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Sub semnul dorinței comune de a amplifica în continuare 

conlucrarea româno-elenă pe multiple planuri, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE 
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE CONSTANTIN KARAMANLIS
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis, au 
continuat, marți dimineață, la Pala
tul Consiliului de Stat, schimbul de 
vederi in probleme bilaterale și in- 

i ternaționale de interes comun.
Cei doi șefi de stat au subliniat, 

cu satisfacție, bunele relații româno- 
elene și consideră că trebuie să se 
facă totul pentru dezvoltarea rapor
turilor de prietenie, pe diverse pla
nuri, dintre România și Grecia, spre 
binele ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii între na
țiuni.

Schimbul de păreri în probleme 
fundamentale ale vieții mondiale ac
tuale a evidențiat poziții și concluzii 
comune, hotărirea celor două țări de 
a-și uni eforturile în lupta pentru 
pace, dezarmare, pentru depășirea 
situației deosebit de grave existente 
în relațiile internaționale, care gene
rează pericolul declanșării unor noi 
conflicte și confruntări militare. S-a 
arătat că această situație se datorea
ză nesoluționării la timp a proble
melor litigioase acumulate, apariției 
unor noi stări de tensiune și focare 
de conflict, manifestării politicii de

■ forță și de amenințare cu forța și, 
în mod deosebit, continuării poli-

i ticil de înarmare, care a făcut ca pe 
continentul european și în întreaga 
lume să se acumuleze uriașe canti
tăți de arme, ce ar putea distruge 
de cîteva ori întreaga omenire.

Subliniindu-se că problema cen-
■ trală a zilelor noastre o constituie 
; lupta pentru pace, pentru oprirea 
; cursei înarmărilor, s-a arătat că se 
. impune mai mult ca oricind adopta- 
' rea unor măsuri concrete și eficiente 
: de dezarmare, in primul rind de
dezarmare nucleară, de prevenire a 

1 unei catastrofe nucleare.
Președinții Nicolae Ceaușescu șl 

Constantin Karamanlis au relevat 
necesitatea opririi cursului eveni
mentelor spre confruntare și război, 
realizării unei Europe unite, a păcii 
și înțelegerii, dezvoltării prieteniei 
gi colaborării dintre țările europene. 

; In legătură cu situația deosebit 
de gravă creată pe continentul euro
pean, s-a apreciat că trebuie să se 
facă totul pentru oprirea amplasării

■ rachetelor nucleare americane și a 
realizării contramăsurilor luate de 
Uniunea Sovietică, pentru elimina
rea rachetelor cu rază medie de ac-

i țiune de pe continentul european și,

apoi, a tuturor armelor nucleare. A 
fost exprimată convingerea că la 
noile convorbiri ce urmează să aibă 
loc între Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite se va ajunge la înțele
geri reciproc acceptabile în proble
ma armamentelor nucleare și cos
mice — ceea ce va constitui un fac
tor important pentru dezarmare și

pace. Dat fiind că rachetele nu
cleare pun în grav pericol via
ța tuturor popoarelor europene, 
este necesar ca toate țările continen
tului — in primul rind țările din 
N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia — să participe activ, în- 
tr-o formă corespunzătoare,, la nego
cierile pentru realizarea unui acord

privind eliminarea armelor nuclea
re din Europa.

în cursul convorbirilor s-a arătat, 
totodată, că România și Grecia acor
dă o deosebită însemnătate Confe
rinței de la Stockholm consacrate 
încrederii și dezarmării în Europa,

(Continuare în pag. a V-a)

Obiective și sarcini actuale în economie
ÎN INDUSTRIE ÎN AGRICULTURĂ

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

președintele Republicii Socialiste România,

adresat participanților la seminarul internațional 
„Tineretul și dezvoltarea"

Dragi prieteni tineri,
îmi face o deosebită plăcere să vă adresez dum

neavoastră, participanților la seminarul internațional 
„Tineretul și dezvoltarea", tuturor tinerilor din organi
zațiile și țările pe care le reprezentați, un salut 
călduros și cele mai bune urări.

Tineretul României Socialiste și întregul nostru po
por sînt bucuroși să găzduiască această importantă 
manifestare consacrată Anului Internațional al Tinere
tului, care își propune să dezbată și să pună în evi
dență noi-căi și mijloace menite să ducă la întărirea 
conlucrării tineretului de pretutindeni în vederea creș
terii participării sale active și responsabile la dez
voltarea economico-socială și cultural-științifică a na
țiunilor, la soluționarea marilor probleme ale contem
poraneității, la făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, a unui viitor de pace și 
bunăstare.

Reuniunea voastră, dragi prieteni tineri, are loc 
într-o perioadă în care climatul internațional cunoaște 
— cu deosebire în ultimii ani — o agravare fără pre- 

’ cedent. Se poate aprecia că, de la terminarea celui 
de-al doilea război mondial, omenirea nu a mai tra
versat o situație de o asemenea încordare, de creștere 
a pericolului unui nou război mondial, care, inevita
bil, ar duce la o catastrofă nucleară.

Statele, popoarele lumii, tînăra generație de pretu
tindeni sînt profund îngrijorate de accelerarea cursei 
înarmărilor, în primul rînd a celor nucleare. In același 
timp, criza economică mondială, politica financiară, 
îndeosebi a dobînzilor înalte, au înrăutățit situația 
pe plan internațional. S-au mărit decalajele dintre 
țările bogate și cele sărace, s-au accentuat vechile 
contradicții și au luat o amploare fără precedent 
cele dintre statele dezvoltate și cele în curs de dez
voltare.

Toate aceste evoluții ale raporturilor internaționale 
se răsfrîng, in mod negativ, asupra condițiilor social- 
economice, de muncă și viață ale popoarelor, și îndeo
sebi ale tineretului, afectează într-un mod dramatic 
destinul a sute de milioane de tineri din numeroase 
țări ale lumii, în primul rind din țările în curs de 
dezvoltare. In legătură cu toate aceste probleme grave, 
care confruntă astăzi întreaga omenire și care privesc 

nemijlocit existența și viitorul tineretului, este firesc 
ca tînăra generație să se ridice și să-și spună cu ho- 
tărîre cuvîntul, să participe activ la soluționarea lor 
constructivă. Noi considerăm că astăzi este mai ne
cesar ca oricînd ca tineretul de pretutindeni să-și 
unească eforturile și să acționeze cît mai energic — în 
strînsă unitate cu popoarele cărora le aparține, cu toate 
forțele înaintate — pentru a pune capăt încordării in
ternaționale, pentru a opri cursul periculos al eveni
mentelor spre confruntare și război, spre o catastrofă 
nucleară. Trebuie făcut totul pentru oprirea amplasă
rii rachetelor americane cu rază medie de acțiune în 
țări vest-europene și a contramăsurilor nucleare so
vietice, în vederea eliminării rachetelor cu rază medie 
din Europa și, apoi, a oricăror arme nucleare de pe 
continent. De asemenea, trebuie acționat pentru 
oprirea militarizării spațiului cosmic, pentru a se 
ajunge la o reglementare a folosirii Cosmosului în 
scopuri pașnice.

Salutăm faptul că, recent, Uniunea Sovietică și Sta
tele Unite ale Americii au căzut de acord să inițieze 
noi convorbiri în scopul realizării de înțelegeri reci
proc acceptabile asupra întregului complex de proble
me referitoare la armamentele nucleare și cosmice. In 
același timp, socotim indicat ca statele și popoarele 
continentului european — unde s-au acumulat cele 
mai multe arme nucleare și a căror existență este cel 
mai grav amenințată — să fie mai active, să nu 
adopte o poziție de așteptare, ci să participe, într-o

formă corespunzătoare, la negocierile pentru reali
zarea unui acord privind eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune și, în continuare, a tuturor armelor 
nucleare din Europa. Astfel de acțiuni izvorăsc din 
răspunderea față de soarta popoarelor, a păcii în Eu
ropa și în lume.

Realitățile lumii contemporane impun, totodată, ca 
tineretul lumii să participe activ la eforturile pentru 
lichidarea subdezvoltării, pentru reglementarea justă și 
echitabilă a problemei datoriilor, ce apasă greu pe 
umerii popoarelor, îndeosebi ale țărilor în curs de 
dezvoltare, pentru instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, bazată pe deplină egalitate și 
echitate, care , să asigure progresul mai rapid al tutu
ror țărilor, în primul rînd al celor rămase în urmă, 
să înlesnească accesul larg și neingrădit al popoarelor 
la cuceririle științei și tehnologiei moderne.

Noi apreciem că, în condițiile actuale, grija și pre
ocuparea statelor și popoarelor pentru formarea și 
educarea tinerei generații reprezintă o problemă de 
cea mai mare însemnătate pentru viitorul omenirii, 
pentru progresul necontenit al civilizației umane. Fie
care stat, fiecare popor are responsabilitatea de a 
crește și educa tineretul în spiritul muncii și creației 
pentru patria căreia îi aparține, al nobilelor idealuri 
ale păcii și prieteniei, al respectului față de marile 
valori ale civilizației umane. în acest sens, se impun 
lichidarea și înlăturarea unor stări de lucruri anacro
nice — cum sînt șomajul, analfabetismul și altele — 
care întunecă viața și restring posibilitățile de afir
mare liberă a unei mari părți a tineretului lumii. 
Este necesar să se facă totul pentru a se deschide 
cîmp larg de afirmare a tinerilor, pentru a li se asi
gura dreptul la muncă, de a participa în mod con
structiv și responsabil la viața economică și social- 
politică, la dezvoltarea țărilor lor, la eforturile de pro
gres și civilizație ale întregii umanități. De asemenea, 
trebuie să se facă totul pentru împlinirea aspirației 
legitime a tinerilor privind democratizarea și creș
terea eficienței sociale a învățămîntului, pentru acce
sul neîngrădit, fără restricții și discriminări, la in
strucție și educație, la însușirea științei și culturii, a 
celor mai noi cuceriri ale cunoașterii moderne.

Trăind într-o țară liberă și independentă, aflată în 
plin proces de dezvoltare socialistă, tineretul Româ
niei desfășoară o bogată activitate, fiind prezent în 
toate sectoarele vieții social-economice și culturale, 
aducîndu-și, împreună cu întregul popor, o contribu
ție activă la progresul și înflorirea patriei.

In spiritul politicii generale de pace și colaborare 
a partidului și statului nostru, tineretul țării noastre 
își va aduce și în viitor întreaga sa contribuție la 
promovarea marilor idealuri de dezvoltare liberă și 
independentă pe calea progresului și civilizației, a bu
năstării și fericirii tuturor națiunilor, la cauza gene
rală a luptei pentru pace, pentru dezarmare, pentru 
apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oameni
lor — la viață, la existență liberă și demnă.

Avem ferma convingere că, acționînd unite, po
poarele lumii — în rîndul cărora tineretul se afirmă 
ca o forță socială deosebit de importantă — pot opri 
cursul evenimentelor spre încordare și război, spre o 
catastrofă nucleară, pot asigura triumful politicii de 
pace și colaborare, de destindere, înțelegere și secu
ritate internațională.

Exprimîndu-mi, încă o dată, convingerea că dezba
terile și discuțiile care vor avea loc în cadrul semi
narului vor deschide noi perspective întăririi eforturi
lor tineretului, luptei pentru promovarea acestor no
bile idealuri, a obiectivelor de participare, dezvoltare 
și pace, sub semnul cărora se va desfășura Anul In
ternațional al Tineretului, urez succes deplin reuniunii 
dumneavoastră !

Vă doresc tuturor multă sănătate și fericire 1

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

PAGINA A V-A : Relatarea deschiderii lucrărilor seminarului

Rapnrtnl tovarășului Nicolae Ceaușescu, orientările Ccngresului
al Xlll-lea al P.C.B. in domeniul vieții internaționale

Strălucit și mobilizator program de acțiune 
pentru salvgardarea celui mai de preț bun al 

omenirii - pacea și libertatea popoarelor
„Avem ferma convingere că, acționînd unite, popoarele pot 

schimba cursul evenimentelor, pot împiedica războiul mondial și 
catastrofa nucleară, pot impune dezarmarea și pacea internațio
nală. Deși sînt multe probleme de soluționat, privim cu deplină în
credere viitorul luminos de pace și bunăstare al omenirii. Să facem 
totul pentru a contribui activ la realizarea unei lumi mai drepte și 
mai bune, a unei lumi a egalității, libertății, independenței și păcii!”

NICOLAE CEAUȘESCU

• Planul la producția fizică pe acest an să fie 
realizat integral, la fiecare sortiment, în fiecare uni
tate, în fiecare ramură.

• în toate întreprinderile, măsuri hotărîte pen
tru onorarea în întregime și la un nivel calitativ su
perior a contractelor de export.

• Pe șantierele de investiții, maximă concen
trare de forțe pentru punerea neîntîrziată în func
țiune a capacităților prevăzute să producă în 
acest an.

• Acțiuni energice pentru încheierea grabnică 
a contractelor de aprovizionare tehnico-materială și 
desfacere, pentru asigurarea tuturor condițiilor ne
cesare trecerii la realizarea planului pe 1985.

• Pînă cel tîrziu sîmbătă, produsele aflate încă 
în cîmp - porumb, sfeclă de zahăr, rădăcinoase, 
varză ș. a. - să fie strînse și puse la adăpost.

• Livrarea porumbului la fondul de stat și la 
fondul de nutrețuri combinate trebuie intensificată 
la maximum, astfel ca în cîteva zile unitățile agricole 
să-și îndeplinească integral sarcinile contractuale.

• La executarea arăturilor, pretutindeni munca 
mecanizatorilor să fie organizată în două schimburi, 
pentru ca pînă cel tîrziu la 4—5 decembrie această 
lucrare să se încheie în toate județele.

• Toate resturile vegetale să fie strînse și 
transportate urgent spre a se crea tractoarelor front 
larg de lucru la arat.

agricoleIN PAGINA A ll-A : Relatări din întreprinderi industriale și unități

Eveniment de excepțională însem
nătate în viața comuniștilor, a în
tregului popor român, Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. a pus din nou în 
lumină unitatea dialectică, legătura 
indisolubilă dintre politica internă și 
activitatea externă a partidului și a 
statului, dintre procesul de edificare 
a orânduirii noi, socialiste pe pămîn- 
tul patriei și eforturile permanente 
pentru asigurarea condițiilor de li
niște și securitate necesare progre
sului țării, dezvoltării pașnice a în
tregii omeniri. Intr-adevăr, stabilind 
un vast program de acțiune pentru 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism, Raportul pre
zentat de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
cuprins, în același timp, o amplă și 
profundă analiză a proceselor și ten
dințelor fundamentale de pe arena 
mondială, a propus soluții cuteză
toare, realiste și lucide problemelor 
majore ale contemporaneității, în 
vederea împlinirii năzuințelor celor 
mai scumpe ale popoarelor — pacea, 
libertatea, progresul.

Sînt toate acestea argumente care 
îndreptățesc ,întru totul aprecierea 
că Raportul prezentat la Congres 
constituie un document programa
tic de cea mai mare însemnătate nu 
numai pentru destinele poporului 
nostru, ci și pentru ansamblul vieții 
politice internaționale, un aport de 
preț la tezaurul gândirii și acțiunii 
practice revoluționare. Sînt, în ace
lași timp, argumente incontestabile 
că marele forum democratic al co
muniștilor români a depășit prin im
portanță cadrul național, impunîn-

du-se pe primul plan al actualității 
mondiale. Dealtfel, această caracte
ristică și-a găsit expresie în prezența 
la lucrările Congresului a unui mare 
număr de delegații de peste hotare, 
în amplul ecou în rîndurile opiniei 
publice, ca și în paginile presei in
ternaționale, care a reflectat pe 
larg dezbaterile marelui forum de la 
București, în mesajele de felici
tare adresate de pe toate meridia
nele lumii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru realegerea sa în 
suprema funcție de partid.

Se poate astfel aprecia că, prin În
treaga sa desfășurare, Congresul al 
XIII-lea a reliefat din plin marele 
prestigiu de care se bucură astăzi in 
lume țara noastră, secretarul general 
al partidului, încercat conducător 
revoluționar, arhitectul și promoto
rul neabătut al întregii politici in
terne și externe românești, militan
tul dirz pentru împlinirea idealurilor 
celor mai înalte ale tuturor popoare
lor, eroul păcii al cărui cuvint și a 
cărui prodigioasă activitate sint una
nim prețuite și recunoscute.

Abordînd în profunzime situația 
mondială actuală, desfășurarea, în 
toată complexitatea lor, a evenimen
telor internaționale din ultimii ani, 
care au confirmat pe deplin justețea 
aprecierilor și orientărilor Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, Raportul se dis
tinge prin modul pătrunzător, lim
pede, deschis, în care sînt înfățișate 
evoluțiile petrecute în perioada din
tre cele două congrese, contradicțiile 
dezvoltării economico-sociale mon
diale, primejdiile crescînde care con
fruntă omenirea, ca urmare a acțiu

nilor forțelor reacționare, imperia
liste, a intensificării cursei înarmă
rilor, îndeosebi nucleare, a menți
nerii vechilor conflicte și apariției 
altora noi, a manifestărilor politicii 
de forță și de împărțire a lumii in 
sfere de influență.

De o deosebită însemnătate este 
aprecierea-avertisment că nicicind 
de Ia terminarea celui de-al doilea 
război mondial viața internațională 
nu a cunoscut un asemenea grad de 
încordare, popoarele nu s-au aflat, 
într-o asemenea măsură, in fața pe
ricolului unei noi conflagrații, care, 
în condițiile existenței armelor nu
cleare, ar duce la dispariția a în
săși vieții pe întreaga planetă. Sub
liniind că s-a creat, astfel, o situație 
cu totul nouă, în care războiul, in 
accepțiunea sa clasică, cu învingători 
și învinși, nici nu mai poate fi con
ceput, Raportul pune din nou în lu
mină, cu toată claritatea, că proble
ma fundamentală a epocii noastre o 
constituie oprirea cursei înarmărilor, 
in primul rînd a celor nucleare, tre
cerea la dezarmare, asigurarea unei 
păci trainice in lume. De la înalta 
tribună a Congresului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a afirmat răspicat 
adevărul care trebuie să fie perma
nent prezent în conștiința tuturor 
popoarelor și, deopotrivă, a tuturor 
oamenilor politici : „Nu există nici 
o altă alternativă decit aceea a în
lăturării cu desăvirșire a războiului, 
decit o politică de colaborare și 
pace t“

Concluzie care impune ca un co
rolar logic necesitatea intensificării

(Continuare in pag. a Vl-a)
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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Puternică mobilizare a forțelor, deplină angajare și răspundere 
pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor economice

PLANUL ANUAL LA EXPORT 
-realizat cu o lună mai devreme
„Pînă la 1 decembrie 

vom îndeplini planul la 
export pe anul 1984“. Iată 
angajamentul luat de oa
menii muncii de la între
prinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" din Capi
tală, ca răspuns la vibran
tele chemări adresate de 
tovarășul Nicolae
Ceaușescu întregii clase 
muncitoare, de la tribuna 
celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului, de a în
cheia acest an cu rezul
tate cit mai bune in pro
ducție. . Un angajament 
care, dealtfel, se întemeia
ză pe rezultatele de pînă 
acum : depășirea „la zi" a 
planului la export cu 
15 milioane lei.

„Acest succes este rodul 
muncii pline de răspunde
re a comuniștilor, a între
gului colectiv pentru creș
terea calității și competiti
vității produselor, pentru 
promptitudine în livrări; 
ne spune inginerul Dan 
Stoian, șeful coordonator 
al secției de utilaj tehno
logic complex, unde se fi
nalizează întreaga produc
ție pentru export Cel mai 
recent exemplu în acest 
sens îl oferă felul cum a 
fost onorată o comandă so
sită recent din Argentina, 
unde exportăm pentru pri
ma dată produsele noastre. 
Partenerul extern a cerut 
ca toate cele 30 de utilaje 
pentru rafinării să fie li
vrate în trei luni. Un timp 
foarte scurt, dacă avem în 
vedere că toate utilajele, 
de mare complexitate teh

nică, sînt unicate. După 
numai două luni, iată însă 
că am și livrat primele 
utilaje, avind posibilitatea 
să devansăm întregul con
tract cu 15 zile". Cu aceeași 
operativitate au fost execu
tate și utilajele tehnologi
ce pentru instalațiile chi
mice livrate în U.R.S.S., 
recipienții sub presiune 
destinați R.D. Germane, 
piesele de schimb pentru

complexe, compusă din in
gineri, tehnologi și proiec- 
tanți, care pot rezolva pe 
loc orice dificultate ivită 
pe fluxul de producție. Tot 
în vederea soluționării 
rapide a tuturor probleme
lor fabricației acționează și 
grupa de urmărire opera
tivă a producției pentru 
export. Printre altele, a- 
ceastă comisie stabilește 
ordinea de prioritate în

cordanță cu cele mai exi
gente solicitări de pe piața 
externă. Semnificativ în 
acest sens este faptul că 
produsele noi și repțpiec- 
tate reprezintă în prezent » 
82 la sută din totalul pro- 
ducției-marfă, față de 65 
la sută cit era prevăzut 
prin plan.

Totodată, se are In ve
dere perfecționarea conti
nuă a tehnologiilor. Și a-

La întreprinderea „Grivița roșie" din Capitală

rafinării expediate în Irak 
și Iran. Importantele de
vansări de termene, in con
dițiile realizării unor pro
duse de înaltă calitate, sînt 
rodul măsurilor tehnice și 
organizatorice luate în 
toate secțiile de producție, 
al inițiativelor oamenilor 
muncii din brigăzile de 
producție specializate pen
tru export. Bunăoară, bri
găzile conduse de Constan
tin Liculescu și Marian Si- 
ghileanu obțin zilnic mari 
depășiri la lucrările pentru 
producția destinată pieței 
externe, muncind în schim
buri prelungite, și sînt ho- 
tărîte să încheie cu rezul
tate de prestigiu „decada 
record" organizată în ulti
ma parte a lunii noiem
brie.

In ansamblul măsurilor 
luate, de mare eficiență 
s-a dovedit a fi generali
zarea asistenței tehnice

care se efectuează trata
mentele termice la piesele 
și subansamblele destinate 
producției pentru export. 
„Ca urmare a acestor ac
țiuni, fiecare muncitor este 
determinat, intr-o măsură 
și mai mare, să acorde o 
atenție deosebită calității 
operațiilor executate, ne 
spune Eugen Bîtă, șeful 
unei brigăzi de sudori din 
secția de utilaj complex. 
Pentru întărirea răspunde
rii în muncă, fiecare sudor 
marchează cu poansonul 
individual subansamblele 
sudate și este trecut în 
cartea tehnică a utilajului, 
spre a garanta astfel per
sonal calitatea lucrărilor 
efectuate".

Concomitent cu apliearea 
acestor măsuri organizato
rice, în întreprindere se 
desfășoară un susținut pro
ces de înnoire și moderni
zare a producției, în con

ceasta deoarece fiecare co
mandă impune, frecvent, 
adaptarea producției la ce
rințele partenerilor externi. 
Așa s-a procedat recent, 
cînd, pentru realizarea 
unui nou contract, a tre
buit să se treacă, pentru 
prima dată, la sudarea in 
șanfren ingust a tablelor 
groase, la sudura în tan
dem cu două sîrme, pre
cum și la sudura în gaz 
protector. Experiența cîști- 
gată se dovedește a fi deo
sebit de utilă și în conti
nuare. Intrucît operațiile 
de sudură reprezintă 60 la 
sută din lucrările efectua
te la produsele pentru- ex
port, noile tehnologii vor 
fi extinse pe scară cit mai 
largă. în momentul de față, 
secția de proiectare tehno
logii lucrează cu toate for
țele pentru trecerea grab
nică la automatizarea su
durii cu fascicul de elec

troni a țevilor In placa 
tubulară și a controlului 
ultrasonic al cordoanelor 
de sudură. „Automatizarea 
intr-un grad tot mai mare 
a proceselor de producție, 
precizează inginerul Mihai 
1‘opa, determină atit creș
terea productivității mun
cii, cit și sporirea calității 
produselor. Obiectivul nos
tru imediat este să reali
zăm utilaje superioare ca
litativ actualului nivel 
atins pe plan mondial, ga
ranție sigură a creșterii 
volumului producției li
vrate pe piața externă".

Ca urmare a introducerii 
tehnologiilor de vîrf, a ri
dicării necontenite a cali
ficării oamenilor muncii, în 
anul 1985, planul la export 
aprobat de adunarea gene
rală a reprezentanților oa
menilor muncii este mai 
mare cu 18,2 la sută față 
de acest an. „Dispunem de 
toate condițiile tehnice și 
materiale și avem forțele 
umane necesare ca să în
deplinim și să depășim 
sarcinile de plan la export 
din ultimul an al cincina
lului, ne spune tovarășul 
Die Bologa, secretarul co
mitetului de partid din în
treprindere. O dovedește și 
faptul că planul la export 
pe acest an va fi îndeplinit 
cu o lună mai devreme, 
ceea ce ne va permite să 
pregătim corespunzător, 
din timp, producția anului 
viitor".

Ion MARIN

SUPLIMENTAR 
-PRODUSE 

IN VALOARE DE 
220 MILIOANE LEI

mai bine mijloacele tehni
ce moderne ale acestei ca
pacități de producție. Din 
experiența noastră ne-am 
convins că omul este fac
torul determinant în des
fășurarea procesului de 
producție și, de aceea, așa 
cum am procedat la intra
rea în funcțiune a tuturor 
capacităților de producție, 
acordăm cea mai mare a- 
tenție organizării muncii, 
stabilirii răspunderilor 
atribuțiilor în funcție 
competența oamenilor.

— Cum se prezintă 
tuația pe ansamblul com
binatului ?

— Putem afirma cu mîn-

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie” din Capitală, se muncește cu înaltă răspundere pentru îndeplinirea cu o luna de zile mal 
devreme a planului la export pe acest an. In fotografie : echipa de muncitori, condusă de maistrul Grigore Țîrcă, face ultimele verificări la 

un nou utilaj care va fi expediat partenerului extern în aceste zile Foto : E. Dichiseanu

Producția fizică realizată 
ritmic, integral ! Aceasta 
este deviza de muncă sub 
care, răspunzînd inflăcăra- 
tei chemări a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
de la înalta tribună a ma
relui forum al comuniști
lor, colectivul de oameni ai 
muncii de la Combinatul 
chimic Rîmnicu Vîicea ac
ționează cu răspundere și 
competență pentru îndepli
nirea exemplară a sarcini
lor de plan pe acest an.

— Ne aflăm cu toții sub
puternica înrîurire a lu
crărilor celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, 
a magistralului Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ne 
spune tovarășul Panteli- 
mon Ungurcanu, secreta
rul comitetului de partid 
pe combinat, pe care l-am 
întilnit în secția electroli
ză cu diafragmă, cea mai 
nouă capacitate intrată în 
funcțiune pe această pu
ternică platformă a indus
triei chimice românești, 
înaltul forum al comuniș
tilor a stabilit un minunat 
și mobilizator program de 
muncă și acțiune al între
gului popor pentru pro
gresul susținut și multila
teral al patriei noastre. O- 
am sanjrs. ■ «sw» s»
oameni ai muncii constă, 
așa cum a subliniat secre
tarul general al partidului, 
în încheierea cu rezultate 
cit mai bune a acestui an și 
pregătirea temeinică a pro
ducției din anul viitor. Co
lectivul nostru acționează 
cu stăruință și răspundere 
în acest sens. De aceea am 
și venit aici, într-una din 
secțiile aflate la începutul 
activității productive.

— Ce probleme aveți de 
soluționat ?

— Problemele principale 
la noua secție nu sînt atit 
de natură tehnică sau teh
nologică — ne spune inter
locutorul. Ne interesează 
în mod deosebit formarea 
unui colectiv bine înche
gat, cu o calificare supe
rioară, capabil să stăpî- 
nească și să utilizeze cît

și 
de

si-

te pe spațiile existente, In 
apropierea capacităților de 
producție principale au fost 
construite noi obiective ale 
așa-numitei chimii fine de 
sinteză. Acum, în afară de 
sodă caustică, acid clorhi- 
dric și policlorură de vi
nii, chimiștii vîlceni pro
duc — prin prelucrare chi
mică avansată — și o se
rie de substanțe chimice 
noi, cum sînt cipoxid P, 
oltilon, mecloran, o gamă 
diversificată 
de ș.a.

Semnificativ In 
privință este faptul 
nicul colectiv de 
reușit să se adapteze rapid

de erbici-

această 
că har
nici a

La Combinatul chimic 
Rîmnicu Vîicea

drie că ne situăm Intre co
lectivele fruntașe pe ramu
ră. în perioada care a tre
cut din acest an, am reali
zat o producție-marfă su
plimentară în valoare de 
circa 220 milioane lei. Așa 
cum este firesc, am acordat 
o atenție prioritară onoră- 

.. zii, sarcinilor la export și 
livrării acelor produse 
care condiționează realiza-

la solicitările pieței exter
ne și să livreze numeroa
se produse care, inițial, nu 
au făcut obiectul unor con
tracte de export, dar care, 
prin calitățile lor, au cîști- 
gat aprecierile unor parte
neri de peste hotare. De 
exemplu, au fost livrate a- 
proape 1 750 tone normal- 
butanol, 600 tone propilen- 
glicoli, 504 tone ciclohexi- 
lamină, 518 torje,.diizobuti-

de către alte întreprinderi ^^ina, 358 tone etilenclor- 
din țară. Ca urmare, am 
depășit planul la export cu 
aproape 68 milioane lei.

Cum s-au obținut aces
te rezultate ? Din discuția 
cu muncitori și specialiști 
din combinat s-au desprins 
două direcții de acțiune 
importante. Intîi de toate, 
este vorba de realizarea, 
la indicația secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
unor instalații complexe, 
care valorifică superior atit 
produsele 
binatului, 
rezultate 
producție, 
inte a fi , _
gice. îndeosebi pe baza so
luțiilor propuse de cerce
tarea chimică românească 
și cu utilaje și instalații 
realizate în țară și monta-

de bază ale com- 
cît și produsele 
din procesul de 
considerate îna- 
deșeuri tehnolo-

hidrină și 
din seria i 
zate prin 
destinată

O altă 
de comitetul de partid și 
consiliul oamenilor muncii, 
a vizat efectuarea unei a- 
nalize aprofundate, în fie
care secție și la fiecare in
stalație, a fluxurilor teh
nologice în scopul depistă
rii tuturor locurilor îngus
te, deci a rezervelor de 
sporire a capacității pro
ductive. Cele mai multe 
probleme sînt rezolvate cu 
forțe proprii. Bunăoară, 
așa s-a procedat la fazele 
de gaz-sinteză de la fabri
cația octanolului, unde se 
desfășoară și în prezent 
lucrări de eliminare a unor 
locuri înguste, prin dimen
sionarea corespunzătoare a

i alte sortimente 
celor nenominali- 
plan la producția 
exportului, 
acțiune, inițiată

anumitor instalații. De a- 
semenea, un colectiv de 
muncitori și specialiști a 
realizat anumite modificări 
constructive la instalația 
de pesticide I, care au per
mis trecerea de la funcțio
narea discontinuă la func
ționarea în regim continuu 
a acesteia. Drept rezultat, 
s-a asigurat un important 
spor de capacitate de pro
ducție.

Ce preocupări există in 
momentul de față pentru 
amplificarea, în perioada 
care a mai rămas din acest 
an, a bunelor rezultate în 
producție ? Corespunzător 
cerințelor majore ale eco
nomiei, așa cum a subli
niat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la înaltul forum 
comunist, pe primul plan 
se situează obținerea unor 
realizări superioare la ex
port. Practic, această ac
țiune este riguroși urmări
tă de comitetul de partid 
și de consiliul oamenilor 
muncii în toate secțiile, 
unde sînt aplicate cu fer
mitate o serie de măsuri 
pentru buna organizare a 
producției și a muncii.

— Comuniștii, toți oame
nii din combinatul nostru 
au hotărît ca, acționînd in 
spiritul sarcinilor și exi
gențelor formulate în docu
mentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, să 
atingă încă din această 
ultimă perioadă a anului 
ritmul de producție prevă
zut pentru primul trimes
tru al anului viitor — ne-a 
spus secretarul comitetului 
de partid în încheierea in
vestigațiilor în această 
unitate industrială. Pentru 
aceasta, acționăm stăruitor 
ca toate instalațiile să 
funcționeze la întreaga ca
pacitate. Angajamentul 
nostru este de a realiza în 
acest an o producție-mar
fă suplimentară în valoare 
de 250 milioane lei, din 
care cel puțin 100 milioane 
să o reprezinte produsele 
livrate peste plan la ex
port.

Corneliu CARLAN
Ion STANC1U
corespondentul „Scînteiiy

TOATE PRODUSELE DIN CÎMP-TRANSPORTATE
DEPOZITATE ÎN CEL MAI SCURT

In aceste zile, intr-un șir de unități din agricultură se string din cîmp ultimele cantități de produse 
din recolta acestui an. Cea mai importantă sarcină care stă în fața oamenilor muncii de pe ogoare, în mo
mentul de față, este de a intensifica la maximum transportul și depozitarea produselor care se mai află în 
cimp și grădini, de a încheia grabnic livrarea integrală a cantităților de produse prevăzute la fondul de 
stat și fondul de nutrețuri combinate și de a urgenta executarea arăturilor adinei pe toate suprafețele sta
bilite, pentru a pregăti temeinic recoltele din anul viitor. Ce cantități de produse se mai află pe cîmp ? Cum 
acționează organele și organizațiile de partid, organele de specialitate și conducerile unităților agricole pen
tru a încheia strîngerea, transportul și depozitarea acestora în cel mai scurt timp? Pentru a da răspunsuri 
la aceste întrebări, corespondenți ai ziarului „Scînteia" din cinci județe au urmărit, Ia fața locului, cum 
se muncește practic în diferite unități agricole și consilii agroindustriale. Iată citeva din aspectele consta
tate și unele probleme ce trebuie urgent rezolvate de organele locale de partid și de stat.

NICI O CANTITATE DIN 
RECOLTA ACESTUI AN SĂ 
NU RĂMiNĂ NECULEASĂ! 
In unitățile agricole din județul TE
LEORMAN porumbul a mai rămas de 
strins de pe circa 1 000 hectare — 
informează corespondentul nostru 
Stan Ștefan. Este vorba de suprafe
țele însămînțate după rapiță, unde 
culturile au ajuns mai tîrziu la ma
turitate. De asemenea, mai este de 
strins recolta de sfeclă de zahăr de 
pe 160 hectare. In consiliile agroin
dustriale Buzescu, Piatra, Purani, 
Zimnicea și Drăgănești Vlașca se 
află pe clmp, depozitate In grămezi, 
aproape 10 000 tone de porumb și 
sfeclă de zahăr. Ca urmare a măsu
rilor întreprinse de comandamentul 
județean pentru agricultură, măsuri 
a căror aplicare în practică a fost 
favorizată și de vremea bună din ul
timele zile, ritmul recoltării și trans
portului producției de pe cîmp s-a 
intensificat. Bunăoară, în cooperati
vele agricole Cernetu, Teleormanul, 
Răsmirești și Siliștea, din consiliul 
agroindustrial Purani, au fost con
centrate importante forțe umane la 
recoltarea porumbului. Alături de ță
ranii cooperatori, de alți locuitori ai 
satelor, participă la cules numeroși 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de panouri și tablouri electrice, 
întreprinderea de aparataje și acce
sorii, Întreprinderea mecanică „Is
laz", toate din municipiul Alexan

dria. Măsuri au fost luate și pentru 
mai buna utilizare a autocamioane
lor, remorcilor și atelajelor, prin mă
rirea numărului de oameni care în

ANCHETA „SCÎNTEII" ÎN CINCI JUDEȚE
carcă și descarcă mijloacele de trans
port. Asemenea acțiuni concrete se 
întreprind, în aceste zile, în toate 
consiliile agricole unde mai sînt de 
recoltat porumb și sfeclă de zahăr, 
precum și de transportat producția 
din cîmp.

Legumicultorii din județul CARAȘ- 
SEVERIN au realizat în acest an o 
producție bună de legume — transmi
te corespondentul nostru Nicolae Ca- 
tană. Ca atare, la fondul de stat și pe 
piețe vor fi livrate cantități de le
gume mai njari decit cele planifi
cate. Important este ca toate produ
sele să fie strânse și transportate ne- 
întirziat. Spunem aceasta intrucît in 
grădini se mai află cantități aprecia
bile de rădăcinoase și alte legume. 
Dealtfel, un sondaj efectuat dumi
nică și luni relevă că, din cele 47 
de cooperative agricole care au cul
tivat rădăcinoase, în opt recoltarea 
acestora este rămasă în urmă. Du
minică, la cooperativa agricolă Ciclo- 
va Români, bunăoară, numai 15 fe
mei lucrau la adunatul rădăcinoase- 
lor. E drept, luni erau prezenți la 

lucru în legumicultura 30 de oameni, 
dar și acest număr este cu totul in
suficient pentru a asigura in două- 
trei zile stringerea întregii producții.

Și in cooperativele agricole Vrăniuț, 
Ciuchici, Greoni, Constantin Daicovi- 
ciu și Buchin lucrările sînt întirziate. 
în legătură cu această stare de lu
cruri, tovarășul Petre Vișescu, di
rector adjunct al direcției agricole, 
a ținut să precizeze : „In toate uni
tățile unde mai sînt produse în gră
dini au fost luate măsuri pentru a 
se dubla forța de muncă necesară 
strîngerii întregii recolte de legume, 
îndeosebi rădăcinoase. Prin noile 
măsuri întreprinse, urmărim să în
cheiem, în următoarele trei zile, 
strîngerea rădăcinoaselor pe ultimele 
30 hectare".

IN CITEVA ZILE, PORUM
BUL Șl SFECLA DIN GRĂ
MEZI SĂ AJUNGĂ IN MA
GAZII Ș| FABRICILE DE 
PRELUCRARE I Deși timpul este 
înaintat, într-un șir de unități 
agricole din unele județe se află 
încă, în grămezi pe cîmp, cantități

apreciabile de porumb și sfeclă de 
zahăr. Transportul din cîmp al po
rumbului este întîrziat mai ales în 
județele Constanța — 150 000 tone,
Satu Mare — 25 000 tone, Ialomița — 
20 000 Zone, iar cel al sfeclei de za
hăr — îndeosebi în județele Timiș, 
Botoșani, Mureș, Buzău, Olt, Satu 
Mare, Neamț și Ialomița. Ce se în
treprinde pentru ca toate aceste pro
duse să ajungă în cel mai scurt timp 
din cîmp în magazii sau la fabricile 
prelucrătoare ?

In județul MUREȘ s-a încheiat re
coltarea porumbului de pe toate cele 
76 800 hectare planificate, a sfeclei 

de zahăr — de pe 11 200 hectare și a 
legumelor — de pe 2 700 hectare — 
informează corespondentul nostru 
Gheorghe Giurgiu. Este însă întîr
ziat transportul produselor din cîmp, 
unde se află in grămezi 33 000 tone 
sfeclă de zahăr și 16 000 tone porumb. 
După cum apreciază organele jude
țene de specialitate, intirzierile se 
datorează, între altele, faptului că o 
serie de capacități de transport soli
citate din județele Alba și Bistrița- 
Năsăud nu au sosit la timp, iar cele 
ale I.T.A. Mureș, din lipsa de .moto
rină, au fost utilizate, zile la’ rînd, 
sub capacitate. „Prin măsurile luate 
în ultimele zile — ne spune inginerul 
loan Catarig, director al direcției 
agricole județene, există condiții ca 
în citeva zile întreaga cantitate de 
sfeclă de zahăr și porumb să fie de
pozitată în bazele de recepție".

Este adevărat că în acest județ 
suau făcut simțite neajunsuri în asi
gurarea mijloacelor de transport. Dar 
tot atît de adevărat este și faptul că 
In multe unități agricole nu s-a asi
gurat forța de muncă necesară încăr-

TIMP!
cării camioanelor și remorcilor. Ca 
atare, indicele de utilizare a acestora 
este scăzut. Așa se explică, bunăoară, 
de ce în unitățile din consiliul agro
industrial Zau de Cimpie se află 
încă pe cîmp 5 000 tone de sfeclă de 
zahăr. De aici se desprinde conclu
zia că, odată cu măsurile ce vizează 
asigurarea mijloacelor de transport 
necesare, să se acționeze energic 
pentru mobilizarea mai multor oa
meni la încărcarea acestora.

Corespondentul nostru pentru ju
dețul DOLJ, Nicolae Băbălău, ne-a 
transmis că sîmbătă, la amiază, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a analizat, în prezența secre
tariatului comitetului județean de 
partid, stadiul la zi al lucrărilor 
agricole și a stabilit măsuri în ve
derea încheierii lor neîntîrziate. S-a 
hotărît, între altele, ca duminică, 25 
noiembrie, să fie o zi de lucru re
cord. Peste 5 000 de oameni ai mun
cii din unitățile meșteșugărești și co
merciale din Craiova au fost mobili
zați să lucreze duminică pe ogoarele 
județului și, totodată, să participe la 
munca în cîmp toți locuitorii satelor. 
Duminică, un tren special, și 25 de 
autobuze au transportat din Craiova 
lucrători ai unităților economice în 
consiliul agroindustrial Bîrca, pentru 
a acorda sprijinul necesar la strîn
gerea bumbacului de pe ultimele su
prafețe. Ajutorul lor a fost bineve
nit.

Intr-un șir de unități agricole din 
județ se aflau încă importante can
tități de produse netransportate 
de pe cîmp. In consiliul agroindus
trial Bîrca, bunăoară, 350 hectare sînt 
ocupate cu coceni, iar peste 1200 
tone sfeclă de zahăr stau în grămezi 
pe cîmp. Vasile Marcel, inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial, invoca 
lipsa mijloacelor de transport. Dar 
organizatorul de partid, Florea Bă- 
deancă, afirmă că în acest consiliu 
există aproape 400 de atelaje. Dumi
nică, foarte puține dintre acestea au 

fost In cîmp. Din calculele făcute a 
rezultat că, dacă s-ar fi folosit nu
mai 150 de atelaje, s-ar fi putut eli
bera de coceni cel puțin 45 hectare 
și s-ar fi transportat aproap^ 400 
tone sfeclă. De fapt, urgentarea 
transportului celor 12 500 tone sfeclă 
de zahăr, care la această dată se mai 
află în cîmp în județul Dolj — cele 
mai multe cantități fiind în consiliile 
Segarcea, Măceșul de Jos și Bîrca — 
se impune cu necesitate intrucît, așa 
cum ne spunea și inginerul Marin 
Rădulescu, directorul întreprinderii 
de industrializare a sfeclei de zahăr 
Podari, stocul existent în fabrică 
este doar de 1 000 de tone.

LIVRĂRILE LA FONDUL 
DE STAT Șl LA FONDUL DE 
NUTREJURI COMBINATE - 
INTENSIFICATE LA MAXI
MUM I Numeroase unități agri
cole dintr-un șir de județe au livrat 
integral cantitățile de porumb prevă
zute la fondul de stat. Există însă 
județe în care această importantă ac
țiune este întîrziată. In județul BO
TOȘANI, bunăoară, unitățile agricole 
cooperatiste au o restanță la livrări 
de 40 000 tone, iar cele de stat — 
18 000. Puteau fi onorate integral sar
cinile contractuale ? Evident că da, 
apreciază corespondentul nostru Sil
vestri Ailenei. Pînă luni dimineață, 
șapte din cele 14 consilii agroindus
triale din județ își îndepliniseră și 
depășiseră sarcinile de livrare a po
rumbului la fondul de stat. De exem
plu, unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Ripiceni au livrat su
plimentar aproape 780 tone porumb, 
cele din consiliul agroindustrial Să- 
veni — 469 tone, iar cele din consi
liile agroindustriale Cîndești, Fru
mușica, Havîrna, Șendriceni, Trușești 
— între 230 și 430 tone. O serie de 
unități agricole'au însă restanțe mari 
la livrarea porumbului la fondul de 
stat. Este drept că timpul nefavora
bil din săptămîna trecută a împie
dicat transportul, iar zăpada a sur
prins pe cîmp însemnate cantități de 
porumb încă nedepănușat. Incepînd 
de joi, însă, condițiile climatice s-au 
ameliorat. In unitățile din consi
liul agroindustrial Bucecea, unde 
mai este de depănușat porumbul de 

pe aproape 700 hectare, de transpor
tat din cîmp peste 4 000 tone știuleți 
și de eliberat terenul de coceni pe 
1 200 hectare, încă din zorii zilei de 
duminică au ieșit la lucru sute de 
oameni. S-a lucrat intens, în această 
zi, în comunele Vorona, Tudora, 
Corni, Vlădeni și Bucecea. Pînă sea
ra, în unitățile agricole din acest 
consiliu agroindustrial s-au transpor
tat la baza de recepție 493 tone po
rumb. Rezultatele puteau fi însă mai 
bune dacă în comunele Tudora, Bu
cecea și Vlădeni oamenii n-ar fi 
plecat din cîmp imediat după ora 
amiezii. Luni dimineața, toți mem
brii biroului comitetului județean de 
partid, toate cadrele ce poartă răs
punderi pentru activitatea de pe o- 
goare, s-au prezentat în unitățile a- 
gricole. Sarcina de bază încredința
tă : pînă 1 la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni să se încheie livrarea porumbu
lui la fondul de stat și fondul pentru 
nutrețuri combinate, să se elibereze 
de resturi vegetale toate suprafețele 
și să se intre în stadiul final al ară
turilor adinei de toamnă.

★
Din constatările corespondenților 

noștri județeni reiese că, pentru ca 
toate produsele agricole ce se află 
încă în grămezi pe cimp, cît și cele 
care se recoltează să ajungă în cel 
mai scurt timp în magazii sau la fa
bricile de prelucrare, este absolut 
necesar să fie utilizate la întreaga 
capacitate mijloacele de transport, 
să se asigure forțele umane necesare 
la încărcarea și descărcarea acestora. 
Cu toată răspunderea trebuie să se 
înțeleagă pretutindeni că recoltarea 
poate fi considerată încheiată numai 
atunci cînd toate produsele, Inclusiv' 
resturile vegetale, au fost transpor
tate și depozitate, pentru ca nici cea 
mai mică cantitate din recoltă să nu 
se piardă. Revine deci organelor și 
organizațiilor de partid, organelor a- 
gricole județene, consiliilor agroin
dustriale și conducerilor unităților a- 
gricole datoria de a acționa energic, 
prin măsuri hotărîte, pentru strînge
rea și transportarea grabnică a ulti
melor cantități de produse aflate în 
cîmp, pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de livrare a porumbului la 
fondul de stat și la fondul de nutre
țuri combinate, aceasta constituind 
o sarcină de cea mai mare răspun
dere pentru fiecare unitate agricolă.
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REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUȘESUU 
1N FRUNTEAPARTIDULUICOMUNIST ROMÂN - EXPRESIA VO I NT EI 
NESTRĂMUTATE TtUTFrOR COMUNEșTIEOK A ÎNTREGULUI POPOR

„Asemenea întregului partid, în
tregului nostru popor, și noi. co
muniștii. toți oamenii muncii băimă- 
reni. ne îndreptăm cu profundă dra
goste și stimă gindul spre dumnea
voastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care conduci cu genială 
clarviziune, cu dăruire revoluționară 
destinele națiunii —ctitorul României 
moderne, creatorul celei mai di
namice și mai înfloritoare epoci din 
întreaga noastră istorie, denumită cu 
îndreptățită mindrie ,.E P O C A 
CEAUȘESCU" — se subliniază in 
telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL DE PARTID ȘI A CONSI
LIULUI POPULAR MUNICIPAL 
BALA MARE.

Urmînd cu nețărmurită încredere 
Însufleți torul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață, profunda 
omenie și spiritul de dreptate ce vă 
caracterizează întreaga activitate, 
ne angajăm în modul cel mai 
solemn să milităm cu toată fermita
tea pentru traducerea in mod exem
plar in viață a sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle adoptate de Congresul 
al XIII-lea al partidului, care prefi
gurează viitorul luminos al României 
socialiste, bunăstarea și fericirea 
poporului român, consolidarea inde
pendenței naționale, afirmarea și mai 
accentuată a țării noastre pe plan 
mondial, ca un stat al păcii și co
laborării intre toate statele lumii.

Animați de cele mai alese.. sen
timente de stimă și prețuire, vfe 
rugăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți 
să vă adresăm omagiul nostru fierbin
te și cele mai bune urări de sănătate 
și viață îndelungată in fruntea parti
dului și statului nostru, spre binele 
și fericirea întregului popof roman, 
pentru înaintarea continuă a Româ
niei pe calea socialismului și comu
nismului".

„In aceste momente de vibrant pa
triotism ce caracterizează națiunea 
noastră socialistă, exprimîndu-ne to
tala adeziune față de documentele 
aprobate de înaltul forum al comu
niștilor. care deschid noi si tot mai 
luminoase perspective dezvoltării 
multilaterale a patriei noastre și 
înaintării ei spre comunism, sintem 
ferm convinși că reînvestirea dum
neavoastră in înalta funcție de 
secretar general al partidului con
stituie garanția sigură a traducerii 
în viață, spre binele și fericirea oa
menilor muncii din țara noastră, in
diferent de naționalitate, a,istorice
lor documente și. hotărîri adoptate — 
se subliniază in telegrama MINIS
TERULUI MUNCII.

Ne manifestăm încrederea neclin
tită că, sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă. Partidul Comu
nist Român — forță politică condu
cătoare a întregii societăți — iși. va 
îndeplini cu fermitate rolul său is
toric in realizarea aspirațiilor și 
idealurilor Întregului nostru popor, 
exprimind vocația și mesajul său de 
pace, colaborare și progres in scopul 
statornicirii pe planeta noastră a 
unor relații bazate pe echitate și 
justiție, pentru instaurarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura, incă o dată, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom depune toate stăruințele și 
eforturile noastre pentru traducerea 
în viață a tuturor obiectivelor și sar
cinilor ce ne revin din documentele 
de importanță istorică adoptate de 
cel de-al XTII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român".

„Comuniștii — cadre didactice, cer
cetători, studenți, întregul personal 
muncitor al universității — am pri
mit cu nemărginită bucurie și min
drie patriotică vestea reinvestirii 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României moderne, ginditorul clar
văzător și revoluționarul de vocație, 
personalitate de excepție a vieții in
ternaționale contemporane, in su
prema funcție de secretar general al 
partidului — se arată in telegrama 
SENAtULUI UNIVERSITĂȚII DIN 
CLUJ-NAPOCA. Asemenea tutu
ror fiilor țării, vedem în re
alegerea dumneavoastră în frun
tea partidului voința unanimă 
a națiunii noastre de a înainta 
ferm pe calea socialismului și co
munismului. expresia vie a năzuin
țelor sale de prosperitate și progres, 
garanția deplină a creșterii continue 
a prestigiului României pe plan in
ternațional. a afirmării sale tot mai 
puternice in rîndul națiunilor lumii. 
In acest moment de excepție, cind 
țara întreagă aduce omagiul său fier
binte celui mai ales dintre aleșii săi, 
exprimindu-vă via recunoștință pen
tru tot ceea ce ați întreprins întru 
progresul și afirmarea școlii româ
nești. vă asigurăm, iubite conducător, 
,că vom acționa cu toată fermitatea 
noastră revoluționară pentru- crește
rea aportului învățămintului la so
luționarea problemelor majore ale 
dezvoltării României socialiste, pen
tru formarea unor generații de spe
cialiști de înaltă competență, devo
tate trup și suflet patriei și partidu
lui. Vă rugăm să ne îngăduiți să fo
losim acest minunat prilej pentru a 
vă transmite cele mai sincere felici
tări. împreună cu urările noastre cele 
mai calde de sănătate și fericire, de 
noi succese în vasta activitate pe 
care o desfășurat! spre binele po
porului, intru slava patriei socia
liste".

„Realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului — expresie a voinței 
Congresului, a încrederii și dra
gostei fierbinți a partidului, a în
tregului popor — constituie cheză
șia cea mai sigură că tot ceea * ce 
ne-am propus pentru viitor se va 
transpune in fapte de viață, dînd 
noi dimensiuni progresului și civi
lizației pe străbunele noastre me
leaguri, garanția sigură a conti
nuării dinamice, ascendente a pro
cesului revoluționar de ridicare a 
națiunii noastre socialiste pe noi 
trepte de progres și bunăstare — 
se arată in telegrama INSTITU
TULUI NATIONAL DE MOTOARE 
TERMICE.

pentru în- 
dumnea-

Pentru noi. ca dealtfel 
treaga națiune română. 

voastră reprezentați Omul-Erou, 
care, ridicat din rindurile poporu
lui căruia i-ați înțeles pe deplin 
năzuințele, și-a inchinat, cu ener
gie fără seamăn, cu un devotament 
și o capacitate fără egal. Întreaga 
viață și activitate Împlinirii man
datului de a făuri o Românie a 
progresului, omeniei și fericirii ce
lor ce muncesc, propășirii și strălu
cirii patriei noastre.

Cu încredere nestrămutată că. sub 
înțeleaptă dumneavoastră condu-, 
cere, poporul român va cunoaște noi 
și tot mai importante victorii. vă 
asigurăm. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom face tot 
ce ne stă in putință, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a în
deplini exemplar sarcinile ce ne 
revin, pentru ca astfel să contri
buim la transpunerea in viață a 
obiectivelor din Directivele Con
gresului al XIII-lea al partidului, a 
prețioaselor indicații primite în 
cursul vizitelor de lucru cu câra 
ați onorat institutul nostru".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe marea platformă a COMBI
NATULUI DE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE TURNU MĂGURELE — 
se subliniază într-o altă telegramă 
— în cea mai deplină unitate cu în
tregul nostru partid și popor, iși 
exprimă vibranta lor emoție și 
bucurie în legătură cu realegerea 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. Noi vedem in realegerea 
dumneavoastră în fruntea partidu
lui confirmarea strălucitelor cali

• Omagiu fierbinte adus secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, inflăcărat revoluționar și patriot, ctitor al României moderne, militant 
de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, neobosit luptător pentru cauza libertății 
și independenței popoarelor, a colaborării și păcii in lume

• Profundă satisfacție și legitimă mindrie patriotică față de hotăririle Congresului 
al XIII-lea al partidului, insuflețitor program de muncă și de luptă al întregii națiuni 
pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism

tăți de militant comunist, dovedite 
de-a lungul întregii vieți, de con
ducător incercat. înzestrat cu o 
strălucită clarviziune, de patriot în
flăcărat. de tribun al celor mai 
înalte idei, de om țj care a instau
rat un climat de superioară încre
dere și demnitate, de rodnică 
emulație în muncă prin cel mai 
convingător și pilduitor exemplu 
— exemplul dăruirii personale. Pu
ternic mobilizați de vibrantele dum
neavoastră chemări adresate de la 
înalta tribună a Congresului al XIII- 
lea, oamenii muncii din combinatul 
nostru, in frunte cu comuniștii, se 
angajează ca, strins uniți in jurul 
partidului, al dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, să facă to
tul pentru a transpune in viață 
hotăririle adoptate de Congres"..

„Cei 3 200 locuitori-ai meleagurilor 
unde Horea, conducătorul răscoalei 
populare de la 1784, a văzut lumina 
zilei,, am aflat cu deosebită bucurie 
și satisfacție că prin votul unanim 
al partidului și poporului Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român a hotărit realegerea dumnea
voastră în funcția supremă de se
cretar general al partidului — se 
arată în telegrama CONSILIULUI 
POPULAR AL COMUNEI HOREA, 
JUDEȚUL ALBA.

Ne exprimăm, și cu această ocazie, 
sentimentele de nețărmurită dra
goste și profund devotament față de 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
față de cel mai iubit și prețuit fiu 
al națiunii române, erou intre eroii 
de renume ai neamului, suflet din 
sufletul acestui popor, inimă veșnic 
vie a țării, conducătorul strălucit al 
partidului și statului nostru, militant 
neobosit pentru afirmarea nobilelor 
idealuri ale păcii și progresului in 
întreaga lume".

„Comuniștii, toți oamenii muncii din 
sistemul COMITETULUI DE STAT 
PENTRU ENERGIE NUCLEARA - 
se arată intr-o altă telegramă — ase
meni întregului partid și popor, țin 
să dea expresie celor mai. alese sen
timente de mindrie patriotică, totală 
adeziune și deplină satisfacție față 
de realegerea dumneavoastră în su
prema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist' Român și vă 
adresează, din adincul inimilor, cele 
mai calde felicitări, însoțite de cele 
mai respectuoase urări de mulți ani 
de viață, deplină sănătate, nesecată 
putere de muncă pentru a conduce 
destinele României socialiste spre 
cele mai înalte culmi de civilizație și 
progres.

Realegerea dumneavoastră în frun
tea partidului, act de o deosebită 
semnificație politică și istorică in 
viața patriei noastre, constituie o 
nouă și elocventă dovadă a înaltei 
prețuiri, a nemărginitei dragoste și 
recunoștințe cu care vă înconjoară 
întregul nostru partid și popor, re
prezintă garanția de neclintit a con
tinuării cu strălucire, fermitate și 
consecvență a politicii interne și 
externe a României, a înfăptuirii 
grandiosului Program al partidului, 
a istoricelor hotărîri adoptate de cel 

de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Puternic însuflețiți de . istoricele 
hotăriri adoptate de cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român, ne facem, mult iubite și. 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o datorie de onoare în a vă asigura 
că ne vom mobiliza toate forțele, 
vom face totul pentru a răspunde 
exigențelor și sarcinilor majore pe 
care le-ați stabilit domeniului ener
geticii nucleare, șituindu-ne în acest 
fel la nivelul încrederii pe care 
ne-ăți acordat-o, al maltei răspun
deri cu care ne-ați investit, ne 
reafirmăm atașamentul de neclintit 
față de politica partidului și Statului 
nostru, încrederea noastră nestră
mutată că. sub ințeleapta și clarvă
zătoarea dumneavoastră conducere, 
poporul român va înainta cu pași 
siguri pe noi culmi de progres și 
civilizație".-

„Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, colectivul de oa
meni ai muncii, în frunte cu comu
niștii, de la ÎNTREPRINDEREA DE 
MAȘINI GRELE BUCUREȘTI, cti
torie a «Epocii Ceaușescu», iși ex
primă profunda satisfacție de a vă 
avea în continuare în fruntea parti
dului și a țării, garanție sigură de 
ridicare pe noi culmi de progres și 
civilizație a patriei noastre — se 
subliniază intr-o altă telegramă.

Mulțumindu-vă pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți pentru clasa mun
citoare. pentru întregul popor. vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că pu
ternicul și harnicul nostru colectiv de 

muncă va acționa cu o înaltă exi
gență și responsabilitate pentru în
făptuirea tuturor obiectivelor ce ne 
revin din documentele adoptate de 
Congresul al XIII-lea.

în numele tuturor oamenilor mun
cii, al organizației noastre de partid, 
vâ urăm calde felicitări pentru re
alegerea dumneavoastră in funcția 
supremă de secretar general al 
partidului și vă dorim din toată ini
ma multă sănătate și viață lungă, 
pentru a conduce cu aceeași . înțe
lepciune și dinamism poporul român 
pe calea luminoasă a socialismului 
și comunismului".

„Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, juriștii din țara 
noastră au primit cu deosebită sa
tisfacție și mindrie patriotică hotâ- 
rirea Congresului privind realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului, aceas
ta constituind voința întregului 
partid și popor, chezășia sigură a 
înaintării României pe drumul lu
minos al socialismului și comunis
mului — se arată in telegrama 
BIROULUI EXECUTIV AL CONSI
LIULUI CENTRAL AL ASOCIA
ȚIEI JURIȘTILOR. Cu acest prilej 
solemn dăm glas celor mai alese 
sentimente de profundă stimă și 
nemărginită recunoștință pe care 
juriștii întregii țări le nutresc față 
de dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al partidului și al poporului, eroul 
legendar al neamului, înflăcărat pa
triot revoluționar, personalitate de 
primă mărime a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, pro
motor al păcii și prieteniei între po
poare, al luptei pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Ne exprimăm adeziunea deplină 
la această hotărîre și ne angajăm 
față de partid, față de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că ne vom îndeplini exemplar sar
cinile de mare răspundere ce ne re
vin din documentele celui de-al 
XIII-lea Congres, avînd ferma con
vingere că hotăririle adoptate vor 
asigura ridicarea continuă a bună
stării materiale și spirituale a po
porului, înaintarea fermă a Româ
niei spre cea mai dreaptă și umană 
civilizație de pînă acum — societa
tea comunistă".

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID DIN C.A.P. CORNEȘTI, 
JUDEȚUL DÎMBOVIȚA, se arată : 
„înmănunchind cele’ mai alese gin- 
duri și sentimente ale tuturor lu
crătorilor ogoarelor cooperativei a- 
gricole de producție Cornești. vă ru
găm să primiți din partea noastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul reale
gerii dumneavoastră in funcția su
premă de secretar general al parti
dului, urări de sănătate și putere de 
muncă pentru a conduce pe mai de
parte, in fruntea partidului și sta
tului nostru, poporul român pe ca
lea îndeplinirii idealurilor sale celor 
mai scumpe. Este pentru noi o mare 
bucurie și satisfacție să subliniem 
încă o dată rolul dumneavoastră ho- 
tăritor în asigurarea creșterii necon

tenite a participării țărănimii mun
citoare la întreaga viață economică 
și socială a țârii și să ne exprimăm 
profunda noastră recunoștință pen
tru aprecierile inâlte, pline de căl
dură pe care le adresați de fiecare 
dată muncii noastre, pentru grija 
părintească, consecventă față de îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă și viață ale țărănimii 
muncitoare".

„Cu sentimente de îndreptățită 
mindrie patriotică față de minuna
tele înfăptuiri ale poporului nostru 
în anii socialismului, cu deplină în
credere in viitorul strălucit al pa
triei. comuniștii, toți oamenii mun
cii din municipiul Zalău iși expri
mă întreaga lor . satisfacție și bucu
rie pentru reînvestirea dumneavoas
tră. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în funcția supre
mă de secretar general al partidului 
și va urează multă sănătate, putere 
de muncă și să ne trăiți intru mulți 
ani fericiți în fruntea partidului și 
a țârii — se subliniază in telegrama 
COMITETULUI MUNICIPAL DE 
PARTID ȘI A CONSILIULUI 
POPULAR MUNICIPAL ZALAU.

Realegerea dumneavoastră, act de 
voință al întregului popor, reprezin
tă chezășia sigură a înfăptuirii 
neabătute a mărețelor obiective 
adoptate în marele forum al comu-. 
niștilor români, Congresul al XIII- 
lea —. moment de. istorie înscris in 
viața partidului și a țării.

în consens, cu întregul partid și 
popor, vă asigurăm pe dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că detașamentul 

comuniștilor și al oamenilor muncii 
din străvechea și infloritoarea așe
zare sălăjeană Zalău iși vor consa
cra toate eforturile și abnegația re
voluționară pentru transpunerea in 
viață a istoricelor hotăriri adoptate 
de Congresul al XIII-lea ăl partidu
lui. conștienți fiind că prin aceasta 
contribuim și noi la înfăptuirea visu
lui de aur al omenirii, edificarea so
cietății, socialiste și comuniste".

„Animați de cele mai profunde 
sentimente de dragoste și prețuire, 
locuitorii comunei Sintana, județul 
Arad, in frunte cu comuniștii, iși 
exprimă cu bucurie și satisfacție de
plina lor adeziune față de realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român, văzînd 
în această legitimă reinvestire ga
ranția înfăptuirii exemplare a hotă- 
ririlor celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român — 
se arată in telegrama COMITETULUI 
COMUNAL DE PARTID SÎNTANA, 
JUDEȚUL ARAD.

Neobosita dumneavoastră activitate 
de comunist și patriot înflăcărat, 
desfășurată cu abnegație și dăruire 
în slujba propășirii poporului, a fău
ririi societății socialiste, constituie 
mindria epocii pe care o trăim, 
luminoasă călăuză a istoriei noastre 
de azi și de miine, un înalt exemplu 
pentru toți comuniștii, pentru toți 
oamenii muncii în lupta pentru în
făptuirea mărețelor idealuri ale 
socialismului și comunismului in 
patria noastră.

Activitatea strălucită ce o desfă- 
șurați este pentru noi un exemplu 
luminos, un însuflețitor și permanent 
îndemn in muncă, fiind convinși că 
datoria de onoare ce o avem față de 
partid și patrie, față-de dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, este de a acționa cu 
întreaga noastră capacitate și pu
tere creatoare pentru înfăptuirea 
neabătută a mărețelor obiective, pri
vind dezvoltarea agriculturii, stabi
lite de cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român".

„Comuniștii, întregul colectiv de 
oameni ai muncii din ÎNTREPRIN
DEREA DE PREFABRICATE DIN 
BETON „MILITARI" — BUCUREȘTI
— se arată intr-o telegramă----
care au urmărit cu deosebit interes 
și emoție desfășurarea lucrărilor 
Congresului al XIII-lea al partidului
— eveniment cu adinei rezonanțe și 
profunde semnificații în viața între
gului nostru popor — vă adresează, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
realegerii dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

Remarcabilele succese înregistrate 
de țara noastră după Congresul al 
IX-lea sint o dovadă elocventă a 
justeței opțiunii politice a poporului 
român, a înțelepciunii și clarviziunii 
cu care Partidul Comunist Român, 
avindu-vă în frunte pe dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și-a Îndeplinit și 
își îndeplinește însemnata misiune 

istorică de a conduce poporul pe 
drumul construcției socialismului și 
comunismului.

Asemenea întregului popor, ne an
gajăm cu responsabilitate comunistă 
de a munci in spirit revoluționar 
pentru a transpune in viață, măre
țele sarcini ce ne revin din docu
mentele Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român". .

„Cu inimile pline de lumină, ani
mali de cele mai alese gînduri de 
stimă și prețuire, noi, pionierii bo- 
toșăneni, vă adresăm cele, mai calde 
felicitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră in funcția- supremă de 
secretar general al partidului, che
zășie sigură in obținerea unor noi 
și strălucite succese in măreața 
operă de edificare a comunismului 
pe pămintul scumpei noastre pațrii.

Vă . rugăm să ne permiteți, mult 
iubite., și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă urăm din inimile 
noastre de copii multă sănătate și 
putere de muncă pentru binele țării, 
pentru prosperitatea națiunii ro
mâne, pentru viitorul nostru senin. 
Mindri că ne-am născut intr-o epocă 
fără de seamăn în istoria Romârției, 
al cărei ctitor sinteți dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, cel mai iubit fiu al poporului 
nostru, personalitate marcantă a lu
mii contemporane, vă mulțumim 
pentru grija neobosită și dragostea 
cu care ne ocrotiți copilăria, ne 
călăuziți pașii spre împlinirea idea
lurilor noastre" — se subliniază in 
telegrama trimisă de CONSILIUL 
MUNICIPAL BOTOȘANI AL OR
GANIZAȚIEI PIONIERILOR.

„Realegerea dumneavoastră în su
prema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român ne-a 
adus în inimi o neasemuită bucu
rie, tie-a oferit prilejul de a ex
prima din nou fierbintele no.stru 
omagiu personalității dumneavoas
tră de eminent conducător de partid 
și de stat, militant de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, artizan al păcii și 
colaborării pe planeta noastră — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
ORĂȘENESC DE PARTID BĂILE 
OLANEȘTI, JUDEȚUL VILCEA. Vă 
informăm că, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, oamenii mun
cii din orașul Băile Olănești și-au 
realizat sarcinile de plan pe anul 
1984 pînă în ziua deschiderii Con
gresului — acesta fiind cel mai fru
mos dar ce ne-am străduit să-l fa
cem marelui forum al comuniștilor. 
Puternic insuflețiți de minunatele 
perspective ale dezvoltării economi
ce și sociale a patriei, de înflăcă- 
ratele îndemnuri pe care le-ați a- 
dresat de la tribuna înaltului forum 
comunist, ne angajăm ca, urmind 
în permanență luminosul dum
neavoastră exemplu de dăruire și 
pasiune revoluționară, să ne inten
sificăm eforturile pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului".

„Comuniștii, toti oamenii muncii 
din EXPLOATAREA MINIERA RO
ȘIA MONTANA, JUDEȚUL ALBA 
— se subliniază într-o altă telegra
mă — vă adresează, mult iubite -to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde felicitări și urări de multă să
nătate și fericire cu ocazia realege
rii dumneavoastră în funcția supre
mă de secretar general al Partidului 
Comunist Român, garanție sigură a 
îndeplinirii hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, care vor propulsa 
țara pe noi culmi de progres și civi
lizație, de bunăstare și fericire a în
tregului popor.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
minerii din Exploatarea minieră Ro
șia Montană, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, nu 
vom precupeți nici un efort, că vom 
depune toată capacitatea și puterea 
noastră de muncă pentru transpune
rea în viață a istoricelor documente 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român".

„In aceste momente înălțătoare din 
viața partidului, a întregului nostru 
popor, cîrid prin voința unanimă a 
întregii națiuni ați fost reînvestit în 
Înalta funcție de secretar general al 
partidului, constructorii de autotu
risme din Colibași se angajează în 
fața partidului, a dumneavoastră 
personal, să sporim prestigiul auto
turismului «Dacia» pe toate meridia
nele globului, conștienți fiind că prin 
aceasta ne aducem contribuția noas
tră la înfăptuirea idealurilor nobile 
de pace a! cărui mesager autorizat 
sinteți — se subliniază în telegrama 

colectivului ÎNTREPRINDERII DE 
AUTOTURISME PITEȘTI — COLI- 
BAȘI. Sintem conștienți că sarcinile 
mari ce ne revin din documentele 
istorice adoptate de Congres, docu
mente care poartă pecetea gindirii 
novatoare, cutezanța revoluționară 
care vă caracterizează, vor fi duse 
la bun sfirșit avindu-vă pe dum
neavoastră in fruntea partidului, că 

«scumpa noastră patrie va păși cu 
pași siguri pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Vă rugăm să ne permiteți încă 
o dată, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ca, în nu
mele tuturor celor ce muncim și 
trăim la Colibași, bucurîndu-ne din 
adincul inimii de realegerea dum- 

. neâvoastră in funcția supremă dă 
partid, să vă transmitem cșle mai 
alese sentimente de stimă și recu
noștință pentru tot ceea ce ați făcut 
și faceți pentru noi, ca dealtfel pen
tru Întregul nostru popor, să vă 
urăm multă sănătate, fericire și pu
tere de muncă, însoțite de tradițio
nala urare să ne trăiți intru mulți 
ani în fruntea partidului și statului, 
pentru a conduce națiunea noastră 
pe culmile luminoase ale socialis
mului și comunismului victorios".

„Alături de toți cetățenii țării, cei 
peste o sută de mii de oameni ai 
muncii din județul nostru, care au 
urmărit cu deosebit interes desfășu
rarea lucrărilor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, iși exprimă cu 
adine respect și nețărmurită bucu
rie adeziunea lor unanimă față de 
realegerea dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în su

prema funcție de secretar general < 
partidului. Acest act de importanți 4 
istorică constituie garanția fermă t 
înfăptuirii neabătute a hotărîrilor 
marelui forum al comuniștilor, a îna
intării României pe drumul luminos 
al socialismului și comunismului, a 
ridicării ei pe noi culmi de progres 
Si prosperitate — se arată in tele
grama CONSILIULUI JUDEȚEAN 
AL SINDICATELOR TELEORMAN.

Sintem mindri că trăim aceste mo
mente inălțătoare, de efervescență 
creatoare, care a cuprins întreaga su
flare românească, și vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de atașamentul nostru 
profund la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
de hotărîrea noastră fermă de a vă 
urma neabătut exemplul de dăruire 
patriotică, de cutezanță și spirit 
revoluționar pentru infăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
documentele adoptate de cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului".

„Intr-o entuziastă unanimitate, co
muniștii, toți locuitorii citadelei 
muncitorești Cîmpina, județul Pra
hova, își exprimă din adincul inimi
lor lor bucuria și vă felicită, tot
odată, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru re
alegerea dumneavoastră de către 
Congresul al XIII-lea în funcția su
premă de secretar general al parti
dului — se arată în telegrama CO
MITETULUI ORĂȘENESC CÎM
PINA AL P.C.R.

Noi, toți cei ce trăim și muncim 
pe aceste străvechi plaiuri roma
nești, știm că națiunea noastră va 
avea astfel la cirma destinelor sale 
pe omul care și-a contopit viața cu 
idealurile supreme ale partidului și 
ale patriei, pe revoluționarul 
neînfricat, patriotul înflăcărat care, 
prin strălucitele sale calități de 
conducător, cutezanță, energie și 
neobosită activitate, și-a legat pen-" 
tru totdeauna numele de tot ce s-a___ 
făurit vreodată mai măreț și mai du
rabil pe pămintul românesc. Aceas
tă nouă învestitură Înseamnă pen
tru organizația orășenească de 
partid, pentru toți oamenii muncii 
din orașul Cîmpina un minunat 
prilej pentru a reînnoi, in fața dum
neavoastră, angajamentul nostru 
muncitoresc, revoluționar, de a ac
ționa fără preget pentru realizarea 
mărețelor obiective adoptate de cel 
de-al' XIII-lea Congres al parti
dului".

„In aceste nfomente de vibrantă 
trăire națională, cind sărbătorim re
alegerea dumneavoastră in supre
ma funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, cu ini
mile pline de bucurie și dragoste 
nețărmurite, inmănunchem intr-un 
singur tot gîndurile și sentimentele 
tuturor celor peste 3 500 de oameni 
ai muncii din ÎNTREPRINDEREA 
DE CONFECȚII CĂLĂRAȘI, urin- 
du-vă fierbinți și sincere felicitări 
— se arată intr-o altă telegramă.

Ne exprimăm și cu această ocazie 
marea noastră admirație și recu
noștință, mindria patriotică pentru 
contribuția pe care o aduceți la fun

damentarea unei viziuni noi, pro
fund revoluționare și umaniste asu
pra relațiilor dintre popoare, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

Dorim să vă știm mereu sănătos 
și puternic, in fruntea partidului și 
statului, pentru fericirea poporului, 
pentru cauza nobilă a Partidului Co
munist Român".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din TEATRUL „LUCIA STURDZA 
BULANDRA" au primit — cu nease
muită bucurie și căldură, cu îndrep
tățită și profundă mindrie patrio
tică — realegerea dumneavoastră, cel 
mai iubit, stimat și prețuit fiu al 
neamului, in înalta funcție de Secre
tar general al Partidului Comunist 
Român. Ca oameni de artă, vă pur
tăm cele mai alese sentimente de re
cunoștință pentru minunatele condi
ții create de afirmare a personali
tății artistice, pentru dezvoltarea di
verselor modalități de expresie, pen
tru pătrunderea pe scena teatrului 
românesc a pieselor inspirate din 
realitatea clocotitoare a zilelor noas
tre.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un efort și 
vom munci cu toată pasiunea pentru 
înfăptuirea Programului partidului, 
a liniei sale politice generale, care 
întruchipează voința și idealurile 
noastre de pace și prosperitate, de 
ridicare a patriei pe culmile civili
zației comuniste".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din SPITALUL JUDEȚEAN BRA
ȘOV — se arată intr-o altă telegra
mă — cu nețărmurită dragoste și 
bucurie trăiesc satisfacția mărețu
lui act prin care, indeplinind voința 
unanimă a întregului partid, a în
tregului popor, Congresul al XIII- 
lea al partidului v-a reales, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in malta funcție de se
cretar general al partidului, garan
ția sigură a înfăptuirii mărețului 
program de edificare a societății 
socialiste și comuniste pe pămintul 
patriei noastre.

Vă rugăm incă o dată, mult iu
bite și stimate tovi ășe Nicolai 
Ceaușescu, să ne perm, 
mele tuturor comuniștii*,  
celor care'iși desfășoare 
In cea mai mare unita 
din județul Brașov, să 
omagiul nostru pentru 
neavoastra creatoare 
gindirea economică 
tic-a romanească -pe~v 
culmi ale teoriei și p 
luționăre contemporat,

„Cadrele didari'ce 
gul personal pȚ 
INDUSTRIAL ?
— s, subliniază 
grama — insul'l 
mindrie și satisl 
bucuria nețărmui 
gerea dumneave 
tovarășe Nicolae 1 
ția supremă de i 
partidului. Acest 
făptuirea gindulu 
lui popor, care- 

'gjoate visurile ir 
,/oastră persor 
îului și al, f 
comunist d. 
tit viața, pi 
istoria cont 
care vă nun 
iubit fiu al 
neavoastră î 
cretar genet 
tre Congres 
dului Corni 
act de pro 
rică, in cat 
rului nostr 
păcii, derr

„Delega 
Trist al ță> 
tră, a întregi, 
vă avea pe n. 
partidului, gara 
lui ferm al patrie 
niri — se arată in 
TETULUI COMU1 
OITUZ, JUDEȚUL 
dineul ființei noastre nt 
totala adeziune la magist, 
port pe care l-ați prezentat 
stilui, la toate documentele 
de marele forum comunist 
Ni se deschid perspective 1 
se, știm că urcușul nu e uș 
avindu-vă pe dumneavoastră 
departe în fruntea partiduli 
țării, avem garanția sigură a 
zilor viitoare. Ne angajăm 
precupețim nici un efort pent, 
ducerea în viață a hotăririloi; adep
ta te, să ne îndeplinim exemplar s: 
cinile la locul nostru de muy/că, p< 
tru devenirea comunistă a Româr 
socialiste, pentru triumful păcii 
bunei înțelegeri intre pogoare". ’

„Cu vibrantă însuflețire și putei 
entuziasm, toți membrii de sind
— se arată in telegrama CONSII 
LUI MUNICIPAL Al, SINDICA 
LOR PLOIEȘTI - i?ii exprimă 
tala și deplina adeziune la boș 
Cii’ fdcr cuprinși- în.'magistralul 
port prezentat de dumneavoa 
mult iubite și Stimate tovat 
Nicolae Ceaușescu, de la înalta 
bună a Congresului al XIII-lea.

în aceste zile de intensă efer' 
cență politică și elan patriotic, 
conducerea organelor și organiz; 
lor de partid, sindicatele din c 
tea aurului negru acționează pe 
mobilizarea eforturilor creatoare 
oamenilor, muncii la noi și mi 
realizări. Manifestindu-ne ti 
adeziune față de prevederile de 
cepțională Însemnătate pentru 
torul luminos al României, cup 
în Directivele Congresului, dind 
voinței unanime a celor lf 
membri de sindicat ploieșteni, 
adresăm, mult iubite și stimat 
varășe Nicolae Ceaușescu, cu 
ziasm și mindrie, cele mai re 
tuoase sentimente cu minunatul 
lej al realegerii dumneavoastră 
suprema funcție de secretar ' - 
al partidului, văzînd in acea 
țiune istorică chezășia de g 
înaintării viguroase a patrie 
tre pe noi culmi de progres i 
lizație".

'i ca. in riu 
al tuturo 
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CUNOAȘTERE SI SPIRIT CREATOR 
ÎN TEORIA REVOLUȚIONARĂ

Se Împlinesc astăzi 164 de ani de 
la nașterea lui Friedrich Engels, 
fondator, alături de Marx, al socia
lismului științific, conducător și în
drumător al clasei muncitoare inter
naționale, savant de o impresionan
tă erudiție și multilateralitate. A- 
ceastă aniversare prilejuiește comu
niștilor români, întregului nostru 
popor ca, alături de forțele revolu
ționare și progresiste de pretutin
deni, să-și exprime via prețuire față 
de contribuția sa la elaborarea dia
lecticii materialiste, la dezvăluirea 
rolului ce revine clasei muncitoare 
în lumea modernă, la generalizarea 
teoretică a experienței mișcării mun
citorești, la întemeierea socialismu
lui științific etc.

Referindu-ne la aportul lui Engels 
In elaborarea teoriei marxiste, se 
cuvine relevat că el a ajuns la idei 
materialist-dialectice, cum ar fi cele 
privind rolul istoric al proletariatu
lui, lupta de clasă ca forță motrice 
a istoriei, independent de Marx, ca 
urmare a studiilor sale de economie 
politică. In același timp, în cadrul 
„diviziunii muncii" cu Marx, el și-a 
asumat sarcina generalizării filozo
fice a numeroaselor descoperiri ști
ințifice din vremea sa, elaborării și 
precizării sistemului de categorii ale 
materialismului dialectic. Pe drept 
:uvint arăta Lenin că „marxismul 
nu poate fi înțeles și nu poate fi 
;xpus în deplinătatea lui fără a se 
ine seama de toate operele lui 
Jngels".

Autor a numeroase lucrări funda- 
nentale ale filozofiei marxiste, cum 
ir fi „Dialectica naturii", „Anti-Dii- 
iring", „Ideologia germană", scrisă, 
npreună cu Marx, Engels și-a în- 
cris pentru totdeauna, la loc de 
inste, numele în gîndirea filozofică 

social-politică a umanității. Pre- 
lirea care se acordă creației sale, 
i și celei a lui Marx și Lenin în 
ra noastră, este viu exprimată de 
ptul că opera întemeietorilor teo- 
ei revoluționare a fost editată în 
imeroase ediții, complete sau ale- 
, lucrările fundamentale fiind pu- 
icate de sine stătător sau în cule- 
ri tematice axate pe probleme de 
ire actualitate.
Astăzi, din perspectiva marilor 
insformări revoluționare din ulti
me decenii, semnificația operei so- 
lismului științific ne apare pre
tată la adevăratele ei dimensiuni, 
•eolată de izbinzile istorice ale 
sei muncitoare, de strălucitele 
ifirmări pe care le-a găsit în evo- 
a științei, a cunoașterii contem- 
ane. Astăzi, concepția despre 
ie și viață a clasei muncitoare, 
forată de Marx și Engels, îmbo- 
tă de Lenin, dezvoltată de parti- 
5 comuniste și muncitorești, sa 
edește o prezență impunătoare.
;oria revoluționară este o con
te unitară despre natură, so
ite și gîndiț'a însăși, ea repre- 
înd un i-£ ■' iment de inestima- 
valoșp■ A ' ntru transformarea 

îtăți p asul cerințelor pro-
ului, r uirii dreptății și echi-

soct.r" in model explicativ
*'l -• ’șterii. o interpreta-

'evenirii omului, a 
sociale. Actualita

a

al
i- 
a

lie, 
tat, 

Și 
ius- 

August", 
/I in sala 
Român. Ti- 

ează și ideea 
ce a ghidat 

oglindirea 
; ii cu care 
>ștri au cîntat 

,i pe făuritorii 
od glas unor 
•nte vibrante.

,.,țr-adevăr, mi- 
cm^ntologia pe care o 
propune acest specta
col (sîr.t cuprinse 
poeme arart’n* *nd Ia 
24 de poeți; <ie la Tu
dor Arghezi' Și Vasile 
Voiculescu la Dan Ve- 
rona) este jnultiplu 
revelatoare. Ea pune

• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala din Piața Cosmonauților, 
11 07 57) : Examenul — 19,30.
• Filarmonica ,.George Enescu** 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
violă Sanda Crăciun. își dau con
cursul : Martha Joja — pian, Aure
lian Octav Popa — clarinet, Maria 
Madru — vioară — 18; (Ateneul Ro
mân) : Sonate franceze. Cristina An- 
ghelescu — vioară, Viniciu Moroianu 
— pian — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Răpirea 
din serai — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*

ln.evi$fnță mulțimea 
și afît. rgura talente
lor, bogăția glasurilor, 
varietatea timbrelor
celor ce ilustrează 
generosul capitol al 
liricii noastre patrio
tice. Toți mar/; noștri 
poeți au simt/ , ca pe 
o necesitate ?/- ială și 
ca pe o dato» funda
mentală inv; area o- 
riginilor nc istre, a 
•Irămoșilor, a luptelor

SPECTACOL 
DE POEZIE 

„CU TOT CE AM 
APARȚIN 
ACESTUI 

» PĂMÎNT",
Teatrul Mic

n pentru libertate și 
■î-.eptate, a idealurilor 
ojor seculare, „cinta- 

rea României" cu fru
musețea munților ei 
înalți și a riurilor re
pezi, a mării învolbu
rate, evocarea marilor 
eroi făuritori de țară, 
spirite tutelare, afir
marea încrederii în 
progresul ei continuu.

Pentru a face din a- 
cest recital un elevat 
și răscolitor moment 
de artă, Teatrul Mic 
a adus în lumina re
flectoarelor mulți din
tre cei mai buni și iu
biți actori ai săi: Leo- 
poldina Bălănuță, Dan 
Condurache, Valeria 
Seciu, Monica Ghiuță, 
Mariana Cercel, Tatia
na Ekel, Petre Mo- 
raru, Maria Ploaie, 
Gheorghe Visu, Mihai 
Dinvale și alții. In-

...... ■" 1 ....

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; l#,30; 17; 19,30, MELODIA
(lî 13 49) -- 9: 11,30; 14; 16,30; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14,30; 17; 
19,30.
• Amurgul fîntinilor : LIRA (31 71 71)
— 15,30: 17,30: 19,30.
• Surorile : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17,15: 19,30.
• Moara lui Călifar : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, ARTA
(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 î VIITORUL
(10 67 40) — 15,30: 17.30; 19,30.
$ Dreptate în lanțuri — 15; Nea 
Mărin miliardar — 17; 19 : FLACĂRA 
(20 33 40).
• Emisia continuă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Strada Hanovra: STUDIO (59 53 15)
— 10: 12; 14; 16: 18; 20.
• Sezon de pace la Paris : SALA

tea sa deosebită se explică în pri
mul rînd prin adîncimea analizei în
treprinse, prin virtuțile metodei dia
lectice, care, așa cum spunea Engels, 
„dezvăluie nestatornicia la toate și 
în toate și în fața ei nu rămîne in 
picioare nimic în afară de procesul 
continuu al devenirii și al dispari
ției". Tocmai absența oricărei tenta
tive de a încadra ansamblul cunoș
tințelor în sisteme definitive și atot
cuprinzătoare, preocuparea pentru a 
dezvălui ceea ce este mișcare, de
venire în evoluția lucrurilor au dat 
posibilitatea întemeietorilor socia
lismului științific să descifreze legi
le fundamentale ale existenței și 
cunoașterii, să imprime creației lor 
un caracter permanent deschis la 
prefacerile vieții.

In Raportul prezentat la cel de-al 
XIII-lea Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că „este necesar 
să se asigure studierea filozofiei 
marxist-leniniste, a lucrărilor de 
bază ale lui Marx, Engels, Lenin, 
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precum și alte lucrări teoretice con
temporane".

Este o apreciere sintetică care se
sizează o cerință esențială pentru 
dezvoltare^, în continuare, a socia
lismului științific, punînd totodată in 
lumină adeziunea profundă a parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral la teoria revoluționară, preocu
parea de a o îmbogăți permanent, 
de a-i păstra și spori capacitatea ex
plicativă.

In condițiile In care criticile între
prinse de diferiți reprezentanți ai 
ideologiei burgheze reacționare la a- 
dresa marxism-leninismului se in
tensifică — asistăm chiar la o ade
vărată campanie de deformare și, nu 
de puține ori, la tentative de com
promitere a socialismului științific — 
cunoașterea profundă a operei înte
meietorilor teoriei revoluționare re
prezintă cel mai bun mijloc pentru 
a dezvălui inconsistența teoretică, 
finalitatea politică retrogradă a 
unor asemenea tendințe mistificatoa
re. Filoanele filozofiei materialist- 
dialectice sînt autentice și de aceea 
își păstrează permanent actualitatea, 
capacitatea de a oferi explicații 
științifice unui amplu cîmp de pro
bleme.

în accepțiunea propusă în Rapor
tul. la Congresul al XIII-lea al 
partidului, cunoașterea operei înte
meietorilor socialismului științific 
implică depășirea hotărîtă a acelui 
tip de studiu ce se rezumă la simplu 
comentariu, adesea la viziuni și in
terpretări propuse de lucrări de 
popularizare. Cunoașterea nu presu
pune rămînerea la stadiul de simplă 
repetare, ci elaborarea de studii șl 
cercetări impunătoare care să ni-i 
prezinte pe întemeietorii socialismu
lui științific drept adevărați contem
porani ai'noștri. Noi citim opera lor 
cu ochii și preocupările acestui sfîr- 
șit de secol și de mileniu, căutînd să 
aflăm răspunsuri la preocupări ac

patriei și partidului
veșmîntați sărbătoreș
te, în atitudini de no
bilă naturalețe, într-o 
atmosferă de sensibi
litate la care contri
buie și acordurile dis
crete ale muzicii, ar
tiștii Teatrului Mic 
(îndrumați de regizo
rul Silviu Purcărete) 
au creat un climat de 
caldă confesiune, re
flecție și dialog. în 
cîteva rînduri, ten
siunea verbului a fost 
însoțită de armonia 
muzicii inspirate de 
poezie prin cîntecele 
interpretate de Anda 
Călugăreanu și Nicu 
Alifantis. Cu toții au 
dat aleasă expresie — 
pe urmele poeților — 
vocilor cînd grave, 
cînd meditative ale li
ricii patriotice. Au 
transfigurat emoțio
nant patetice evocări 
ale evenimentelor cru
ciale ale istoriei națio
nale și răscolitoare 
portrete ale eroilor 
neamului, înălțînd 
imnuri vibrante per
manenței și continui
tății românești, setei 
de prietenie și pace a 
poporului- nostru. Au 
exprimat răspicat mîn- 
dria de a trăi într-o 
țară liberă și de a fi 
cetățeni ai unei patrii 
socialiste. Au dat glas 
dragostei pentru partid 
și pentru marele pa
triot revoluționar aflat 
la cîrma partidului și 
a țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Omagiul liric ce a 
răsunat de pe scena 
Teatrului Mic a prile
juit spectatorilor mo
mente de vibrantă 
trăire patriotică.

N. STANCU

MICA A PALATULUI — 17,15; 20.
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Actorul și sălbaticii : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
• Acțiunea „Autobuzul**  : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20.
• Obiecte fermecate : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Mama; DOINA (16 35 38) — 9; 
10,45; 12,30; 16,15.
• Lovitură fulgerătoare ; DOINA — 
14,15; 18; 20, DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Dragoste pierdută : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Iubire pentru iubire : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30.
• O undă de tandrețe : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Ana Pavlova : GLORIA (47 46 75)
— 9; 12; 16; 19, MODERN (23 71 01)
— 9; 12; 16: 19.
• Cavalerii teutoni : AURORA
(35 04 66) — 9; 12.15; 16; 19,15.
• Zonă periculoasă : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
O Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20. 

tuale, să verificăm anumite ipoteze, 
să descoperim noi fațete ale creației 
lor insuficient valorificate. Este vor
ba deci de o cunoaștere activă', des
fășurată de pe poziții de angajare 
ideologică, cu o finalitate precisă : 
aceea de a păstra proaspătă capaci
tatea explicativă și predictivă a a- 
cestei teorii, de a-i conserva și am
plifica ceea ce are mai valoros — 
spiritul creator, capacitatea de a se 
înnoi permanent, prin generalizarea 
noilor date puse în lumină de evolu
ția practicii sociale, de cuceririle cu
noașterii umanei

Abordarea in spirit creator a teo
riei revoluționare, dezvoltarea ei 
permanentă sînt cu atit mai impe
rioase astăzi, cînd în toate domeniile 
activității umane s-au acumulat noi 
rezultate apte să îmbogățească socia
lismul științific. „Se impune să dez
voltăm și să îmbunătățim continuu 
concepția noastră revoluționară des
pre lume și viață — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la recentul 

forum al comuniștilor români. Ceea 
ce am realizat pînă acum și ceea ce 
cunoaștem astăzi constituie baza pen
tru o nouă cunoaștere și o nouă dez
voltare a teoriei, a concepției despre 
lume și viață".

Atitudinea creatoare față de con
cepția despre lume și viață a clasei 
muncitoare decurge, în primul rînd, 
din dimensiunile și datele noi ale 
dialecticii general-particular. Mult 
mai pregnant apare astăzi necesita
tea de a studia fenomenele particu
lare de existență a generalului, deo
sebite de la o țară la alta, de la o 
etapă la alta. Construcția socialistă 
este o operă de vaste proporții în 
cimpul cărbia apar numeroase pro
bleme, unele eminamente noi, care 
se cer operativ sesizate, descifrate, 
înțelese și soluționate. A te limita la 
repetarea unor teze generale, la apli
carea lor mecanică înseamnă nu nu
mai a contraveni spiritului funda
mental al teoriei materialist-dialec
tice, ci a pune sub semnul întrebării 
reușita acțiunii practice de transfor
mare socială. Pentru că, trebuie spus, 
aceste fenomene noi conferă deja 
conținut și specificitate epocii con
temporane. Asemenea procese, cum 
ar fi revoluția științifico-tehnică, cea 
de-a doua revoluție industrială, con
diționează din ce în ce mai pregnant 
progresul societății contemporane, 
iar in drumul său spre progres este 
firesc ca orînduirea socialistă să-și 
propună captarea forței lor de pro
pulsie sub forma unor strategii poli
tice adecvate.

Așa cum se subliniază în Raport, 
procesul revoluționar nu s-a înche
iat, el va dura, practic, tot atit cit 
va avea loc procesul edificării noii 
societăți. Această vastă operă isto
rică trebuie să fie însoțită de o la
borioasă activitate teoretică — care 
să dea răspunsuri la problemele e- 
voluției sociale. Nu trebuie uitat că 
teoria revoluționară conține apre

ROMÂNIA-FILM prezintă
In ziua de 28 noiembrie la cinematograful Eforie

„GALA FILMULUI IUGOSLAV"
Cu filmul „TRENUL DE KRAUEVO’

Cu : Ljubisa Samardzic, Zvonimir Lepetic, Sanja Vejinovic, Slobodan Ali- 
grudic, Rade Markovic. Regia : Aleksandar Djordjevic

Concurs de creație de muzică ușoară 
românească

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Radioteleviziunea Română, 
Uniunea compozitorilor și muzicolo
gilor organizează, în perioada 31 ia4- 
nuarie-2 februarie 1985, la Sala Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia, în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", concursul de 
creație de muzică ușoară româneas
că „Melodii ’84".

Vor fi prezentate cele mai bune 
cîntece ale anului 1984, difuzate prin 
radio, televiziune, casa de discuri 
„Electrecord" și teatre muzicale, 
compozitorii puțind propune trei ti

• Salamandra: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9,15; 11; 13,15; 15,15; 17,30; 19,45.
• Naufragiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Yankeii: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12; 16; 19.
• Drumul spre victorie : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Femeia dispărută : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• în numele papei rege : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.

teatre 

cieri și teze mai ales referitoare la 
perioada preluării puterii și la pri
mele etape ale edificării noii so
cietăți. Despre etapele superioare ea 
nu face — și nici nu avea cum să 
facă — decît aprecieri de principiu. 
Revine partidelor comuniste și mun
citorești răspunderea de a genera
liza experiența practică de care dis
pun, de a îmbogăți concepția des
pre lume a clasei muncitoare cu 
teze și aprecieri referitoare la a- 
ceste etape ale procesului revoluțio
nar de transformare socială.

în acest spirit își desfășoară în
treaga. activitate Partidul Comunist 
Român, deosebit de concludentă 
fiind perioada ultimelor două de
cenii. Dacă putem vorbi cu deplină 
îndreptățire despre acești ani ca al
cătuind o etapă de remarcabile reali
zări pe toate planurile construcției 
socialiste, aceasta se datorează în 
primul rînd faptului că s-a mate
rializat mai pregnant decît oricînd 
asimilarea organică a spiritului viu 
al materialismului dialectic și isto
ric.

Merite cu totul deosebite revin în 
această privință secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Vasta sa activitate pe 
tărimul gîndirii social-politice, al ge
neralizării teoretice a practicii re
voluționare, activitate concretizată in 
elaborarea și fundamentarea a nu
meroase teze și concepte originale de 
cea mai mare valoare teoretică și 
practică cu privire la problemele de 
bază ale făuririi socialismului și 
înaintării României spre comunism, 
a înarmat partidul cu orientări 
clare, a îmbogățit tezaurul socialis
mului științific, patrimoniul teoriei 
și practicii revoluționare. Aprecie
rile secretarului general din recen
tul Raport prezentat la Congresul 
al XIII-lea al P.C.R. privind rolul 
proprietății sociale în edificarea noii 
orinduiri, împletirea conducerii uni
tare cu inițiativa unităților socialis
te, funcțiile, esența și evoluția sta
tului în perspectiva trecerii la co
munism, permanența spiritului re
voluționar, răspunderile partidului 
în etapa actuală etc. ilustrează ex
presiv spiritul creator în care sînt 
analizate noile probleme ale dezvol
tării sociale. Asemenea teze și apre
cieri, adăugate celor formulate an
terior cu ocazia congreselor parti
dului și conferințelor naționale, a 
unor plenare ale C.C., alcătuiesc 
ceea ce pe bună dreptate s-a denu
mit marxismul creator adaptat la 
condițiile concrete ale țării noastre.

A milita cu consecvență și spi
rit revoluționar pentru înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a țării a- 
doptate de Congresul al XIII-lea, 
pentru realizarea pe pămîntul Româ
niei a marilor idealuri ale socialis
mului, cărora Engels le-a consacrat 
întreaga sa viață, reprezintă cel mai 
bun omagiu pe care îl putem adu
ce, la aniversarea zilei sale de 
naștere, autorului „Dialecticii natu- 

•rii", modalitatea esențială de a ne 
spori contribuția la . propășirea ge
nerală a patriei, la cauza socialis
mului și păcii.

Paul DOBRESCU

tluri de piese muzicale. Concursul va 
cuprinde și o secțiune distinctă de 
muzică de dans cu text sau fără 
text, deschisă tuturor compozitorilor 
membri sau nemembri ai Uniunii 
compozitorilor și muzicologilor, fie
care puțind participa cu trei lucrări 
în primă audiție. Creațiile vor fi 
depuse în cite două exemplare sub 
formă de aranjament voce cu acom
paniament de pian, la Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, pînă la 
26 decembrie 1984, cu mențiunea : 
pentru concursul de creație „Melodii 
’84".

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) ; Intr-un parc pe o 
bancă — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) î
Suzana — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) 1
Ppfifnarpa _  ța
• Teatrul Mic * (14 70 81); Maestrul șl 
Margareta — 18.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 20.
• Teatrul „Nottara**  (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 18.30;
(sala Studio) : EX — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul Iui Ion — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase*  
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19; (sala Victoria, 50 58 65) ; 
Dragoste la prima vedere — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia 
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă**  (50 26 55) ; 
Și dacă se învîrtește — 9; Cenușă
reasa — 15.
• Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77) : 
Nocturn — Carte de vizită — 20; 
(sala din Piața Cosmonauților) : Nu 
vorbiți in timpul spectacolului — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.
• Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu**  (14 26 10) : Recital in
strumental susținut de studenți — 16.

Cronica zilei
La București a fost semnat marți 

Protocolul privind schimburile de 
mărfuri și plățile dintre Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă pe anul 1985.

Prevederile Protocolului asigură 
dezvoltarea și diversificarea în con
tinuare a livrărilor reciproce de 
mărfuri dintre cele două țări, 
mareînd o creștere importantă a 
schimburilor reciproce de produse 
ale industriei constructoare de 
mașini.

Protocolul a fost semnat, din par
tea română, de Constantin Stanca, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, iar din partea cehoslova
că de Alois Hloch, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

A fost prezent Jan Papp, amba
sadorul Republicii Socialiste Ce
hoslovace la București.

(Agerpres)

PREGĂTIREA TEMEINICA A TINEREI GENERAȚII 
IN SPIRITUL SARCINILOR $1 ORIENTĂRILOR 

DIN DOCUMENTELE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P. C. R.
„O atenție deosebită va trebui să 

se acorde pregătirii forței de mun
că, în raport cu prevederile progra
melor de dezvoltare a fiecărei ra
muri" — sublinia secretarul general 
al partidului in magistralul său Ra
port care fundamentează căile dez
voltării noastre in următorii ani. 
Pregătirea temeinică a tinerei gene
rații în spiritul cerințelor unei eco
nomii modeme, dinamice, capabilă 
să încorporeze cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, conferă școlii, 
educatorilor, organizațiilor de partid 
din învățămînt răspunderi sporite în 
ceea ce privește calitatea cunoștin
țelor, pasiunea pentru meserie, posi
bilitatea de a o efectua la cel mai 
înalt nivel.

în orice sector — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — munca consti
tuie o datorie de onoare și con
știință, și școala, în colaborare cu 
modernele noastre unități economice, 
trebuie să asigure pregătirea pro
fesională corespunzătoare, la nivelul 
cerințelor tehnicii moderne. Cum se 
răspunde acestui imperativ actual 
subliniat în documentele adoptate de 
Congres, în luă
rile de cuvînt 
ale multor vorbi
tori ?. Cum își fac 
datoria, cum iși 
onorează obliga
țiile tinerii absol
venți, cei care 
intră în marele 
detașament al 
clasei, noastre 
muncitoare ? Am 
pus aceste între
bări cadrelor di
dactice, absolven
ților și oamenilor 
muncii din cîteva 
întreprinderi din 
județul Vrancea.

Mulți muncitori 
și specialiști vrîn- 
ceni și-au înscris, 
cu satisfacție și 
mîndrie, pe car
tea de vizită ti
tlul de absolvent 
al Liceului indus
trial, nr. 1 sau al 
Liceului indus
trial nr. 2 din 
Focșani, al Liceu
lui agroindustrial 
din Odobești sau 
al altor licee din 
județ. Cu satisfacția faptului că 
și-au conturat larg orizontul de cu
noștințe științifice și tehnice și s-au 
pregătit în meserie in condițiile deo
sebit de prielnice oferite de aceste 
unități de învățămînt, reprezentative 
pentru rezultatele dobîndite în pre
gătirea pentru muncă și viață a ele
vilor. Cu mindria de a face cinste, 
la noul lor loc de muncă, acestor 
școli și profesorilor care i-au format 
ca muncitori, ca oameni. Iată ce ne-a 
spus prof. Ecaterina Drăghici, in
spector general la Inspectoratul șco
lar județean Vrancea :

— Pe drept cuvînt, perfecționarea 
invățămîntului, pregătirea temeinică 
a cadrelor, a noilor generații de con
structori ai societății socialiste mul
tilateral dezvoltate au ocupat un loc 
deosebit de important în analiza 
profund științifică, realistă pe care a 
făcut-o secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Raportul prezentat Congresului. Ma
rile obiective ale viitorilor ani, dez
voltarea intensivă a economiei și in
dustriei românești, noua calitate a 
muncii necesară pentru a realiza 
ceea ce ne-am propus pun în fața 
școlii mari răspunderi, sarcini deo
sebite. Aș putea spune că de modul 
cum pregătim generațiile actuale 
depind în mare măsură viitorul ță
rii, situarea ei la cotele de progres 
și civilizație prevăzute de Directive
le celui de-al XIII-lea Congres. Iată 
de ce pregătirea forței de muncă 
constituie pentru noi o îndatorire pa
triotică, o misiune de răspundere și 
onoare Încredințată de partid. La 
scara întregului județ, circa 80 la 
sută din forța de muncă actuală 
a fost pregătită in liceele și școlile 
noastre profesionale. Toți absolven
ții promoției 1984 ai liceelor și-au 
ocupat noile locuri de muncă din 
producție ; unii dintre ei își conti
nuă studiile in învățămintul supe
rior.

La rîndul lor, fiecare din liceele 
amintite se bucură de reușita în 
muncă, în viață a celor mai mulți 
dintre absolvenții lor. în fiecare 
colectiv didactic ne-au fost citate 
(fără să fie nevoie să se apeleze la 
evidențele scriptice) zeci și zeci de 
nume de tineri „ai liceului" aflați 
acum in producție. Pentru că grija, 
preocuparea pentru pregătirea elevi
lor nu se încheie odată cu absolvi
rea cursurilor,-ci continuă și cînd ei 
și-au ocupat locul cuvenit în pro
ducție, in viața județului. Iar dincolo 
de aspectele sărbătorești, intrarea in 
întreprinderi, integrarea in muncă a 
fiecărei noi promoții de absolvenți 
prilejuiește și acel examen decisiv 
al gradului lor de pregătire științi
fică, profesională, umană, confrunta
tă cu cerințele producției, cu exigen
țele etice ale societății;

La Fabrica de confecții din Foc
șani, pe lista fruntașilor in muncă 
sint înscriși și mulți tineri, absol
venți din ultimii ani ai Liceului in
dustrial nr. 2 (al Ministerului Indus
triei Ușoare) : Anișoara Mocanu, 
Maria Vasile, Viorica Vârlan, toate

Excelenței Sale
Domnului MIGUEE DE EA MADRID HURTADO

Președintele Statelor Unite Mexicane
Am aflat cu profundă tristețe despre numărul mare de victime omenești 

produse de exploziile intervenite în orașul Mexic.
în numele poporului român, al guvernului și al meu personal, vă adresez 

cele mai sincere sentimente de compasiune dumneavoastră, guvernului 
mexican și familiilor indoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 28 noiembrie, ora 20 — 1 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general rece în cea mai mare 
parte a țării, exceptând regiunile ves
tice, unde, după o răcire trecătoare, 
temperatura va crește treptat. Cerul 
va fi temporar noros. Local, vor că
dea precipitații, îndeosebi sub formă 
de ninsoare în Moldova și predomi
nant sub formă de ploaie în celelalte

in funcția de ajutor de maistru, Tanța 
Făcăeru, tehnolog, Eugenia Stan, ia 
C.T.C., Ioana Paraipan, secretara 
comitetului U.T.C. pe întreprindere 
ș.a.

— Atunci cînd vin să se încadre
ze, acești tineri absolvenți nu se 
află pentru prima oară în întreprin
dere, ne spune ing. Nicolae Lungoci, 
directorul fabricii. Ei cunosc în bună 
măsură secțiile și atelierele pentru 
că acolo și-au făcut o parte din 
practica în meserie. La rîndul lor, 
sint cunoscuți de maiștrii și munci
torii noștri care i-au îndrumat pro- ■ 
fesional, în anii școlarității. Se vă
desc astfel, încă o dată, justețea și 
eficiența principiului integrării invă
țămîntului cu producția și cercetarea 
științifică, elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, care în Raportul pre
zentat la Congresul al XIII-lea a de
finit cu claritate profilul moral-po
litic și profesional al omului nou : 
devotat patriei, partidului, construc
ției socialismului, cu o înaltă pregă
tire profesională, capabil să facă 
față cerințelor unei industrii dinami

Competenta profesională, 
/ pasiunea pentru nou r 

î ale absolvenților - ( 
la examenul decisiv 

al rezultatelor în producție
ce, moderne,, gata să răspundă orică
ror sarcini «hoi, prin munca și cu
noștințele sale multilaterale puțind 
să treacă ușor, in raport cu cerin
țele dezvoltării economico-sociale, 
de Ia o activitate la alta. Totodată, 
încă din școală trebuie să dezvoltăm 
la elevi pasiunea pentru cercetare, 
aptitudinea de a aborda cu îndrăz
neală și competență problemele noi, 
încă nesoluționate. Iată c.e ne 
spune, in această privință, dr. ing. 
Nicolae Varga, directorul Sta
țiunii de cercetare și producție 
vitivinicolă Odobești: „Pentru lucra
rea de diplomă, numeroși absolvenți 
își aleg teme din activitatea noastră 
de producție, pe care apoi le urmă
resc și le aplică în practică după in
tegrarea lor în muncă. Avem grijă 
ca. în perioada de practică, elevii să 
nu fie doar executanți ai unor ope-*  
rații simple, de rutină, ci să cunoas
că și să aplice tehnica hortiviticolâ, 
adevărata «mecanică fină a agricul
turii». Apoi, fiecare dintre cercetăto
rii noștri are pe lingă el cîțiva elevi, 
cu care efectuează studii. După ab
solvire, aceștia rămîn in continuare 
atașați activității științifice, de cer
cetare. Integrarea lor este, in aceste 
condiții, un procedeu firesc, opera
tiv, eficient".

Cu concursul interlocutorilor noș
tri, directori de licee industriale și 
întreprinderi economice, muncitori 
și specialiști „foști liceeni", am în
cercat să conturăm cîteva din condi
țiile succesului „primului pas" in 
producție al absolvenților liceului. 
Lapidar acestea ar fi :

— Realizarea pregătirii profesiona
le practice, mai ales în ultimul an 
de liceu, direct în locurile de muncă 
și pe mașinile la care absolvenții vor 
fi încadrați după încheierea cursuri
lor (ing. Ioan Cristea, directorul Li
ceului industrial nr. 2),

— îndrumarea elevilor viitori mun
citori în aspectele esențiale și de 
profunzime ale pregătirii în meserie, 
nu numai în simpla mînuire a unel
telor ; avizarea lor deschisă și asu
pra greutăților și dificultăților pro
fesiunii alese (ing. Ion Vasiloiu, di
rector adjunct al Liceului industrial 
nr. 1 al Ministerului Industriei de 
Mașini-Unelte. Electronică si Electro
tehnică).

încă din perioada de practică, 
viitorii muncitori să fie confruntați 
cu locurile de muncă mai dificile, 
cu tehnicile de virf, să deprindă ac
tivitățile mai complexe ale procesului 
de producție (prof. Liana Meșină, 
secretar adiunct âl comitetului de 
partid din întreprinderea de scule și 
elemente hidraulice Focșani).

Din dialogul cu reprezentanți ai 
producției am reținut și unele ac
țiuni concrete vizînd mai rapida in
tegrare a absolvenților liceului la 
noile locuri de muncă. Astfel, cercu
rile „prietenii noului angajat" de la 
Fabrica de confecții se străduiesc să 
asigure tinerilor acel climat de mun
că propice dezvoltării lor profesio
nale, formării lor în spirit muncito

regiuni. VIntul va sufla slab ptnă la 
moderat, cu intensificări din sectorul 
nordic, în estul țării, la începutul inter
valului. cînd izolat va viscoli zăpada. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 și plus 4 grade, izolat 
mai scăzute în nordul Moldovei, iar 
maximele între minus 2 și plus 8 gra
de, pe alocuri mai ridicate în vesțul 
țării. în a doua parte a intervalului 
se va produce ceață. în București : 
Vremea va fi în general rece, cu ce
rul mai mult noros. Vor cădea preci
pitații, mai ales sub formă de ploaie, 
îndeosebi la începutul intervalului, 
cînd vîntul va prezenta intensificări 
din sectorul nord-estic.

resc, revoluționar. „încadrarea ab
solvenților liceului nostru la ISEH — 
ne relata prof. Răduț Lemnarii, di
rectorul Liceului industrial nr. 1 — 
se face și in ordinea rezultatelor 
obținute de aceștia în pregătirea ști
ințifică și profesională. Așa s-a în- 
tîmplat cu Mircea Moraru și Ion Bu- 
zatu, absolvenți din promoția 1984, 
premianți de-a lungul anilor de 
școală la concursurile pe meserii. 
Primul a fost introdus direct în echi
pa specială unică de execuție a ma
trițelor și ștanțelor, celălalt a fost 
repartizat pe o mașină-unealtă din 
secția mașini speciale. Și astfel da 
exemple nu sînt unice".

Dar mai sînt — așa cum recunoș
teau și interlocutorii noștri — unii 
absolvenți care nu fac față, de la 
început, cerințelor profesionale ale 
noului loc de muncă. Ce cauze le ge
nerează dificultățile de adaptare, cum 
sint ajutați să le depășească ?

Dintr-o analiză efectuată, cu cîteva 
luni în urmă, de comitetul județean 
de partid, împreună cu reprezentanți 
ai ministerelor economice și ai lice
elor acestora, a reieșit că, deși in 

principiu unită
țile economice 
sint de acord cu 
modul de organi
zare a instruirii 
practice, de pre
gătire în meserie 
a elevilor și nu 
au nimic de obi
ectat pe parcur
sul școlarizării, 
la absolvire, in 
momentul înca
drării lor în pro
ducție, apar une
le necorelări in
tre profilele în
sușite în liceu 
și cele necesare 
in întreprinderi. 
Tocmai la aceste 
dificultăți s-au 
referit și cei cîțiva 
„foști absolvenți", 
acum membri 
harnici ai colec
tivului de muncă 
de la ISEH.

— Pregătirea 
noastră din liceu 
a fost mai super
ficială tocmai in 
profilele concrete 
ale intreprinderii 

— elemente hidraulice. Ținind cont că 
acesta este un profil de perspectivă 
pentru întreprinderea noastră, cred 
că viitorii absolvenți ai liceului nos
tru ar trebui să aibă noțiuni de hi
draulică, mașini și produse noi in 
acest domeniu, montaj de elemente 
hidraulice (Gelu Gavrilă, subinginer).

— încă din perioada de practică, 
viitorii muncitori să fie mai direct 
confruntați cu locuri de muncă și 
tehnici mai dificile, să treacă prin 
toate fazele procesului de producție. 
Și, neapărat, timpul destinat pregă
tirii practice să fie utilizat cu eco
nomie și spirit gospodăresc, să nu 
fie irosit cu alte activități, cum se 
mai întîmplă (Eugen Stănchescu, 
muncitor calificat).

— Nu aș socoti timp pierdut din 
perioada de practică timpul utilizat 
de maiștrii și muncitorii din între
prindere pentru ajutorul mai larg 
dat elevilor, în vederea unei mai 
profunde înțelegeri a responsabilită
ților politice, sociale, etice pe care 
le conferă statutul de muncitor 
calificat, de participant la producția 
de bunuri materiale necesare întregii 
societăți (Ionel Zbârciog, subinginer).

în aceeași ordine de idei, econo
mista Elena Iliescu, șefa serviciului 
personal-învățămînt. și psihologul 
Cătălina Schillo, de Ta Fabrica de 
confecții, au subliniat necesitatea 
unei atente urmăriri sub raportul 
integrării profesionale și sociale a 
noilor angajați. „Cei ce se situează 
sub normă în lunile de stagiarat re
prezintă «problemele» noastre. Cau
zele acestei rămineri in urmă nu 
rezidă doar în pregătirea cu care 
vin din iiceu. Uneori, ritmul slab de 
lucru se datorează fie încadrării la 
unele operații insuficient de corect 
retribuite, fie unor probleme fami
liale. Este nevoie deci de o cunoaș
tere multilaterală a noilor angajați, 
de participarea mai activă, diferen
țiată a organizațiilor U.T.C. la so
luționarea unor probleme cu care se 
confruntă noii muncitori".

Măsurile preconizate cu prilejul 
amintitei analize au ținut cont și de 
necesitatea unei prezențe mai active 
și mai eficiente a reprezentanților 
invățămîntului și producției în orga
nele de conducere colectivă, respec
tiv a directorilor liceelor în con
siliile oamenilor muncii din în
treprinderi, a directorilor întreprin- 

4 derilor în consiliile de conducere 
din licee, elaborării de comun 
acord a proiectelor planului de șco
larizare al liceelor și școlilor profe
sionale, a structurii acestora, pe pro
file, meserii și sexe. în această direc
ție, credem că se impune generali
zarea cit mai largă a experienței po
zitive a unor întreprinderi și licee 
care au obținut, în urma intensifică
rii colaborării amintite, bune rezul
tate.

Florlca DINULESCU 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii*
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Felicitări adresate
tovarășului Nicolae Ceausescu

cu priejul realegerii in funcția 
de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 

Iugoslavia și al meu personal, vă adresez cele mai cordiale felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Vă doresc multă sănătate și noi succese în îndeplinirea 
funcțiilor dumneavoastră de înaltă răspundere, pentru bunăstarea poporului 
român prieten.

Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Român și dintre cele două țări socialiste vecine ale noastre, 
precum și convingerea că ele se vor amplifica permanent, in interesul 
popoarelor și țârilor noastre, al păcii, progresului social și socialismului 
in lume.

AU ȘUKRIA
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ELENE, CONSTANTIN KARAMANLIS

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre calde felicitări șl cele 

mai bune urări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Doresc, totodată, să folosesc această ocazie pentru a vă adresa urări 
de succes continuu în activitatea dumneavoastră, de asigurare a păcii, 
progresului și prosperității României și poporului român.

Al dumneavoastră bun prieten,

FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

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

Președintele Republicii Socialiste România

Vă transmitem felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în importanta 
funcție și sîntem convinși că veți contribui, în continuare, la promovarea 
păcii mondiale.

RYOSAKU SASAKI
Președintele Comitetului Central Executiv 

al Partidului Socialist Democratic Japonez

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rugăm să primiți felicitări din toată inima cu ocazia unanimei 
realegeri a dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist 
Român. Sîntem convinși că sub strălucita dumneavoastră conducere, prin 
eforturile susținute ale celor douăzeci și trei de milioane de români, viitorii 
cinci ani vor reprezenta o deschidere a unei noi epoci de dezvoltare 
economică și socială, de prosperitate pentru România.

Cu cele mai bune urări,

YOHEI KONO
Președintele Partidului 

Noul Club Liberal din Japonia

Recepție cu prilejul celei de-a 60-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Mongole
Cu prilejul celei de-a 60-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Mongole, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Togoociin 
Ghenden, a oferit, marți, un cocteil.

Au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al

Plecarea unor delegații care au participat 
la lucrările Congresului al XIII-lea al partidului

Marți au părăsit Capitala alte de
legații ale unor partide care, la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, au luat parte 
la lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al P.C.R. :

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST CHINEZ, condusă de Wan 
Li, membru al Biroului Politic și al 
Secretariatului C.C. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
BAAS ARAB SOCIALIST DIN

PE ȘANTIERUL SISTEMULUI HIDROENERGETIC

Șl DE NAVIGAȚIE PORȚILE DE FIER II

0 importantă realizare 
noului obiectiv al

Oamenii muncii de pe șantierul 
Sistemului hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier II au finalizat 
o importantă etapă în construcția 
acestui obiectiv de seamă al energe
ticii românești — închiderea Dună
rii, faza a doua, creîndu-se în acest 
fel condiții ca în scurt timp econo
mia națională să primească de aici 
primii kilowați-oră de energie elec
trică.

In telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, se 
spune :

Puternic mobilizați de mărețele și 
luminoasele obiective ale viitorului 
strălucit conturate în magistralul

tv 

P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, miniștri, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, Asociației de prie
tenie româno-mongole, oameni de 
artă și cultură.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri al corpului diplomatic.

(Agerpres)

LIBAN, condusă de Assem Kansou, 
secretar general al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST REVOLUȚIONAR DIN 
PERU, condusă de Leortidas Ro- 
driguez Figueroa, președintele parti
dului.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
de membri și membri supleanți ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid 
și de stat.

(Agerpres)

In finalizarea construcției 
energeticii românești

Raport prezentat de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de la tribuna ma
relui forum, noi, hidroenergelicienii 
de la Porțile de Fier II, ne angajăm 
să facem totul pentru a transpune in 
viață obiectivele ce ne revin din 
insuflețitorul program de muncă și 
viață adoptat de istoricul Congres 
al comuniștilor români, fiind con
vinși, asemenea tuturor fiilor țării, 
că, avîndu-vă în fruntea partidului 
și statului nostru pe dumneavoastră, 
strălucit conducător de partid și de 
stat, harnicul și talentatul popor 
român va înfăptui neabătut măreața 
operă de edificare a comunismului 
pe glia străbună.

Unirea cea mare — rezultatul 
luptei de secole a poporului ro
mân. Comentariu

16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • în

făptuim hotărîrile marelui forum 
al comuniștilor

20,20 Tribuna TV. Emisiune de dezba
teri politico-ldeologice • Strălu
cită contribuție la dezvoltarea 
creatoare a teoriei și practicii 
revoluționare

20.35 Uniți in demnitate — cintece 
patriotice și revoluționare

20,45 Film artistic : „Ecaterina Teo- 
doroiu” (color). Scenariul : Mi
hai Opriș, Vasile Chiriță. Regia : 
Dinu Cocea. Ultima parte

21.35 Revista literar-artistică TV
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)
subliniindu-se că încheierea cu 
succes a acestei reuniuni ar avea o 
mare importanță pentru reluarea po
liticii de destindere, de colaborare 
și pace.

Evidențiind necesitatea intensifică
rii eforturilor în vederea dezvoltă
rii în continuare a colaborării și 
cooperării multilaterale, ca factor 
esențial al apropierii și întăririi con
lucrării dintre țările balcanice, cei 
doi președinți au dat o deosebită 
apreciere realizării, în ultimii ani, a 
unor întîlniri și reuniuni pe diferi
te probleme ale colaborării economi
ce, precum și activității unor orga
nisme în domeniul științei, medicinei 
și altele. A fost relevată, și cu acest 
prilej, importanța sporirii eforturilor 
in vederea transformării Balcanilor 
intr-o zonă a colaborării și bunei ve
cinătăți, lipsită de arme nucleare și 
de baze militare străine.

In timpul convorbirii au fost abor
date, de asemenea, și alte proble
me internaționale, îndeosebi cele re
feritoare la soluționarea pe cale paș
nică, prin negocieri, a conflictelor și 
problemelor litigioase dintre state, 
pornindu-se de la respectarea prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne iji avantajului reciproc,

La Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România
Marți, președintele Republicii 

Elene, Constantin Karamanlis, îm
preună cu celelalte persoane oficiale 
elene, a vizitat Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România.

La sosire, oaspeții au fost salutați 
de Suzana Gâdea, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste.

Vizita a început în sălile unde se 
păstrează prețioase mărturii ale lo
cuirii neîntrerupte, din cele mai 
vechi timpuri, a teritoriului patriei 
noastre. Uneltele, obiectele de cera
mică sau metal, alte exponate datind 
din epoca pietrei, a fierului și bron
zului, reunite aici, relevă evoluția în
deletnicirilor și culturii celor mai 
vechi locuitori ai pămîntului româ
nesc pînă la momentele de înflorire 
ale civilizației geto-dacice.

S-a vizitat apoi Lapidariumul, 
unde se păstrează copia Columnei 
lui Traian, celebrul monument antic 
închinat aprigelor lupte dintre daci și 
romani, autentică frescă săpată în 
piatră ce evocă originea poporului 
român.

în sala tezaurului istoric, în care 
sînt expuse piese de excepțională va
loare artistică din diferite epoci des
coperite pe teritoriul țării noastre, 
între care renumitele tezaure de la 
Pietroasa, Apahida, Cucuteni—Bâi- 
ceni, Hinova, înaltul oaspete a avut 
posibilitatea să cunoască alte dovezi 
ale geniului creator al strămoșilor 
noștri.

Președintele Republicii Elene s-a 
oprit cu multă atenție în fața expo
natelor, manifestînd un deosebit in
teres pentru aceste importante măr
turii ale istoriei noastre, impresio

ieri au Început la brașov

Lucrările seminarului international 
cu tema: „Tineretul și dezvoltarea44

La Brașov au început marți, 27 
noiembrie, lucrările seminarului 
internațional cu tema „Tineretul și 
dezvoltarea", acțiune organizată de 
Comitetul Național Român pentru 
Anul Internațional al Tineretului.

Participanții la seminar au primit 
cu deosebit interes Mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Mesajul a 
fost prezentat de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

Manifestarea prilejuiește reali
zarea unui larg schimb de opinii și 
experiență vizînd identificarea de 
noi căi și modalități de participare 
a tinerei generații contemporane la 
procesul de dezvoltare națională, co
respunzător priorităților și cerințe
lor specifice din fiecare țară, re
levarea posibilităților concrete ofe
rite de Anul Internațional al Tine
retului, care va fi marcat, în 1985, 
sub generoasa deviză „Participare, 
Dezvoltare, Pace". Seminarul ur
mează să abordeze multiple aspec
te actuale cu privire la implicarea 
factorilor de decizie la nivel na
țional, regional și internațional în 
procesul de dezbatere și soluționa

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
Administrația de Stat Loto-Pro

nosport organizează duminică, 2 de
cembrie, o nouă tragere excepțio
nală LOTO — ultima din acest an, 
prilej pentru participanții care în
drăgesc acest sistem de joc să ob
țină importante cîștiguri în AUTO
TURISME „DACIA 1 300", BANI 
și EXCURSII ÎN R. S. CEHO
SLOVACA. Se vor efectua 7 ex
trageri în două faze, cu un total de 
66 numere. Se cîștigă și cu 3 nu
mere din 18 sau 24 extrase. Bile
tele de 25 lei varianta au drept de 
participare la toate extragerile. Se 
poate juca pe variante simple, va
riante combinate și combinații 
„cap de pod", achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută. Agențiile 
Loto-Pronosport și vînzătorii vo- 
lanți din întreaga țară stau la dis
poziția celor interesați pentru 
procurarea biletelor, numai pînă 
sîmbătă 1 decembrie, cind este 
ULTIMA ZI de participare. 

nerecurgerii Ia forță și la amenința
rea cu forța, a dreptului suprem al 
fiecărui popor de a se dezvolta liber, 
de sine stătător, fără nici un amestec 
din afară.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis s-au pronun
țat pentru o soluție politică a situa
ției din Orientul Mijlociu, pentru in
tensificarea acțiunilor politice și di
plomatice care să ducă la realizarea 
unei păci globale în această regiune, 
la rezolvarea problemei poporului 
palestinian pe baza dreptului său la 
autodeterminare, inclusiv la crearea 
unui stat propriu, independent, la a- 
sigurarea independenței și suverani
tății tuturor statelor din zonă.

Referitor la problema cipriotă, a 
fost exprimată speranța că actualele 
convorbiri, ce au loc sub egida se
cretarului general al O.N.U., vor 
duce la o soluție corespunzătoare 
care să asigure o rezolvare justă a 
acestei probleme, conviețuirea paș
nică a celor două comunități cipriote.

In același cadru s-a arătat că tre
buie să se pună capăt războiului 
dintre Iran și Irak, să se treacă la 
soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a problemelor dintre cele 
două state.

Cei doi președinți au subliniat ne
cesitatea unor negocieri reale între 
țările dezvoltate și țările în curs de 

nante dovezi ce reconstituie cu fide
litate civilizația multimilenară a 
poporului român.

La încheierea vizitei, președintele 
Constantin Karamanlis a consemnat 
în cartea de onoare a muzeului : 
„Mi-au produs o puternică impresie 
bogăția exponatelor și modul deose-

Depunerea unei
Președintele Republicii Elene, Con

stantin Karamanlis, a depus, marți 
dimineață, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate au luat parte Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Du
mitru Necșoiu, prim-vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Consiliu
lui Popular al municipiului Bucu
rești, general-locotenent Constantin 
Popa.

Au participat persoanele oficiale

Primirea șefilor misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră

Marți după-amiază. Constantin 
Karamanlis, președintele Republicii 
Elene, a primit, la Palatul din Pia
ța Victoriei, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în țara noastră, 
cu care s-a întreținut într-o at
mosferă cordială.

re corespunzătoare a problemelor 
complexe cu care se confruntă, în 
prezent, tineretul de pe toate me
ridianele globului.

La reuniune participă numeroși 
reprezentanți ai unor organizații na
ționale, regionale și internaționale 
de tineret, studenți și copii, comi
tete naționale pentru A.I.T., precum 
și ai altor instituții cu care U.T.C., 
U.A.S.C.R. și Organizația Pionieri
lor din țara noastră întrețin relații 
de colaborare.

Iau parte, totodată, reprezentanți 
ai unor organisme și agenții spe
cializate din sistemul O.N.U.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicu Ceaușescu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, președintele Comi
tetului Consultativ al O.N.U. pentru 
A.I.T.

în intervenția sa, referindu-se la 
semnificația deosebită a Anului In
ternațional al Tineretului, vorbito
rul a subliniat rolul important care 
revine tinerei generații în procesul 
dezvoltării la nivel național și in
ternațional, în soluționarea echitabilă 
a problemelor globale ale omenirii, 
în edificarea unei lumi mai bune 
și mai drepte. De asemenea, au fost 
pe larg evidențiate preocupările ti

Informații
ȘAH. — Cea de-a 26-a ediție, a O- 

limpiadei de șah de la Salonic â con
tinuat marți dimineața cu disputarea 
partidelor întrerupte. Echipa femi
nină a României a cîștigat cu scorul 
de 2—1 întilnirea cu selecționata 
Bulgariei. Dana Nuțu a învins-o pe 
Boiadjieva, iar Elisabeta Polihroniade 
și Gabriela Olărașu au remizat parti
dele cu Voiska și, respectiv, Anghe- 
lova. în clasament conduce formația 
U.R.S.S. cu 16,5 puncte, urmată de 
Bulgaria 15,5 p, România 14,5 p, Iu
goslavia, R. F. Germania, India
13.5 p. etc. în turneul masculin, pe 
primul loc se află echipa U.R.S.S. cu
22.5 puncte, urmată de Anglia 19 p, 
Cehoslovacia 18,5 p, România 18 p 
etc.

FOTBAL. — Stadionul „Central" 
din CraiOva va găzdui astăzi prima 
manșă a meciului de fotbal dintre 
formațiile Universitatea Craiova și 
Zeleznicear Sarajevo, contînd pen- 
trCi turul trei (optimi de finală) al 
„Cupei U.E.F.A.". Partida va înce
pe la ora 14 și va fi arbitrată de 
o brigadă din Spania, avîndu-1 la 
centru pe Angel Franco Martinez.

Formațiile probabile, comunicate 
de antrenorii celor două echipe : 
Universitatea Craiova : Lung, A- 
drian Popescu, Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu, Geolgău, Mănăilă, Bel- 
deanu, Octavian Popescu, Cămătaru, 

dezvoltare, pentru o nouă ordine e- 
conomică internațională, bazată pe e- 
chitate, egalitate și avantaj reciproc, 
ceea ce ar avea implicații deosebit 
de favorabile asupra progresului e- 
conomic și social al fiecărui popor, 
asupra păcii și stabilității în lume.

In cadrul convorbirilor a fost ex
primată poziția comună a României 
și Republicii Elene potrivit căreia 
este necesar ca problemele complexe 
ale vieții internaționale să fie solu
ționate cu participarea egală a tutu
ror statelor, indiferent de mărimea 
sau orînduirea lor socială.

Președinții Nicolae Ceâușescu și 
Constantin Karamanlis au apreciat 
caracterul fructuos al convorbirilor, 
însemnătatea acestora pentru dezvol
tarea pe mai departe a relațiilor ro- 
mâno-elene. A fost reafirmată hotă- 
rirea Republicii Socialiste România 
și Republicii Elene de a-și intensi
fica cooperarea în sfera vieții inter
naționale, de a-și spori contribuția la 
soluționarea constructivă, viabilă, în 
interesul popoarelor, a problemelor 
majore ale contemporaneității, la e- 
dil'icarea unui climat de pace și 
securitate, de încredere, Înțelegere și 
largă colaborare în Balcani, in Eu
ropa, în întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de cordialitate și priete
nie, de stimă și înțelegere reciprocă.

bit de prezentare a lor. Aceeași im
presie vie mi-a produs și faptul că 
încă din anii cei mai îndepărtați au 
existat relații de colaborare între 
cele două popoare ale noastre".

La plecare, numeroși bucureșteni 
au salutat cu căldură pe înaltul sol 
al poporului elen prieten.

coroane de flori
elene care îl însoțesc pe înaltul oas
pete în vizita în țara noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Atena, Nicolae Ecobescu, și 
ambasadorul Republicii Elene la 
București, Dimitri Serbos.

Pe platoul din fața monumentului 
se afla aliniată o gardă militară, 
care a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Elene.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere.

(Agerpres)

La primire a fost de față Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au participat oficialitățile elene 
care îl însoțesc pe șeful, statului în 
vizita sa în țara noastră.

(Agerpres)

neretului din țara noastră, partici
parea sa activă și responsabilă la 
dezvoltarea economico-socială a 
României socialiste.

în continuare au fost prezehtate 
mesaje din partea Secretariatului 
executiv al O.N.U. pentru Anul In
ternațional al Tineretului, Centrului 
de informare al O.N.U. la Bucu
rești, Centrului European al 
UNESCO pentru învățămîntul su
perior, UNCTAD și P.N.U.D., or
ganizațiilor internaționale de tine
ret, studenți și copii reprezentate la 
seminar.

în cadrul seminarului vor fi 
dezbătute, timp de trei zile, urmă
toarele teme : Rolul tineretului în 
procesul de dezvoltare națională, con
secințele subdezvoltării asupra sta
tutului actual al tinerei generații ; 
Dezarmare-dezvoltare, o relație di
rectă și o cerință fundamentală a 
vieții internaționale; Pregătirea ca
drelor naționale, factor important în 
asigurarea dezvoltării libere și in
dependente a popoarelor, în înfăp
tuirea progresului economic și so
cial ; Căi și modalități de dezvolta
re a colaborării între structurile de 
tineret, studenți și copii în vederea 
sporirii contribuției lor specifice la 
înfăptuirea noii ordini economice in
ternaționale.

sportive
Cirțu. Zeleznicear Sarajevo : Serba, 
Berijan, Sabadanovici, Cilici, Balici, 
Ciurici, Bazdarevici, Komsici, Bah- 
tici, Skoro, Nikici.

HALTERE. — în cadrul con
cursului internațional de haltere de 
la Sarajevo, care a contat pentru 
„Cupa Mondială", sportivul român 
Nicu Vlad s-a situat pe locul 2 în 
limitele categoriei 90 kg, cu totalul 
de 397,5 kg (la stilul smuls — 180 
kg, iar la aruncat — 217,5 kg). Pe 
primul loc s-a clasat sovieticul Vik
tor Solodov — 400 kg (180 kg, plus 
220 kg).

SCRIMA. — Concursul internațio
nal de floretă (feminin) „Cupa Du
nării", desfășurat la Ruse, s-a în
cheiat cu victoria echipei României, 
urmată de Polonia, Bulgaria I, 
Bulgaria (tineret), Budapesta etc. La 
individual, pe primul loc s-a cla
sat scrimera poloneză Wojczak.

HANDBAL. — Turneul internațio
nal feminin de handbal de la Soz- 
nieze (Polonia) a fost cîștigat de se
lecționata orașului-gazdă, urmată de 
echipele „Farmec" din Cluj-Napoca, 
„Odeva" Glogovetz (Cehoslovacia), 
Napredak Krusevaț (Iugoslavia) etc. 
In ultima zi a competiției, echipa 
din Cluj-Napoca a întrecut cu 25—20 
formația „Odeva".

Sărbătoarea națională 

a poporului albanez
40 DE ANI DE LA ELIBERAREA ȚĂRII 
SI VICTORIA REVOLUȚIEI POPULARE

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populara 

a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

TIRANA
Cu ocazia jubileului celei de-a 40-a aniversări a eliberării Albaniei și 

a victoriei revoluției populare, în numele poporului român, al Consiliului 
de Stat, al Consiliului de Miniștri, precum și al nostru personal, vă adresăm 
dumneavoastră și poporului albanez calde felicitări și cele mai sincere 
urări de succes în dezvoltarea și înflorirea continuă a Albaniei socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare româno-albaneze se vor dezvolta tot mai mult, în interesul țărilor 
și popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Poporul albanez sărbătorește, la 
29 noiembrie, împlinirea a patru 
decenii de la eliberarea tării și 
victoria revoluției populare, eve
niment memorabil care a încu
nunat lupta maselor populare, 
în frunte cu comuniștii, împotriva 
forțelor de ocupație ale Italiei fas
ciste și Germaniei hitleriste, mar- 
cind o cotitură istorică in destinele 
Albaniei.

Devenit stăpîn pe soarta sa, po- 
por.ul albanez, sub conducerea 
Partidului Muncii din Albania, a 
pășit pe calea unor transformări 
revoluționare in diferitele compar
timente ale vieții politice, social- 
economice și culturale, pe calea 
construirii orinduirii noi, socialiste.

încă din primii ani de după eli
berare, biruind greutățile generate 
de înapoierea economică in care a 
fost menținut timp de secole, po
porul albanez a trecut la făurirea 
unei industrii naționale, pe baza 
folosirii resurselor naturale ale ță
rii. Printr-un stăruitor efort, au fost 
puse in valoare asemenea bogății 
ca petrolul și gazele, huila, zăcă
mintele de crom, cupru și alte mi
nereuri. Nivelul industrializării este 
ilustrat de creșterea ponderii unor 
asemenea ramuri cum ar fi cea me
talurgică, a petrolului și gazelor, 
energeticii, chimiei etc. O mare în
semnătate a avut-o intrarea in 
funcțiune, cu cițiva ani in urmă, 
a complexului siderurgic de la 
Elbasan, care a devenit un puternic 
punct de sprijin pentru industria
lizarea țării, in special pentru dez
voltarea industriei constructoare 
de mașini. Această ramură, do
tată cu echipament modern, și-a 
triplat producția in ultimul de
ceniu, iar in prezent este axată 
pe ridicarea gradului de mecani
zare a industriei extractive, a con
strucțiilor și altor sectoare ale 
economiei. Concomitent, pe lingă 
numeroase termocentrale ridicate 
in anii puterii populare, pe prin
cipalele cursuri de apă au fost 
construite hidrocentrale — eviden- 
țiindu-se prin puterea lor cele ce 
alcătuiesc salba de pe valea riului 
Drin — ceea ce a sporit producția 
de energie electrică a țării.

BERAT - UN ORAȘ-MUZEU
Datorită așezării sale, cu casele 

înfipte în stinca muntelui Shpirag, 
Beratul era numit în trecut „orașul 
cu o mie de ferestre". Avînd o con
tinuitate de viață ce se întinde pe 
parcursul a trei milenii, orașul păs
trează numeroase vestigii arhitecto
nice, locuri și monumente de pro
fundă rezonanță istorică, fapt pentru 
care i s-a acordat titlul de oraș- 
muzeu. Ca să ajungi de la Tirana la 
Berat, parcurgi un traseu de o rară 
frumusețe naturală ce te poartă pină 
în apropierea portului Durres de la 
Marea Âdriatică ; de aici, paralel cu 
linia ferată ce merge pînă la rafină
riile de petrol de la Balsh, șoseaua 
șerpuiește printre păduri de dafini 
și măslini, printre plantații de man
darini, smochini și portocali, pentru 
a ajunge pe valea riului Osum, ce 
străjuiește partea de jos a Beratului 
cu celebrul cartier Murat Celepi, 
centru de tradiție artizanală, devenit 
astăzi gazda celui mai mare com
binat textil al 
Albaniei. însoțit 
de inginerul Sulo 
Coțoli, absolvent 
al unei facultăți*  
a Institutului de 
construcții din București, am început 
vizita în orașul Berat cu această 
parte industrială, dominată de clădi
rile combinatului textil.

14,00 Fotbal : Universitatea Craiova — 
Zeleznicear Sarajevo in „Cupa 
U.E.F.A.”. Transmisiune directă 
de Ia Craiova (color)

15,45 Clubul tineretului. Tineri crea
tori in Festivalul national „Cin- 
tarea României”

16,00 Emisiune in limba maghiară 
(partial color) • Strins uniți in 
jurul partidului, al secretarului 
său general — vom -îndeplini 
exemplar hotărîrile Congresului 
al XIII-lea. Opinii, declarații 
despre marele forum al comu
niștilor • 1 Decembrie 1918.

Paralel cu creșterea permanentă a 
capacităților de producție ale Com
binatului textil, s-au creat unități 
de întreținere a utilajelor, fabrici 
unde se produc instalații de filatură 
și războaie de țesut mecanice. Bera
tul fiind centrul județului cu același 
nume, aici se concentrează și o serie 
de unități pentru producerea anumi
tor utilaje ’petroliere, ateliere de re
parații mecanice, fabrici de conserve 
și altele. Actualul cincinal 1981—1985 
include un șir de prevederi referi
toare la dezvoltarea industrială și 
agricolă și a acestei zone a Albaniei 
centrale.

Pe peretele unei hale o lozincă 
edificatoare : „Fără export, nu 
există import" demonstrează nece
sitatea unei producții de calitate, 
competitivă pe piețe internaționale. 
Combinatul este bine utilat, cu spa
ții distribuite echilibrat pentru toate 
secțiile. Alături de halele mai mari 
există și încăperi mai mici, aparți- 
nînd secției de creație, în care ti
nerele creatoare experimentează noi 
desene și modele, confruntă cata
loage, studiază cerințele pieței in
terne și externe.

Secția de vopsitorie a fost recent 
utilată cu noi instalații. Aici aflăm 
că au lucrat și patru specialiști ro
mâni la montarea și darea în folo
sință a unor mașini importate din 
România. Șeful secției are cuvinte 
de prețuire despre această colabo
rare, despre bunele raporturi stabi
lite cu specialiștii români, despre 
calitatea utilajelor românești.

La atelierul de războaie de țesut 
admirăm desenele și coloristica unor 
țesături de bumbac, stofe de mobilă, 
diferite stofe de cuverturi etc. 
Ne-am continuat vizita cu scurte 
popasuri la cantină, la dispensar și 
creșa de copii, aflînd că din cei 
peste 7 000 de muncitori ai combina

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Transformări evidente s-au pe
trecut și in agricultură, care, bene
ficiind de rezultate ale politicii 
de mecanizare și chimizare și ex- 
tinzindu-și continuu suprafețele 
prin valorificarea de noi terenuri 
neproductive, și-a sporit producția, 
ih anii de după eliberare, de peste 
cinci ori.

Ca rezultat al eforturilor oame
nilor muncii, peisajul țării a cu
noscut și el schimbări notabile. 
Drumuri asfaltate brăzdează azi 
relieful muntos al Albaniei ; noi 
căi ferate leagă litoralul Adriaticii 
de numeroase așezări, s-au moder
nizat orașele și satele republicii. 
A fost lichidată greaua moște
nire pe care a reprezentat-o analfa
betismul, Albania dispunind în 
prezent de o largă rețea de școli 
de toate gradele. Succesele in dez
voltarea economiei și culturii iși 
găsesc reflectare in creșterea ni
velului de trai al populației de la 
orașe și sate.

în spiritul sentimentelor de prie*  
tenie pe care le nutrește față de 
toate popoarele care construiesc 
noua orinduire, poporul român se 
bucură de realizările obținute de 
oamenii muncii din Albania in dez
voltarea patriei lor.

Intre popoarele român și alba
nez s-au statornicit, de-a lungul is
toriei, relații de prietenie și cola
borare, care s-au dezvoltat in anii 
puterii populare pe baza respectă
rii principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
O evoluție accentuată a cunoscut 
colaborarea economică. Volumul 
schimburilor de bunuri materiale 
s-a dublat în cincinalul precedent 
și cunoaște noi creșteri semnifica
tive in prezent, ceea ce iși găsește 
expresie in prevederile protocolu
lui comercial româno-albanez pe 
anul acesta, în înțelegerile privind 
lărgirea și diversificarea colaboră
rii economice bilaterale.

Fără îndoială că dezvoltarea con
lucrării româno-albaneze este in 
interesul celor două popoare, al în
tăririi prieteniei dintre ele, ca și 
în folosul cauzei păcii, socialismu
lui și colaborării internaționale.

tului (orașul are circa 40 000 locui
tori) mai mult de 80 la sută sînt 
femei. Ele se bucură de grija sta
tului, marea majoritate fiind mame. 
Cu acest prilej sîntem informați că 
Albania are un spor natural ridicat. 
Cu 28 de nașteri la mia de locuitori 
și cu < mortalitate de numai 6,6 la 
mie, f a ajuns ca, de la eliberare 
pînă în prezent, populația țării să 
crească de aproape trei ori, depășind 
astăzi 2 800 000 locuitori.

Pe aleile combinatului puteau fl 
văzute fete în uniforme școlare : ca
drele necesare sint asigurate de 
școala medie cu secții de profil tex
til și un institut de învățămint su
perior cu același profil, avînd și 
cursuri serale, ce funcționează chiar 
în cadrul întreprinderii. In jurul și 
în apropierea combinatului se află 
blocuri de locuințe pentru muncitori, 
un club, magazine ș.a. — într-un 
cuvînt un adevărat orășel al texti- 
liștilor albanezi.

împrejurimile o- 
rașului Berat sint 
și ele edificatorii 
pentru transfor
mările survenite 
în viața Albaniei 

contemporane. Dealuri și coline au 
fost redate agriculturii, chiar și in 
stinca munților s-au făcut terasări. 
In apropierea orașului, la Uznove, se 
află una dintre cele mai mari plan
tații de smochini din Europa, ce cu
prinde peste 900 de ha. Se mai cul
tivă vița de vie, și ea pe sute de 
hectare, diferiți pomi fructiferi, și, 
desigur, nelipsiții măslini, ale căror 
roade sînt valorificate prin secția de 
conservare a Combinatului alimentar 
Berat. în raport cu anul 1982, pro
ducția globală în agricultură a cres
cut în anul 1983 cu 9 la sută, în 
acest an așteptîndu-se noi sporuri șl 
asigurîndu-se, astfel, satisfacerea tu
turor necesităților interne, cu dispo
nibilități și pentru export.

In sălile expoziției „Realizările 
județului Berat în cei 40 de ani de 
la eliberare", pe lingă produse ale 
economiei, vizitatorul are posibilita
tea să ia cunoștință și de date pri
vind dezvoltarea culturală a zonei. 
In acest sens, în librăria din centrul 
orașului am avut surpriza de a găsi 
o ediție recentă cu poezii alese ale 
lui Eminescu traduse în limba alba
neză, cu o prefață semnată de un 
bun cunoscător al raporturilor cul
turale româno-albaneze, scriitorul 
Vehbi Bala, care evidențiază perti
nent locul marelui nostru poet în 
literatura română și universală.

Una din atracțiile orașului o con
stituie cetatea medievală, astăzi 
complet restaurată, în interiorul că
reia s-a construit un modern punct 
turistic, de unde se poate vedea în
treaga panoramă a Beratului cu îm
prejurimile sale. în ambianța de cu
lori naturale a sfîrșitului de toamnă 
poate fi admirată bogata floră me
diteraneană, monumentele istorice, 
originalitatea construcțiilor vechi și 
noi, toate conturînd impresia că Be
ratul merită într-adevăr calitatea de 
oraș-muzeu.

Gelcu MAJKSUTOV1CI



REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
IN ÎNALTA FUNCȚIE UE SECRETAR GENERAL AL P.C.R.

MOSCOVA

Convorbiri sovieto-austriece
SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII ISLAMICE MAURITANIA

-chezășia conthuitătii orientărilor principiale sl cnnstrnctive 
ale pnliticii interne si externe a României socialiste

Presa din numeroase țări ale lumii continuă să publice ample re
latări consacrate realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al P.C.R., documentelor adoptate de inaltul forum al 
comuniștilor rorriâni.

Se relevă încrederea întregului nostru popor in conducătorul încercat 
al României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, spiritul realist și 
constructiv al Raportului prezentat la Congres, al celorlalte documente, 
subliniindu-se că acestea sint în deplină concordanță cu interesele fun
damentale ale cauzei păcii, libertății și progresului in lume.

Sub titlul „Succesele obținute 
sint opera întregului popor", ziarul 
„RUDE PRAVO", organ al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a publicat 
extrase ample din Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind ideile de 
bază cu subtitluri ca „Schimbări 
calitative in economie", „Accent 
pe perfecționarea muncii de partid", 
„Eforturi pentru menținerea păcii 
și colaborării", „Negocierile con
stituie calea unică de rezolvare a 
problemelor".

După ce se apreciază că actualul 
Congres reprezintă un eveniment 
de importanță deosebită în viața 
partidului și poporului român, sint 
înfățișate rezultatele obținute în 
activitatea depusă pentru îndepli-, 
nirea sarcinilor planului cincinal, 
schimbările calitative din econo
mia românească, succesele în dome
niul comerțului exterior, justețea 
politicii de industrializare accele
rată a țării, prevederile privind 
trecerea la realizarea celei de-a 
treia etape a Programului partidu
lui, întărirea rolului conducător al 
partidului, dezvoltarea democrației 
socialiste, importanța activității or
ganizațiilor de masă și obștești.

în continuare sint redate pasajele 
din Raportul prezentat la Congres 
referitoare la evoluția situației in
ternaționale.

Ziarul cehoslovac „PRACE" redă 
Ia rindul său ample extrase din 
Raport, avînd subtitlurile : „Pro
gramul dezvoltării economice", 
„Crește autoritatea partidului", 
„Sprijin politicii de pace", „Rezol
varea problemelor prin negocieri".

Ziarul „TRYBUNA LUDU", or
gan al C.C. al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, a publicat o 
amplă corespondentă din București 
intitulată „Cel de-al XIII-lea 
Congres al P.C.R. — Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". în capitolul intitulat 
„Programul dezvoltării economice 
și sociale", corespondența prezintă 
pe larg direcțiile de dezvoltare eco- 
nomico-sociaiă in cincinalul 1986— 
1990, scoțînd în evidență sarcinile 
din. sectorul relațiilor economice 
internaționale și sublinierile pri
vind ritmul de creștere a operațiu
nilor de comerț exterior.

„In perspectiva anului 2000". sub 
acest titlu sint prezentate orientă
rile de perspectivă privind dezvol
tarea economico-socială a României 
pînă în anul 2000. De asemenea, 
ziarul înfățișează aprecierile to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
legătură cu actuala încordare in
ternațională, oprirea cursei înar
mărilor, necesitatea încheierii cu 
succes a Conferinței de la Stoc
kholm, interzicerea militarizării 
Cosmosului.

Același ziar arată că, în luările de 
cuvint, delegații la Congres au ex
primat, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, sprijinul 
față de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Corespondențe cu un conținut 
similar au fost publicate și de

ziarele „DZIENNIK LUDOWY", 
„SZTANDAR MLODYCH", „SLO- 
WO POWSZECHNE" și ziarul 
„ZOLNIERZ WOLNOSCI". Cores
pondența din ziarul „Zolnierz 
Wolnosci" se încheie cu aprecierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu că 
popoarele sint în măsură să schim
be cursul evenimentelor, să îm
piedice izbucnirea unui nou război 
mondial si a catastrofei nucleare.

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
și-a informat cititorii că in centrul 
dezbaterilor Congresului al XIII-lea 
s-au aflat problemele dezvoltării 
economico-sociale a țării, cu accent 
pe creșterea eficienței, introdu
cerea în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Agenția A.D.N. din R.D.G., rela- 
tînd despre dezbaterile pe margi

arată în continuare — a relevat că 
România sprijină începerea simul
tană de convorbiri între N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia pentru re
ducerea înarmărilor și a forțelor 
armate, a condamnat militarizarea 
spațiului cosmic și a adresat un 
apel la crearea de zone denuclea- 
rizate in Balcani și în alte părți ale 
Europei.

Ziarul „RIZOSPASTIS" relevă că 
România acționează energic pentru 
dezvoltarea colaborării multilate
rale între țările balcanice, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a păcii, lipsită de arme nu
cleare și baze militare străine. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat un apel tuturor tarilor bal
canice să întărească colaborarea 
dintre ele, se precizează în articol.

Cotidianul de limbă japoneză 
„ASAHI SHIMBUN", redînd idei 
din Raportul prezentat de secreta
rul general al P.C.R. la lucrările 
Congresului al XIII-lea, subliniază 
că România va depune toate efor
turile pentru crearea condițiilor fa
vorabile desființării simultane a 
celor două blocuri militare. Secre
tarul general al P.C.R. a adresat 
un apel pentru reducerea rachete

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII 
IN PRESA DE PESTE HOTARE

nea Raportului prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și a Directi
velor Congresului, a relevat că 
delegații din toate regiunile țării 
și-au exprimat aprobarea față de 
documentele supuse dezbaterii și 
au prezentat marile realizări obți
nute de - oamenii muncii în edifi
carea, în continuare, a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

Ziarul „NODON SINMUN", or
gan al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, și 
toate ziarele centrale din R.P.D. 
Coreeană au publicat ample rela
tări consacrate lucrărilor Congresu
lui al XIII-lea al partidului și ex
trase largi din Raportul prezentat 
de tovarășul’ Nicolae Ceaușescu. 
Ziarul a reluat importantele apre
cieri formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în capitolele de 
politică externă ale Raportului 
referitoare la pozițiile și orientă
rile tării noastre în problemele 
majore ale lumii contemporane.

A fost pusă în relief partea fina
lă a Raportului cu privire la sem
nificația istorică a Congresului al 
XIII-lea al partidului pentru dez
voltarea în continuare și întărirea 
României socialiste.

Cotidianul grec „KATHIMERINI" 
notează că șeful statului român a 
repetat apelul adresat S.U.A. și 
U.R.S.S. de a opri producerea de 
rachete și de a le înlătura pe cele 
deja existente în Europa, precum 
și de a lichida armele nucleare în 
general. Niciodată de la cel de-al 
doilea război mondial — subliniază 
ziarul, citind aprecierea președin
telui Nicolae Ceaușescu — ome
nirea nu a cunoscut o tensiune mai 
mare și niciodată pericolul izbuc
nirii Unui nou război nu a fost atit 
de aproape. Un asemenea război ar 
duce inevitabil la o catastrofă nu
cleară mondială.

Președintele Ceaușescu — se

lor cu rază medie de acțiune din 
Europa, relevînd că țările europene, 
fiind amenințate de pericolul unui 
război nuclear, trebuie să participe 
la tratative alături de cele două 
mari puteri, arată ziarul.

Cotidianul „MAINICHI DAILY 
NEWS" a înfățișat poziția Româ
niei, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în problema dezarmării 
intr-o relatare intitulată „Ceaușescu 
cere ca S.U.A. și U.R.S.S. să în
ceapă negocierile legate de dezar
mare", in care sint reluate pasaje 
din Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
U.R.S.S. și S.U.A. apelul de a în
cepe negocierile ce ar putea salva 
omenirea de la pericolul unei ca
tastrofe nucleare. El s-a pronunțat 
pentru desființarea blocurilor mili
tare, N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia, și a arătat necesitatea de 
a se intensifica lupta în vederea 
dezarmării generale, arată ziarul.

POSTUL JAPONEZ DE TELE
VIZIUNE „TVK" a prezentat ima
gini din timpul dezbaterilor Con
gresului, însoțite de extrase din 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea lu
crărilor. In comentariul difuzat s-a 
arătat' că, în vederea realizării ma
rilor obiective ale dezvoltării eco
nomico-sociale a României, ca o 
înaltă apreciere a rezultatelor ob
ținute de țara noastră, Congresul a 
hotărit în unanimitate realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al par
tidului.

Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
— subliniază la rîndul său ziarul 
Uruguayan „MUNDO COLOR" — 
marchează o perioadă de profunde 
transformări revoluționare in eco
nomia și structura socială, în gin- 
direa și modul de viață al oameni
lor, în fizionomia întregii societăți.

Reliefind marile succese obținute

in edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, care de
monstrează justețea politicii parti
dului, articolul arată că, bazîndu-se 
pe rezultatele obținute pină in pre
zent, Directivele Congresului al 
XIII-lea cu privire Ia dezvoltarea 
economico-socială a României in 
cincinalul 1986—1990 și orientările 
de perspectivă pină in anul 2000 
deschid noi orizonturi pentru pro
gresul multilateral al societății 
românești, pentru ridicarea bună
stării materiale a întregului popor.

Realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in înalta funcție de se
cretar general al partidului și în
cheierea lucrărilor Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. au fost pre
zentate de ziarele finlandeze. 
,.KANSAN UUTISET" înfățișează 
momente din viața și activitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu, sub
liniind că de aproape două dece
nii se află la conducerea partidu
lui, și prezintă documentele prin
cipale dezbătute la Congres. TELE
VIZIUNEA FINLANDEZA a pre
zentat cuvintarea de încheiere a 
lucrărilor Congresului, rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, evi
dențiind adeziunea și entuziasmul 
delegaților și invitaților la forumul 
comuniștilor români.

Ziârul venezuelean ,.EL NACIO- 
NAL" a prezentat prevederi ale 
Directivelor Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Prin fundamentarea lor, precum 
și prin semnificațiile majore și im
plicațiile sociale, Directivele re
flectă activitatea profund științifi
că, de mare angajare politică a se
cretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu — continuă 
articolul.

Ziarul mexican „EL DIA" a pu
blicat extrase din Raportul prezen
tat la Congres de secretarul general 
al partidului, evidențiind voința de 
pace și înțelegere între popoare, ca 
orientări de bază ale politicii ex
terne românești, ale activității pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Sint, 
de asemenea, relevate sublinierile 
șefului statului român de a se a- 
junge cît mai curînd, în mod si
multan, la desființarea ambelor 
alianțe militare — Tratatul, de la 
Varșovia și N.A.T.O. — subliniin
du-se că aceste propuneri au fost 
aplaudate de delegații la Congres.

Articolul evidențiază necesitatea 
exprimată Ia tribuna Congresului 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu ca 
S.U.A. și Uniunea' Sovietică să 
reia cît mai curînd posibil tratati
vele pentru interzicerea armelor 
nucleare, spre a se evita o catas
trofă atomică.

POSTURILE DE TELEVIZIUNE 
IRAKIENE au prezentat pe larg 
secvențe de la lucrările Congresu
lui. subliniind importanța acestui 
eveniment istoric in viața poporu
lui român. Televiziunea și cele
lalte mijloace de informare în 
masă au preluat, totodată, idei ex
puse de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Raport.

Cotidianul „LE JOURNAL D’E- 
GYPTE" scrie că realegerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de secretar general 
al P.C.R. reprezintă expresia ho- 
tărîrii unanime a poporului român 
de a avea, in continuare, in frun
tea partidului și ’statului pe băr
batul cu care se identifică epoca 
celor mai bogate împliniri din is
toria României.

(Agerpres)

MOSCOVA 27 (Agerpres). — Kon
stantin Cernenko, secretar general al 
C.C. ai P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit pe cancelarul fe
deral al Austriei, Fred Sinowatz, 
care a întreprins o vizită oficială in 
U.R.S.S. Părțile și-au exprimat sa
tisfacția față de dezvoltarea relații
lor bilaterale. în cadrul schimbului 
de opinii privind situația internațio
nală, părțile și-au manifestat îngri
jorarea față de creșterea încordării 
și intensificarea cursei înarmărilor.

Konstantin Cernenko a atras aten
ția asupra recentei inițiative a 
U.R.S.S., pe baza căreia, împreună 
cu Administrația S.U.A., s-a conve
nit să se înceapă noi convorbiri care 
să cuprindă atit problema nemilita- 
rizării Cosmosului, cît și aspecte le
gate de înarmările nucleare, relatea
ză agenția T.A.S.S. In toate aceste 
probleme care sint legate între ele, 
partea sovietică — a precizat K. Cer
nenko — este gata să caute soluțiile 
cele mai radicale, care ar duce la un 
progres în direcția interzicerii totale 
și, în final, la lichidarea armelor nu
cleare. In acest fel, a arătat K. Cer
nenko, dacă de această dată Admi
nistrația S.U.A. va manifesta sincer 
dorința de a purta convorbiri în ve
derea realizării unor înțelegeri reci
proc convenabile, rezolvarea proble
mei de cea mai mare importanță — 
încetarea cursei înarmărilor — va 
putea fi, în sfîrșit, începută.

Festivitățile de la Tirana 
cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a zilei eliberării 

Albaniei și a victoriei 
revoluției populare

TIRANA 27 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
zilei eliberării Albaniei și a victo
riei revoluției populare, la Tirana a 
avut loc, marți, o adunare solemnă 
— informează agenția A.T.A.

Semnificațiile evenimentului ani
versat și realizările poporului al
banez în cele patru decenii au fost 
evidențiate de Ramiz Alia, președin
tele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Al
bania.

„ZI DE PROTEST NAȚIONAL" |N 
! CHILE. In pofida intervenției forțe- 
Ilor de poliție, in Chile a avut loc, 

marți, o nouă „zi de protest na
țional" împotriva regimului militar 

I și pentru revenirea țârii la un gu
vern civil.

IN ADUNAREA GENERALA A 
O.N.U. au început dezbaterile 

I asupra situației din Orientul Mijlo
ciu. în raportul secretarului gene- 

I ral al O.N.U. pe această temă se 
J afirmă că reglementarea conflictu

lui din zonă poate fi realizată 
I numai pe baza retragerii Israelu

lui din teritoriile arabe ocupate, a 
soluționării juste a problemei pa
lestiniene, a recunoașterii și. respec- 

I tării integrității teritoriale și inde- 
I pendenței politice a fiecărui stșt 

din regiune, a dreptului lor de a 
I trăi in cadrul unor frontiere sigure 

și recunoscute.

O NOUĂ RUNDĂ DE NEGO- 
I CIER! INDIRECTE a început, luni, 
I la sediul din New York al Națiu

nilor Unite, unde secretarul gene- 
[ ral al O.N.U., Javier Perez de 

Cuellar, s-a intîlnit, separat, cu 
președintele Ciprului, Spyros Ky- 
prianou, și cu liderul comunității 
cipriotesturce, Rauf Denktaș.

Excelenței Sale Locotenent-colonel
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 
Șeful statului Republica Islamică Mauritania

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Islamice Mauritania, vă exprim calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, prosperitate și 
pace poporului mauritanian prieten.

îmi exprim convingerea că, acționînd în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor convenite împreună la București, raporturile de prietenie și 
cooperare dintre România și Mauritania se vor adinei și extinde tot mai 
mult, in interesul popoarelor noastre, al păcii, independentei naționale, 
colaborării și înțelegerii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La Nouakchott — lo
calitate unde acum 24 
de ani se proclama in
dependența Maurita- 
niei — semnele efor
turilor întreprinse de 
poporul mauritanian 
pentru înlăturarea ur
mărilor dominației co
loniale sint evidente. 
Vechiul sat de pescari, 
care număra pe atunci 
doar vreo șase sute de 
locuitori, și-a schim
bat complet înfățișa
rea. Au apărut cvarta
le de locuințe, institu
ții oficiale, școli, case 
de cultură, și, mai ales, 
s-au închegat nucleele 
unor unități economi
ce. Deși furtunile de 
nisip, clima excesiv de 
secetoasă continuă să 
pirjolească împrejuri
mile, la Nouakchott, 
spații verzi, create și 
protejate prin hărni- 
cia oamenilor, au me
tamorfozat imaginea 
acestor meleaguri, a- 
flate pînă nu de mult 
sub stihia dunelor, 
a vinturilor fier
binți. De la cele cîteva 
sute de locuitori, in 
prezent capitala Mau- 
ritaniei numără circa 
un sfert de milion. In 
ultimii ani, în vecină
tatea orașului Nouak
chott s-au dat în ex
ploatare un complex

de prelucrare a cu
prului, o uzină chimi
că, o filatură, fabrici 
de produse alimenta
re. Se află în curs de 
extindere rețeaua de 
apă potabilă — apa 
fiind una din proble
mele cele mai dificile 
care confruntă, nu nu
mai capitala, dar și 
celelalte așezări ale 
țării — și un centru de 
prelucrare a minereu
rilor de fier, principa
la bogăție a subsolu
lui Mauritaniei. Obiec
tive importante sint 
prevăzute în alte zone 
ale țării în cadrul ce
lui de-al IV-lea plan 
de dezvoltare econo
mică și socială (1981— 
1985), avînd drept co
ordonate majore con
tinuarea politicii de 
redresare economică 
și realizarea unui mai 
bun echilibru finan
ciar. Un rol deosebit 
îl au investițiile în
dreptate spre exploa
tarea zăcămintelor de 
uraniu, fosfați, crom.

România socialistă, 
în spiritul politicii 
sale de solidaritate 
activă cu popoarele a- 
fricape, cu toate po
poarele care au pășit 
pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, 
politică puternic re

afirmată în documen
tele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R., ur
mărește cu interes și 
simpatie eforturile po
porului mauritanian 
pentru consolidarea 
independenței și îm
plinirea aspirațiilor 
sale de mai bine. In
tre țara noastră și 
Mauritania s-au sta
tornicit raporturi de 
prietenie și cooperare, 
care se dezvoltă con
tinuu. O contribuție de 
cea mai mare însem
nătate la realizarea 
cursului ascendent al 
relațiilor româno-mau- 
ritaniene l-au avut 
convorbirile purtate 
la București între 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și șeful sta
tului mauritanian, lo- 
cotenent-colonelul Mo
hamed Khouna Ould 
Haidalla, în toamna a- 
nului trecut. Docu
mentele semnate cu 
acest prilej deschid 
noi perspective conlu
crării rodnice pe mul
tiple planuri între ță
rile noastre, în intere
sul popoarelor român 
și mauritanian, al po
liticii de pace, destin
dere, independență 
națională și înțelegere 
în lume.

DE
că ocuparea în continuare a teri
toriului Namibiei de către R.S.A., 
în pofida numeroaselor hotărîri ale 
forumului mondial, constituie o 
permanentă agresiune împotriva 
poporului namibian și o sfidare a 
O.N.U.

~1

PROCLAMARE. Daniel Ortega 
Saavedra și Sergio Ramirez Mer
cado au fost proclamați oficial în 
funcțiile de președinte și, respec
tiv, vicepreședinte ai Republicii 
Nicaragua de către Consiliul elec
toral suprem de la Managua. Da
niel Ortega Saavedra iși va prelua 
oficial funcția de șef al statului la 
10 ianuarie 1985, pentru un mandat 
de șase ani.

AMÎNARE. După cum transmite 
agenția A.C.T.C., șeful delegației 
R. P. D. Coreene la convorbirile 
economice dintre Nordul și Sudul 
Coreei a notificat telefonic șefului 
delegației sud-coreene propunerea 
de aminare pînă în anul viitor a 
celei de-a doua runde a convorbi
rilor economice — care urmau să 
aibă Ioc la 5 decembrie, la Panmun- 
jon. In urma incidentului grav, pe
trecut la 23 noiembrie, în incinta 
sediului Comisiei militare de ar
mistițiu de la Panmunjon. a deve
nit nepotrivită desfășurarea dialo
gului, precizează A.C.T.C.

REZOLUȚII ÎN PROBLEMA NA
MIBIEI. La recomandarea Consi
liului O.N.U. pentru Namibia, cea 
de-a 39-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a adoptat o serie 
de rezoluții în care se subliniază

DUPĂ ALEGERILE DIN URU
GUAY. Julio Sanguinetti, virtual 
președinte al Uruguayului — re
prezentant al Partidului Colorado 
și invihgător în alegerile generale 
desfășurate, duminică, în -această 
țară, primele după 11 ani de regim 
militar — s-a pronunțat în favoa
rea formării unui guvern de uni
tate națională, „cu participarea tu
turor sectoarelor politice", în vede
rea depășirii actualei crize econo
mice și revenirii la o viață parla
mentară, democratică. Reprezen
tanții Partidului Blanco și ai coa
liției de stingă „Frontul Amplu", 
din care face parte și Partidul co
munist, formațiuni care, alături de 
Partidul Colorado, au întrunit cel 
mai mare număr de voturi, s-au 
pronunțat, de asemenea, in favoa
rea formării unui guvern de uni
tate națională.

REPRESIUNI. Un copil în vîrstă 
de 7 ani a fost împușcat de poli
țiști în orașul Sebokeng din Afri
ca de Sud. Numeroase alte per
soane de culoare, participante la o 
demonstrație de’ protest împotriva 
apartheidului, au fost rănite. După 
cum arată agenția U.P.I., sute de 
polițiști continuă să patruleze în 
jurul mai multor localități cu popu
lație de culoare din preajma Jo- 
hannesburgului.

I

I
I
I

I
I
I

(Urmare din pag. I)
luptei antirăzboinice a forțelor pro
gresiste, a popoarelor de pretutindeni 
pentru a se bara din timp cursul e- 
venimentelor spre o catastrofă irepa
rabilă. Raportul fiind caracterizat, 
din acest punct de vedere, printr-un 
puternic optimism revoluționar, prin 
încrederea in capacitatea popoare
lor. a marii mișcări mondiale pen
tru pace de a opri evoluțiilg pri
mejdioase din viața internațională, 
de a face să prevaleze rațiunea, lu
ciditatea.

In acest spirit, pornind de la 
marea răspundere care revine gu
vernelor, șefilor de stat, tuturor 
forțelor politice, și în primul rînd 
celor două mari puteri nucleare, 
secretarul general al partidului a 
scos din nou in relief necesitatea 
arzătoare de a se opri amplasarea 
noilor rachete nucleare americane 
in unele state din vestul Europei, 
ca și a contramăsurilor sovietice și 
a se stabili o dată limită pentru re
tragerea rachetelor amplasate ' pină 
acum. Iar faptul că, așa cum s-a 
relatat, chiar in aceste zile U.R.S.S. 
și S.U.A. au ajuns la un acord pri
vind inițierea de noi convorbiri la 
Geneva asupra întregului complex 
de probleme referitoare la armele 
nucleare și cele cosmice,, confirmă, 
încă o dată, puternic justețea pozi
țiilor României socialiste, a demer
surilor președintelui țării, care, este 
știut, s-a pronunțat de mult și stă
ruitor în acest sens, pentru aseme
nea convorbiri și tratative. In ace
lași timp, așa cum a arătat în Ra
portul său secretarul general al 
partidului, țările continentului nos
tru nu pot juca doar rolul de spec
tatoare, așteptînd rezultatul nego
cierilor sovieto-americane ; purtind 
răspunderea inalienabilă pentru 
soarta propriilor lor popoare, pen
tru apărarea Europei de o catastro
fă nucleară, este necesar ca aceste 
țări, și in primul rînd cele din 
N.A.T.O. și din Tratatul de Ia Var
șovia, să participe, într-o formă 
corespunzătoare, la tratativele pen
tru realizarea unei înțelegeri pri
vind eliminarea armelor nucleare
de pe continent.

In numele rațiunii, în numele lu
cidității, tovarășul Nicolae Ceaușescu

a adresat îndemnul vibrant de a se 
intensifica lupta pentru înfăptuirea 
dezarmării generale. Secretarul ge
neral al partidului a relevat, in 
acest sens, propunerile importante 
formulate in ultimul timp de Uniu
nea Sovietică cu privire la dezar
mare și la .oprirea militarizării spa
țiului cosmic, ca și propunerile pe 
care, la rindul lor, le-au formulat 
Statele Unite, precum și diferite 
alte state, mișcarea de nealiniere, 
unele organizații internaționale — 
ceea ce reflectă preocuparea gene
rală existentă ’Me a se opri cursul 
periculos al evenimentelor, de a se 
pune capăt competiției înarmărilor. 
Desigur, popoarele consideră că — 
așa cum a subliniat Raportul — nu
mai declarațiile nu sint suficiente, 
că este necesar și este timpul sâ se 
treacă de la vorbe la fapte, să se 
ajungă la măsuri efective de dezar
mare. O mare însemnătate practică 
în această direcție ar avea oprirea 
și reducerea cu cel puțin 10 la sută 
a cheltuielilor militare, concomitent 
cu reducerea armamentelor și a ar
matelor. în primul rind ale celor 
două blocuri militare — Pactul Nord- 
Atlantic și Tratatul de la Varșovia.

In același spirit’, înfățișind deschis 
pericolele pe care le prezintă mi
litarizarea spațiului cosmic pentru 
existența omenirii, pentru viața 
planetei, Raportul avansează un șir 
de propuneri valoroase, menite să 
asigure utilizarea Cosmosului exclu
siv in scopuri pașnice, inclusiv rea
lizarea, sub egida O.N.U., a unui 
tratat internațional în acest sens — 
eventual crearea in cadrul organi
zației a unui organism special pen
tru apărarea spațiului cosmic — ca 
și organizarea unei conferințe mon
diale care să dezbată problematica 
respectivă.

Un loc important in cadrul Ra
portului l-a ocupat analiza situației 
țărilor în curs de dezvoltare, care 
s-a inrăutățit considerabil ca urma
re a crizei economice mondiale, a 
politicii financiare și de prețuri, a 
dobinzilor excesiv de înalte, practi
cate îndeosebi de Statele Unite, ceea 
ce a dus la sporirea continuă a da
toriilor acestor țări, la mărirea de
calajelor față de țările dezvoltate. 
Reafirmînd urgența cu care se impu
ne inițierea de negocieri reale 

Intre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare pentru o 
soluție globală a problemelor e- 
conomico-financiare, pentru reali
zarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazate pe egalitate, 
echitate și avantaj reciproc, pentru 
asigurarea accesului neîngrădit al 
țărilor în curs de dezvoltare la teh
nologiile moderne, ridicarea barie
relor vamale și stabilirea unor pre
țuri corespunzătoare produselor a- 
cestor țări, secretarul general al

Strălucit și mobilizator program de acțiune 
pentru salvgardarea celui mai de preț bun al 

omenirii—pacea și libertatea popoarelor
partidului a evidențiat că numai pe 
această cale se poate asigura stabi
litatea și dezvoltarea armonioasă a

interesul 
al celor

a stăruit 
rezolvări

economiei mondiale, ' în 
tuturor statelor, inclusiv 
dezvoltate.

In acest cadru, Raportul 
asupra necesității unei 
globale a problemei datoriilor țări
lor in curs de dezvoltare, reafir
mînd măsurile concrete care au 
fost prezentate in acest sens de 
țara noastră, ca și asupra importan
ței pe care o prezintă restructurarea 
ansamblului sistemului monetar și 
financiar internațional. Partidul nos
tru a atras atenția că refuzul țărilor 
dezvoltate, al băncilor și instituțiilor 
financiare internaționale de a trece 
la negocieri, sprijinirea tezei unei 
soluționări pe bază individuală a 
chestiunii datoriilor 
fond, impunerea de condiții 
nomice și politice țărilor în curs de 
dezvoltare, transformarea lor din nou 
în semicolonii. Tocmai de aceea,, se 
evidențiază, prin însemnătatea sa, 

urmăresc. în 
eco-

sublinierea necesității ca Fondul 
Monetar Internațional, ca și alte 
organisme financiare mondiale, băn
cile, să renunțe la politica de a 
impune condiții economice și politice 
țărilor in curs de dezvoltare, aceasta 
constituind un amestec inadmisibil, 
care trebuie respins cu hotărîre ; 
dimpotrivă, este imperios necesar ca 
acordarea de credite să nu fie legată 
de asemenea condiții, să nu implice 
nici un fel de imixtiune în treburile 
interne ale statelor.

Fără îndoială, înfăptuirea ansam
blului de măsuri propuse in Raport 
în domeniul problematicii econo- 
mico-financiare mondiale, ar contri
bui in mod substanțial la progresul 
tuturor națiunilor, constituind, în 
același timp, un factor hotăritor de 
întărire a păcii și colaborării pe pla
neta noastră.

In condițiile cînd în diverse zone 
ale globului continuă să aibă loc con
flicte și războaie, soldate cu mari 
pierderi umane și materiale, Parti
dul Comunist Român, România so
cialistă relevă, din nou, impe
rativul soluționării tuturor proble
melor litigioase dintre state numai 
și numai pe calea pașnică a tratati
velor. Fie că este vorba de conflic
tul din Orientul Mijlociu, de războiul 
dintre Irak și Iran, de oricare con
flicte, partidul nostru reafirmă că 
singura cale rațională, singura mo
dalitate de evitare a distrugerilor și 
vărsărilor de singe o constituie ne
gocierile politice. Totodată, cu ace
eași consecvență, în Raport este 

încă o dată repudiată, în modul cel 
mai categoric, politica de forță și 
amenințarea cu forța ca mijloc de so
luționare a problemelor complexe 
ale vieții internaționale, punindu-se 
în lumină, ca o condiție fundamenta
lă a unei lumi pașnice, necesitatea 
respectării neabătute in relațiile din
tre state a principiilor deplinei ega
lități în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, respectării voinței popoare

lor de a-și alege calea dezvoltării 
libere, independente, pe care o do
resc.

Militînd consecvent pentru elimi
narea forței din viața internațională, 
partidul nostru, România socialistă 
s-au pronunțat, încă de multă vre
me, in mod statornic, pentru dimi
nuarea laturii militare și accen
tuarea laturii politice a celor două 
blocuri existente in Europa — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 
— pentru desființarea lor concomi
tentă. Desigur, în condițiile în care 
nu s-a ajuns la un acord corespun
zător pentru înfăptuirea unui ase
menea deziderat și intrucît anul vii
tor încetează valabilitatea Tratatu
lui de la Varșovia, va trebui să se 
aibă în vedere, așa cum s-a arătat 
în Raport, acceptarea prelungirii tra
tatului, Congresul împuternicind Co
mitetul Central ca, împreună cu fo
rurile de conducere ale celorlalte 
state membre, să adopte hotărîri co
respunzătoare. In același timp, 
România continuă să se pronunțe in 

modul cel mai hotărit — Raportul 
subliniază aceasta cu limpezime — 
în vederea creării condițiilor pen
tru desființarea, intr-un termen cît 
mai scurt, a celor două blocuri mi
litare, ceea ce ar reprezenta un pas 
decisiv pe calea dezarmării și a păcii.

Asigurarea unui curs nou în viața 
internațională face mai necesară ca 
oricind intensificarea colaborării 
între toate statele și popoarele, 
România desfășurînd, în acest sens, 
cum se arată în Raport, relații diplo
matice și economice cu 155 de state 
de pe toate continentele. Și pe vii
tor, s-a subliniat in Raport, parti
dul comunist, Republica Socialistă 
România vor acționa cu toată fermi
tatea pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate țările socialiste, in primul 
rînd cu cele vecine, manifestînd, in 
acest cadru, aceeași preocupare per
manentă pentru întărirea prieteniei 
și cooperării cu Uniunea Sovietică ; 
în același timp, România va 
extinde raporturile cu țările în 
curs de dezvoltare, și țările neali
niate, în general cu țările mici și 
mijlocii, va promova, totodată, rela
țiile cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială.

La fel. pe linie de partid, de la 
tribuna forumului comuniștilor ro
mâni a fost încă o dată reafirmată 
preocuparea neabătută a P.C.R. 
pentru dezvoltarea largă a relațiilor 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești. pentru întărirea solidari
tății acestor partide și realizarea 
unei unități noi, bazate pe egalitate, 
pe respectarea dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora in mod inde
pendent linia politică. In acest sens, 
Raportul a apreciat ca o necesitate 
a dezvoltării contemporane întîlnirile 
și consultările reciproce, inclusiv 
organizarea unor consultări și con
ferințe regionale și internaționale, 
care să aibă drept scop un schimb 
liber de păreri — desigur, fără a se 
lua hotărîri și a se impune, din afa
ră, partidelor anumite puncte de ve
dere — pentru a se găsi calea întăririi 
solidarității și conlucrării partidelor 
comuniste, aceasta reprezentînd un 
factor primordial pentru unitatea 
forțelor progresiste, revoluționare de 
pretutindeni.

A fost relevată, totodată, hotărîrea 
partidului nostru de a dezvolta și 

In viitor raporturile cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu miș
cările de eliberare națională, cu 
partidele progresiste din țările care 
au înlăturat jugul dominației impe
rialiste, cu alte partide și formații 
politice și organizații democratice, 
apreciindu-se, cu deplină îndreptă
țire, că o politică de o asemenea 
largă deschidere corespunde pe de
plin intereselor națiunii noastre so
cialiste, intereselor de pace și pro
gres ale tuturor popoarelor.

Constituind un ansamblu armonios, 
orientările și liniile directoare in 
domeniul activității internaționale a 
partidului și a statului alcătuiesc 
laolaltă un vast și mobilizator pro
gram de acțiune îndreptat spre asi
gurarea condițiilor pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre, spre edi
ficarea unei lumi pașnice, mai bune 
și mai drepte. Fără îndoială, cheză
șia traducerii in viață a acestui pro
gram o reprezintă realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de secretar general al parti
dului. Exprimind voința unanimă a 
întregului partid, a întregului popor, 
care văd in realegerea fiului celui 
mai iubit al țării certitudinea îna
intării ferme a României spre culmi 
tot mai inalte ale civilizației și pro
gresului, actul istoric îndeplinit de 
Congresul al XIII-lea imbracă, in 
același timp, și o largă semnificație 
internațională, oferă garanția că 
pacea, destinderea, securitatea și li
bertatea popoarelor vor avea și de 
acum înainte in secretarul general • 
al Partidului Comunist Român un 
dirz și neînfricat apărător.

Iată tot atîtea temeiuri care permit 
să Se afirme că, inaugurînd o etapă 
nouă, superioară în devenirea so
cialistă și comunistă a țării, Con
gresul al XIII-lea va rămine, tot
odată, în conștiința umanității ca un 
eveniment de seamă în marea luptă 
pentru afirmarea cauzei păcii și so
cialismului, a democrației și pro
gresului, a independenței și dezvol
tării libere a tuturor popoarelor, 
luptă pentru al cărei triumf — așa 
cum a declarat solemn tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — Partidul Comu
nist Român, România socialistă iși 
vor aduce, și de acum înainte, în
treaga contribuție.

Romulus CAPLESCU
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