncitorească
revoluționară constituie o uriașă
pîrgliie a progresului social-econo
mic, prin aceea că descătușează
marile energii creatoare ale mase
lor, pune în valoare inițiativa fie
căruia dintre milioanele și milioa
nele de fii ai țării, potențează sim
țul datoriei, al responsabilității so
ciale, al angajării active, cu toate
forțele, în opera de edificare socia
listă a patriei. Participarea largă
la această dezbatere de amploare
națională evidențiază încă o dată
preocuparea statornică a secreta
rului general al partidului de a
asigura un permanent și eficient
dialog cu masele, încrederea sa
nestrămutată în forța de creație
istorică a maselor, în profunzimea
simțămintelor lor de dragoste și
atașament față de cauza partidu
lui, față de patria socialistă, intra
tă într-o nouă etapă a mersului
său înainte pe calea progresului
multilateral.
Ilustrarea cea mai grăitoare a
largului democratism al vieții in
terne de partid, al întregii noastre
orinduiri a reprezentat-o reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, potrivit pro
punerii Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
din 27 iunie 1984. In adunările tu
turor organizațiilor de bază, în
conferințele organizațiilor de par
tid din întreprinderi, unități agri
cole, instituții, din comune, orașe,
municipii și județe, această pro
punere a întrunit adeziunea una
nimă a comuniștilor, exprimată prin
hotărîrile adoptate ca la al XIII-lea
Congres în fruntea partidului să fie

tV
15,00 Telex
15,05 Viața școlii.
15.30 Manifestări în cadrul Festivalului
național „Cîntarea României". Pa
noramicul dansului contemporan
— Focșani 1984
16,00 Uniți în trunchi nemuritor de
țară. Emisiune de cîntece patrio
tice și revoluționare
16,15 Experiență înaintată — inițiative,
eficiență
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color).

cinema
• O lumină la etajul zece : SCALA
(11 03 72) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18;
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15:
13,30: 15.45; 18: 20.
• Horea : VICTORIA
(16 28 79)
—
9,30; 12; 14,30; 17: 19,30, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,30: 14; 16,30: 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11,30: 14,30; 17:
19,30.
• Amurgul fîntînilor : LIRA (31 71 71)
— 15.30; 17,30: 19,30.
0 Surorile S FERENTARI (80 49 85) —
15; 17,15: 19,30.
• Moara lui Călifar : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15;
19,30, ARTA

reales tovarășul Nicolae Ceaușescu
— marele revoluționar patriot a
cărui viață - și activitate constituie
un minunat model de slujire devo
tată a cauzei partidului, a idealu
rilor și intereselor fundamentale
ale poporului,
marele erou al
României contemporane de nume
le căruia sînt indisolubil legate
toate mărețele ctitorii ale ultime
lor două decenii, prestigioasele
inițiative de pace și colaborare în
tre popoare. Asupra propunerii ple
narei din 27 iunie 1984 s-au pro
nunțat practic toți oamenii muncii
din tara noastră, care în ample și
însuflețite adunări obștești, prin
nenumărate scrisori și telegrame
adresate Congresului, prin inter
mediul mijloacelor de informare
în masă au dat glas acelorași gînduri șî simțăminte, au exprimat
aceeași unică voință, aceeași unică
hotărîre : realegerea tovarășului
Nicolae
Ceaușescu în fruntea
partidului nostru.
Ca purtători ai gîndurilor și simțămintelor întregului partid, ale în
tregului popor, delegații la Con
gres, prin votul istoric din ziua de
22 noiembrie 1984, au dat astfel
înaltă expresie voinței și hotăririi
tuturor comuniștilor, consensului
larg național, opțiunii întregii țări,
așa cum grăitor o atestă în aceste
zile mesajele de felicitare.adresate
de pe întreg cuprinsul țării de or
gane și organizații de partid, de
masă și obștești, de colective de oa
meni ai muncii. Votul unanim al
Congresului, purtînd în faot sem
nătura întregii țări, stă astfel măr
turie sudurii de aur a conștiințe
lor, osmozei sufletești ce leagă
într-o unică si puternică familie
pe toți fiii țării.
Deosebit de bogată în semnifi
cații de profunzime este însăși
desfășurarea lucrărilor Congresu
lui al XIII-lea. înainte de toate,
prin dezbaterea deschisă a proble
melor aflate pe ordinea de zi, atestind o dată mai mult că partidul
nostru comunist elaborează linia
sa politică, strategia dezvoltării în
forumuri deschise, prințr-o largă
consultare cu poporul. Iar aceasta
se explică, printre altele, prin
aceea că partidul nostru, așa cum

20,20 Aceasta-i patria străbună. Cîntece
patriotice
20,30 Hotărîrile Congresului — program
de acțiune pentru întregul popor.
Opinii, declarații, angajamente
20,45 Film artistic (color). „Ecaterina
Teodoroiu". Producție a Casei de
filme unu. Cu : Stela Furcovici,
Ion Lupu,
Mihai Mereuță, Ion
Caramitru, Cornel Coman, Niță
Anastase-Fifi, Elena Sereda, Ale
xandru Lungu, Teodor Pîcă, Ariton Petrescu, Olga
Bucătaru,
Amza
Pellea, Ilarlon Ciobanu,
Ruxandra Macovescu. Scenariul :
Mihai Opriș, Vasile Chiriță. Re
gia : Dinu Cocea. Partea I
21,35 înfăptuirile de azi — temelii trai
nice pentru viitorul comunist al

(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
• Zbor periculos : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Singur
de
cart :
VIITORUL
(10 67 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Dreptate în lanțuri — 15; Nea
Mărin miliardar — 17; 19 : FLACĂRA
(20 33 40).
0 Emisia continuă : PROGRESUL
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Detașamentul cu misiune specia
lă : STUDIO (59 53 15) — 10; 12,30;
15; 17; 19.
0 Actorul șî sălbaticii : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
0 Acțiunea „Autobuzul" : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Sezon de pace la Paris : SALA
MICA A PALATULUI —
17,15; 20.

arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu,
nu are nimic de ascuns în fața
poporului, pentru că socotește că
numai dezbătind și elaborînd îm
preună cu masele căile și direcțiile
mersului nostru înainte, acestea și
le însușesc, conferindu-le valoarea
propriului lor program de muncă
și viață. După cum partidul nos
tru nu are nimic de ascuns nici în
fața altor popoare, căci proiectele
sale de viitor, încorporînd aspira
ții legitime, pe deplin îndreptățite,
de înaintare pe calea progresului
social-economic și al bunăstării,
de viață liberă, independentă, de
pace nu constituie vreo amenința
re la adresa altor popoare, ci, dim
potrivă, deschid un larg cîmp de
afirmare cooperării în folosul reci
proc, largi posibilități unor fruc
tuoase schimburi de valori mate
riale și spirituale.
Lucrările recentului forum co
munist al tării au pus în lumină
înaltul spirit de responsabilitate și
exigență partinică al participanților la dezbateri. Cei 486 de delegați,
care au luat cuvîntul în plen și în
cele 8 secțiuni, abordînd întreaga
problematică a vieții economice,
social-politice, ideologice, științi
fice, cultural-artistice a țării, au
înfățișat, în spirit critic și auto
critic, bilanțul organizațiilor de
partid pe care Ie reprezintă, au
evidențiat neajunsurile și greută
țile ce mai persistă încă, s-au an
gajat să militeze neabătut pentru
înlăturarea lor, au formulat pro
puneri și sugestii valoroase menite
să conducă la perfecționarea acti
vității în toate domeniile, la ridi
carea ei la cote superioare de efi
ciență și calitate. Climatul deschis,
larg democratic, ambianța ipaltei
răspunderi care au caracterizat lu
crările marelui forum dau expre
sie spiritului revoluționar ce gu
vernează viața partidului nostru,
înaltului simț al datoriei ce însufle
țește pe membrii partidului, uriașei
însemnătăți a exemplului de înalt
patriotism, de angajare revoluțio
nară, de dăruire pentru cauza pa
triei socialiste pe care le oferă
partidului și țării tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Lucrările Congresului
au ilustrat cu deosebită putere fap
tul că sub flamurile partidului pă

patriei. Timpul incandescenței la
Roșia Poieni — reportaj
21,50 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 27 noiembrie, ora 20 — 30
noiembrie, ora 20. în țară : Vreme în
curs de răcire, iar cerul va fi variabil,
mai mult acoperit la începutul inter
valului. Vor cădea precipitații, mai
ales sub formă de ploaie în cea mai
mare parte a țării în primele zile,
cînd și cantitățile de apă vor depăși,

CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Obiecte
fermecate :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
0 Mama: DOINA (16 35 38) — 9;
10,45; 12,30; 16,15.
0 Lovitură fulgerătoare : DOINA —
14,15; 18; 20, DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
0 Dragoste
pierdută :
GRIVITA
(17 08 58)
—
9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Iubire pentru iubire : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17.15; 19,30.
0 O undă de tandrețe :
DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19.30.
0 Ana Pavlova : GLORIA (47 46 75)
— 9; 12; 16: 19, MODERN (23 71 01)
— 9; 12; 16: 19.
0 Cavalerii
teutoni :
AURORA
(35 04 66) — 9; 12,15; 16; 19,15.

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru salutările cordiale
și bunele urări transmise cu ocazia festivităților încoronării mele ca suveran
al Malayeziei.

SULTAN ISKANDAR
Suveranul Malayeziei

cu prilejul realegerii in funcția
de secretar general al P.C.R.
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al
Partidului Comunist Român de către cel de-al XIII-lea Congres al partidului,
îmi face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voastre, în numele meu
personal și al conducerii Partidului Baas Arab Socialist, sincerele noastre
felicitări și cele mai bune urări de succes.
Mă folosesc de această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că
relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor continua să se
extindă și să se dezvolte în anii ce vin, în folosul reciproc al popoarelor
noastre.
Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală,
de noi progrese și realizări, precum și de prosperitate sporită pentru poporul
român prieten, sub conducerea dumneavoastră.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene,
Secretar general
al Partidului Baas Arab Socialist din Siria

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă adresez cele mai calde felicitări pentru realegerea dumneavoastră în
funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. Dăm cea mai
înaltă apreciere contribuției dumneavoastră personale pentru prosperitatea
poporului român și, în același timp, pentru instaurarea păcii și cooperării
în lume.
Exprim dorința ca și în viitor colaborarea dintre partidele noastre să se
întărească.

DR. VASSOS LYSSARIDES
Președintele
Partidului Socialist (E.D.E.K.) din Cipru

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră, la cel de-al XIII-lea Congres, în
funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, vă transmitem
felicitările noastre călduroase și vă urăm succese în continuare în construirea
socialismului în Republica Socialistă România.
Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și cooperare dintre
cele două partide ale noastre se vor întări, în interesul popoarelor Greciei
și României, în interesul păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

Dialogul cu poporul - permanentă a vieții social-politice a țării
(Urmare din. pag. I)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

șesc cei mai buni dintre fiii aces
tei țări, cei ce luptă energic pentru
împlinirea marilor comandamente
ale timpului pe care-1 străbatem,
pentru a apropia zorii viitorului
comunist.
Democratismul orînduirii noas
tre înseamnă participarea largă,
neîngrădită a maselor Ia elabora
rea și adoptarea programelor de
dezvoltare a țării și, deopotrivă,
implicarea hotărîtă a tuturor cetă
țenilor patriei.în munca pentru în
făptuirea lor. Democrația noastră
muncitorească este o democrație a
faptei, hotărîrile odată adoptate
prin consens larg fiind urmate de
angajarea tuturor pentru materia
lizarea lor, pentru ca ele să devină
realitate. Printr-o largă dezbatere
democratică, Congresul al XIII-lea
a adoptat în acest noiembrie hotărîri de însemnătate deosebită
pentru prezentul și viitorul Româ
niei, vast și inhtiflețitor program de
muncă al întregului nostru popor.
Hotărîtor este acum, așa cum cerea
tovarășul Nicolae Ceaușescu- de la
tribuna înaltului forum comunist,
ca, păstrîndu-se și intensifieîndu-se
spiritul revoluționar al lucrărilor
Congresului, să se treacă cu fermi
tate la îndeplinirea măsurilor adoptate.
Pretutindeni, la fiecare loc de
muncă se impune ca fiecare om al
muncii să-și asume sarcina de a
contribui cu întreaga sa putere de
muncă la soluționarea problemelor
pe care le ridică activitatea con
cretă, de a pune umărul pentru
îmbunătățirea muncii, pentru gos
podărirea cu maximum de randa
ment a părții din avuția încredin
țată de societate fiecărui colectiv,
pentru o calitate nouă a întregii
activități. Să dovedim prin fapte
de hărnicie, prin realizări de pres
tigiu că, așa cum a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Congresul
al XIII-lea al partidului, Congres
al întregului popor, a marcat o
treaptă nouă pe drumul perfecțio
nării întregii noastre activități, al
mobilizării tuturor energiilor crea
toare ale poporului.

Silviu ACHIM

pe alocuri, 15 litri pe metrul pătrat în
24 de ore. Spre sfîrșitul intervalului
se prevăd precipitații slabe, izolate.
Vîntul va sufla slab pînă la moderat,
cu intensificări din sectorul nordic în
regiunile estice în primele zile. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 și plus 6 grade, mai coborite în ultimele nopți în centrul și
nord-estul țării, iar cele maxime între
2 și 12 grade. Se va produce ceață în
a doua parte a intervalului. în Bucu
rești : Vreme în curs de răcire, cu ce
rul mai mult noros la începutul inter
valului și variabil spre sfîrșit. Va
ploua în primele zile. Vîntul va sufla
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor
oscila între minus 2 și
plus 4 grade, iar cele maxime între 4
și 10 grade.
în ultimele zile vor fi
condiții de ceață.

0 Zonă

periculoasă :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Legenda călărețului singuratic :
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Salamandra: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9,15; 11; 13,15: 15,15; 17,30; 19,45.
0 Naufragiul: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Yankeii: LUMINA (14 74 16) — 9;
12; 16; 19.
0 Drumul spre victorie : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
0 Femeia dispărută : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 în numele papei rege : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.

Informații sportive
GIMNASTICA. — în concursul
special pe aparate din cadrul com
petiției internaționale de gimnasti
că ce a avut ioc în orașul japonez
Nagoya, Ecaterina Szabo (România)
s-a situat pe locul doi la sărituri,
cu 19,35 puncte și pe locui trei Ia
sol (19,55 puncte) și bîrn'ă (19,50
puncte). Pe primele locuri s-au cla
sat Elena Șușunova (U.R.S.S.) la să
rituri — 19,55 puncte și sol — 19,75
puncte și Hana Ricna (Cehoslovacia)
la paralele — 19,55 puncte și bîrnă
— 19,55 puncte. După cum s-a anunțat, la individual compus, pe lo
cul întîi s-a clasat Ecaterina Szabo
cu 38.75 puncte, urmată de Șușunova
— 38,70 puncte.
ȘAH. — în runda a 7-a a turneu
lui feminin din cadrul Olimpiadei de
șah de la Salonic, echipa României
conduce cu 1,5—0,5 puncte (o parti
dă întreruptă) în fața selecționatei
Bulgariei. în turneul masculin, echipa României a terminat Ia egalitate (2—2) cu reprezentativa
S.U.A. <9 Cea de-a 28-a partidă a
meciului pentru titlul mondial de
șah dintre marii maeștri sovietici
Anatoli Karpov și Gări Kasparov a
fost amînată, la cererea lui Karpov,
care, după cum se știe, conduce cu
5—0 și, pentru a-și menține titlul,
mai are nevoie de un singur punct
spre a realiza cele șase victorii pre
văzute de regulament.
FOTBAL. — Ieri s-a efectuat tra
gerea la sorți a meciurilor din
„16“-imile de finală ale „Cupei
României" la fotbal. Iată rezultatul
tragerii la sorți : Unirea Focșani —
Sportul studențesc București, Mine
rul Oravița — Politehnica Iași, Nitramonia Făgăraș — Corvinul Hune
doara, C.S. Tîrgoviște — Universi
tatea Craiova, Viitorul Drăgășani —
S.C. Bacău, Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — Steaua București, A.S.A. Mizil — F.C. Olt, Șurianul Sebeș —
Dinamo București, Ceahlăul Piatra
Neamț — F.C. Baia Mare, Dinamo
Victoria București — Gloria Buzău,
Sportul muncitoresc Caracal — Ra
pid București, C.I.L. mecanică Sighet — F.C. Bihor Oradea, Dunărea
C.S.U. Galați — A.S.A. Tg. Mureș,
Cimentul Medgidia — F.C.M. Bra
șov, F.C. Argeș Pitești — Politeh
nica Timișoara, Chimia Rm. Vîlcea—
Jiu] Petroșani.
Data de desfășurare a jocurilor
a fost stabilită pentru joi, 29 no
iembrie, de la ora 13. Meciul C.S.
Tirgoviște — Universitatea Craiova
va avea loc la o dată ulterioară.
HANDBAL. — La Praga, în meci
retur pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" Ia handbal masculin, echi
pa Dukla Praga a învins cu 24—20
(14—13) formația poloneză G.K.S.
Gdansk. învingătoare și în primul
joc, Dukla Praga s-a calificat pen
tru sferturile de finală.
HALTERE. — în cadrul concursu
lui internațional de haltere de la
Sarajevo, sportivul bulgar Nairn Suleimanov a stabilit un nou record
mondial la categoria 60 kg, stilul
smuls, cu rezultatul de 142,5 kg.
Vechiul record era de 140 kg și aparținea lui Stefan Topurov (Bulga
ria).

0 Imperiul contraatacă :

GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
0 Războiul stelelor :
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
0 Undeva, cîndva : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Marfă furată : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19,30.
0 Lupii mărilor : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Examenul — 19,30; (sala din
Piața Cosmonauților. 11 07 57) : între
patru ochi (B) — 19,30.
0 Filarmonica
„George
Enescu"

Cu privire la următoarea ședință a Comitetului miniștrilor
apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în luna decembrie 1984, în capitala
Republicii Populare Ungare — orașul
Budapesta — va avea loc ședința or

dinară a Comitetului miniștrilor
apărării ai statelor participante la
Tratatul de la Varșovia.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a proclamării Republicii
Populare Mongole, luni după-amiazâ a avut loc în Capitală o manifes
tare organizată de Institutul român
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie româno-mongolă, în cadrul căreia au
fost împărtășite impresii de călăto
rie din această țară. în continuare
a fost prezentat un film documen
tar mongol.
Au participat membri ai condu
cerii Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea și
ai Asociației de prietenie românomongolă, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe și Consi
liului Culturii și Educației Socialis
te, oameni de cultură și artă, un nu
meros public.
Au fost prezenți Togoociin Ghenden, ambasadorul R.P. Mongole la
București, și membri ai ambasadei.
Cu același prilej, în sala I.R.R.C.S.
s-a deschis expoziția fotodocumentară „Imagini din R.P. Mongolă".

Luni s-a desfășurat la Cluj-Na
poca simpozionul cu tema „în lumi
na
hotărîrilor
Congresului
al
XIII-lea al partidului", la care au
luat parte academicieni, activiști de
partid și de stat, oameni de știință
și cultură, cercetători. Au fost abor
date probleme vizind coordonatele
dezvoltării
economico-sociale
a
României în cincinalul 1986—1990,
etapă magistral jalonată în Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la marele forum al comu
niștilor români, probleme ale avîntului științei, educației și culturii,
ale statului și dreptului, ale contri
buției multilaterale și constante a
partidului și statului nostru la asi
gurarea unui trainic climat de pace,
colaborare și bună înțelegere pe are
na internațională.
Simpozionul amintit a marcat de
butul prestigioasei manifestări inti
tulate „Zilele academice clujene".

(Agerpres)

PLECAREA UNOR DELEGATH
CARE AC PARTICIPAT LA LUCRĂRILE
CONGRESULUI Al XRI-LEA AL PARTIDULUI
Duminică au părăsit Capitala
următoarele delegații și repre
zentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești, partide socia
liste, social-democrate, ai altor parti
de și organizații democratice, pro
gresiste, mișcări de eliberare națio
nală, care, la invitația Comitetului
Central al Partidului Comunist
Român, au luat parte la lucrările ce
lui de-al XIII-lea Congres al P.C.R. :
— DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI
POPORULUI DIN AFRICA DE SUDVEST (S.W.A.P.O.), condusă de Da
vid Meroro, președintele național al
organizației ;
— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN CANADA,
John Bizzel, secretar general adjunct
al partidului ;
— DELEGAȚIA MIȘCĂRII DE
STÎNGA REVOLUȚIONARA DIN
CHILE, condusă de Joaquim Rodriguez, membru al Comisiei Politice,
secretar al C.C. al partidului ;
— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI PROGRESIST AL OAMENILOR
MUNCII DIN CIPRU — A.K.E.L.,
Andreas Michaelides, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central
al partidului ;
— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI SOCIALIST DIN CIPRU —
E.D.E.K., Takis Hadjidemetriou, se
cretar general al partidului ;
— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI DEMOCRATIC DIN CIPRU —
D.I.K.O., Kimon Panaidos, membru
al Biroului Politic al C.C. al parti
dului, membru al parlamentului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI NA
ȚIONAL DEMOCRAT DIN EGIPT,
condusă de dr. Helmy El-Hadidy, se
cretar general adjunct al partidului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI OA
MENILOR MUNCII DIN ETIOPIA,
condusă de Ashagre Yegletu, secre
tar al C.C. al partidului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI DE
MOCRATIC GABONEZ, condusă de
Stanislas Nigolet, membru al Birou
lui Politic, înalt reprezentant al șe
fului statului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI UNIUNEA CENTRULUI DEMOCRA
TIC (E.D.I.K.) DIN GRECIA, condu
să de Yoannis Zighdis, președintele
partidului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALISMULUI DEMOCRATIC DIN
GRECIA — KODISO, condusă de
Costas Livadas, membru al Biroului
Politic ai C.C. al partidului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN GUADELUPA, condu
să de Christian Celeste, membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. al
partidului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST LIBANEZ, condusă de Ra
fik Samhoua, membru al Biroului
Politic al partidului ;
— DELEGAȚIA
PARTIDULUI
CONGRESULUI DIN MALAWI, con
dusă de J. Z. U. Tembo, membru al
Comitetului Național Executiv al
partidului ;
—
DELEGAȚIA
PARTIDULUI
FRELIMO DIN MOZAMBIC, con
dusă de Armando Emilio Quebuza, membru al Biroului Politic al
partidului ;
— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN OLANDA,
Siem vgn der Helm, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al parti
dului ;
— REPREZENTANTA PARTIDU
LUI POLITIC RADICAL DIN OLANDA, Emy Van Noord, membră
a Comitetului Executiv, secretar al
partidului ;

(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul
tânărului interpret" (V) — 19.

0 Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Ferma — 19; (sala Grădina Icoanei,
11 95 44) :
Intr-un parc pe o bancă
— 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Ro
manță tîrzie — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Pădurea — 18,30: (sala
Studio) : Sentimente și naftalină
— 19.
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34): Haina cu două fețe — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"

— REPREZENTANTUL
PARTI
DULUI POPORULUI DIN PANA
MA, Cleto Manuel Sousa Batista,
membru al Biroului Politic al C.C.
al partidului ;
— REPREZENTANTUL
PARTI
DULUI COMUNIST PARAGUAYAN,
Ananias Maidana Palacios, membru
al Comisiei Politice a C.C. al parti
dului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN SALVADOR, condusă
de Jaime Zarrios, membru supleant
al Comisiei Politice a C.C. al parti
dului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI RE
VOLUȚIONAR DIN TANZANIA,
condusă de Hassan Nassoro Moyo,
membru al Comitetului Național
Executiv al partidului ;
— REPREZENTANTUL ADUNĂ
RII POPORULUI TOGOLEZ, Akuete
Mensah, membru al Adunării Revo
luționare a Poporului Togolez, de
putat ;
— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN VENEZUELA,
Noel Sirit Henriquez, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al
partidului.
Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au
fost salutați de Gheorghe David și
Ana Mureșan, membri supleanți ai
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., de membri și membri su
pleanți ai C.C. al P.C.R., de activiști
de partid și de stat.

Luni au părăsit Capitala alte dele
gații și reprezentanți ai unor partide
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român,
au luat parte la lucrările celui de-al
XIII-lea Congres al P.C.R. :
— DELEGAȚIA PARTIDULUI RE
VOLUȚIEI POPULARE A BENINU
LUI, condusă de Gomina G. Mama
Sâni, membru al Biroului Politic al
partidului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST COSTARICAN, condusă de
Alberto Salom Echeverria, secretar
general adjunct al partidului ;
— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN HONDURAS,
Mario Turcios, membru al C.C. al
partidului ;
— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST IORDANIAN, condusă de
Abdel Aziz al-Otti, membru al Bi
roului Politic al C.C. al partidului ;
— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI MUNCITORILOR DIN JA
MAICA, Elin Thomas, membru su
pleant al Biroului Politic ;
— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST PERUAN, Cesar
Augusto Jimenez, membru al C.C. al
partidului ;
— REPREZENTANTUL
PARTI
DULUI COMUNIST SIRIAN, Zaher
Abdul Samad, membru al Biroului
Politic al C.C. al partidului, șeful
secției propagandă și informații a
partidului ;
— DELEGAȚIA
PARTIDULUI
BAAS ARAB SOCIALIST DIN SI
RIA, condusă de Muteeb Shanan,
membru al Comandamentului Națio
nal ;
— REPREZENTANTUL
PARTI
DULUI
COMUNIST
DIN
SRI
LANKA, Raja Collure, membru al
Biroului Politic al C.C. al partidului.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de Richard
Winter, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., de membri și membri su
pleanți ai C.C. al P.C.R., de activiști
de partid și de stat.
(Agerpres)

(15 56 78, sala Savoy) ; Nimic despre
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65):
Dragoste la prima vedere — 19,30;
(la Palatul sporturilor și culturii):
Anotimpul varietăților —• 18.
0 Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Concert în haz major
— 19.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 15; Cenușăreasa — 18.
0 Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Puiul — 10; 16: (sala din Piața Cos
monauților) : Tigrișorul Petre — 16.
0 Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 19.
0 Estrada Armatei (13 60 64, sala
C.C.A.) : Atenție ! Estrada în emisie
— 19.
0 Conservatorul de muzică „Ciprian
Porumbescu" (14 26 10) : Recital de
vioară susținut de Octavian Rațiu
— 17.30.

Cu prilejul
celei de-a 60-a aniversări
a proclamării R. P. Mongole

REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
IN ÎNALTA FUNCȚIE RE SECRETAR GENERAL Al PARTIDULUI
- expresie a votate intreguhii popor român de a arma eeabătot
politica gaMitai de pace si cotatarare le lame

Ședința festivă
de Ia Ulan Bator
ULAN BATOR 26 (Agerpres). —
I.a Ulan Bator a avut loc, luni, șe
dința festivă consacrată celei de-a
60-a aniversări a proclamării R.P.
Mongole. Raportul la adunart? a fost
prezentat de Jambin Batmunh, se
cretar general al C.C. al P.P.R.M.,
președintele Consiliului de Miniștri
al R.P. Mongole, care a trecut în
revistă succesele dobîndite de po
porul mongol în anii construcției so
cialiste. Natura revoluționară a orînduirii sociale din R.P. Mongolă
— a arătat vorbitorul — determină
obiectivele și principiile politicii ex
terne a R.P. Mongole, care militea
ză pentru relații de prietenie cu ță
rile socialiste, sprijinirea mișcărilor
de eliberare națională a popoarelor,
coexistența pașnică cu state avînd
orînduiri sociale deosebite.

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE
Marele forum al comuniștilor români — Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist iRomân - se află in continuare in atenția presei de peste
hotare.
Un loc prioritar in relatările mijloacelor de informare in masă de
pe diferite meridiane revine evidențierii semnificațiilor bogate ale reale
gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, ca expresie a voinței întregului
partid, întregului popor, care intr-o impresionantă unitate, au hotărît să
aibă in continuare in fruntea partidului pe cel ce s-a ilustrat drept o perso-

nalitate proeminentă a națiunii noastre, înflăcărat revoluționar și patriot,
neobosit luptător pentru progres social, colaborare și pace.
Presa de peste hotare manifestă un viu interes față de Raportul
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, față de celelalte
documente aprobate de marele forum a! comuniștilor români, eviden
țiind că ele sintetizează o perioadă de mari realizări în istoria poporului
român și deschid o perspectivă luminoasă înfloririi pe mai departe a
României socialiste, înălțării ei, libere și independente, în rîndul țărilor
puternic dezvoltate ale lumii.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO",
organ al C.C. al P.C. Bulgar, a
publicat un amplu rezumat al Ra
portului prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Congresul al
XIII-lea al partidului. Sînt scoase
în evidență aprecierile făcute în
Raport de conducătorul partidului
și statului nostru cu privire la im
portanța deosebită a Congresului
al XIII-lea pentru întregul partid
și popor, pentru dezvoltarea eco
nomico-socială a patriei, pentru
făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea
României spre comunism.
„Rabotnicesko Delo" relevă subli
nierea făcută de tovarășul Nicolae
Ceaușescu precum că succesele ob
ținute în anii care au trecut de
la Congresul al XII-lea al P.C.R.
confirmă forța economiei româ
nești, superioritatea socialismului,
capacitatea creatoare a poporului
român, devenit stăpîn pe soarta
sa, iar cel de-al XIII-lea Congres
va marca începutul celei de-a treia
etape în înfăptuirea Programului
partidului — obiectivul fundamen
tal al cincinalului 1986—1990 fiind
continuarea neabătută a politicii de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare
a României spre comunism.
Sînt ilustrate orientările din Ra
port privind dezvoltarea bazei
energetice și de materii prime a
țării, înfăptuirea noii revoluții agrare, modernizarea și ridicarea
nivelului tehnic al industriei, dez
voltarea schimburilor economice
externe, perfecționarea organizării
și conducerii economiei naționale.
Ziarul bulgar evidențiază, de ase
menea, faptul că, referindu-se la
direcțiile fundamentale ale dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei pînă în anul 2000, secretarul
general al Partidului Comunist Ro
mân a subliniat că în ultimul de
ceniu al secolului al XX-lea, prin
aplicarea largă a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii con
temporane, va continua construirea
bazei tehnico-materiale a societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te, cu scopul de a se înfăptui tre
cerea spre comunism. în continua
re sînt redate ideile și tezele din
Raport privind perfecționarea acti
vității statului,
creșterea rolului
partidului în societate, a activității
«ale politice și ideologice.
Părți ample din capitolul Rapor
tului referitor la activitatea inter
națională a partidului și statului —
inserate de ziar — scot în evidență
că România socialistă promovează
o politică externă activă, de dez
voltare a colaborării cu celelalte
țări, de apărare a păcii, indepen
denței și suveranității popoarelor.
Este evidențiată aprecierea din
Raport că problema fundamenta
lă a epocii contemporane
este
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, în primul rind
la dezarmarea nucleară, garantarea
unei păci trainice în întreaga lume,
în context, ziarul relevă că tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a pro
nunțat pentru, reluarea negocierilor
dintre U.R.S.S. și S.U.A., pentru
transformarea Balcanilor într-o
zonă fără arme nucleare și baze
militare străine și în favoarea
creării de zone denuclearizate în
nordul și centrul Europei, pentru
preîntîmpinarea militarizării Cos
mosului, reducerea cheltuielilor
militare, intensificarea eforturilor
privind desființarea simultană a
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia, pentru rezolvarea conflicte
lor și problemelor litigioase dintre
state numai pe cale pașnică, prin
tratative.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
arătat, menționează ziarul,. că în
perioada analizată România
a
desfășurat o activitate multilatera
lă pentru întărirea și dezvoltarea
relațiilor sale cu toate țările lu
mii, indiferent de orînduirea so
cială. „Rabotnicesko Delo" re
produce partea din Raport care se
referă la relațiile țării noastre cu
țările socialiste și la problema pre
da
lungirii valabilității Tratatului
~
la Varșovia. Ziarul evidențiază că
secretarul general al Partidului
Comunist Român S-a pronunțat
pentru normalizarea relațiilor din
tre U.R.S.S. și R.P. Chineză, pen
tru începerea de negocieri directe
Intre China și Vietnam. în con
tinuare, sînt înfățișate relațiile ță
rii noastre cu țările în curs de
dezvoltare și cu țările capitaliste
dezvoltate.
„Rabotnicesko Delo" subliniază
că în concluzia Raportului a fost
exprimată convingerea că Con
gresul al XIII-lea al P.C.R. va
da un nou și puternic avînt luptei
revoluționare a partidului, va în
tări unitatea sa, forța sa politică
și organizatorică și va marca un
nou moment istoric în transfor
marea revoluționară a țării.
Rezumate ample ale Raportului
prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Congres au fost pu
blicate și în celelalte ziare din
R.P. Bulgaria, sub titluri ca :
„Inspirator și organizator al vic
toriilor socialiste" („TRUD"), „Uni
tate de monolit" („ZEMEDELSKO
ZNAME"), „Eveniment important
în viața poporului" („NARODNA
MLADE,T“), „Pentru construirea
societății socialiste multilateral dez
voltate" („NARODNA ARMIA").

cesitățile 'energetice. El a spus că
va face tot ceea ce îi stă în pu
tință pentru a-și aduce contribuția
la realizarea unei păci durabile în
lume — conchide articolul.
TELEVIZIUNEA
TURCĂ
a
transmis imagini de la Congres,
însoțite de un comentariu privind
realegerea în funcția de secretar
general al P.C.R. a tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Mijloacele de informare în masă
din Spania au urmărit cu atenție
desfășurarea lucrărilor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R. Ample
relatări au fost publicate de către
principalele ziare,
„DIARIO 16",
„EL PAIS", „LA VANGUARDIA",
precum și de POSTURILE DE
RADIO ȘI TELEVIZIUNE. Ziarele
au menționat ampla participare in
ternațională la Congres și au scos
în evidență unele din ideile și apre
cierile conținute în Raportul pre
zentat de tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. Au fost reliefate, astfel,
rezultatele pozitive obținute pină
acum în înfăptuirea
obiectivelor
planului cincinal 1981—1985, ritmu
rile înalte de dezvoltare prevăzute

Cotidianele centrale ungare au
continuat să publice relatări des
pre desfășurarea lucrărilor Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.
„NEPSZABADSAG", organ central
al C.C. al P.M.S.U., a inserat o
corespondență a trimisului său spe
cial la București, în care infor
mează despre Raportul Comisiei
Centrale de Revizie și despre Ra
portul Comisiei de Validare, pre
zentate participanților la Congres,
precum și despre cuvîntările unor
delegați. TELEVIZIUNEA UNGA
RĂ a difuzat în cadrul tele
jurnalelor imagini din timpul
prezentării Raportului de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, înso
țite de un comentariu referitor la
problemele abordate în acest do
cument. Au continuat să transmi
tă, în cadrul buletinelor de știri,
informații privind desfășurarea lu
crărilor Congresului al XIII-lea al
P.C.R. și POSTURILE UNGARE DE
RADIO.
Continuînd să reflecte principa
lele momente ale lucrărilor Con
gresului al XIII-lea al Partidului
Comunist Român, ziarul cubanez

activă de pace, înțelegere șl con
lucrare cu toate țările lumii, fără
deosebire de orînduire socială și
politică, pe baza respectării stricte
a principiilor unanim recunoscute
și acceptate ale dreptului interna
țional contemporan.
Sub titlul „Nicolae Ceaușescu a
fost reales secretar general al
Partidului Comunist Român", zia
rul mexican „EL DIA“ a .relatat
despre lucrările Congresului al
XIII-lea al partidului. Subliniind
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a
fost reales în funcția de secretar
general al partidului și că au fost
aprobate Directivele Congresului al
XIII-lea al Partidului Comunist
Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în
cincinalul 1986—1990 și orientările
de perspectivă pînă în* anul 2000,
în articol se arată : Actualul secre
tar general al P.C.R., Nicolae
Ceaușescu, a fost ales în această
funcție pentru prima dată în 1965,
an din care România a obținut cele
mai mari succese în domeniul eco
nomic și social, a inceput cea mai
fructuoasă etapă istorică a acestei
țări de înfăptuire a societății so
cialiste. In continuare, sînt men
ționate o serie de probleme abor
date în cadrul Raportului prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congres, privind atît politica in
ternă, cît și politica externă a
partidului și statului nostru.
Referindu-se' la Directive, arti
colul arată : Punctul crucial din
noul plan economic — după cum a
informat secretarul general al
partidului, Nicolae Ceaușescu, în
fața a peste 3 001) de delegați parti
cipant la Congres t- este acela că,
pe viitor, se va acorda prioritate
îmbunătățirii calității producției și
creșterii productivității muncii.
Mijloacele de informare în masă
din Thailanda au difuzat o sultă
de materiale referitoare la lucrări
le Congresului al XIII-lea al
P.C.R. Sub titlul „Ceaușescu se
pronunță pentru negocieri în pro
blema dezarmării", cotidianul thailandez de limbă engleză „THE NA
pentru cincinalul următor, precum
„GRANMA" a inserat în pagini
TION", redînd ample pasaje din
și
faptul
că
agricultura
românească
le sale o nouă corespondență din
Cuvîntarea rostită de tovarășul
a obținut în acest an cea mai mare
București. în care sînt menționate
Nicolae Ceaușescu la deschiderea
recoltă de cereale. Ziarele au
intervențiile unor delegați și ra
lucrărilor Congresului al XIII-lea
subliniat îndeosebi caracterul ori
poartele prezentate de Comisia
al Partidului Comunist Român și
ginal, constructiv al pozițiilor ro
Centrală de Revizie și Comisia de
din Raportul prezentat Congresu
mânești
în
problemele
internațio

Validare. Ziarul consemnează prin
lui, relevă fermitatea cu care
nale
formulate
de
secretarul
ge

cipalele idei din cuvîntul rostit de
România se pronunță pentru de
neral al partidului, consecvența in
tovarășa Elena Ceaușescu, insis
zarmare. pentru dizolvarea în pa
promovarea unei politici externe
ting asupra pasajelor referitoare
ralel a N.A.T.O. și a Tratatului de
independente.
la acordarea unei atenții priorita
la Varșovia. Este relevat, în conti
Cotidianul
„Diario-16
“
a
eviden

re cercetării aplicative, elaborării
nuare, apelul adresat U.R.S.S. și
țiat că președintele Nicolae
de noi tehnologii, menite să per
S.U.A. pentru realizarea unui dia
.
Ceaușescu
a
evocat
posibilitatea
mită amplificarea bazei energeti
log constructiv în problema dezar
unui
dialog
constructiv
in
proble

ce și de materii prime. De ase
mării și se afirmă că președintele
mele dezarmării și a reiterat ape
menea, „Granma" se referă la
Nicolae Ceaușescu a repetat che
lurile sale adresate celor două mari
dezbaterile în plen și pe secțiuni
marea
adresată Washingtonului și
puteri pentru a adopta măsuri de
ale Congresului, consacrate apro
Moscovei pentru oprirea, amplasă
dezarmare.
Referindu-se
la
rapor

bării documentelor privind per
rii de noi arme nucleare în Euro
turile dintre partidele comuniste și
spectivele de dezvoltare a Româ
pa și apoi retragerea celor exis
muncitorești,
același
ziar
a
mențio

tente.
niei pînă la sfîrșitul acestui se
nat
că
secretarul
general
al
P.C.R.
col, dezvoltarea în profil teritorial
POSTURILE DE TELEVIZIUNE
a propus să se pună capăt vechilor
și creșterea nivelului de viață. *
THAILANDEZE
au prezentat ima
practici și să se întărească unitatea
Tot o corespondență din Bucu
gini
de la lucrările Congresului,
si c»eziunea mișcării comuniste pe
rești publică și ziarul „JUVENreliefînd, la rindul lor, mesajul de
bazele noi ale egalității și exclude
pace adresat lumii de tovarășul
TUD REBELDE", sub titlul sem
rii oricărui amestec în treburile in
Nicolae Ceaușescu, de Ia tribuna
nificativ „O amplă perspectivă se
terne.
Congresului.
află în planurile economice ale
Ziarul „La Vanguardia" a rele
României in următorul cincinal'*.
Ziarul „MWETI" din R.P. Congo
vat propunerea secretarului gene
a publicat articolul „Aspirație le
Obiectivul principal al noului plan
ral al P.C.R. ca F.M.I. să anuleze
gitimă la progres social și econo
cincinal al României — se spune - toate datoriile țărilor în curs de
mic", în care se menționează că
în articol — îl constituie realizarea
dezvoltare care au un venit națio
Congresul al XIII-lea al P.C.R. are
unei înalte dezvoltări economiconal sub 600 dolari pe locuitor.
o importanță excepțională în viața
sociale. Sarcinile mărețe conținute
„JORNAL DE BRASILIA" a pu
politică și social-culturală a po
în Directivele Congresului se spri
blicat un articol în care arată că
porului român, mareînd încheierea
jină pe <o puternică bază tehnicotovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
unei perioade de profunde trans
materială și pe o riguroasă bază
reales la cel de-al XIII-lea Con
formări în economia și structura so
științifică.
gres al partidului în înalta funcție
cială. După prezentarea mărețelor
Sub titlul „Congresul comuniști
de secretar general al P.C.R. Se
realizări înregistrate de la Con
lor români", ziarul „UNEN", or
subliniază că, la Congres, pre
gresul
al XII-lea al P.C.R., artico
gan al C.C. al Partidului Popular
ședintele Nicolae Ceaușescu a de
lul subliniază că, în domeniul poli
Revoluționar Mongol, într-o rela
clarat că România va continua să
ticii externe, prestigiul real cîștitare consacrată lucrărilor Congre
desfășoare și în viitor o politică
gat de România, grație acțiunii
sului al XIII-lea al P.C.R., arătă :
externă activă și constructivă, de
energice a președintelui Nicolae
în perioada celor 40 de ani de la
pace și colaborare cu toate țările,
Ceaușescu, se justifică prin carac
victoria revoluției de eliberare so
fără deosebire de orînduire socia
terul puternic angajat, prin dina
cială și națională, antifascistă și
lă și politică, în încercarea de a
mismul
politicii externe româ
antiimperialistă, România a deve
opri cursa înarmărilor și a salva
nești, care rămîne fidelă idealuri
nit, dintr-o țară agricolă, o țară
lumea de amenințarea pericolului
lor de pace și dialogului construc
cu o industrie modernă și cu o
nuclear.
tiv.
agricultură socialistă. Așa cum, de
De asemenea, cotidianele „JorPOSTUL DE RADIO DIN CO
altfel, a subliniat tovarășul Nicolae
nal de Brasilia", „CORREIO BRANAKRY, într-o emisiune dedicată
Ceaușescu, Congresul a analizat
ZILIENSE" și „ESTAO DE SAO
desfășurării
la București a Con
PAULO" în articolele „Ceaușescu se
activitatea desfășurată între Con
gresului al XIII-lea al Partidului
pronunță pentru pace și îndeamnă
gresele al XII-lea și al XIII-lea
Comunist Român, a informat des
ale P.C.R., Planul de dezvoltare
superputerile la dialog", „Româpre realegerea tovarășului Nicolae
înțelegenia cere spirit de
economico-socială a României în
Ceaușescu în funcția de secretar
anii 1986—1990, cît și perspectivere și conlucrare" și, respecgeneral al partidului. în cadrul
tiv, „România își va îndeplini obli
le de dezvoltare pînă în anul
emisiunii au fost prezentate Reali
2000.
gațiile față de Tratatul de la Var
zările poporului român în toate
șovia" au reprodus ample pasaje
Ziarul turc de
limbă engleză
domeniile vieții economice și sodin Raportul prezentat de tovară
„DAILY NEWS" a publicat
.
un arciale, în cei 40 de ani care au tre
ticol intitulat „Ceaușescu reales",
șul Nicolae Ceaușescu la Congresul
cut de la victoria revoluției de eli
al XIII-lea al partidului, referitoa
însoțit de fotografia secretarului
berare socială și națională, antifas
re la pozițiile și acțiunile de poli
general al Partidului Comunist
cistă și antiimperialistă, și s-a men
tică externă ale României pentru
Român și de un comentariu în care
ționat că poporul român a acționat
apărarea păcii în Iunie, înfăptuirea
se subliniază că delegații la Con
cu hotărîre pentru aplicarea Pro
dezarmării și salvgardarea umani
gresul al XIII-lea al P.C.R. l-au
gramului partidului, cele mai bune
tății de pericolul unui război nu
reales in unanimitate pe Nicolae
rezultate fiind obținute în perioada
Ceaușescu în funcția de secretar
clear.
de cînd în fruntea partidului și
De la tribuna Congresului, se
general pentru un nou mandat de
subliniază în articolele menționate,
cinei ani. Realegerea secretarului
statului nostru se află tovarășul
președintele Nicolae Ceaușescu a
general al P.C.R. și aprobarea de
Nicolae Ceaușescu.
cerut să fie intensificată lupta pen
către Congres a noului plan de
PRESA CENTRALA SI TELE
tru
oprirea
cursei
înarmărilor
și
să
dezvoltare economică a României
VIZIUNEA DIN R.D.P. YEMEN au
se treacă la măsuri concrete de
dă certitudinea transpunerii în
publicat zilnic comentarii și știri
înfăptuire a dezarmării. în acest
practică a sarcinilor stabilite ta
privind lucrările Congresului al
sens, șeful statului român s-a aCongres, se arată în articol.
Cu ocazia realegerii în funcția de
dresat atît U.R.S.S., cît și S.U.A., - XIII-lea al P.C.R., evidențiind suc
secretar general al P.C.R. — conti
cesele obținute de poporul român,
cerîndu-le să înceapă convorbiri
nuă ziarul — președintele Nicolae
sub conducerea partidului, în pe
care să conducă în final la înlăCeaușescu a subliniat că națiunea
rioada de la ultimul Congres și
furarea pericolului nuclear ce aromână va continua să se dezvolte
semnificațiile documentelor aproba
menință în prezent întreaga omeputernic din punct de vedere eco
te de Congres pentru dezvoltarea
nire.
nomic, săptămîna de lucru va fi
Și în viitor, se menționează,
viitoare a României.
redusă la 44 de ore și România își
(Agerpres)
România va desfășura o politică
va asigura din resurse proprii ne

Sesiunea Consiliului National Palestinian
La sesiune a fost prezentată poziția României în favoarea
unei soluții politice in Orientul Mijlociu
AMMAN 26 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor celei de-a 17-a se
siuni a Consiliului Național Pales
tinian (parlamentul), care se desfă
șoară la Amman, Abdel Hamid AlSaeh a fost ales președintele C.N.P.
Abdel Hamid Al-Saeh este membru
al C.N.P. de la crearea acestui for,
în 1964.
Șeful Departamentului Politic al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Faruk Kaddoumi, a prezen
tat raportul politic, în care s-a fă
cut un amplu bilanț al activității
organizației în perioada care a tre
cut de la sesiunea precedentă a
C.N.P. El s-a referit pe larg la ne
cesitatea restabilirii unității tnișcării palestiniene, la eforturile ce tre
buie făcute pentru aceasta. Abordînd relațiile O.E.P. cu țările ara
be, raportul a pus un accent deo
sebit pe cele dintre O.E.P. și Ior
dania și a apreciat, pe de altă parte,
că este în interesul arabilor ca E■I

\ In Marea Britanie, R.F.G., Danemarca și Canada *
\
\ Acțiuni în direcția intensificării *
*

*

luptei pentru dezarmare și pace I
y
*
*
*
*

LONDRA 26 (Agerpres). — La
* Sheffield
au luat sfirșit lucrările
* conferinței anuale a organizației

„Campania pentru dezarmarea nu
cleară" (C.D.N.) — cea mai mare
mișcare pentru pace din Marea
Britanie. Cei aproape 3 000 de dele
gați au adoptat o serie de rezoluții
în care se pronunță cu fermitate
* împotriva continuării cursei înar- ■
* mărilor, in primul rind a înarmă
rilor nucleare, pentru menținerea
?i consolidarea păcii. Scopul mișcă
rii britanice pentru dezarmare nu
cleară— se subliniază într-o rezo
luție — este ca Marea Britanie să
renunțe la toate armele nucleare și
la toate bazele nucleare, ca un
prim pas spre lichidarea, in întrea
ga lume, a armelor de distrugere
in masă, spre realizarea dezarmării.

BONN 26 (Agerpres). — La a-

* pelul unor organizații democratice
ț de tineret, în R.F.G. a inceput o

săptămîna de acțiune a tineretului

* pentru pace și dezarmare, pentru
* drepturi sociale. In cadrul unor mi

Partidul comunist, inspiratorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor po
porului român
Sarcinile mărețe conținute în Direc
tivele Congresului se sprijină pe o
puternică bază tehnico-materială
România și-a cîștigat un imens
prestigiu în domeniul politicii ex
terne datorită acțiunii și demersuri
lor energice ale președintelui său

*

*
*

*
*

tinguri și demonstrații desfășurate
la Hanovra, Dusseldorf, Bremen și
Saarbriicken, participanții au evi
dențiat pericolul pe care îl pre
zintă cursa înarmărilor, in primul
rind a înarmărilor nucleare și au
subliniat raportul dintre înarmare
și nesoluționarea unor probleme social-economice stringente,

*

• COPENHAGA 26 (Agerpres). —
ț La Copenhaga a luat sfirșit confeî------------------ --------------- ,----

rința de două zile a reprezentan
ților opiniei publice din țările nor
dice, pentru crearea unei zone fără
arme nucleare în această regiune.
Au participat deputați, oameni de
știință, activiști sindicali, reprezen
tanți ai unor partide politice, ai
unor organizații de tineret, de fe
mei, precum și ai mișcărilor pen
tru pace din Danemarca, Finlanda,
Islanda, Norvegia. Suedia, insulele
Aland și Faroe. Intr-un comunicat
de presă se arată că instituirea
unei zone fără arme nucleare în
nordul Europei ar constitui un pas
major pe calea spre crearea unei
Europe. și a unei lumi lipsite de
arma nucleară. Forumul opiniei *
publice scandinave a recomandat
parlamentelor țărilor nordice să-și *
intensifice activitatea îndreptată
spre crearea unei asemenea zone,
iar guvernelor țărilor respective —
să înceapă neintîrziat tratative în
problema respectivă.

OTTAWA 26 (Agerpres). — La
Toronto s-au încheiat lucrările
„Dialogului internațional pentru
preîntîmpinarea
războiului
nu
clear, pentru dezarmare și pace",
care a adresat tuturor popoarelor
lumii chemarea de a lupta pentru
oprirea cursei înarmărilor nucleare.
In chemare se subliniază că în
ghețarea armamentelor nucleare ar
constitui un prim pas pe calea spre
interzicerea totală a armelor nucleare pe care o cere întreaga
planetă.

*
*
*
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Conferința națională a P. C. Italian
consacrată problemelor organelor autoconducerii locale
ROMA 26 (Agerpres). — La Mi
lano s-au încheiat lucrările Confe
rinței naționale a P.C. Italian con
sacrate problemelor organelor auto
conducerii locale. La conferință au
participat aproximativ 2 000 de de
legați — membri ai organelor de
conducere ale P.C.I., primarii unor
orașe, reprezentanți ai organelor lo
cale ale puterii și administrației de
stat.
în ultima zi a lucrărilor a luat
cuvîntul secretarul general al P.C.I.,
Alessandro Natta, care a subliniat
că în țară continuă să crească nu
mărul șomerilor, scad salariile reale
ale oamenilor muncii, se reduc in
vestițiile în unele sectoare ale eco
nomiei naționale, marele capital își
continuă ofensiva asupra drepturi
lor sindicale. în consecință, — a ară
tat vorbitorul — este necesar să se
schimbe urgent situația existentă, pe
baza alternativei democrate pe
care^ comuniștii o concep ca pe o
largă uniune a forțelor de stînga

geneva:

pentru dezvoltarea și înnoirea so
cietății. Vorbitorul a subliniat, de
asemenea, importanța deosebită pe
care o au pregătirile în vederea ale
gerilor administrative, care vor avea
loc în Italia în primăvara anului
viitor.

Hotărîrea Adunării
Naționale a P.D.U.P.
ROMA 26 (Agerpres). — Reuniți
în cadrul unei adunări naționale,
delegații Partidului Democratic de
Unitate
Proletară
din
Italia
(P.D.U.P.) aiu hotărît, cu o mare ma
joritate de voturi, intrarea P.D.U.P.
în rîndurile Partidului Comunist
Italian — informează agenția ANSA.
Creat în 1969, P.D.U.P. este un
partid de stînga. El are șase de
putați în camera inferioară a parla
mentului italian.

Deschiderea lucrărilor sesiunii anuale a G.A.T.T.

GENEVA 26 (Agerpres). — La Ge
neva s-au deschis, luni, lucrările ce
lei de-a 40-a sesiuni anuale a Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.). Adresîndu-se repre
zentanților celor 90 de state membre
ale organizației, președintele in
exercițiu al G.A.T.T., Hans Ewerloef
(Suedia), a declarat că relativa în
viorare a schimburilor comerciale
mondiale a fost însoțită, în ultimul

timp, de o intensificare a măsurilor
protecționiste, în pofida recomandă
rilor de renunțare la astfel de prac
tici, adoptate de conferința la nivel
ministerial a G.A.T.T. la sfîrșitul anului 1982. în context, Hans Ewerloef
a subliniat că statele în curs de dez
voltare au fost deosebit de afectate
de barierele protecționiste ridicate
de țările industrializate în calea ex
porturilor provenite din lumea a
treia.

giptul să-și reia locul în cadrul lu
mii arabe.
In raport se subliniază că o solu
ționare politică a problemei Orien
tului Mijlociu poate fi realizată prin
intermediul unei conferințe interna
ționale, sub auspiciile
O.N.U., la
care să participe toate părțile inte
resate, inclusiv Organizația pentru
Eliberarea Palestinei, — cu drepturi
egale —, precum și U.R.S.S. și S.U.A.
La sesiunea Consiliului Național
Palestinian a fost prezentată pozi
ția României în favoarea unei so
luții politice în Orientul Mijlociu,
care să asigure realizarea unei păci
globale în această regiune, rezolva
rea problemei poporului palestinian
pe baza dreptului acestuia la auto
determinare, inclusiv la realizarea
unui stat palestinian independent.
Țara noastră, s-a relevat, este pen
tru o conferință internațională cu
participarea tuturor statelor intere
sate, inclusiv a O.E.P., o soluție glo
bală trebuind să ducă la realizarea
unei păci trainice și drepte, la asi
gurarea independenței și suveranită
ții tuturor statelor din această zonă.
Punctul de vedere românesc a fost
exprimat de delegația C.C. al P.C.R.
și a Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România care
participă la lucrări, condusă de to
varășul Stan Soare, președintele
Grupului român din Uniunea inter
parlamentară.

SITUAȚIA DIN LIBAN
• A început punerea în apli
care a planului de securitate
adoptat de guvern • O nouă
rundă a convorbirilor privind
retragerea trupelor israeliene
din sudul teritoriului libanez
BEIRUT 26 (Agerpres). — Luni, la
Beirut a început punerea in aplicare
a planului de securitate aprobat re
cent de guvernul de uniune națio
nală, plan destinat să contribuie
substanțial la procesul de normali
zare a situației.
Prima etapă a
constat din amplasarea a trei bri
găzi ale armatei libaneze in capitală,
care au început deja înlăturarea ul
timelor baricade ridicate de milițiile
rivale pe principalele artere ale ora
șului. Aplicarea planului, care se va
extinde asupra zonei marelui Beirut,
a fost respectată și de milițiile opu
se, prin retragerea combatanților din
stradă și prin măsuri pentru mutarea
sediilor din diferite părți ale orașu
lui. Liderii principalelor miliții liba
neze s-au angajat să nu asigure
protecție militanților lor care vor
încălca planul de securitate. Puncte
le de trecere între Estul și Vestul
Beirutului au intrat sub supra
vegherea directă a forțelor armate,
care efectuează controale asupra
participanților la trafic.
BEIRUT 26 (Agerpres). — La Car
tierul general al Forței interimare
a O.N.U. în Liban (U.N.I.F.I.L.), luni
s-a desfășurat o nouă rundă a con
vorbirilor dintre reprezentanții mi
litari ai Libanului și Israelului pri
vind retragerea trupelor israeliene
din sudul teritoriului libanez și ananjamentele de securitate în re
giune. Surse apropiate conferinței —
citate de agenția Associated Press —
au relevat că runda de luni a ne
gocierilor a fost consacrată rolului
U.N.I.F.I.L., in sudul Libanului.
Convorbirile dintre reprezentanții
militari libanezi și israelieni, care
se desfășoară sub auspiciile O.N.U.,
vor fi reluate joi.

Rezultatele alegerilor
din Uruguay
MONTEVIDEO 26 (Agerpres). —
în urma rezultatelor oficiale anun
țate la Montevideo, candidatul la
funcția de președinte al Uruguayului din partea Partidului Colorado,
Julio Maria Sanguinetti, a fost pro
clamat învingător în scrutinul pre
zidențial de duminică — informează
agențiile France Presse și U.P.I.
Partidul Colorado a obținut 38,5 la
sută din voturi, fiind urmat de Parti
dul Național (Blanco) — cu 32,8 la
sută și de coaliția de stînga Frontul
Amplu — din care face parte și
Partidul Comunist — cu 20,5 la sută.
în cadrul alegerilor generale, care
au loc după o perioadă de 11 ani de
dictatură militară, au mai fost aleși
vicepreședintele țării, 30 senatori, 99
deputați, precum și membri ai con
siliilor și adunărilor locale din cele
19 departamente ale Uruguayului.
Noile autorități constituționale vor
prelua oficial funcțiile la 1 martie
1985.
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ÎNTREVEDERE. Konstantin Cernenko, secretar general al C.C. al
P.C.U.S., președintele Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a
avut o întrevedere cu liderul Parti
dului Laburist din Marea Britanie,
Neil Kinnock, care se află într-o
vizită în capitala Uniunii Sovie
tice. întrevederea a prilejuit un
schimb de opinii în - probleme ac
tuale ale situației internaționale și
ale relațiilor sovieto-britanice —
relatează agenția T.A.S.S.
STATELE UNITE ALE AMERIC1I ȘI IRAKUL au hotărit să
restabilească relațiile diplomatice,
întrerupte în 1967, a anunțat un
purtător de cuvînt al Casei Albe,
citat de agențiile U.P.I. și France
Presse. Măsura — care a intrat în
vigoare de la 26 noiembrie — a
fost luată în urma întrevederii
dintre președintele Ronald Reagan
și vicepremierul și ministrul de
externe al Irakului, Tarik Aziz,
care întreprinde o vizită oficială
la Washington, a precizat purtăto
rul de cuvint.

1

MAREA MAJORITATE A ELECTORATULUI ARGENTINIAN s-a
pronunțat, in cadrul referendumu-

lui organizat duminică, în favoarea
Tratatului de pace și prietenie din
tre Argentina și Chile, care pune
capăt diferendumului cu privire la
Canalul Beagle — informează agen
țiile internaționale de presă. într-o
declarație făcută la Buenos Aires,
ministrul argentinian al relațiilor
externe, Dante Caputo, a relevat
că tratatul va fi semnat definitiv
la 29 noiembrie.

AGENȚIA A.C.T.C. a dat publi
cității o declarație în legătură cu
gravul incident petrecut, recent, în
zona sediului din Panmunjon al
Comisiei militare de armistițiu din
Coreea. în declarație este condam
nată uciderea, de către trupele americane și ale regimului sud-coreean, a unor militari ai părții
R.P.D. Coreene și se cere pedepsi
rea celor vinovați-și garantarea nerepetării unor asemenea acte în
viitor. După ce se arată că acest
act demonstrează cu claritate gra
vitatea situației din Peninsula co
reeană, în declarație sînt reamin
tite propunerile raționale ale R.P.D.
Coreene pentru atenuarea tensiunii
în Coreea, realizarea reunificării
națiunii și a unei păci durabile în
Peninsula coreeană. Este firesc

că o ambianță favorabilă dialogu
lui nu poate fi creată în condițiile
în care au loc provocări fățișe îm
potriva R.P.D. Coreene — se spune
în declarație.

DOBÎNDA. Principala bancă americană — Citybank, din New
York, a anunțat reducerea ratei
preferențiale a dobînzii de la 11,75
la sută la 11,50 la sută. După cum
transmite agenția United Press In
ternational, această măsură consti
tuie o primă reacție a cercurilor
bancare americane după hotărîrea
adoptată, săptămîna trecută, de Oficiul Federal de Rezerve al S.U.A.,
privind reducerea taxei de scont de
la 9 la sută Ia 8,5 la sută.

FURTUNILE
VIOLENTE
ȘI
PLOILE TORENȚIALE car<? s-au
abătut în ultimele zile asupra regiunilor din nord-vestul Europei
au provocat moartea a 13 persoane
și rănirea altor zece numai în
R. F. Germania și Franța. De ase
menea, au fost victime omenești în
Belgia. Totodată, în țările respecti
ve s-au înregistrat însemnate pa
gube materiale. în sud-vestul Angliei, într-o serie de localități s-au
înregistrat inundații. La rîndul
său, agenția P.A.P. informează că
asupra teritoriului R.P. Polone s-a
abătut un uragan. S-au înregistrat
victime omenești. Vintul a provocat
importante pagube materiale. în
zonele afectate de uragan se desfășoară operațiuni de înlăturare a
urmărilor acestuia.
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