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înscriind o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea relațiilor de 

prietenie și colaborare dintre România și^ Grecian interesul^ ambelor^ țjm 

și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in Balcani, Europa și întreaga lume

realizarea integrală a planului la producția 
fizică și export pe anul 1984, pentru 

pregătirea temeinică a producției anului viitor

S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ELENE, CONSTANTIN KARAMANLIS

Marele forum al comuniștilor ro
mâni — Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. — a adoptat, în deplin con
sens cu năzuințele și voința între
gului partid, ale întregului popor, 
un program măreț, de largă per
spectivă, privind dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării, hotărîri de 
însemnătate istorică pentru viitorul 
patriei noastre socialiste. Raportul 
Comitetului Central prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al 
partidului, cele
lalte documente 
adoptate de Con
gres jalonează cu 
clarviziune ști
ințifică obiecti
vele și căile.dez
voltării țârii în 
cea de-a treia e- 
tapă a realiză
rii Programului 
partidului. Pu
tem spune, cu 
îndreptățită mîn- 
drie patriotică și 
cu deplină satis
facție, că sarci
nile și obiective
le stabilite de 
Congres repre
zintă pentru în
treaga noastră 
națiune un gran
dios și însufleți- 
tor program de 
muncă și de luptă pentru creș
terea în ritm inalt a economiei 
naționale, pentru progresul necon
tenit al patriei pe drumul socia
lismului multilateral dezvoltat, 
pentru ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului po
por.

Chiar dacă prevederile acestui 
cutezător program de muncă la 
scară națională conturează perspec
tive începînd cu cincinalul viitor, 
putem afirma că baza trainică pen
tru trecerea la înfăptuirea lor e- 
xemplară se asigură de pe acum, 
prin activitatea plină de răspunde
re, de zi cu zi, a oamenilor muncii 
din toate unitățile, din toate ramu
rile și sectoarele, consacrată reali
zării integrale a sarcinilor econo
mice din acest an, asigurării unei 
pregătiri temeinice a producției a- 
nului 1985. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu de la înal
ta tribună a Congresului, sarcinile 
ce au mai rămas de realizat în a- 
cest an și în anul 1985 sînt. deosebit 
de complexe și importante și tre
buie făcut totul pentru înfăptuirea 
lor neabătută, astfel încît actualul 
cincinal să fie încheiat cu rezultate 
superioare în toate sectoarele eco

nomiei naționale — spre a se asi
gura condiții cit mai bune pentru 
trecerea la înfăptuirea prevederilor 
viitorului cincinal.

Acest mobilizator și înflăcărat 
îndemn comunist, patriotic; rostit 
de secretarul general al partidului, 
a găsit un puternic ecou în conști
ințele tuturor comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii. Cu toții au în
țeles că unei asemenea insufleți- 
toare chemări 1 se poate răspunde

Avem încă multe de făcut pentru 
a încheia acest an cu rezultate cît mai 
bune, pentru pregătirea și realizarea 
în bune condiții a planului pe 1985, 
astfel încît cincinalul al 7-lea să-l în
cheiem cu rezultate chiar superioare 
față de ceea ce am apreciat în Ra
portul prezentat în Congres.

NICOLAE CEAUȘESCU

numai acționlnd stăruitor, cu un 
înalt spirit de dăruire și responsa
bilitate, pentru înfăptuirea exem
plară, zi de zi, a sarcinilor con
crete pe care le au de realizat la 
locul lor de muncă, în fabrici și 
uzine, pe șantiere și ogoare, în in
stitute de cercetare științifică — 
pretutindeni unde se creează bu
nuri materiale. Care sînt, în lumina 
unor asemenea înalte exigențe, 
prioritățile economice ale acestei 
perioade de sfîrșit de an ?

Indiscutabil, prin amploarea și 
complexitatea sarcinilor economice 
care trebuie înfăptuite, răstimpul 
scurt ce a mai rămas pină 
la sfîrșitul anului constituie o 
perioadă decisivă pentru înde
plinirea exemplară, la toți indica
torii, a planului pe acest an și 
pregătirea judicioasă, sub toate 
aspectele tehnice și organizatori
ce, a producției anului viitor. Cu 
fiecare nouă filă de calendar, va
loarea fiecărei zile din aceste ul
time săptămini ale anului spo
rește considerabil, tocmai;datori
tă sarcinilor importante care mal 
sînt de realizat, în toate unități
le, în toate ramurile și sectoarele 
economiei naționale.

în spiritul exigențelor formula
te de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
unul dintre obiectivele majore ale 
acestor zile, care trebuie să con
centreze străduințele tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii, îl 
reprezintă realizarea integrală, la 
toate sortimentele, a pianului la 
producția fizică, recuperarea res
tanțelor existente la anumite pro
duse. Sînt, desigur, lăudabile efor

turile a nu
meroase colec
tive de între
prinderi care, în 
perioada ce a 
trecut de la 
începutul anului, 
au reușit să de
pășească preve
derile de plan la 
o serie de pro
duse, adueîndu-și 
astfel o contri
buție sporită Ia 
satisfacerea unor 
necesități reale 
ale economiei 
naționale, la 
creșterea expor
tului. Cum bine 
se știe insă, ori- 
cît de mari ar fi 
depășirile de 
plan la un sor
timent sau altul, 
ele nu pot aco

peri nerealizările la alte sortimen
te, care, în ansamblul echilibrat 
al economiei noastre, au un' loc 
și un rol bine precizat. Cu toată 
răspunderea trebuie să se înțelea
gă că planul la producția fizică 
poate fi considerat cu adevărat 
realizat numai atunci cînd au fost 
îndeplinite integral sarcinile sta
bilite la fiecare sortiment. Rezul
tatele globale, atunci cînd acestea 
nu oglindesc minusurile la un pro
dus sau altul, nu au decît simpla 
valoare a unei medii inexpresive 
pentru realitatea practică.

Esențial este, deci, ca toate co
lectivele de întreprinderi să rea
lizeze planul la producția fizică nu 
în ansamblu ori din punct de ve
dere valoric, ci neapărat la fie
care sortiment în parte, în struc
tura planificată și în strînsă con
cordanță cu cerințele reale ale e- 
conomiel naționale. Tocmai de a- 
ceea, pentru recuperarea grabnică 
a restanțelor, acolo unde acestea 
există, și îndeplinirea ..integrală, la 
toate sortimentele, a planului la 
producția fizică, organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor mun-
(Continuare în pag. a V-a)

încheierea convorbirilor oficiale 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Constantin Karamanlis

Miercuri dimineață, Ia Palatul 
Consiliului de Stat, s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Elene, Con
stantin Karamanlis.

în acest cadru a fost reluată a- 
naliza stadiului colaborării dintre 
România și Grecia și a unor pro
bleme internaționale.

Cel doi președinți și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru cursul 
ascendent al raporturilor bilaterale 
româno-elene, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural și 
în alte domenii, pentru rezultatele 
rodnice ale convorbirilor purtate în 
aceste zile la București, apreciind 
că ele constituie un element impor
tant în dezvoltarea pe mai depar
te a tradiționalelor relații de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări, spre binele ambelor popoare, 
a>l cauzei păcii, Înțelegerii și coope
rării între națiuni.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Constantin Karamanlis 
au convenit să continue dialogul ro

mâno-elen la nivel inalt, să se in
tensifice conlucrarea dintre România 
și Grecia pe arena internațională 
pentru a contribui și in viitor la 
soluționarea, în interesul popoare
lor, a problemelor majore ale lu
mii de azi, îndeosebi în lupta pen
tru pace, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare, in primul rind 
de dezarmare nucleară.

în cursul convorbirilor s-au evi
dențiat poziții comune sau foarte 
apropiate referitoare la probleme 
fundamentale ale vieții mondiale, 
îndeosebi în ceea ce privește ne
cesitatea reducerii încordării exis
tente în relațiile dintre state, re
luării și consolidării cursului spre 
destindere, edificării unui climat de 
pace și securitate, de încredere și 
largă colaborare internațională.

în cadrul convorbirilor au fost 
larg abordate probleme privind ra
porturile dintre țările din Peninsu
la Balcanică, apreciindu-se că este 
necesară întărirea cooperării bilate
rale și multilaterale, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii și colaborării, a prieteniei 

și bunei vecinătăți, lipsită de arme 
nucleare și baze militare străine.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Constantin Karamanlis 
au subliniat însemnătatea soluțio
nării tuturor conflictelor armate, a 
diferendelor și stărilor de încordare 
dintre state, exclusiv pe cale po
litică, prin tratative, precum șl ne
cesitatea de a se intensifica efor
turile pentru Realizarea unei noi 
ordini economice internaționale, re- 
levînd in același timp că se impune 
ca la soluționare» eficientă și via
bilă a problemelor complexe ale 
lumii de azi să participe in mod 
egal toate statele, indiferent de mă
rime, sistem social sau potențial 
economic.

Cei doi președinți au reafirmat 
dorința Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Elene de a-și ex
tinde și aprofunda raporturile bi
laterale, de a conlucra mai strins 
pentru înfăptuirea unui sistem trai
nic de pace, securitate și colaborare 
in Balcani, în Europa și în lume.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

Miercuri, 28 noiembrie, s-a înche
iat vizita oficială pe care a etec- 
tuat-o în țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România}. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis.

Noua întilnire româno-elonă Ia ni
vel înalt s-a înscris, prin rezultatele 
sale, ca un eveniment politic de o 
deosebită importanță, ce va da noi 
dimensiuni colaborării și cooperării 
dintre cele două țări, atît pe plan 
bilateral, cît și pe arena vieții in
ternaționale. Caracterul fructuos al 
convorbirilor purtate in aceste zile 
la București își găsește expresia în 
dorința comună de a se face totul 
pentru impulsionarea raporturilor 
tradiționale de prietenie și conlu
crare dintre România și Grecia, spre 
binele celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii, securității și înțelege
rii in Balcani, pe continentul euro
pean și în întreaga lume. S-a evi
dențiat, astfel, încă o dată, utilitatea 
dialogului la cel mai înalt nivel pen
tru mai buna cunoaștere reciprocă, 
pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
marilor probleme ale lumii contem
porane.

Aeroportul Otopenl, unde a avut

Ceremonia plecării 
din Capitală

loc ceremonia plecării înaltului sol 
al poporului elen prieten, era împo
dobit- sărbătorește. Deasupra clădirii 
principale a aerogării se aflau por
tretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Constantin Karamanlis, 
încadrate de drapelele de stat ale 
celor două țări. Pe mari pancarte 
erau înscrise, in limbile română și 
greacă, urările : „Să se dezvolte con
tinuu relațiile tradiționale de priete
nie, colaborate și bună vecinătate 
existente între Republica Socialistă 
România și Republica Elenă, în inte
resul ambelor popoare, al păcii și co
laborării în Balcani, în Europa și în 
întreaga lume !“, „Să triumfe politi
ca de destindere, colaborare, secu
ritate, pace și independență na
țională !“.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis au sosit îm
preună la aeroport.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Greciei, în timp ce 
erau trase, în semn de salut, 21 de 
salve de artilerie.

în continuarea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au trecut în revistă gar
da de onoare.

Președintele Constantin Karamanlis 

a salutat persoanele oficiale române 
prezente la plecare — tovarășii 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ștefan Andrei, Petru Enache, Tudor 
Postelnicii, Ion Ursu, Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului, precum și miniștri, gene
rali, alte persoane oficiale.

Erau prezent! Yannis Hara- 
lambopoulos, ministrul afacerilor 
externe, Petros Molyviatis, ambasa
dor, secretar general al Președinției 
Republicii, Nicolas Diamantopoulos, 
ministru plenipotențiar, celelalte 
persoane oficiale elene care l-au în
soțit pe înaltul oaspete în vizita in 
țara noastră.

Erau de față Nicolae Ecobescu, 
ambasadorul României la Atena, și 
Dimitri Serbos, ambasadorul Repu
blicii Elene la București, precum și 
membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori celor doi șefi 
de stat.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Constantin Karamanlis și-au luat un 
călduros rămas bun, și-au strins 
mîinile cu prietenie.

La ora 11,30, aeronava cu care 
călătorește președintele Republicii 
Elene a decolat.

ARGEȘ
Noi capacități 
în procucție

în ultimele tr i zile, în ca
drul Combinatul li de articole 
tehnice din cauciuc din Pitești 
au fost puse în funcțiune, in 
spațiile existente, trei noi capa
cități de producție. Este vorba 
de două linii tehnologice de fa
bricare, după tehnologii proprii, 
a 300 000 metri liniari de furtu
nuri de înaltă și foarte înaltă 
presiune necesare cu deosebire 
în industriile minieră, petrolieră 
și in construcția de mașini. De 
precizat că utilajele, ca și mon
tarea lor au fost realizate în 
bună măsură cu forțe proprii, iar 
perioada de punere in producție 
a liniilor a fost scurtată cu două 
luni. A treia capacitate este o 
linie tehnologică pentru fabri
carea de benzi transportoare 
necesare în minerit. (Gheorghe 
Cirstea, corespondentul „Scîn- 
teii").

TIMIȘOARA
Livrări suplimentare 

la export
întreprinderea de aparate e- 

lectrice de măsurat din Timi
șoara, unitate a tehnicii de vîrf, 
care în anii actualului cincinal 
și-a reînnoit șl modernizat în 
proporție de peste 80 la sută 
nomenclatorul de fabricație, se 
numără printre principalii ex
portatori de produse electro
tehnice din țara noastră. Acțio- 
nind în spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitei de lucru 
efectuate aici în luna septem
brie, muncitorii și specialiștii 
întreprinderii au reușit, în urma 
aplicării unui program special 
de măsuri tehnico-economice, 
să sporească continuu volumul 
producției destinate exportului, 
livrind suplimentar față de sar
cinile de plan la zi, unor parte
neri din Polonia, Sudan, Zair, 
Iran, U.R.S.S. și alte țări, pro
duse în valoare de peste 30 mi
lioane lei, ceea ce reprezintă 
îndeplinirea sarcinilor anuale la 
export. (Cezar Ioana, corespon
dentul „Scînteii").

Industria orașului 
Cugir a îndeplinit 
planul pe 4 ani

Oamenii muncii din indus
tria orașului Cugir au îndepli
nit planul la producția-marfă 
pe primii patru ani ai cinci
nalului. Avansul dobîndit se 
va concretiza, pină la finele 
anului, în realizarea unei pro- 
ducții-marfă suplimentare în 
valoare de aproape 860 milioa
ne lei, constituite din mașini- 
unelte, produse electrocasnice, 
de mecanică fină și altele. 
(Ștefan IJinică, corespondentul 
„Scînteii").
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în spiritul orientărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu Iu Congresul al Xlll-lea al partiduluiPUTERNICĂ MOBILIZARE A TUTUROR FORȚELOR PENTRU REALIZAREA PRODUCȚIEI PE ACEST AN ȘI PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
Pentru dezvoltarea tei energetice si de materii prime a tării PENTRU PREGĂTIREA TEMEINICĂ A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR:

DIN MCIIRI - PRODUCȚII TOT MDI MARI K TIJEI
In Raportul prezentat la Congres de secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, se subliniază că dezvoltarea bazei energe
tice și de materii prime constituie o condiție hotărâtoare pentru pro
gresul întregii economii naționale. Mobilizați de îndemnurile insuflețitoare 
adresate de secretarul general al partidului de la tribuna înaltului forum 
al comuniștilor, acționînd cu înaltă răspundere muncitorească, oamenii 
muncii din numeroase unități din sectorul de extracție a țițeiului și-au 
amplificat eforturile pentru realizarea cu succes a planului pe acest an. 
In răstimpul care a trecut din anul 1984, colectivele schelelor de pro

ducție petrolieră Poieni, Țicieni, Pecica, Marghita, Drăgășani și Berea 
au realizat producții superioare prevederilor, iar in alte schele — Zemeș, 
Titu, Suplac — extracția zilnică se situează, in prezent, la cote superioare 
planului.

Prezentăm In grupajul de față experiența înaintată șl Inițiativele oa
menilor muncii din două unități cu bune rezultate în îndeplinirea pla
nului pe acest an : Schela de foraj Melinești — județul Dolj și Schela 
de producție petrolieră Zemeș — județul Bacău.

Arăturile adinei - executate neîntîrziat 
pe toate suprafețele planificate!

„Mai mult, mai bine, mai repede" 
— iată deviza sub care se desfășoară 
Întrecerea socialistă a colectivelor 
muncitorești din județul Dolj, hotă- 
rlte să încheie acest an cu rezultate 
cît mai bune în îndeplinirea planu
lui. La loc de cinste se află son
dorii Schelei de foraj Melinești, uni
tate economică ce 
se situează în pri
mele rînduri ale 
întrecerii socia
liste nu numai 
in județ, ci pe 
Întreaga ramură. 
Dintre ultimele 
succese înscrise 
în cronica între
cerii menționăm : 
predarea la be
neficiari, înainte 
de termen, a 
sondei cu nr. 
1 660 șl săparea 
celui de-al pa
trulea milion me
tru liniar de la 
Începerea activi
tății. Notăm, totodată, că planul Ia 
unul din indicatorii de bază ai ac
tivității — viteza de foraj — este 
depășit cu 3,2 la sută.

Cum a devenit, după o scurtă pe
rioadă de la înființare, colectivul a- 
cestei schele fruntaș pe ramură ? Din 
discuțiile cu tovarășul Constantin 
Mărgoi, secretarul comitetului de 
partid din schelă, cu alți comuniști, 
am reținut un amănunt deloc lipsit 
de importanță — și anume organi
zarea unei stimulative întreceri in
tre toate cele 19 formații de lucru 
ale schelei, întrecere al cărei prin
cipal cîștigător este unitatea în an
samblul său. Comjtetul de partid a 
hotărit ca, la fiecare început de săp- 
țljfeînă, să s^„ analizeze rezultatele 
Întrecerii socialiste din săptămîna 
precedentă, precum și problemele ce 
trebuie rezolvate în perioada urmă
toare. Și astfel, prin urmărirea per
manentă a îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor, prin solu
ționarea operativă a problemelor de 
care depinde bunul mers al activită
ții, rezultatele au'fost tot mai bune 
de la o perioadă la alta, iar colecti
vul se situează acum In rîndul frun
tașilor.

LA SCHELA DE FORAJ MELINEȘTI

Planul anual îndeplinit 
cu o lună înainte 

de termen

Vechile zăcăminte de petrol cunosc
în Schela de producție petrolieră 

Zemeș, din județul Bacău, „aurul 
negru" se extrage în principal din 
zăcămintele de la Cilioaia, Tazlău, 
Chilii, Geamăna, vechi zone petro
liere, în care apare un bine cunoscut 
fenomen — declinul natural de pro
ducție. în aceste condiții, colectivul 
schelei și-a concentrat acțiunile în 
vederea contracarării, prin măsuri 
tehnice, a „oboselii" vechilor sonde. 
Și, ceea ce unii priveau cu scepti
cism, au reușit petroliștii schelei 
Zemeș : ei nu numai că au anulat 
declinul natural, dar au sporit, în 
ultimele luni, producția zilnică de 
țiței cu 15—20 de tone peste sarci
nile de plan. Este o dovadă grăitoare 
a eforturilor depuse pentru mal 
buna organizare a muncii și a pro
ducției, pentru respectarea riguroa
să a programelor de măsuri tehni
ce, o mărturie de necontestat a creș
terii răspunderii în muncă a oame
nilor, a hotărîrii lor de a răspunde 
prin fapte chemării secretarului ge
neral al partidului de a da patriei 
tot mai mult țiței.

— Am înțeles din îndemnurile mo
bilizatoare adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la încheierea 
lucrărilor Congresului al Xlll-lea 
al partidului, că nici un efort nu-i 
prea mare atunci cînd este vorba de 
interesele majore ale economiei na
ționale — ne spune inginerul Gheor
ghe Marin, directorul cu problemele 
de producție al schelei. Puternic mo
bilizați de istoricele hotăriri ale 
înaltului forum al comuniștilor țării, 
colectivul nostru și-a stabilit drept 
principal obiectiv ca, muncind mai

Depășirea substanțială a vitezei de 
foraj — indicator de bază al schelei 
— este un rezultat firesc al aplică
rii, cu precădere la sondele de mare 
adîncime, a metodelor moderne de 
foraj cu jet și cu diamante, precum 
și al extinderii unei noi metode — 
forajul la echilibru. Merită eviden
țiat că forajul cu jet, realizat prin 

montarea unor duze care orientează 
fluidul de foraj spre rocă, „înmuin- 
d-o“, asigură dublarea vitezei de 
înaintare față de metodele clasice. 
De asemenea, forajul cu diamante, 
care se aplică la 15 la sută din son
dele aflate în lucru, reduce de circa 
zece ori numărul de schimbări ale 
sapelor, fapt ce duce atît la crește
rea vitezei de lucru, cît și ia dimi
nuarea substanțială a cheltuielilor 
materiale. în fine, introducerea fo
rajului la echilibru constă în utili
zarea unor fluide de foraj cu greu
tăți specifice mici, care, exercitînd o 
presiune redusă, asigură protejarea 
straturilor productive și rezolvarea 
unor probleme tehnologica dificile 
lă săparea noilor sonde.

Neîndoielnic, folosirea acestor me
tode moderne de foraj cere din par
tea sondorilor o pregătire tehnico- 
profesională superioară, în consonan
ță cu complexitatea lucrărilor efec
tuate. Tocmai de aceea, consiliul oa
menilor muncii a organizat cursuri 
de perfecționare a pregătirii tehnico- 
profesionale pentru toate categoriile 
de oameni ai muncii. Numai in pe
rioada care a trecut din acest an, 
bunăoară, au absolvit asemenea 
cursuri 36 de sondori-șefi și 752 de 
mecanici, lăcătuși, electricieni și 
sondori, iar 50 din aceștia au fost

o nouă
bine, mai spornic, mai eficient, să-și 
îndeplinească integral planul pe 
acest an la toți indicatorii.

O hotărîre demnă de un colectiv 
cu o mare experiență în activitatea 
de extracție a petrolului. O hotărîre 
care are drept temeinic suport fap
tele cotidiene de muncă. Cum bine 
se știe, realizarea în bune condiții a 
planului de producție depinde ne
mijlocit de menținerea în perfectă 

LA SCHELA DE PRODUCȚIE ZEMEȘ

stare de funcționare a sondelor. Por
nind de la aceasta, deviza „Fiecare 
sondă să fie exploatată zilnic Ia de
bitul de producție maxim" a căpătat 
atributele unei acțiuni de mare în
semnătate. Nici o sondă nu este lă
sată să se „odihnească" mai mult 
decit timpul absolut necesar execută
rii reparației.

— Cum observăm că la o sondă 
începe să scadă producția, acționăm 
imediat — ne spune subinginerul 
Mihai Cîșlaru, șeful brigăzii a _VI-a, 
formație care lucrează pe zăcămîn- 
tul Geamăna Nord. Aplicăm zilnic 
o serie de operațiuni tehnologice 
pentru intensificarea și optimizarea 
afluxului de țiței in zăcămînt. Nu
mai într-o singură săptămînă am 
executat patru fisurări la sonde, 
fiecare dintre ele adueîndu-ne un 
plus de peste 100 tone de țiței.

Dealtminteri, brigada a Vl-a este 
cunoscută în schelă și pentru aplica
rea altor procedee tehnice valoroase. 

trimiși la specializare în diverse u- 
zine din țară.

Deosebit de eficiente se dovedesc 
și inițiativele muncitorești, ale că
ror obiective se concentrează, cum e 
și normal, asupra principalelor pro
bleme din activitatea sondorilor. Ast
fel, prin aplicarea inițiativei „Stop 
risipei de materiale și combustibili, 

cale liberă spiri
tului gospodă
resc", în cele a- 
proape 11 luni 
care au trecut 
din acest an 
s-au înregistrat 
economii de cir
ca 150 tone mo
torină și 157 000 
kWh energie e- 
lectrică. în a- 
ceeași perioadă 
au fost recupera
te și recondițio
nate piese pen
tru motoare ter
mice și pentru 
pompele de noroi 
în valoare de 

peste 500 000 lei. „Creșterea vitezei 
de foraj cu 2 la sută" este o altă 
inițiativă muncitorească, lansată de 
comunistul Vasilică Avramescu, ini
țiativă care a fost generalizată la 
toate cele 19 formații de lucru.

în această perioadă de puternic 
elan în muncă generat de îndemnu
rile și sarcinile formulate de secre
tarul general al partidului la cel 
de-al Xlll-lea Congres al partidului, 
sondorii Schelei de foraj Melinești 
și-au sporit eforturile in vederea în
deplinirii angajamentului luat recent 
— și anume de a realiza planul fizic 
de foraj pe acest an cu o lună mai 
devreme, adică la 30 noiembrie. A- 
ceasta înseamnă că pînă la sfirșitul 
lunii noiembrie sondorii din Meli
nești vor săpa 8 200 metri spre stra
turile cu petrol, ridicînd la 44 numă
rul de sonde noi intrate în producție 
în acest an. Faptul că pînă la 1 no
iembrie acest colectiv muncitoresc a 
realizat 8 534 metri forați peste plan 
constituie un argument convingător 
că angajamentul va fi exemplar în
deplinit. Fruntași între fruntași, co
lectivele conduse de comuniștii Ni
colae Ungureanu, Florea Gheorghe 
și Ionel Popescu dinamizează prin 
fapte de muncă exemplare întrece
rea socialistă din această schelă.

tinerețe
în ultima vreme, petroliștii de aici 
au automatizat funcționarea și su
pravegherea Ia jumătate din numă
rul sondelor aflate în producție, fapt 
ce a contribuit la mai buna exploa
tare a acestora, la efectuarea mal 
rapidă a intervențiilor și înlăturarea 
promptă a avariilor și opririlor acci
dentale. Acționînd astfel, brigada a 
reușit să recupereze în totalitate res
tanțele și să extragă în plus, față de 

planul la zi, o cantitate de aproape 
300 tone de țiței.

Idei și inițiative de mare eficien
ță pentru creșterea afluxului de ți
ței în sondele vechi am consemnat 
și în brigăzile de producție condu
se de inginerii Gabriel Bulboacă, 
Paul Enoiu, Nicolae Lăcătușu și Ion 
Manolache, care lucrează pe zăcă
mintele de la Cilioaia, Zemeș și Chi
lii. Aici, echipe specializate execută 
tratamente cu solvenți, perforări a- 
diționale, fisurări hidraulice și alte 
operațiuni geologo-tehnice. Dealtfel, 
în acest domeniu s-a cristalizat în 
cadrul schelei o valoroasă experien
ță. De la începutul anului, la zăcă
mintele schelei au fost aplicate a- 
proape 1 000 de asemenea procedee, 
care au avut un aport de producție 
de circa 35 000 tone de țiței. Pînă la 
sfirșitul anului vor fi executate alte 
200 de asemenea operațiuni tehnolo
gice, prin care se scontează obține-

rea a cel puțin 7 000—8 000 tone de 
țiței.

Repunerea în funcțiune a sondelor 
vechi, calamitate și inundate, con
stituie o altă preocupare a petroliș
tilor pentru sporirea continuă a pro
ducției de țiței. Maistrul Virgil Micu 
lucrează, împreună cu oamenii din 
formația sa, la îndreptarea coloane
lor și conductelor, la consolidarea te
renurilor în alunecare, la înlocuirea 
utilajelor degradate. Numai în ulti
mele luni ei au reparat și pus în 
funcțiune 8 sonde calamitate, de la 
care s-au extras pînă acum 1 200 tone 
de țiței. Peste citeva zile, alte două 
sonde care nu funcționează de multă 
vreme vor produce din nou țiței, ca 
rezultat al muncii asidue depuse de 
cei 25 de petroliști conduși de mais
trul Micu.

Hotărîrile marelui forum al comu
niștilor mobilizează și însuflețesc 
munca petroliștilor de aici. Toate 
măsurile întreprinse in aceste zile de 
conducerea schelei, de comitetul de 
partid vizează creșterea continuă a 
producției de țiței, astfel îneît ne- 
realizările din prima parte a anu
lui să fie recuperate integral, iar sar
cinile de plan și angajamentele asu
mate în întrecere pe anul 1984 să fie 
îndeplinite exemplar. Cu siguranță 
că aceste obiective vor fi realizate 
întocmai pentru că petroliștii de pe 
Valea Tazlăului au dovedit, in nenu
mărate rînduri, că știu să-și respec
te cuvîntul dat

D. CONSTANTIN
N. BABALAU 
G!i. BALTA

Una din lucrările agricole de bază, de care depinde în mod hotăritor 
pregătirea temeinică a producției din anul viitor, este executarea la timp 
și de bună calitate a arăturilor adinei de toamnă pe toate suprafețele 
de teren ce vor fi însămînțate în primăvară. Iată insă că, deși ne aflăm 
la sfirșitul lunii noiembrie, în unitățile agricole de stat și cooperatiste 
a mai rămas de arat o importantă suprafață — peste 744 000 hectare, 
cele mai mari rămîneri în urmă fiind localizate in județele Botoșani, 
Neamț, Vaslui, Teleorman, Harghita, Călărași, Buzău, Tulcea, Satu Mare 
și Ialomița, unde realizările sint cuprinse între 58 și 74 la stltă. In con
trast cu această stare de lucruri necorespunzătoare este de remarcat 
faptul că, intr-un șir de județe — Mehedinți, Argeș, Vilcea, Sălaj, Sibiu, 
Covasna, Bistrița-Năsăud, Maramureș și sectorul agricol Ilfov — printr-o 
temeinică organizare a muncii și utilizarea din plin a timpului bun de 
lucru, s-a încheiat executarea arăturilor pe toate terenurile prevăzute. 
Acesta este cel mai concludent exemplu că prin aplicarea măsurilor ce 
se impun și acționîndu-se energic este posibil și necesar ca în toate 
județele și în toate unitățile agricole să se termine arăturile adinei de 
toamnă pe toate suprafețele planificate, pînă cel tirziu pe data de 4—5 
decembrie.

In acest scop, esențial este ca la arat să fie repartizate toate trac
toarele disponibile, iar ca munca unui număr cît mai mare de mecani
zatori să fie organizată astfel incit să se desfășoare neîntrerupt, ziua șl 
noaptea, în două schimburi sau în schimburi prelungite. Pentru ca toate 
tractoarele să poată fi utilizate din plin, la întreaga capacitate, este 
hotăritor ca pretutindeni să fie mobilizați cooperatorii și ceilalți locuitori 
ai satelor la eliberarea de coceni a terenurilor, spre a se crea un front 
larg de lucru la arat. Totodată, pentru intensificarea ritmului de lucru, 
este nevoie să se organizeze ample acțiuni de întrajutorare cu forțe me
canice între unități agricole și consilii agroindustriale vecine, din locurile 
unde arăturile au fost încheiate la unitățile rămase în urmă.

Prezenți în unități agricole, corespondenții „Scînteii" din județele 
ARAD, CLUJ, VASLUI, TULCEA, GALAȚI și BRAILA relatează despre 
acțiunile întreprinse pentru urgentarea executării arăturilor adinei.

Largă mobilizare pentru 
eliberarea terenurilor 

de coceni
Două slnt lucrările de maximă 

urgență în aceste zile pentru lucră
torii ogoarelor din județul ARAD 
— eliberarea de coceni a terenuri
lor și executarea arăturilor, lucrări 
efectuate pînă marți seara pe 94 la 
sută și respectiv 82 1b sută din su
prafețele planificate. La întrebările 
corespondentului nostru, Tristan 
Mihuța, privind cauzele rămîneri- 
lor în urmă și măsurile întreprinse 
pentru încheierea urgentă a aces
tor lucrări, tovarășul Gheorghe 
Chiper, director al direcției agri
cole județene, a răspuns :

— Am fost pregătiți mai bine ca 
in alți ani pentru lucrările din a- 
ceastă toamnă. Timpul neprielnic, 
am în vedere ploile din ultima pe
rioadă, ne-a oprit însă să lucrăm 
cu întreaga capacitate de care dis
punem. Terenul este încă puternic 
îmbibat cu apă. Alte probleme nu 
avem. Frontul de lucru la arat de
pășește 20 000 hectare și sintem 
gata oricînd să intrăm în brazdă 
cu peste 3 500 de tractoare, ceea ce 
înseamnă că această lucrare se 
poate încheia în mai puțin de 3 
zile. Se cuvine să menționez fap
tul că în toate unitățile agricole 
au fost mobilizați mii de coopera
tori și de alți locuitori ai satelor Ia 
eliberarea de coceni a terenului, 
care au la dispoziție aproape 2 000 
de atelaje, pentru transportul ur
gent al cocenilor, spre a se crea 
cale liberă tractoarelor.

Dacă, In general,4 majoritatea 
consiliilor agroindustriale sînt a- 
proape gata cu arăturile, în consi
liile Vinga, Chișineu Criș și Cerne! 
există incă mari rămîneri in urmă. 
După cum ne-am convins, în uni
tățile agricole din aceste consilii 
s-a făcut o puternică mobilizare a 
forțelor umane și a mijloacelor 
mecanice, iar specialiștii urmăresc 
pe tot parcursul zilei să Identifice 
fiecare parcelă zvîntată, unde să 
concentreze cu operativitate forma
țiile de tractoare.

O situație diametral opusă ne re
latează corespondentul nostru Ma
rin Oprea, din județul CLUJ. în a- 
cest județ au mai rămas suprafețe 
mari de eliberat de coceni în unele 
unități din consiliile agroindustria
le Cîmpia Turzii și Mociu. Cauza? 
Nu s-a acționat suficient în ulti
mul timp pentru mobilizarea tutu
ror oamenilor și pentru folosirea 
intensă a mijloacelor de transport 
la efectuarea acestei lucrări. La 
C.A.P. Luna, de exemplu, care mai 
are în cîmp coceni pe o suprafață 
Însemnată, in una din zilele tre
cute au fost strinși cocenii doar 
de pe 5 hectare. Situații asemănă
toare sînt și la cooperativele agri
cole Tritenii de Jos, Cămărașu și 
Frata. Important este că organele 
județene de partid și agricole au 
acționat ferm pentru încheierea in 
cel mai scurt timp a eliberării te
renului și executării arăturilor. 
Astfel, în cooperativele agricole cu 

rămîneri în urmă au fost luate mă
suri botărîte ca în cel mult două- 
trel zile să se încheie eliberarea 
terenului și transportul cocenilor în 
bazele furajere. Concomitent, toate 
tractoarele disponibile au fost con
centrata la executarea arăturilor 
adîncL

Toate tractoarele 
disponibile — în brazdă

Din județul VASLUI, unde în uni
tățile agricole mai sint de efectuat 
arături pe o mare suprafață, cores
pondentul nostru, Petru Necula, 
prezent în consiliul agroindustrial 
Fălciu, ne relatează despre efortu
rile depuse pentru urgentarea a- 
cestei lucrări. în ultimele zile, 
peste I 800 de cooperatori participă 
la eliberarea de coceni a terenului 
și transportul acestora din cîmp. 
„Acționăm cu forțe sporite — spu
nea Vasile Talmaciu, președintele 
acestui consiliu agroindustrial — 
întrucit mai avem de eliberat de 
coceni încă 2100 hectare și de fă
cut arături pe 3 000 hectare. Asi- 
gurînd un larg front de lucru la 
arat și concentrînd la această ac
țiune 250 de tractoare, practic toa
te tractoarele disponibile, iar mun
ca mecanizatorilor fiind organizată 
in două schimburi, vom încheia a- 
răturile în cel mult o săptămînă". 
După cum am constatat, și în con
siliile agroindustriale Negrești, Ște
fan cel Mare, Banca, Zorleni, Cras- 
na, Huși și altele, unde la arat au 
fost concentrate toate tractoarele 
disponibile, termenul pentru înche
ierea acestei lucrări va fi fără în
doială respectat.

Cu toate acestea, pe județ, pînă 
marți seara, arăturile au fost exe
cutate pe numai 66 la sută din cele 
aproape 120 000 hectare planificate. 
Cauza rămînerilor în urmă o con
stituie nu numai vremea ploioasă, 
cît mai ales modul lent în care s-a 
acționât în destule unități pentru 
eliberarea de coceni a terenului. 
„De aceea — ne spunea inginerul 
Vasile Strungaru, directorul direc
ției agricole — au fost luate mă
suri ferme pentru urgentarea lu
crărilor. în sprijinul cooperatorilor 
au venit, din nou, oamenii muncii 
din întreprinderi industriale și a 
fost suplimentat numărul mijloa
celor de transport. La arat au fost 
dirijate toate tractoarele disponi
bile, lucrare care, fiind de mare 
Importanță, veghem să se execute 
repede, dar fără nici un rabat de 
la calitate".

O cerință esențială — 
organizarea muncii 

mecanizatorilor 
în două schimburi

în unitățile agricole din județul 
TULCEA arăturile adinei de toam
nă mai trebuie efectuate pe încă 
30 000 hectare, ceea ce reprezintă 
26 Ja sută din suprafața planifica
tă. Corespondentul nostru, Neculai 
Amihulesei, ne-a relatat despre 
măsurile întreprinse de comanda
mentul județean pentru agricultură 
în vederea impulsionării la maxi

mum a ritmului de executare a 
arăturilor. Pentru grăbirea eliberă
rii de coceni a terenurilor în toate 
unitățile agricole, la această acțiu
ne au fost antrenați toți locuitorii 
satelor și întreaga gamă de mașini 
agricole pentru eliberarea terenu
lui, spre a se crea front larg de 
lucru tractoarelor. De asemenea, 
peste tot, munca la arat a fost or
ganizată în două schimburi sau în 
schimburi prelungite, în care scop 
în sprijinul unităților agricole au 
fost trimiși peste 300 de mecani
zatori din întreprinderile industria
le. Astfel, viteza de lucru la arat 
a sporit de la o zi la alta, exis- 
tînd condiții reale ca arăturile să 
se încheie în această săptămînă. 
Dealtfel, în unele unități din con
siliile agroindustriale Tomova, 
Mahmudia și Baia se ară ultimele 
suprafețe. Nu același lucru se poa
te spune despre consiliile agroin
dustriale Babadag, Ceamurlia de 
Jos și Isaccea, unde ritmul arătu
rilor trebuie să fie și mai mult in
tensificat.

Și în județul GALAȚI, după cum 
ne transmite corespondentul nos
tru Dan Plăeșu, au fost întreprinse 
măsuri energice pentru recuperarea 
grabnică a râmînerilor în urmă la 
executarea arăturilor adinei, lucra
re efectuată pînă în seara zilei de 
27 noiembrie doar pe 88 Ia sută 
din suprafața planificată. Măsurile 
luate vizează în principal reparti
zarea la arat a tuturor tractoarelor 
disponibile și organizarea schimbu
lui doi sau a schimburilor prelun
gite pentru un mare număr de me
canizatori. Din multe alte unități, 
C.A.P. Frumușița oferă un exem
plu concludent despre modul res
ponsabil în care se acționează pen
tru grăbirea arăturilor. în această 
unitate munca a fost astfel organi
zată îneît cele 400 hectare ce au 
mai rămas să fie arate în 4—5 zile. 
In acest scop se muncește fără în
trerupere, ziua cu 24 tractoare, 
iar noaptea cu 8 tractoare. De ase
menea, sute de oameni participă la 
eliberarea de coceni a celor 100 
hectare ce au mai rămas.

Ample acțiuni 
de întrajutorare 

cu forțe mecanice
Intensificarea ritmului de execu

ție a arăturilor este nemijlocit de
terminat de utilizarea la întreaga 
capacitate a tuturor tractoarelor 
repartizate la această lucrare. Toc
mai de aceea, este necesar ca, pe 
măsură ce, într-un loc sau altul, 
arăturile se încheie să fie organi
zate acțiuni de întrajutorare cu 
forțe mecanice între unitățile agri
cole vecine și consiliile agroindus
triale apropiate. Din cele relatate 
de corespondentul nostru. Corneliu 
Ifrim, rezultă că așa se procedea
ză in consiliul agroindustrial Ro- 
tnanu, din județul BRAILA.

în unitățile agricole din acest 
consiliu agroindustrial cea mai 
mare atenție se acordă executării 
intr-un ritm mai susținut a arătu
rilor adinei. Zilnic s-au arat în me
die cite 280 hectare. Aceasta a fost 
posibil datorită faptului că pe un 
număr de 30 tractoare devenite 
disponibile în urma încheierii altor 
lucrări au fost repartizați să lucre
ze la arat mecanicii din atelierele 
de reparații și motopompiști din 
cooperativele agricole, iar din cele 
două cooperative agricole care au 
încheiat arăturile, toate tractoarele 
au fost aduse în sprijinul unităților 
rămase în urmă. în felul acesta, rit
mul lucrării a crescut mult în in
tensitate. Tovarășul Corneliu Co- 
man, președintele Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de pro
ducție, care răspunde din partea 
comandamentului județean de acti
vitatea ce se desfășoară în consiliul 
Romanu, ne-a vorbit și despre alte 
acțiuni întreprinse pentru urgenta
rea executării arăturilor : „Atelie
rele de depanare sînt in cîmp, ali
mentarea cu motorină se face la 
capul solelor, se asigură hrană cal
dă pentru mecanizatori. Lucrînd în 
formații mari, sub supravegherea 
cadrelor cu munci de răspundere, 
cu cele 145 tractoare ziua și 50 
tractoare noaptea, vom încheia lu
crarea în 4 zile". Iată așadar un 
mod de lucru responsabil, măsuri 
și inițiative care pun baze trainice 
recoltei ultimului an al actualului 
cincinal.

Aurel PAPAMUC

OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIE !
> ' ' '

i indeplinireaexem 
calitativ a sarcinile

In spiritul cerințelor Congresului al Xlll-lea al partidului, 
nați cu toate forțele, cu înalt spirit revoluționar pentru 

dară, la toate sortimentele și la un înalt nivel 
r la producția fizică și la export, asigurind astfel 
j a planului pe acest an și pe întregul cincinal!

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ I
pXtru a PuX^ so/ide reco/te/or d/„ anumitor, aerați 

cu toate mijloacele la eliberarea de resturi vegetale a terenurilor, 
spre a crea un larg front de lucru la arat I

Munciți fără preget, ziua și noaptea, utilizați din plin, 
la întreaga capacitate, toate tractoarele disponibile pentru a încheia 
arăturile adinei in cel mai scurt timp 1

k
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
,_________________________________________ 9__________________________________________________ ________________________________________________________ 9 >

OMAGIUL PARTIDULUI, OMAGIUL POPORULUI
„împreună cu întregul nostru par

tid și popor, toți oamenii muncii din 
județul Satu Mare — se spune în te
legrama COMITETULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN SATU MARE — au luat 
cunoștință, cu adîncă satisfacție și 
mîndrie patriotică, de hotărirea Con
gresului al XlII-lea al partidului de 
a vă realege în înalta funcție de 
secretar general al partidului, act 
politic ce reprezintă chezășia trai
nică a Înaintării României pe calea 
dezvoltării ei socialiste și comuniste, 
recunoașterea, încă o dată, a calități
lor dumneavoastră de ilustru condu
cător de partid și de stat, de patriot 
Înflăcărat și revoluționar consecvent, 
de luptător neînfricat pentru binele 
și fericirea patriei străbune, pentru 
cauza socialismului, a triumfului pă
cii, colaborării și înțelegerii în lume.

Conștienți de sarcinile deosebite ce 
ne revin în viitor, oamenii muncii de 
pe milenarele meleaguri sătmărene, 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, se angajează ferm de a 
acționa cu toate forțele pentru a 
transpune în fapte documentele de o 
deosebită valoare — istorică, teoretică 
și practică, — adoptate la marele fo
rum al comuniștilor români. Vă asi
gurăm și cu acest prilej că vă vom 
urma neabătut, conștienți că numai 
astfel slujim cauza supremă a comu
niștilor și a întregului popor — con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, întărirea inde
pendenței, libertății și suveranității 
noastre naționale11.

„Permiteți-ne, Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm 
cele mai călduroase felicitări cu pri
lejul reînvestirii dumneavoastră în 
suprema funcție de partid, voință a 
întregului partid și popor ce reflectă 
grăitor unitatea de monolit a în
tregii noastre națiuni în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
puternicele sentimente de dragoste, 
prețuire și respect pentru clarvăză
torul ei conducător, se subliniază în 
telegrama CONSILIULUI JUDE
ȚEAN AL SINDICATELOR BRA
ȘOV.

Puternic mobilizați de sarcinile ce 
ne revin din hotărîrile Congresului 
al XlII-lea al partidului, de îndem
nurile dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general, ne angajăm 

I solemn că vom acționa cu toată 
energia pentru realizarea lor în mod 
exemplar, astfel ca alături de toți 
oamenii muncii din patria noastră 
să contribuim la progresul multila
teral al scumpei noastre patrii,’ 
România socialistă**.

„Alături de întregul partid șl po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din CENTRUL NAȚIONAL DE FI
ZICA au primit cu profundă bucurie 
șl adîncă satisfacție hotărîrea istori
că a Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român privind 
realegerea dumneavoastră în funcția 
de secretar general.

Glndul si inima tuturor românilor 
•-a aflat in aceste zile în sala Con
gresului, urmărind cu admirație e- 
minentul dumneavoastră Raport și 
aprobînd pe deplin toate hotărîrile 
Congresului. Am simțit cu toții din 
nou că prezentul și viitorul Româ
niei se află în mîini sigure, am rea
lizat o dată în plus rolul șl contri
buția dumneavoastră fundamentale 
în stabilirea vizionară profund știin
țifică a coordonatelor dezvoltării 
noastre, am simțit profunda cunoaș
tere și înțelegere pe care o aveți 
pentru nevoile specifice și sarcinile 
concrete ale fiecărui domeniu de ac
tivitate.

Pe deplin conștienți și plenar mo
bilizați de rolul fundamental pe care 
Congresul al XlII-lea l-a fixat cer
cetării științifice și dezvoltării teh
nologice naționale pentru dezvolta
rea rapidă în continuare a României, 
dorim să folosim acest prilej pentru 
a ne angaja în fața dumneavoastră 

Isă acționăm in mod exemplar pen
tru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a tuturor sarcinilor și obiec
tivelor pe care le-ați stabilit in do
meniul științei și să vă transmitem, 
din toată inima, cele mai calde urări 
de multă sănătate, viață lungă și 
multă putere de muncă pentru feri
cirea și gloria patriei noastre scum
pe, Republica Socialistă România".

„La vestea realegerii dumneavoas
tră ca secretar general al partidului 
de către cel de-al XlII-lea forum al 
comuniștilor români, COMITETUL 
JUDEȚEAN GORJ AL FEMEILOR 
trăiește sentimentul nețărmuritei 
bucurii că ați fost reînvestit, în una
nimitate, în fruntea Partidului Co
munist Român, aceasta fiind dovada 
dragostei fierbinți, a recunoștinței 
de care sînteți înconjurat dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Noi, femeile Gorjului, asemenea 
tuturor femeilor României socialiste, 
ca oameni ai muncii, ca soții, ca 
mame, vă felicităm pentru realegerea 
dumneavoastră ca secretar general al 
partidului, avînd astfel garanția si
gură că avem un cîrmaci cutezător 
al destinelor României socialiste.

Trăind sentimentele înaltelor cer
titudini pe drumul ascendent al pa- 

' trie! spre comunism, vă asigurăm, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru a 
traduce In viață hotărîrile ce au fost 
elaborate de Congresul al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român".

„Intr-un cuget și o simțire cu în
treaga națiune, membrii sindicatelor 
din municipiul Botoșani au primit 
cu o emoționantă satisfacție, bucurie 
și mîndrie patriotică vestea că 
marele forum al comuniștilor, înfăp
tuind voința unanimă a milioanelor 
de oameni, a reales în Înalta func
ție de secretar general al partidului 
pe militantul înflăcărat care, din 
fragedă tinerețe, s-a dăruit cauzei 
revoluționare, cauzei libertății, feri
cirii patriei și poporului, — se arată 
In telegrama CONSILIULUI MU
NICIPAL AL SINDICATELOR BO
TOȘANI.

Realegerea dumneavoastră in Înalta 
funcție ne garantează și pe viitor 
suveranitatea și demnitatea națională, 
noi și mărețe împliniri în înflorirea 
patriei, creșterea bunăstării noastre, 
In promovarea politicii creatoare de 

destindere, colaborare și pace in Eu
ropa și in întreaga lume.

Cu acest prilej, vă adresăm rugă
mintea, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să primiți, 
odată cu profunda recunoștință și 
cele mai vii mulțumiri pentru minu
natele condiții de muncă și viață 
create, urarea, izvorîtă din âdîncul 
inimilor noastre, de a trăi ani mulți, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, spre binele și feri
cirea poporului. Să vă fie munca tot 
mai bogată în roade și viața întreagă 
o înflorită primăvară !“

In telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL SECTORULUI 6 DIN 
CAPITALA se spune :

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din sectorul 6 al Capitalei, cu cele 
mai alese sentimente de stimă și 
prețuire, cu profundă admirație și 
mîndrie, își exprimă împreună cu 
întregul nostru popor nemărginita 
satisfacție prilejuită de realegerea 
dumneavoastră, eminent conducător 
al partidului și statului nostru, co
munist și ginditor revoluționar, cel 
mai iubit fiu al poporului român, in 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, in cadrul mărețului fo
rum al comuniștilor, Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Realegerea dumneavoastră con
stituie garanția îndeplinirii mărețe
lor obiective de dezvoltare a patriei 
noastre, prefigurate de hotărîrile ce
lui de-al XlII-lea Congres al parti
dului, de întărire a independenței și 
suveranității naționale, certitudinea 
edificării cu succes a orînduirii so
cialiste șl comuniste în patria noas
tră.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că ne vom mobiliza 
în mod exemplar, că vom acționa cu 
întreaga noastră capacitate și putere 
de muncă creatoare pentru îndepli
nirea neabătută a sarcinilor ce ne 
revin, pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective de dezvoltare economico- 
socială a patriei noastre, adoptate de 
cel de-al XlII-lea Congres al parti
dului, alăturîndu-ne astfel efortului 
general de înflorire multilaterală a 
patriei noastre, de creștere a presti
giului României în lume".

„Cu nemărginită bucurie și mîn
drie patriotică, am aflat alături de 
întregul popor vestea realegerii 
dumneavoastră la cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului în suprema 
funcție de secretar general — se sub
liniază în telegrama CENTRALEI 
INDUSTRIALE DE TRACTOARE ȘI 
AUTOVEHICULE BRAȘOV.

Vă raportăm cu mîndrie, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, angajate într-o însu
flețită întrecere în întîmpinarea ma
relui forum al partidului, colectivele 
de muncă din cadrul centralei noas
tre au obținut succese remarcabile, 
depășind planul producției-marfă cu 
aproape 200 milioane lei, ca urmare 
a depășirii producției fizice la o se
rie de produse. Acest fapt ne permi
te ca pînă la finele anului să atin
gem o producție-marfă de aproape 
40 de miliarde lei. Vă raportăm că 
am tradus in viață prețioasele dum
neavoastră indicații date cu ocazia 
vizitelor efectuate în unitățile cen
tralei noastre, crescînd și diversifi- 
cînd continuu produsele noastre, care 
în prezent se exportă în peste 65 de 
țări ale lumii.

Ne angajăm ferm să facem tot ce 
stă in puterea noastră pentru a da 
viață sarcinilor care ne revin din 
documentele adoptate de marele fo
rum al partidului, cu ferma convin
gere că astfel vom contribui la ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație".

In telegrama colectivului INSTI
TUTULUI DE FIZICA ȘI TEHNO
LOGIA APARATELOR CU RADIA
ȚII se arată : „Ziua realegerii dum
neavoastră în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român a devenit o mare sărbă
toare pentru noi toți cei care lucrăm 
în domeniul cercetării, reprezentînd 
chezășia sigură a transpunerii în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea, a propășirii socialismului 
pe pămîntul României.

Avîndu-vă în fruntea noastră pe 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, vom fi capabili să 
transpunem in viață sarcinile ce ne 
revin din luminoasele documente 
adoptate de Congresul al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Aducem cu acest prilej omagiul 
nostru fierbinte celui care și-a de
dicat întreaga viață și activitate cau
zei partidului și poporului, asigurării 
independenței și suveranității pa
triei, celui mai de seamă fiu al 
României, celui care a știut și reușit 
să declanșeze potențialul de muncă 
și energie al poporului nostru pentru 
înfăptuirea obiectivelor socialismului 
pe pămîntul României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

„Dînd expresie voinței unanime a 
celor aproape 3 500 de oameni ai 
muncii din ÎNTREPRINDEREA 
„AUTOMATICA**,  In deplin consens 
cu gîndurile și năzuințele fierbinți ale 
întregului popor, cu inimile pline de 
nemărginită bucurie, adîncă satisfac
ție și legitimă mîndrie patriotică, sa
lutăm realegerea, la mărețul forum 
al comuniștilor, în suprema funcție 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român, a dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și stimat fiu al națiunii 
noastre socialiste, conducător clarvă
zător al partidului și statului, 
proeminentă personalitate a vieții 
politice contemporane, aceasta con
stituind chezășia împlinirii celor mai 
înalte Idealuri și aspirații de 
independență, libertate, progres și 
prosperitate ale poporului nostru.

Manifestîndu-ne deplina noastră 
mîndrie patriotică și profunda satis
facție pentru aceste hotărirl, ne luăm 
angajamentul să le transpunem în 
viață, contribuind la înfăptuirea 
grandioaselor obiective ale dezvol
tării economico-soclale a României 
în cincinalul 1986—1990 și pînă în 
anul 2000".

„Cadrele didactice șl studenții, în
treg personalul muncitor de la IN
STITUTUL DE MEDICINA ȘI FAR
MACIE DIN TIRGU-MUREȘ, în de

plină unitate cu întregul nostru 
popor, dăm glas mîndriei patriotice, 
profundei satisfacții, entuziasmului 
revoluționar față de hotărîrea foru
mului comuniștilor de a vă reînvesti, 
pe dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului.

Realegerea dumneavoastră în a- 
ceastă funcție supremă constituie 
pentru noi toți încă un prilej de a 
vă aduce un fierbinte omagiu și vă 
rugăm să primiți profunda noastră 
recunoștință și cele mai alese mul
țumiri pentru modul strălucit în care 
conduceți partidul, statul și poporul 

• De la un capăt la celălalt al țării, nemărginită j 
bucurie și mîndrie patriotică pentru realegerea \ 

j tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema ! 
j funcție de secretar general al Partidului Co- ) 
ț munist Român - revoluționarul care și-a dedicat ț

j întreaga viață și activitate cauzei partidului i 
î și poporului, asigurării independenței și suve- j 
! ranității patriei, înfăptuirii idealurilor socialis- j
; pe pămîntul României i
; • 0 neclintită voință a întregului popor -înfăp- ' 

j tuirea exemplară a hotărîrilor marelui forum j 
' al comuniștilor, chezășia înfloririi pe mai j
; departe a scumpei noastre patrii |

român spre culmile luminoase ale 
comunismului.

Ne exprimăm totala adeziune la 
politica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, la lupta 
neobosită pe care, în numele întregii 
națiuni, o duceți pentru o lume a 
păcii, a securității, a conlucrării în
tre popoare, pentru realizarea unui 
climat propice muncii, dezvoltării și 
prosperității pe planeta noastră și ne 
angajăm în fața partidului, a dum
neavoastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a contribui, prin 
mijloacele ce ni le oferă munca 
noastră, la transpunerea în viață a 
mărețului program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României".

„In aceste clipe solemne, înălțătoa
re ale țării, ale poporului, noi, oa
menii muncii de naționalitate ma
ghiară de pe meleagurile brașovene, 
la unison cu toți cetățenii României 
socialiste, într-un singur glas ne 
exprimăm adînca bucurie patriotică 
și deplina satisfacție că cel de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, dînd curs voinței fer
me a tuturor comuniștilor, întregului 

nostru popor, v-a reales pe dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in suprema 
funcție de secretar general al parti
dului — se arată în telegrama CON
SILIULUI OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARA 
DIN JUDEȚUL BRAȘOV.

Fie-ne îngăduit să confirmăm Și cu 
acest prilej mîndria cu care privim 
toate împlinirile mărețe și îndrăzne
țele proiecte de viitor cuprinse în 
documentele Congresului al XlII-lea, 
complexitatea analizei pe care se în
temeiază fiecare opțiune a partidu
lui, a statului nostru, rodul spiritului 
analitic și novator, al clarviziunii 

dumneavoastră revoluționare care 
definește înălțarea României spre 
ziua de mîine a comunismului.

Asemenea tuturor cetățenilor pa
triei, urmînd strălucitul dumneavoas
tră exemplu de dăruire, de remarca
bilă abnegație și devotament, cu sa
tisfacția pe care ne-o dau succesele 
și împlinirile de pînă acum, gîndu
rile și acțiunile noastre se îndreaptă 
spre ceea ce avem de făcut în pre
zent, ca și în viitor, pentru a înde
plini sarcinile cu atîta claritate ex
primate de magistralul Raport pre
zentat la marele forum al comuniști
lor și vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
sîntem ferm hotărîți să facem totul 
pentru a realiza în mod exemplar 
sarcinile ce ne revin din documen
tele celui de-al XlII-lea Congres al 
partidului".

„Intr-un glas cu întreaga națiune, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
ÎNTREPRINDEREA de comerț ex
terior «UZINEXPORTIMPORT- 
își exprimă entuziasmul șl nemăr
ginita satisfacție față de realegerea 
dumneavoastră in funcția supremă 
de secretar general al Partidului Co
munist Român prin hotărîrea istorică 
a*  celui de-al XlII-lea Congres, ex

presie unanimă a voinței nestrămu
tate a întregului partid și popor. Cu 
convingerea că realegerea dumnea
voastră, cel mai iubit, stimat și res
pectat fiu al poporului, in înalta 
funcție de secretar general al parti
dului reprezintă chezășia de granit a 
îndeplinirii înaltelor idealuri de pro
gres, bunăstare, independență și pace 
a națiunii, colectivul întreprinderii 
Uzinexportimport vă urează multă 
sănătate și mulți ani în fruntea 
Partidului Comunist Român, pentru 
a conduce destinul României spre 
noi și tot mai strălucite biruințe.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că între

gul colectiv al Întreprinderii, In 
frunte cu comuniștii, este ferm hotă- 
rit să acționeze pentru ridicarea la 
cote calitativ superioare activitatea 
de comerț exterior, contribuind astfel 
la îndeplinirea obiectivelor funda
mentale trasate de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român".

In telegrama CONSILIULUI U- 
NIUNII JUDEȚENE A COOPERA
TIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE BOTOȘANI se arată :

„Cei peste 100 000 țărani coopera
tori, toți locuitorii satelor, care lu
crează pe ogoarele roditoare ale ju
dețului Botoșani, asemeni întregului 
partid și popor, cu inimile pline de 
bucurie, vă adresează cele mai calde 
felicitări pentru realegerea dumnea
voastră in suprema funcție de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, fiul cel mai iubit al parti
dului, revoluționar și patriot înflăcă
rat, strălucit conducător cu gîndire 
creatoare, cutezanță clarvăzătoare, 
eminentă personalitate a lumii con
temporane, stimat și apreciat pe toa
te meridianele pentru neobositele 
eforturi depuse în slujba păcii și 
progresului, a salvgardării vieții pe 

pămînt. Realegerea dumneavoastră 
în fruntea partidului reprezintă 
chezășia sigură a continuării cu suc
ces a măreței opere de construire a 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

Vă asigurăm, încă o dată, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, că, urmînd înal
tul dumneavoastră exemplu de mun
că neobosită și dăruire revoluționa
ră, vom face totul pentru înfăptui
rea neabătută a sarcinilor ce ne re
vin din documentele adoptate de 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
a obiectivelor noii revoluții agrare, 
pentru dezvoltarea agriculturii și în
florirea continuă a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România".

In telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL COMBINATULUI DE 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE ARAD 
se subliniază : „Comuniștii, toți oa
menii muncii din unitatea noastră 
trăiesc clipe de nemărginită bucu
rie, prilejuite de realegerea dumnea
voastră în suprema funcție de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, de către cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului, care reprezin
tă garanția unei permanente dezvol
tări a patriei noastre socialiste, înfăp
tuirea pe mai departe a aspirațiilor 
multimilenare ale neamului nostru.

Alături de toți comuniștii din pa
tria noastră, ne alăturăm și noi, pen
tru a vă asigura, iubite conducător, 
că vom urma in permanență pilda 
dumneavoastră de muncă și viață 
pentru transpunerea în practică a 
mărețelor documente adoptate de 
marele forum al comuniștilor, cu 
încredere deplină în perspectiva lu
minoasă a patriei, în propășirea ei 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție".

„în atmosfera de mare entuziasm, 
de profundă mîndrie patriotică, în 
care delegații la cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului, dînd glas sen
timentelor de aleasă stimă și respect 
față de activitatea neobosită pe care, 
cu inegalabilă energie, abnegație și 
spirit revoluționar, ați dedicat-o și o 
dedicați binelui și prosperității na
țiunii noastre socialiste, au exprimat, 
unanim, voința plenară a întregului 
partid șl popor de a vă avea, în con
tinuare, in funcția de secretar gene
ral, îngăduiți-ne, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă adresăm, cu adînc respect și 
nețărmurită stimă, cele mai căldu
roase felicitări pentru realegerea 
dumneavoastră In fruntea Partidului 
Comunist Român — se arată în tele
grama COMITETULUI DE PARTID 
DIN CADRUL CONSILIULUI POPU
LAR AL JUDEȚULUI NEAMȚ.

Reînvestirea dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
cîrmaciul înțelept, revoluționarul în
cercat și omul de omenie, în funcția 
de secretar general al partidului re
prezintă și pentru noi, ca și pentru 
toți cetățenii patriei, chezășia cea mai 
sigură a îndeplinirii, cu succes, a 
mărețelor obiective stabilite de cel 
de-al XlII-lea Congres al partidului, 
a făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism, a promovării 
cauzei păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale, spre o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta 
noastră.

Reafirmăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
neabătută a documentelor adoptate 
de Congres, a orientărilor și genia
lelor dumneavoastră idei privind 
dezvoltarea viitoare a țării noastre, 
România socialistă".

„într-un gînd cu întreaga națiune, 
vă aducem un fierbinte omagiu cu 
prilejul reînvestirii dumneavoastră 
în înalta funcție de secretar general 
al partidului — se subliniază în te
legrama UNIUNII SCRIITORILOR. 
Vedem în acest act politic de ho- 
tărîtoare însemnătate prețuirea fi
rească a eforturilor neobosite pe care 
le-ați depus în activitatea de condu
cere a partidului și statului, a pa
siunii, lucidității și cutezanței cu 
care ați trudit pentru propășirea ță
rii, pentru așezarea ei la un loc de 
cinste în viața internațională. Consi
derăm prezenta dumneavoastră la 
cîrma destinelor patriei și poporului 
nostru drept chezășia certă a reali
zării mărețelor obiective înscrise în 
însuflețitorul Raport pe care l-ați 
prezentat la Congresul al XlII-lea al 
partidului.

Mulțumindu-vă încă o dată, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, pentru grija și prețuirea pe 
care le acordați creației literare și 
slujitorilor ei, vă asigurăm că vom 
face totul pentru a fi la înălțimea 
încrederii cu care ne-ați învestit, a 
timpului eroic pe care-1 trăim îm
preună cu toți cei care nu cunosc 
buzurie mai adîncă decît aceea a 
înălțării patriei sub soarele socialis
mului și comunismului".

„Cu profundă satisfacție, cu deo
sebită stimă și prețuire, caracteris
tice în aceste momente tuturor lo
cuitorilor României, comuniștii și în
tregul personal muncitor al CASEI 
DE ECONOMII ȘI CONSEMNA- 
ȚIUNI își exprimă bucuria adîncă 
pentru realegerea dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, la mă
rețul forum al comuniștilor — Con
gresul al XlII-lea —, în funcția su
premă de secretar general al parti
dului.

Realegerea dumneavoastră în a- 
Ceastă funcție de excepțională im
portanță are semnificații profunde și 
esențiale pentru prezentul și viitorul 
patriei noastre, izvorîte din sentimen
tul puternic și unic pe care îl con
feră faptul că la conducerea parti
dului și a țării se află cel mai înțe
lept și iubit fiu al său, înflăcăratul 
patriot, comunistul de omenie, bărba
tul ce s-a identificat din cea mai fra
gedă tinerețe cu idealurile cele mai 
scumpe ale poporului român, liberta
tea, dreptatea socială, independența 
și progresul social.

Ne angajăm cu toată fermitatea șl 
abnegația pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin in ac

tualul cincinal și în perspectiva des
chisă de documentele programatice 
adoptate de marele forum al comu
niștilor români".

„într-un gînd și o simțire cu toți 
fiii patriei, în aceste momente is
torice, vă adresăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde și alese felicitări cu 
ocazia realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, se arată în telegrama 
ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE IAȘI 
A DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII 
SOCIALISTE.

Realegerea dumneavoastră în 
fruntea partidului, actul de voință al 
întregului popor, reprezintă calea si
gură a înfăptuirii neabătute a măre
țelor obiective pe care le avem de 
îndeplinit în ascensiunea neîntrerup
tă a patriei, pentru a fi la înălțimea 
timpului eroic pe care îl trăim. Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa în continuare cu toată ener
gia noastră creatoare pentru a da 
viață hotărîrilor Congresului al XlII- 
lea al Partidului Comunist Român".

„Trăind din plin, alături de între
gul popor român, clipele de înălță
toare mîndrie patriotică ale reînves
tirii dumneavoastră de către cel 
de-al XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român în înalta funcție de 
secretar general al partidului, lucră
torii EDITURII POLITICE vă adre
sează din adîncul inimii un fierbin
te omagiu, respectuoase urări de să
nătate, putere de muncă și viață în
delungată spre binele și fericirea tă
rii, spre gloria și destinul comunist 
al patriei noastre libere, independen
te și suverane, Republica Socialistă 
România.

Animați de profunde sentimente 
de mîndrie și încredere, știindu-vă 
în fruntea partidului și a statului 
nostru pe dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mare ctitor de istorie și 
stegar al idealurilor noastre revolu
ționare, ne angajăm cu întreaga 
noastră ființă de a vă urma per
manent exemplul de dăruire și dra
goste față de țară, de a ne aduce din 
plin contribuția la înfăptuirea obiec
tivelor înscrise în documentele celui 
de-al XlII-lea Congres al partidu
lui, de a lupta cu fermitate revolu
ționară, sub clarvăzătoarea dum
neavoastră conducere, pentru crearea 
acelui om nou și a acelui chip nou 
al patriei noastre atît de minunat 
prefigurate în documentele Con
gresului".

„în deplină unitate de gînd și de 
voință cu întregul partid și popor, 
cu inimile pline de neasemuită bucu
rie, comuniștii, toți oamenii muncii 
din cadrul ÎNTREPRINDERII J)E 
UTILAJ MINIER FILIPEȘTII DE 
PĂDURE, județul Prahova, vă 
adresăm cele mai alese ți reșpe 
tuoăse felicitări cu prilejul realeg 
rii dumneavoastră în funcția sup> 
mă de secretar general al Partid 
lui Comunist Român.

Și cu acest prillej, vă încredințăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, unindu-ne 
strîns în jurul partidului, al dum
neavoastră personal, vom acționa cu 
abnegație revoluționară pentru înfăp
tuirea întocmai a sarcinilor majore 
ce ne revin în actualul cincinal și in 
perspectivă, pentru realizarea progra
mului de extracție a cărbunelui, cu 
utilaje dintre cele mai perfecționate 
la nivelul tehnicii mondiale și la ter
menele necesare industriei miniere".

„într-o unică și vibrantă simțire, 
cu emoție și deosebit interes, comu
niștii și toți oamenii muncii side- 
rurgiști, mineri, constructori din 
străvechea vatră de foc a Hunedoa
rei au urmărit magistralul Raport 
prezentat de către dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, document programatic de cea 
mai înaltă valoare teoretică și prac
tică pentru continuarea neabătută a 
grandioasei opere de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și comunismului în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România — se spune în telegrama 
COMITETULUI MUNICIPAL DE 
PARTID HUNEDOARA.

Ne exprimăm din adîncul inimi
lor hotărîrea noastră de a munci fără 
preget pentru înfăptuirea integrală 
a sarcinilor ce ne revin din istori
cele documente adoptate de cel 
de-al XlII-lea Congres al partidului, 
de a ne aduce contribuția alături de 
întregul nostru popor la înflorire^ 
și prosperitatea națiunii noastre soi. 
cialiste". >

„Istoricul act al realegerii dum
neavoastră în suprema funcție 
de secretar general al partidului 
— act de voință și simțire al tu
turor comuniștilor, al întregului 
popor român — oferă fericitul pri
lej redactorilor, tehnicienilor, ce
lorlalți oameni ai muncii din 
AGENȚIA ROMANĂ DE PRESA — 
„AGERPRES" de a vă adresa din 
inimă cele mai calde felicitări, ura
rea fierbinte de sănătate, ani mulți 
și putere de muncă spre binele și 
fericirea patriei, a națiunii noastre 
socialiste.

Strălucitele calități de conducător, 
patriot Înflăcărat și neobosit militant 
revoluționar, spiritul profund crea
tor, clarviziunea gîndirii dialectice, 
marea capacitate de mobilizare a 
energiilor creatoare ale poporului 
fac din dumneavostră ctitorul Româ
niei moderne. Permiteți-ne să ne 
manifestăm bucuria și satisfacția de
plină pentru faptul că partidul șl 
țara au in frunte pe cel mai iubit 
fiu al poporului, personalitate pro
eminentă a vieții internaționale, care 
își dedică viața și activitatea înflo
ririi necontenite a patriei, indepen
denței și suveranității, cauzei cola
borării, înțelegerii și păcii, în lume.

Mulțumindu-vă din inimă, ne an
gajăm să facem totul pentru a re
flecta pe larg activitatea partidului 
și statului, a întregului popor, să 
acționăm statornic și cu pasiune 
pentru înfăptuirea hotărîrilor istorice 
adoptate de Congresul al XlII-lea al 
partidului".
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Ani de glorioase înfăptuiri socialiste

intr-un stat al oameni- 
Dind un puternic im- 
de eliberare, această 

hotărire a fost urmată, 
pe măsura eliberării a

Ecourile marelui forum al comu
niștilor români — Congresul al 
XIII-lea al partidului — sînt încă 
vii în conștiința noastră, a tuturor. 
Numeroase fapte de muncă, reali
zări dintre cele mai importante ale 
vieții noastre economice și cultural- 
artistice au marcat, ca tot atîtea 
repere durabile, profilul unei Româ
nii moderne și libere. Printre 
acestea, o amplă expoziție de artă 
plastică — sinteză a efortului crea
tor desfășurat în ultimii ani de 
artiștii întregii țări. în sălile Dalles 
ae află, așadar, nu doar o expoziție- 
bilanț, ci o manifestare care de
monstrează că dezvoltarea artei 
plastice românești reflectă o 
profundă integrare în vastul proces 
de transformare revoluționară a 
țării, aceeași voință de construcție 
conștientă care definește activitatea 
în toate structurile vieții noastre. 
Este un demers în care sînt in
cluse deopotrivă revalorificarea, 
prezentul și prospectarea viitorului 
Întregii țări, un amplu proces eco
nomic și cultural menit să înalțe 
demnitatea unui întreg popor in 
acest ceas istoric al devenirii lui. 
Trebuie remarcată de la început, ca 
o constantă a întregii manifestări, 
prezența unei conștiințe a faptului 
de cultură superioară care nu este, 
nu poate fi decît pe măsura tuturor 
înfăptuirilor prezentului. Ea ilus
trează o exactă, clară și nobilă 
adecvare la ceea ce se poate numi 
sensul tematic și problematic al 
picturii, sculpturii, graficii și arte
lor noastre decorative. Implicarea 
estetică a devenit in aceste condi
ții implicare civică, modalitate de 
afirmare a unei elevate conștiințe 
de sine, dar și superioară partici
pare la un amplu efort de con
strucție culturală.

Preocuparea pentru o artă inspi
rată din actualitatea noastră socia
listă, din trecutul progresist al țării 
a stat și stă in centrul politicii 
partidului nostru în domeniul cul
tural-artistic. Obiectivul fundamen-

tai al acestei politici — înflorirea 
culturală a României socialiste — 
formulată atit de elocvent in do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român. Și 
nu întîmplător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in documente devenite 
programatice pentru intreaga noas
tră cultură, sublinia : „Eroismul 
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor, intreaga activitate tumultuoasă, 
de transformare revoluționară a 
țării oferă minunate posibilități li
teraturii și artei, creației de toate 
genurile, dind subiecte pentru ope-

în actualitate. Ei au fixat în Ima
gini complexe, evocatoare, marile 
realizări ale istoriei noastre con
temporane. Monumentala magis
trala albastră pe care o reprezintă 
Canalul Dunăre-Marea Neagră sau 
realizări de importanța Metroului 
bucureștean, munca eroică desfășu
rată de întregul nostru popor in 
punctele cele mai fierbinți ale in
dustriei românești sau pe vastele 
ogoare ale țării au constituit tot 
atîtea izvoare ale inspirației artis
tice. Sint realizări care se dato
rează întregii politici a Partidului

0 amplă expoziție de artă plastică, sinteză a efortului 
creator desfășurat în ultimii ani de artiștii 

întregii țări

re nepieritoare care să ridice cul
tura și arta românească la un nivel 
mai înalt de dezvoltare, să contri
buie la formarea conștiinței socia
liste a poporului nostru, să însu
flețească in muncă și viață tînăra 
generație, să înfățișeze perspectiva, 
viitorul luminos al patriei noas
tre".

Vastul șantier al creației artistice 
românești, atît de variat, a adunat, 
într-adevăr, pulsații ale istoriei 
strălucit revărsate în realizările 
prezentului, alcătuind o adevărată 
cronică în imagini a timpului nos
tru. O cronică semnificativă deo
potrivă sub raportul consecvenței 
față de gîndirea plastică existentă, 
față de formele și limbajul capabile 
să exprime personale meditații și 
căutări artistice. Apelînd la această 
inepuizabilă sursă de inspirație care 
este, așa cum pe bună dreptate 
sublinia secretarul general al parti
dului, „izvorul viu al muncii și 
vieții poporului nostru", artiștii con
temporani și-au asumat responsa
bilități civice în procesul elaborării 
unei arte de semnificație, ancorată

Comunist Român în fruntea căruia 
se află cel mai dăruit arhitect al 
devenirii noastre contemporane, 
lată de ce figura exemplară a to
varășului Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul iubit al partidului și al 
țării, a fost evocată de numeroși 
artiști. Sînt lucrări care și-au adus 
prinosul de recunoștință celui care 
a schimbat în chip atit de specta
culos și substanțial întreaga înfă
țișare a țării, celui ce veghează 
neobosit pentru afirmarea ei pe noi 
trepte ale progresului și civilizației.

Martori șl participanți la confi
gurarea unei spiritualități proprii 
societății românești de astăzi, cei 
mai mulți dintre expozanți, ar
tiști de frunte ai țării, demonstrea
ză elocvent prin lucrările lor că 
între produsul artistic și cei ce se 
plasează în postura de beneficiari 
pot exista o comunicare fertilă, 
un dialog cu multiple ecouri edu
cative. Și, pentru a exemplifica, 
vom aminti compozițiile de amplă 
rezonanță socială semnate de pic
tori ca Ion Popescu Negreni, Viorel

Mărginean, Brăduț Covaliu, Traian 
Brâdean, Octav Grigorescu, Virgil 
Almășanu, Doru Rotaru, Mihai 
Rusu, Spiru Chintilă, Lazăr Iacob, 
Ion Pacea, Nicolae Blei, Ion Gheor
ghiu, Petru Popovici, Constantin 
Nițescu, Eugen Popa, Gina Hagiu, 
Dan Hatmanu, Ion Sălișteanu, Efti
mie Modîlcă, Zamfir Dumitrescu, 
Ion Bițan, Vladimir Șetran, Elena 
Greculesi, Elena Uță Chelaru, Ion 
Șulea Gorj, Geta Mermeze, Eugen 
Palade, Vasile Celmare, Dan Cris
tian, Georgeta Năpăruș, Kovacs 
Zoltan și alții. Machetele unora 
dintre marile monumente ridicate 
in ultimii ani — „Independența" de 
la Iași (autori : Gabriela Manole 
Adoc și Gheorghe Adoc) sau „Mihai 
Viteazul" de la Sf. Gheorghe (autor 
George Rădulescu), lucrări de 
sculptură create de Ion Irimescu, 
Ion Vlasiu, Horia Flămînd, Paul 
Vasilescu, Gh. Iliescu Călinești, 
Gabriela Manole Adoc, Nicolae 
Kruch, Iulia Oniță, Gavril Coval- 
schi, Ovidiu Maitec, Mihai Coșan, 
Peter Balogh și alții, tapiserii de 
dimensiuni monumentale (Ileana 
Balotă, Cornelia Ionescu, Dimitrie 
Grigoraș), lucrări de grafică (Pen- 
da Octavian, Sorin Tuțoiu, Mariana 
Popa, Șerban Rusu Arbore, Călin 
Beloescu, Marcel Aciobăniței ș.a.), 
ca și selecția unor piese de cera
mică au realizat, cuprinzător și 
prospectiv, legătura între comanda 
socială și inițiativa artistică.

Cu dorința de a spori tezaurul de 
frumusețe al țării, atenți la sem
nificația umană, la valoarea etică și 
emoțională a eforturilor eroice fă
cute de întregul nostru popor sub 
conducerea partidului pentru atin
gerea unor prețioase năzuințe, ar
tiștii plastici ai întregii țări și-au 
adus contribuția și prin această 
manifestare oferită publicului în 
sălile Dalles Ia edificarea unei arta 
cu adinei înțelesuri sociale.

Eftimie Modilcă - 23 August la Brașov Ion Stendel - Tineri la Porțile de Fier II Troian Brâdean - Rapsozi populari, soli ai 
prieteniei J

Curs de perfecționare medicală

a poeziei patriotice

Sub egida Centrului de perfecțio
nare a personalului superior sanitar 
din cadrul Ministerului Sănătății, în 
Capitală a început cursul de perfec
ționare a medicilor în domeniul acu- 
puncturii, care le va oferi posibilita
tea să aprofundeze noțiuni teoretice 
și practice, precum și metode tera
peutice de specialitate.

Cursul menționat continuă progra
mele de perfecționare desfășurate în 
1984 — sub egida aceluiași for me
dical — în domeniul homeopatiei, 
acupuncturii balneofizioterapice, găz
duite de spitale și clinici din Capi
tală, precum și din Constanța, Piatra 
Neamț, Slatina.

(Agerpres)

MAREA SĂRBĂTOARE
A IUGOSLAVIEI SOCIALISTE

Tovarășului VESELIN GIURANOVICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Stimate tovarășe Giuranovicl,
Cu prilejul celei de-a 39-a aniversări a proclamării 

republicii și a celei de-a 41-a aniversări a sesiunii 
Consiliului Antifascist de Eliberare Națională a Iugoslaviei 
— sărbătoarea națională a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia — in numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
vă adresez dumneavoastră, Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia și popoarelor iugoslave prie
tene felicitări cordiale și urări de noi succese în con

BELGRAD 
strucția socialistă și dezvoltarea pe multiple planuri 
a țării.

Evidențiez și cu această ocazie însemnătatea pe care 
o dăm relațiilor de prietenie strînsă și cooperare multi
laterală dintre țările și partidele noastre și exprim con
vingerea că, acționînd împreună pentru transpunerea in 
viață a înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel, 
colaborarea româno-iugoslavă se va dezvolta și amplifica 
permanent, în interesul reciproc al popoarelor noastre, 
al pauzei păcii, progresului și cooperării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului ALI ȘUKRIA
Președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

BELGRAD 
noi succese în construcția socialistă a patriei, de progres 
și bunăstare popoarelor iugoslave prietene.

Exprim convingerea că'relațiile tradiționale de prietenie 
și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre țările noastre socia
liste vecine se vor întări și amplifica în continuare, pe 
baza hotăririlor adoptate la cel mai înalt nivel, spre 
binele popoarelor noastre, al cauzei socialismului, păcii 
și cooperării în Balcani, în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate tovarășe Șukria,
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia — a 39-a aniversare a proclamării 
republicii și a 41-a aniversare a sesiunii Consiliului 
Antifascist de Eliberare Națională a Iugoslaviei — vă 
adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, tuturor comuniștilor șl 
oamenilor muncii cele mai calde felicitări și urări de

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășei Milka Planinț, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal al Republicii Socialiste Fe-

derative Iugoslavia, cu prilejul săr
bătorii naționale a R.S.F.I., prin care 
îi adresează, în numele Guvernului 
Republicii Socialiste România și al 
său personal, cordiale felicitări și 
urări de noi succese în dezvoltarea 
socialistă a țării.

In telegramă se exprimă, totoda
tă, ferma convingere că relațiile de 
prietenie româno-iugoslave se vor 
dezvolta continuu, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei colabo
rării și păcii în lume.

„Poeții din această 
antologie sint români, 
germani, maghiari, 
sirbi, slovaci. Nicioda
tă ca pină îrt acești 
ani creația lor nu a 
fost mai implicată in 
prezent, în viata și 
faptele lumii de azi. 
Viata în deplină ar
monie a poeților de 
cinci limbi dă un a- 
vînt unor experiențe 
creatoare" — scrie 
Cornel Ungureanu in 
prefața antologiei 
„Laudă patriei", apă
rută la editura „Facla" 
din Timișoara. Poeții 
prezenți în aceste pa
gini aparțin unui spa
țiu geografic bine de
terminat, Banatul, zo
nă în care in ultimii 
patruzeci de ani arta 
și cultura, valorifici nd 
o tradiție mai ales 
folclorică, s-au dezvol- 

,tat armonios, reușind 
să impună nume de 
Vestigiu, contracarind 
astfel un mai vechi 
complex provincial în 
domeniul spirituali- 

. «îți.
Antologia apărută la 

„Fada", dedicată celei 
de-a 40-a aniversări a 
revoluției de elibera
re socială și națională, 
antifascistă și antiim- 
perialistă și Congre
sului al XIII-lea al 
partidului, are. fireș
te, un caracter oma
gial : poeții celebrează 
marile teme ale lite
raturii noastre — dra
gostea față de patrie, 
de partid, bucuria îm
plinirilor din acești 
ani, evocarea unui tre
cut istoric atit de fer
til în actul creației 
artistice. Unele din 
cele mai reprezentati
ve poezii ale autorilor 
din această antologie 
(Gh. Azap, Anavi A- 
dam, Vlada Barzi n,
Vladimir Ciocov, An- 
ghel Dumbrăveanu, 
Alexandru Jebeleanu, 
Karoly Endre, Franz 
Liebhard, Cedomir 
Milenovici, Draga Mi- 
rianici. Hans Mokka, 
Aurel Turcuș, Lucian 
Bureriu, Octavian Do- 
clin și ceilalți) se sus
țin prin aderența de
plină la realitatea ro
mânească, prin culti
varea unei sensibilități 
artistice apte să valo
rifice sentimentul fun
damental al liricii 
noastre : patriotismul, 
în volumul acesta, se
lecția atit de riguroasă 

^impune, într-adevăr.

„voci puternice", cum 
le numește Cornel 
Ungureanu. De la atit 
de apodicticul sens 
subliniat de Gh. Azap: 
„Numai Patria, din 
toate, mi-e iubirea 
cea mai sfintă: / Pen
tru ea, cu nechemații. 
Tata s-a luat la trin- 
tă“ și pînă la atit de 
sugestivele versuri ale 
lui Cedomir Mileno- 
vici. „Mamei îl întinzi 
miinile / Patriei îi dai 
viața" — se exprimă 
o varietate de senti
mente transpuse în 
ritmurile înalte ale 
poeziei.

Unii poeți din aceas
tă antologie au „curs" 
în matca lor firească, 
mai puțin cuprinși in

însemnări 
despre antologia 
„Laudă patriei"

experiențele traversa
te de lirică, utilizînd, 
pentru a-și exprima 
mesajul de dragoste și 
devotament liric în- 
tr-un limbaj simplu, 
accesibil, insă nu mai 
puțin elevat și ex
presiv. Un exem
plu în acest sens 
este și Alexandru Je
beleanu, un sonetist 
remarcabil în peisajul 
poeziei noastre. Ter
ținele din „August 
fără seamăn" semnate 
de poetul bănățean se 
pot oricînd constitui 
într-o adevărată artă 
poetică, dind măsura 
efortului și realizări
lor sale lirice. Aceleași 
sentimente de adîncă 
vibrație și la confra
tele său de limbă ger
mană, Franz Liebhard: 
„Tu, meșter mare, fa- 
gur de lumină, / Partid 
al lumii noastre co
muniste".

O mare încredere, o 
deplină certitudine în 
valorile, in puterea. în 
viața fără de moarte 
a cintecului. ca o ex
presie a biruinței u- 
iiTine: „Și cintă cînte- 
cul tăriilor / și slăveș
te țara pe care-o iu
bim. / tara ce ne poar
tă pașii destoinici, / 
înalță din trimbiți un 
cintec / pentru eroii 
muncii, necunoscuți. / 
înaltă laude pentru tot 
ce e podoabă vieții / 
și biciuiește tot ceea

ce o pătează, / și cîn- 
tă. cintă intruna" 
(„Cintec neîntrerupt", 
Vladimir Ciocov). Du
pă cum și o includere 
elegiacă, in nota ex
presiei artistice auten
tice, ne procură emo
ții ce aparțin adevă
ratei poezii. „Aud prin 
iarba arsă de ani în
cet cum treci, / Și de
getele tale lung părul 
mi-1 resfiră / Cum 
peste noi coboară cris
tale moi și reci. / Eu 
mina-mi trec prin as
tro ca pe-o albastră 
liră" („Desen de iar
nă", Ănghel Dumbră
veanu). Sau aceste 
versuri de o mare 
simplitate și frumuse
țe în care se regăsesc 
bucuriile noastre coti
diene : „Chiar azi sub 
aripa dulce a zorilor / 
s-au deschis porțile 
soarelui, / amiezile au 
coborit in miriști. (...). 
Norii se desfată-n bel
șuguri lăptoase / si o- 
rizontul poartă sub 
gene / corăbiile de 
aur..." („Zi de seceră", 
Vlada Barzin).

„Laudă patriei" este 
o antologie capabilă să 
exprime efortul crea
tor din această parte a 
țării. Reușita antolo
giei sporește și prin 
contribuția artiștilor 
plastici (Constantin 
Catargiu, Eugenia Du- 
mitrașcu, Diodor Dure, 
Hildegard Fackner 
Kremper, Lidia Cio- 
lac, Kazinczy Gabriel. 
Romul Nuțiu, Adriana 
Oancea Suteu, Takacs 
Esteta, Xenia Eraclide 
Vreme) care, prin re
producerile artistice, 
ne propun un Banat 
poetic și artistic con
turat și integrat armo
nios în spiritualitatea 
românească contempo
rană. De obicei, o an
tologie de versuri reu
șește, într-o măsură 
mai mare sau mai 
mică, să exprime posi
bilitățile, realizările 
artistice dintr-un anu
mit loc. Antologia a- 
ceasta are, cred, meri
tul incontestabil că 
exprimă cu claritate 
și un climat propice 
creației, de vreme ce 

■autorii — români, ger
mani, maghiari, sirbi, 
slovaci — reușesc 
să-și exprime senti
mentele, potențele ar
tistice în limba unică 
a dragostei de tară.
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colțurile Europei, veniți să cunoască 
meleagurile Iugoslave, se răspîndise- 
ră pe diverse itinerare de-a lungul și 
de-a latul țării. Urma ca, într-o 
anumită zi și intr-o anumită oră. să 
ne reîntîlnim în inima munților 
muntenegreni, la Cetinie, oraș stră
vechi, cu puternice rezonanțe istorice, 
povestind patetic despre fierbintele 
dor de libertate al muntenegrenilor 
de-a lungul secolelor, Împlinit în 
noua Iugoslavie. ...Muntenegrul, cea 
mai mică republică din cele șase ale 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, dar și plină de legende, 
urcind din adincul timpurilor, le
gende care se țes și astăzi, intruchi- 
pîndu-se în prestigioase realizări so
cialiste, demonstrind minunat forța 
nelimitată de creație a unui popor 
tenace, dăruit trup și suflet con
struirii și reconstruirii sale pe dru
mul unor nobile aspirații de progres 
și civilizație nouă.

Urcam de cîteva ore, dinspre 
Budva, de la malul Adriaticii, pe 
crestele masivului Lovcen, grăbind la 
întilnirea proiectată la Cetinie. Urcuș 
abrupt, pe o șosea răsucită măiestru 
în piatră. Soarele nu lumina, ci 
„lovea", pur și simplu, în calcarele 
albe, încingîndu-le ca pe un uriaș 
fier de călcat. Drumul urcă neînce
tat, năzuind spre cuibul de . vultur ai 
Muntenegrului, spre acel monument 
dedicat prințului-poet Niegoș, operă 
sculpturală de o severă frumusețe, 
realizată de vestitul meșter între 
sculptori Ivan Mestrovici. Poemele 
lui Niegoș au vigoarea pietrei de 
Lovcen, dar și puritatea aerului și a 
mării albastre, de sineală, care 
răsare mereu în față, la aproape fie
care spirală a șoselei. De-acolo de 
sus, la fel ca din poemele lui Niegoș, 
se pot cuprinde cu privirea vaste 
întinderi ale țării.
De cînd sint, la Lovcen petrecut-am 

vara 
Și mereu urcat-am pe această

creastă 
Și de ori o sută m-am uitat la norii 
Care dinspre mare vin buluc in 

turme 
Și se-ntind cit ține creștetul de 

munte.
Cind și cînd, apar grupuri mici de 

case. Cochet construite, albe ca și 
piatra care le dă formă, își trag, ve
sele, peste ochi, acoperișuri de olană 
roșie. în jurul lor, mici ogoare, adă
postite de vînturi după stînci ma-
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Popoarele Iugoslaviei vecine și 
prietene sărbătoresc astăzi un eve
niment istoric, care marchează re
nașterea țării și trecerea ei la fău
rirea unui destin nou. La 29 noiem
brie 1943, cînd aproape întreaga 
Europă se afla încă sub ocupația 
hitleristă, in mica localitate Iaițe, 
din Bosnia, la cea de-a Il-a se
siune a Consiliului Antifascist de 
Eliberare Națională, desfășurată 
sub imboldul hotăritor al partidu
lui comunist, in frunte cu losip 
Broz Tito, reprezentanții popoare
lor Iugoslaviei au hotărit transfor
marea țării 
lor muncii, 
puls luptei 
memorabilă 
pas cu pas, 
noi și noi regiuni, de înlăturarea 
stăpînirii burghezo-moșierești și in
stalarea puterii revoluționare. In 
1945, tot la 29 noiembrie, incunu- 
nind in mod strălucit lupta plină 
de dirzenie și de imense sacrificii 
dusă de masele populare pentru 
eliberare națională și socială. Adu
narea Constituantă, întrunită la 
Belgrad, a abolit monarhia și a pro
clamat Iugoslavia Republică Popu
lară Federativă.

Devenite libere și stăpîne pe 
propria soartă, popoarele Iugosla
viei, pășind pe calea construirii so
cialismului, sub conducerea Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, au 
înfăptuit prefaceri radicale, ce îți 
găsesc o elocventă expresie in 
triumful noii orinduiri, in dezvol
tarea neîntreruptă a forțelor de 
producție, in creșterea impetuoasă 
și modernizarea, industriei, a între
gii economii. In același timp, au 
fost obținute succese de seamă in 
dezvoltarea științei și tehnicii, a 
învățământului și 
carea necontenită 
trai al oamenilor

Concomitent, R. 
s-a afirmat ca un factor activ al 
vieții internaționale, desfășurind o 
amplă activitate în cadrul mișcării 
de nealiniere și al „Grupului ce
lor 77", pentru o politică nouă, de 
dezvoltare liberă, independentă a 
fiecărui popor, de pace, înțelegere 
și colaborare.

culturii, in ridi- 
a nivelului de 

muncii.
S. F. Iugoslavia

A ’
Popoarele Iugoslaviei nutresc 

sentimente de legitimă mindrie 
pentru realizările lor și, in strînsă 
unitate, depun eforturi pentru dez
voltarea in continuare a țării in 
toate sferele de activitate. Sărbă
toarea de azi găsește popoarele iu
goslave plenar angajate in tradu
cerea in viață a sarcinilor trasate 
de cel de-al Xll-lea Congres al 
U.C.I., care urmăresc perfecționa
rea continuă a sistemului autocon- 
ducerii, adincirea democrației so
cialiste, intărirea rolului conducă
tor al clasei muncitoare, consoli
darea unității și coeziunii popoare
lor Iugoslaviei, dezvoltarea pe mai 
departe și înflorirea tuturor repu
blicilor și regiunilor țării. Pe linia 
sarcinilor stabilite de congres, in 
întreaga țară se desfășoară in pre
zent o intensă activitate pentru di
minuarea și înlăturarea consecin
țelor crizei economice mondiale, 
pentru înfăptuirea programului de 
redresare la nivel federal, menit să 
asigure o bază unitară a eforturi
lor de dezvoltare permanentă a ță
rii. In această direcție, se pune ac
centul pe intensificarea efortului 
propriu, pe sporirea productivității 
muncii, aplicarea unui program de 
economii, reducerea datoriilor, lăr
girea exporturilor.

Animat de trainice sentimente de 
prietenie și solidaritate față de 
toate popoarele care construiesc so
cialismul, poporul român urmărește 
du caldă simpatie eforturile con
structive ale popoarelor R. S. F. 
Iugoslavia, se bucură din inimă 
de remarcabilele succese pe care 
acestea le obțin in edificarea noii 
societăți. De-a lungul istoriei, intre 
poporul român și popoarele iugo
slave s-au statornicit relații de pro
fundă prietenie și colaborare, că
rora anii socialismului le-au con
ferit noi dimensiuni, ridicindu-le 
pe o treaptă superioară. Cu deplin 
temei se poate spune că relațiile 
româno-iugoslave sint un exemplu 
de conlucrare rodnică intre două 
state socialiste vecine, constituind 
o contribuție de seamă la stabili
tatea, încrederea și colaborarea pe 
bază de egalitate in Balcani, Eu
ropa și intreaga lume.

Așa cum este bine știut, o insem-

nătate deosebită pentru dezvolta
rea colaborării româno-iugoslave o 
au raporturile de solidaritate, prie
tenie și conlucrare dintre Partidul 
.Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, înțelege
rile convenite in cadrul frecvente
lor convorbiri la cel mai înalt ni
vel. tntilnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
losip Broz Tito au stabilit baze 
trainice și au marcat, de fiecare 
dată, momente de însemnătate 
determinantă in impulsionarea pu
ternică a ansamblului colaboră
rii. Această tradiție a contactelor 
la nivelul cel mai inalt a fost con
tinuată, in mod sistematic, in toți 
acești ani. Hotăriri de mare însem
nătate pentru lărgirea și adîncirea 
relațiilor reciproce au fost adoptate 
cu prilejul vizitei de prietenie 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in R. S. F. Iugo
slavia in luna aprilie a acestui an, 
înțelegerile convenite in cursul 
convorbirilor la nivel inalt desfă
șurate cu acest prilej constituind 
un program concret de acțiune, 
pentru dezvoltarea pe mai depar
te a colaborării economice și în 
mod deosebit a cooperării indus
triale pe termen lung, pentru in
tensificarea conlucrării in alte do
menii de interes comun.

Pe plan internațional, România 
și Iugoslavia conlucrează îndea
proape in eforturile pentru oprirea 
cursului spre confruntare și război, 
pentru înfăptuirea dezarmării, în
deosebi nucleare, pentru reluarea 
politicii de destindere și pace și 
creșterea continuă a rolului state
lor mici și mijlocii, a țărilor neali
niate și în curs de dezvoltare, pen
tru realizarea securității europene, 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a bunei vecinătăți și colabo
rării multilaterale, eliberată de 
arme atomice, pentru respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și făuri propriul destin.

Cu prilejul marii sărbători națio
nale a popoarelor iugoslave, po
porul român le adresează cele mai 
calde felicitări, precum și urarea 
de a dobindi noi și mari izbînzi pe 
calea înfloririi patriei lor socialiste.

de lumină
sive. Pămîntul e stabilizat aici cu 
scunde împrejmuiri de piatră. Pă- 
mintul e viață, ca și plantele pe care 
le crește. Oprim in dreptul unei ca
bane de forestieri. Alături, pe o pa
jiște, un elicopter. „Cit mai este 
pină la Cetinie ?“ — întrebăm. Și ni 
se răspunde cu un vers din Niegdș, 
vers rămas celebru : „Depinde. Un 
prieten poate ajunge acolo in șase 
ore, un dușman — niciodată !“ Un 
răspuns care vine din mijlocul seco
lului al XIX-lea, demn de un Mircea 
cel Bătrîn, dar e spus cu zimbet. e 
spus cu plăcere, cu prietenie adîncă... 
Descoperim că forestierii aceștia sînt, 
in același timp, și silvicultori de un 
fel cu totul deosebit : plantează, cu 
ajutorul vulturului de oțel — eli-

ale Muntenegrului
flancați de apele Adriaticii, cu zone 
asemănătoare, prin accidentele țăr
mului, fiordurilor nordice. Acolo, 
jos, este golful Rotorului, cu micile 
orășele înghesuite în jurul fabricilor 
și uzinelor moderne ; platoul carstic 
al Bătrînului Muntenegru, cum este 
numit de obicei, pare o aripă de pes
căruș viguroasă, înălțată gata de 
zbor ; în față, deslușindu-se cu 
oarecare greutate din cețurile depăr
tării — cîmpia Zeta, care se întinde 
pină spre uriașul lac Skadar, .avind in 
mijloc modernul oraș Titograd, capi
tală a republicii, centru industrial 
impresionant prin uzinele sale con
structoare de mașini și prelucră
toare de prețioase materii prime 
muntenegrene.

Însemnări de călătorie

copterul — stilpl de înaltă tensiune. 
Magistrale noi electrice, pentru noi 
izvoare de energie care se adaugă 
centralelor hidroelectrice de la 
„Gornia Zeta“ și „Piva". „Trei repu
blici federale — Serbia, Muntenegru 
și Bosnia-Herțegovina — ne spun 
gazdele — au hotărit să construiască 
împreună 26 de hidrocentrale noi in 
bazinul fluviilor Drina și Maracea. 
Fiecare din acește centrale hidro
electrice va avea o putere reprezen- 
tind un sfert din puterea totală a 
uzinelor electrice actuale iugoslave. 
Se va atinge, astfel, producția medie 
anuală de 8,55 miliarde kWh. în 
prezent, sînt în curs de construire 
pe teritoriul țării 17 centrale elec
trice, cu o putere instalată totală de 
3 535 MW. Punerea lor în funcțiune 
este prevăzută pentru anul 1987. Ve
deți, viitorul Înseamnă, pentru în
treaga Iugoslavie, un nou salt, pe 
alte trepte de dezvoltare. Acestui 
salt îi construim acum aripi 
nice".

Despre acest viitor avea să 
vorbească la Cetinie, acolo 
să-i descifrăm 
chipul concret.
urcușul spre albastrul cerului. Oprim 
In fața monumentului lui Niegoș. 
Ne rotim privirile ; privirile cuprind 
întreg Muntenegru. Munți văluriți, 
munți rostogolindu-se pină In zare,

puter-

ni se 
aveam 

mal îndeaproape 
Ne-am continuat

Ne întîmpină statuia poetului. 
Chip meditativ, dar plin de hotări
re, transmițînd parcă peste veac 
acea aprigă dorință de libertate mi
nunat cîntată în „Cununa Munților'1, 
poem care a încălzit și înflăcărat 
inimile popoarelor iugoslave în anii 
de mari încercări ai bătăliei împo
triva fascismului. Partizanii, strinși 
în citadela inexpugnabilă a munți
lor, au înscris în atîtea locuri me
morabile eroismul în înfruntarea cu 
un dușman crud și viclean, înscriind 
în faimoasa și decisiva bătălie de 
la Sutiieska, la Podgorița (actualul 
Titograd), la Cetinie ori la Danilo v- 
grad cronica de aur a vitejiei și sa
crificiului de sine, sudată la Iaițe, 
in zilele de 29—30 noiembrie 19-13 
prin hotărîrea popoarelor Iugosla
viei de a crea țară nouă, pe temelii 
socialiste.

Toate acestea le-au reevocat mun
tenegrenii la Cetinie, oraș muzeu, 
care trăiește un nou destin, socialist. 
Cetinie, pe care l-am întîlnit la 
poalele Lovcenului lui Niegos, se 
află în centrul constructiv al țării 
muntenegrene, întinerind o dată cu 
țara, îmbogățindu-se, la rîndu-i, ca 
orice așezare de pe pămîntul Iugo
slaviei socialiste, ,cu noi puteri și 
frumuseți industriale. în memoria 
lui s-a gravat profund și istoria 
nouă a acestui meleag, care a intrat 
in era muncii pașnice, creatoare, cu 
o populație în proporție de 80 la

sută ocupată în agricultură. Munte
negru nu avea căi ferate, Muntene
gru nu avea șosele moderne. In nici 
patru decenii de dezvoltare, aseme
nea surorilor ei mai mari, Republica 
Socialistă Muntenegru, posedind im
portante resurse naturale — bauxită, 
zinc, plumb, cărbune, păduri etc. 
și-a construit ramuri industriale 
potrivă, de la cele de prelucrare 
transformare a materiilor prime 
cele ale chimiei și electronicii, 
acest răstimp istoric extrem de scurt, 
industria a cucerit o pondere în eco
nomie de 64 la sută.

Acolo, la Cetinie, loc de istorie 
veche a Muntenegrului, ni se înfă
țișa istorie nouă, se urmăreau, cu 
speranță izvorîtă din proiecte adînc 
gindite și cîntărite, direcții de ac
țiune yiitoare prevăzute în progra
mul pe termen lung de stabilizare a 
economiei iugoslave, de trecere Ia 
un alt stadiu de calitate a ei, în an
samblu și cu raportare directă la 
economia Muntenegrului, menționîn- 
du-se abordarea de tehnologii noi, 
revoluționare, în domeniul compute
relor și al roboților industriali, în 
cel al ingineriei genetice, in infor
matică. Se evaluau, totodată, impli
cațiile acestor transformări, muta
țiile absolut necesare în domeniul 
forței de muncă, neîncetata ei per
fecționare și specializare.

...Sînt preocupări comune cu ale 
noastre, ale poporului român, care 
ne apropie, impulsionînd o colabo
rare strînsă, fructuoasă. Popoarele 
României și Iugoslaviei au tradiții 
temeinice, în spațiul larg al secole
lor trecute, regăsite în înțelesul cîn- 
tecului de libertate, de independen
ță și suveranitate țesut de Niegoș în 
„Cununa Munților" încă de la înde
părtata în timp bătălie de la Cîmpia 
Mierlei. Sînt tradiții îmbogățite de-a 
lungul vremurilor de restriște, caie 
se continuă astăzi, în era libertății, 
prin minunate fapte de muncă, așa 
cum au fost cele de la construcția 
hidrocentralei „Porțile de Fier" I, 
așa cum sînt cele de la construcția 
hidrocentralei „Porțile de Fier" II, 
simboluri înalte ale unei trainice 
prietenii. Pe astfel de Porți ale Lu
minii pășim două țări prietene, de
dicate muncii pașnice, creatoare, 
animate de același nobil ideal al so
cialismului.

pe 
Și 
la 
în

Dlonisle Ș INCAN

TELEGRAME
Cu același prilej, tovarășul Nicolae 

Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, a adresat o telegramă de 
felicitare tovarășului Dușan Alim- 
pici, președintele Adunării R.S.F. 
Iugoslavia, iar tovarășul Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe, a 
adresat o telegramă de felicitare 
tovarășului Raif Dizdarevici, secretar 
federal pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia.

Au trimis, de asemenea, telegrame 
de felicitare organizații de partid, 
de masă și obștești, instituții centra
le din țara noastră organizațiilor și 
instituțiilor similare din R.S.F. Iu
goslavia. (Agerpres)

Manifestări culturale
La cinematograful „Eforie" din 

Capitală a avut loc, miercuri seară, 
un spectacol de gală cu filmul iu
goslav „Trenul din Kraljevo", inspi
rat din lupta eroică a popoarelor 
iugoslave împotriva cotropitorilor 
naziști.

La spectacol au luat parte repi^t 
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., Aso
ciației cineaștilor, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au participat Milos Melovski, am
basadorul Iugoslaviei la București, și 
membri ai ambasadei, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați in țara 
noastră, membri ai corpului diplo
matic.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, miercuri a avut loc, în Capitală, 
o manifestare culturală organizată de 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia au fost prezentate impresii de 
călătorie din această țară și s-au vi
zionat filme documentare iugoslave.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., activiști de partid, reprezen
tanți ai unor instituții de cultură șl 
artă, precum și ai unor organizații 
obștești.

Au fost prezenți Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)
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TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

La plecarea din România, doresc să vă transmit sincerele mele mulțumiri 
pentru primirea călduroasă ce mi s-a făcut în țara dumneavoastră și pe care 
o consider ca o expresie a sentimentelor prietenești față de țara mea și 
față de mine.

Sint convins că întîlnirea noastră va contribui la strîngerea și mal pu
ternică a relațiilor dintre cele două țări ale noastre și va face ca cooperarea 
dintre ele să devină și mai eficace, în avantajul lor reciproc. Aceasta cores
punde intereselor reale ale Greciei și României, precum și ale cooperării 
și păcii in regiunea noastră.

CONSTANTIN KARAMANLIS

Ziua internațională de solidaritate 
cu poporul palestinian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră !n funcția de secretar general al 

Partidului Comunist Român, vă transmit cele mai cordiale felicitări.
Sint convins că relațiile multilaterale bulgaro-române se vor dezvolta 

și în viitor pe o linie ascendentă, pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist. în interesul popoarelor bulgar și român, 
al țărilor comunității socialiste, al cauzei păcii și socialismului în lume.

Vă urez dumneavoastră, comuniștilor români și tuturor oamenilor mun
cii din Republica Socialistă România mari succese în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru prosperitatea poporu
lui frate român.

TODOR JIVKOV
» Secretar general al Comitetului Central

al Partidului Comunist Bulgar

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

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 

Partidului Comunist Român, am plăcerea să vă transmit cele mai calde 
salutări, însoțite de cele mai bune urări de sănătate și viață lungă 
dumneavoastră personal, progres și prosperitate țării dumneavoastră prietene.

Colonel MOAMMER EL GEDDAFI
Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului 

Comunist Român, îmi face plăcere să vă transmit, în numele poporului arab 
palestinian, al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei și al meu personal, cele mai calde felicitări, odată cu urările mele 
tovărășești cele mai sincere. Sint bucuros să vă felicit pentru unanima încre
dere acordată de membrii Partidului Comunist Român revoluționar, care 
reprezintă de fapt încrederea întregului popor român în conducerea dum
neavoastră înțeleaptă și curajoasă pe calea construcției socialiste, pentru 
realizarea aspirațiilor spre progresul economic, bunăstarea și prosperitatea 
socială.

Folosesc și acest prilej pentru a vă exprima înalta noastră apreciere 
față de poziția fermă și principială adoptată de România prietenă, de dum
neavoastră personal, de partidul, guvernul și poporul român, de sprijin și 
ajutor pentru lupta poporului palestinian pentru libertate, independență, 
redobîndire a drepturilor sale naționale inalienabile, inclusiv dreptul la reîn
toarcere, autodeterminare și crearea statului palestinian independent.

Doresc să vă exprim, totodată, profunda noastră recunoștință față de 
participarea delegației române la sesiunea a XVII-a a Consiliului Național 
Palestinian, expresie a solidarității și poziției consecvente și principiale de 
sprijinire a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a independenței deci
ziei naționale palestiniene reprezentate de Consiliul nostru național.

De asemenea, doresc să vă exprim satisfacția noastră deosebită față 
de relațiile de solidaritate militantă și cooperare rodnică existente între po
poarele noastre, între Organizația pentru Eliberarea Palestinei, pe de o parte, 
și Partidul Comunist Român și Guvernul Republicii Socialiste România, pe 
de altă parte, reafirmîndu-vă grija permanentă ca aceste raporturi să se 
dezvolte și în viitor, în interesul luptei împotriva imperialismului și sionis
mului, al luptei noastre comune pentru pace și progres.

Reînnoindu-vă felicitările noastre calde și sincere, vă transmit un salut 
tovărășesc și urări de deplin succes în conducerea pe mai departe a po
porului român prieten.

Revoluție pînă la victorie 1

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandant Suprem

al Forțelor Revoluției Palestiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele poporului Republicii Democratice Sao Tomă și Principe, al 
Comitetului Central al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe și al 
meu personal, am onoarea să vă transmit calde și frățești salutări cu ocazia 
realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

înalta misiune ce vă revine în conducerea destinelor marelui detașament 
de avangardă al poporului român constituie o clară mărturie a prestigiului, 
dăruirii și capacității demonstrate permanent de dumneavoastră în exercitarea 
multiplelor și complexelor sarcini de răspundere ce v-au fost încredințate 
în fruntea partidului.

Exprimăm satisfacția noastră pentru rezultatele celui de-al XHI-lea 
Congres și folosim acest prilej pentru a vă adresa încă o dată caldele 
noastre urări de succes în îndeplinirea funcțiilor cu care sînteți învestit 
Reînnoim dorința noastră fermă ca relațiile de prietenie și de cooperare, 
care au unit întotdeauna popoarele și partidele noastre, să se întărească 
tot mai mult.

Cu cea mai înaltă considerație,

MANUEL PINTO DA COSTA
Președintele Mișcării de Eliberare 

din Sao Tomâ și Principe

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă domnule Ceaușescu,
Vă transmit sincere felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca 

secretar general al Partidului Comunist Român. Vă rog să primiți cele mai 
bune urări pentru noi succese în activitatea dumneavoastră.

SHIN KANEMARU
Secretar general

al Partidului Liberal Democrat din Japonia

PLECAREA UNOR DELEGAȚII CARE AU PARTICIPAT 
EA LUCRĂRILE CONGRESULUI Al XIII-LEA Al PARTIDULUI teatre

Miercuri au părăsit Capitala alte 
delegații și reprezentanți ai unor 
partide care. Ia invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, au participat la lucrările ce
lui de-al XIII-lea Congres al P.C.R. :

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN VIETNAM, condusă 
de Nguyen Duc Tam, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al P.C. 
din Vietnam ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST D.N AUSTRALIA. 
Joe Palmada, membru al C.C. al 
partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI COMUNIST DIN MAURI
TIUS, Leetooraj Chundramun, pre
ședintele partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI COMUNIST DIN S.U.A.,

cinema
• O lumină la etajul zece : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18; 
20,15, FAVORIT .(45 31 70) — 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20.
• Horea : VICTORIA (16 28 79) —
9.30; 12: 14.30; 17: 19,30, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11.30; 14; 16,30: 19. FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14,30: 17: 
19,30.
• Amurgul fîntinilor : LIRA (31 71 71) 
— 15.30; 17.30: 19.30.
S 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) 

James West, membru al Biroului 
Politic, președintele Comisiei Cen
trale de control a partidului ;

— DELEGAȚIA M.P.L.A. — PAR
TIDUL MUNCII DIN ANGOLA, 
condusă de Francisco Romao de Oii • 
veira e Silva, reprezentant al parti
dului, ambasador ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST YEMENIT, condusă de 
Abdul Aziz Al Dali, membru al Bi
roului Politic al C.C. al partidului, 
ministru.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de Ion Sto- 
ian, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., de membri și membri suple- 
anți ai C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid și de stat.

(Agerpres)

— 15.30: 17.30; 19.30, COSMOS (27 54 95)
— 9.30; 11,30: 13.30: 15,30; 17,30; 19,30.
• Singur de cart : VIITORUL 
(10 67 40) — 15,30; 17.30; 19,30.
• Dreptate în lanțuri — 15; Nea 
Măriri miliardar — 17; 19 : FLACARA 
(20 33 40).
• Emisia continuă ! PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30: 17.30; 19.30.
• Zboară cocorii : STUDIO (59 53 15)
— 10: J2.30; 15; 17; 19.
• Sezon de pace la Paris : SALA
MICA A PALATULUI — 17.15; 20.
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 20.15.
• Atunci i-am condamnat pe toți Ia 
moarte; CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15: 13,30: 15,45: 18: 20.
• Obiecte fermecate : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Lovitură fulgerătoare : DOINA — 
14.15; 18: 20. DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă prietene.
îmi face o deosebită plăcere să vă transmit cele mai sincere și calde 

felicitări pentru unanima încredere acordată de poporul român prieten prin 
realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român 
pentru o nouă perioadă de cinci ani.

Adresindu-vă cele mai bune urări de succes deplin în îndeplinirea 
sarcinilor dumneavoastră nobile spre binele poporului român prieten, doresc 
să elogiez, cu această fericită ocazie, rolul dumneavoastră pozitiv în slujba 
cauzei securității și păcii internaționale. Doresc, totodată, ca eforturile noastre 
comune să înregistreze rezultate pozitive pe calea găsirii soluției juste și 
durabile pentru problemele la ordinea zilei, în primul rînd instaurarea păcii 
globale și echitabile în Orientul Mijlociu.

Vă rog, stimate domnule președinte, să primiți sincerele mele urări de 
sănătate și fericire personală, de noi progrese și prosperitate poporului român 
prieten.

Cu deosebită considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele

Republicii Arabe Egipt

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele Comitetului Director al Partidului Comunist German șl al 

meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în 
funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

Vă dorim, dumneavoastră, Partidului Comunist Român, precum și între
gului popor român succese tot mai mari în realizarea hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist Român pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism a Republicii Socia
liste România.

Cu salutări comuniste,

HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

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

xist) și al meu personal, vă transmit cele mai cordiale felicitări cu prilejul 
realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comu
nist Român, la cel de-al XIII-lea Congres al partidului.

In ultimii 19 ani, sub conducerea Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, în frunte cu dumneavoastră, poporul român a marcat nume
roase succese în construcția socialistă, în creșterea bunăstării poporului și 
vă dorim să obțineți noi succese în viitor.

Cu cele mai bune urări, al dumneavoastră frățește

E.M.S. NAMBOODIRIPAD
Secretar general

al Partidului Comunist din India (Marxist)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Alegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român îmi oferă fericita ocazie de a vă transmite, în numele 
poporului malian, al partidului său Uniunea Democrată a Poporului Malian, 
al guvernului și al meu personal, cele mai calde felicitări.

Urmărim cu mult interes marile victorii obținute de poporul român, 
sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, în opera de construcție națională 
și de instaurare a păcii și securității în lume.

Profit de acest prilej pentru a vă reafirma, domnule secretar general, 
dorința noastră de a vedea întărindu-se tot mai mult legăturile frățești de 
prietenie și cooperare existente între țările noastre, în interesul celor două 
popoare.

Vă adresez sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală șl 
pentru prosperitatea poporului român prieten.

Cu cea mai înaltă considerație,

General MOUSSA TRAORE
Secretar general

al Uniunii Democrate a Poporului Malian, 
Președintele Republicii Mali

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român de către cel de-al XIII-lea Congres al partidului 
— pe deplin reușit — doresc să vă adresez cele mai sincere felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală.

Vă urăm, totodată, deplin succes în realizarea hotărîrilor stabilite de către 
Congresul partidului, în opera de construire a sqcietății socialiste în țara 
dumneavoastră, în lupta pentru pace, progres și socialism in lume.

GEORGES HAOUI
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Libanez

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Este o mare plăcere pentru mine să vă adresez felicitări din inimă cu 
ocazia realegerii Excelenței Voastre în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Sint convins că prezenta dumneavoastră. în 
continuare, în fruntea partidului șl succesul recentului Congres vor contribui 
la dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre Japonia și România.

YOSHIKATSU TAKEIRI
Președintele Partidului Komeito 

Japonia

: CENTRAL 
15,45: 18: 20.

GRIVITA 
13,30; 15,45;

AURORA 
19.15.

MIORIȚA 
13,30; 15,45;

• Teatrul de comedie (18 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 18,30: (sala 
Studio) : Trăsura la scară — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrină — 19,30: (sala 
Giulești, 18 04 85) : Arta conversației
— 19: (la clubul „23 August") : Mi
lionarul sărac — 19.
• Teatrul satiric-muzlcțal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19: (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Cint la lume că mi-e dragă
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero la purtare — 9; Cenușă
reasa — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Puiul — 10; Ninigra și Aligru — 16; 
(sala din Piața Cosmonauților) : Tl- 
grișorul Petre — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in eroazieră — 19.

• Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18: 20.
• Naufragiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• 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.
• Yankeii: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12; 16; 19.
• Drumul spre victorie : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11.30; 14: 16,30; 19.
• Imperiul contraatacă : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9: 12; 16; 19.
• Războiul stelelor : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 12: 16; 19.
• Undeva, cîndva : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15: 13.30: 15,45; 18; 20.
• Marfă furată : POPULAR (35 15 17)
— 15: 17.15: 19.30.
• Lupii mărilor : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15: 19,30.

Opinia publică progresistă de 
pretutindeni marchează la 29 no
iembrie „Ziua internațională de 
solidaritate cu poporul palesti
nian". Instituită printr-o rezoluție 
a Adunării Generale a O.N.U. din 
decembrie 1977, această zi consti
tuie un nou prilej pentru popoare 
de a-și afirma sprijinul față de 
cauza dreaptă a poporului palesti
nian, care, de două decenii, luptă, 
sub conducerea O.E.P., în vederea 
recunoașterii aspirației sale legiti
me de a dispune liber de soarta sa, 
intr-un stat propriu, independent. 
Ziua de azi reprezintă, totodată, o 
expresie a preocupării manifestate 
de comunitatea internațională 
pentru realizarea unei reglemen
tări politice globale și juste a si
tuației din Orientul Mijlociu, în 
cadrul căreia să-și găsească solu
ționarea și problema poporului pa
lestinian. Intr-adevăr, așa cum se 
știe, rezolvarea acestei probleme 
reprezintă piatra unghiulară a 
unei păci trainice în zonă, singura 
cale capabilă să pună capăt con
fruntărilor armate, să dea posibili
tate popoarelor afectate de conse
cințele lor să-și concentreze ener
giile muncii pașnice, constructive.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate militantă cu 
popoarele arabe, cu toate popoare
le care luptă pentru a fi stăpine pe 
propriile lor destine, România so
cialistă s-a situat în permanență 
de partea cauzei drepte a poporu
lui palestinian, folosind orice pri
lej pentru a o susține. Această po
ziție principială își găsește o eloc
ventă expresie în Raportul pre
zentat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Ia Congresul al 
XIII-lea al P.C.R.

Relevînd încă o dată că nego
cierile reprezintă singura cale ra
țională de soluționare a conflic
tului din Orientul Mijlociu, a tu
turor conflictelor existente azi in 
lume, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia de la înalta 
tribună a Congresului : „România 
se pronunță in continuare, cu toată 
hotărirea, pentru o soluție politică 
în Orientul Mijlociu, care să asigu
re realizarea unei păci globale în 
această regiune, rezolvarea proble
mei poporului palestinian pe baza 
dreptului acestuia Ia autodetermi
nare, inclusiv la realizarea unui 
stat palestinian independent. în 
acest spirit, ne pronunțăm pentru 
o conferință internațională cu par
ticiparea tuturor statelor interesate,

Cu prilejul Zilei internaționale de 
solidaritate cu poporul palestinian, 
la sala Dalles a Universității cultu- 
ral-științifice din Capitală a fost 
deschisă, miercuri, o expoziție de 
artă plastică, fotografii și afișe, care 
ilustrează lupta poporului palesti
nian pentru recunoașterea și înfăp
tuirea drepturilor sale legitime la 
dezvoltare liberă, independentă. O 
serie de exponate pun în lumină, 
printr-o largă diversitate de moda
lități artistico-grafice, relațiile de 
puternică solidaritate, profundă prie
tenie și colaborare existente între 
popoarele român și palestinian.

După cum s-a relevat în cadrul 
festivității de inaugurare a expozi

Universitatea Craiova își confirmă 
valoarea europeană

Ieri, 2-0 cu Zeleznicear Sarajevo în prima manșă, din turul trei, 
al Cupei U.E.F.A. la fotbal

Cronicarului 11 este greu să gă
sească epitetele cele mai potrivite pe 
care le merită lupta sportivă dusă 
în condiții grele in această toamnă 
de echipa de fotbal Universitatea 
Craiova. Uzată de îndelungatul efort 
pe care îl face de cîțiva ani pe trei 
planuri (campionat, cupe europene, 
echipa națională), rămasă fără Bă
lăci. Crișan și Donose (titulari-cheie 
ai formației de bază), urmărită de 
ghinionul accidentărilor și îmbolnă
virilor (n-a existat meci, în acest se
zon, în care să poată alinia cel mal 
bun „11“), „campioana unei mari iu
biri" nu-și drămuiește forțele și ta
lentul, dăruindu-se cu trup și su
flet, in mod exemplar pentru toate 
echipele din fotbalul nostru, fotbalu
lui, prestigiului sportiv al țării. Șl 
partida de ieri, susținută la Craiova 
cu ambițioasa și ofensiva echipă a 
feroviarilor din Sarajevo (Zelezni
cear) a oferit suficiente argumente 
în acest sens.

în primele două tururi ale actualei 
ediții din „Cupa U.E.F.A.", fotbaliș
tii din Bănie s-au tot învîrtit în ju
rul rezultatului de 1—0. Cu 1—0 au 
fost învinși la Sevilla, cu 1—0 au în
trecut apoi pe Betis (după care au 
urmat prelungirile) și tot cu 1—0 au 
învins pe Olimpiakos Pireu, atit 
acasă, cît și în deplasare. De data 
aceasta, în prima manșă din turul al 
treilea, au trecut la 2—0. Victorie 
cu 2—0 !

La intrarea echipelor pe teren, 
mulți dintre cei 50 000 de spectatori 
și dintre milioanele de telespectatori 
și radioascultători erau, probabil, 
îngrijorați privind formația. Lipseau 
Negrilă și Țicleanu (accidentați), ca 
și Irimescu (suspendat pentru al 
treilea cartonaș galben). Din cunos
cuta linie de mijloc, linia-forță, de 
anul trecut (Țicleanu — Irimescu — 
Donose — Bălăci) acum apărea o li
nie complet nouă : Bîcu, Beldeanu, 
Mănăilă și — mai tîrziu — Octavian 
Popescu. Și totuși, angrenajul craio- 
vean a funcționat ca la o adevărată 
echipă de valoare europeană, punînd 
probleme deosebit de grele partene
rilor de joc. Beldeanu (care la aproa
pe 34 de ani avea să fie cel mal 
bun jucător de pe teren) a încercat 
poarta adversă o dată (șut în „zid"), 
a doua oară (pe lingă poartă), iar a 
treia oară a „ghicit" colțul lung, tri- 
mițind mingea (de la 17—18 metri) 
cu putere și cu efect în stîlpul por
ții și de acolo in plasă. 1—0 pentru 
Universitatea ! Peste numai opt mi
nute (adică în min. 27) tînărul Mă
năilă, incisiv cum se arată a fi la 
Craiova, pătrunde voinicește în ca

Inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei".

Dînd glas gîndurilor și senti
mentelor întregului nostru popor, 
Raportul reafirmă o linie de 
conduită binecunoscută, care s-a 
materializat in decursul anilor 
prin numeroase dovezi de cal
dă solidaritate și simpatie față 
de poporul palestinian. Româ
nia socialistă a acordat po
porului palestinian un sprijin mul
tilateral — politic, diplomatic și 
material — adueîndu-și, totodată, 
o contribuție importantă la afirma
rea drepturilor acestuia pe plan 
internațional. Țara noastră s-a nu
mărat printre primele state care 
au recunoscut Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei ca unicul re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian, la București existînd de 
mai mulți ani o reprezentanță a
O.E.P. Cu aceeași consecvență, 
România a militat și militează 
pentru întărirea unității rîndurilor 
mișcării de eliberare a poporului 
palestinian și, în general, a statelor 
arabe, pentru realizarea unei regle
mentări globale, juste și durabile a 
conflictului din Orientul Mijlociu.

Ca urmare a poziției sale princi
piale și consecvente, România este 
privită de poporul palestinian ca 
un prieten apropiat. în cadrul nu
meroaselor întîlniri pe care le-a 
avut cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, președintele Comitetu
lui Executiv al O.E.P., a ținut să 
exprime de fiecare dată calde mul
țumiri pentru contribuția adusă la 
afirmarea drepturilor poporului pa
lestinian. Astfel, în mesajul adresat 
de YASSER ARAFAT Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. se spunea : 
„Folosesc acest prilej pentru a vă 
reînnoi deosebitul nostru respect și 
aprecierea față de poziția dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a partidului, guvernului 
și poporului român, privind cauza 
dreaptă a poporului nostru arab pa
lestinian. Vă rog să-mi permiteți ca, 
in mod deosebit, să vă felicit din 
inimă pentru încrederea pe care o 
au în dumneavoastră poporul român 
și partidul său revoluționar".

Cu prilejul „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palesti
nian", poporul român își reafirmă 
sentimentele de caldă prietenie 
față de poporul palestinian, hotă- 
rîrea de a-i acorda în continuare 
întregul sprijin în lupta pentru 
afirmarea drepturilor sale națio
nale.

Nicolae N. LUPU

ției, manifestarea constituie un nou 
prilej de exprimare a sentimentelor 
de solidaritate și sprijin consecvent 
ale poporului român față de lupta 
justă a poporului palestinian.

La vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, I.R.R.C.S., alți 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Ibrahim Tamim, vicereprezentant al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei la București, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră și membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres) 

reu, e ținut de tricou și trîntit, ar
bitrul spaniol Angel Franco Martinez 
(în general foarte atent, corect, dar 
și foarte exigent) dictează fără ezi
tare penalty, execută cu siguranță 
Cămătaru, și e 2—0 ! Scor cu care 
se încheie repriza, cu toate că în 
minutul 42 oaspeții beneficiază șî ei 
de un penalty, pe care, însă, Lung îl 
apără cu strălucire (punctînd și în 
acest fel pentru titlul de „cel mai 
bun fotbalist al anului" în fața altui 
pretendent autorizat : tînărul Hagi).

în^ partea a doua a meciului se 
joacă deschis și avintat de ambele 
părți, ocaziile de gol alternează la 
ambele porți, dar tabela de marcaj 
nu se mai schimbă. E drept, putea fi 
și 3—0, dar putea fi și 2—1 : deci e 
mai bine că a rămas 2—0. Este un 
scor care înseamnă o serioasă op
țiune pentru calificarea în campania 
de primăvară a cupelor europene.

Imediat după meci, antrenorul 
oaspeților — fostul internațional 
Osim Ivițka — a făcut corespon
dentului „Scînteii", Nicolae Băbălău, 
următoarea declarație : „A cîștigat 
echipa craioveană pentru că are un 
plus de experiență competițională, 
fiind călită în focul confruntărilor 
internaționale. Minunatul public 
craiovean a constituit al 12-lea jucă
tor ; este un public fantastic. 2—0 
este un scor greu, foarte greu de 
remontat în retur, mai ales că stu
denții craioveni joacă la fel de bine 
și în deplasare. Ratarea penaltyulul 
de către Ciurici a fost momentul psi
hologic al meciului ; dacă transfor
ma, soarta meciului putea fi alta. 
Mi-au plăcut foarte mult Lung, Bel
deanu și Mănăilă".

Pentru această admirabilă victorie 
cuvintele noastre de laudă se adre
sează tuturor celor 12 fotbaliști cra
ioveni care au evoluat ieri pe tere
nul greoi, noroios și alunecos de pe 
stadionul Central : Beldeanu, Lung, 
Mănăilă, Ștefănescu, Cămătaru, Un- 
gureanu, Bîcu, Tilihoi, Adrian Po
pescu, Geolgău, Cirțu, Octavian Po
pescu (in ordinea în care ni s-a pă
rut că s-au remarcat). Fiecăruia, și 
tuturor la un loc, calde felicitări ! 
Ca și inspiraților antrenori Mircea 
Rădulescu și Silviu Stănescu !

Gheorqhe M1TRO1
★

Pe stadionul „1 Mai" din Pitești, 
în cadrul competiției internaționale 
de fotbal „Cupa balcanică", forma
ția F.C. Argeș Pitești a întrecut cu 
scorul de 4—0 (2—0) echipa bulga
ră Beroe Stara Zagora, calificin- 
du-se in turul următor.

Înaltă răspundere 
muncitorească

(Urmare din pag. I) 
cii, din toate întreprinderile, cu 
sprijinul nemijlocit al centralelor 
industriale și ministerelor, au da
toria de a soluționa operativ toa
te problemele pe care le ridică 
buna desfășurare a producției in 
condițiile de specială solicitare din 
această perioadă de sfîrșit de an. 
Ca un mecanism bine gindit pînă 
la ultimul detaliu, perfect organi
zat și sincronizat, întreaga acti
vitate economică trebuie să asigu
re fructificarea deplină a fiecărei 
zile și ore, a fiecărui minut, pen
tru ca. în toate unitățile econo
mice, rezultatele obținute in rea
lizarea producției fizice să se si
tueze, la toate sortimentele, la ni
velul sarcinilor de plan pe 
acest an.

Ca o prioritate a priorităților a- 
cestel perioade se detașează, așa 
cum a subliniat stăruitor in ulti
mul timp secretarul general al 
partidului, realizarea integrală, 
potrivit contractelor încheiate, a 
producției destinate exportului. A- 
ceasta este o cerință esențială, vi
tală, a dezvoltării generale a ță
rii. Economia națională are abso
lută nevoie ca resursele valutare 
luate în calcul prin fundamenta
rea planului de export să fie rea
lizate la nivelul prevederilor, pen
tru că pornind de Ia acest nivel 
au fost stabilite o serie de core
lații economice de bază — balan
ța comercială, capacitatea de ram
bursare a unor credite scadente, 
volumul importurilor absolut ne
cesare ș.a. Iată de ce, in zilele 
care au mai rămas pînă la sfîrșitul 
anului, fiecare colectiv de între
prindere trebuie să acționeze cu cea 
mai înaltă răspundere pentru ono
rarea tuturor contractelor încheia
te cu partenerii externi, pentru în
deplinirea integrală a planului la 
export pe anul 1984. Nici un con
tract din acest an nu poate fi lă
sat pentru anul viitor, nici o co
mandă la export nu poate fi amî- 
nată pentru o perioadă următoare !

Interesele majore ale economiei 
naționale, ale întregului popor cer 
ca toate, absolut toate contractele 
și comenzile la export din anul 
1984 să fie onorate grabnic și în to
talitate. Tocmai de aceea, acum, 
mai mult ca oricînd, se impune ca 
în toate întreprinderile să se acor
de prioritate realizării producției 
pentru export, urmăririi acesteia 
îndeaproape, cu cea mai mare răs
pundere pe întregul flux teh
nologic. Practic, în primele zile din 
luna decembrie, în unitățile cu 
sarcini mari în acest domeniu tre
buie să se lucreze exclusiv pentru 
realizarea producției destinate ex
portului, astfel incit loturile de 
produse să se constituie și să fie 
livrate partenerilor externi cu 
promptitudine și în condiții de ca
litate ireproșabilă. Pretutindeni, în 
toate unitățile economice, trebuie 
să se lucreze la nivelul maxim al 
posibilităților, pentru ca planul la 
export să fie îndeplinit integral atît 
pe luna decembrie, cît și pe an
samblul acestui an.

Sarcini majore, de mare impor
tanță revin în aceste zile și oame
nilor muncii de pe șantierele de in
vestiții, luna decembrie fiind n 
lună de vîrf în privința punerii în 
funcțiune a capacităților de pro
ducție planificate pe acest an. 
Economia națională contează pe 
producția acestor noi capacități și, 
ca atare, în aceste zile se impune 
o amplă mobilizare a tuturor fac
torilor angajați în realizarea inves
tițiilor, pentru a se asigura termi
narea lucrărilor și intrarea grab
nică în funcțiune a obiectivelor cu 
termene scadente în acest an.

Concomitent cu eforturile pentru 
realizarea integrală, la toți indica
torii, a planului pe acest an, o aten
ție deosebită trebuie acordată în 
momentul de față pregătirii temei
nice, sub toate aspectele, a produc
ției anului viitor. Practica a dove
dit că multe din greutățile apărute 
în prima parte a noului an în 
îndeplinirea prevederilor Ia anumi
te produse în unele unități se dato
rează, în bună măsură, faptului că 
producția nu a fost pregătită din 
timp și în mod corespunzător. Este 
cît se poate de evident că nu este 
vorba numai de definitivarea ope
rativă a contractelor de aprovizio
nare tehnico-materială și desfacere 
— acțiune mult întîrziată într-o 
serie de unități — ci și de crearea 
tuturor condițiilor tehnice și or
ganizatorice interne în fiecare în
treprindere — programarea pro
ducției, lansarea în fabricație a 
produselor, realizarea unui decalaj 
optim între secții ș.a. — în așa fel 
ca, încă din primele zile ale anu
lui viitor, să se treacă cu toate for
țele la realizarea prevederilor pla
nului din ultimul an al actualului 
cincinal.

Acționînd în spiritul exigențelor 
și sarcinilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la înalta tri
bună a Congresului al XIII-lea al 
partidului, fiecare colectiv de oa
meni ai muncii este chemat să nu 
precupețească nici un efort, să 
muncească cu abnegație și elan 
revoluționar pentru ca planul pe 
anul 1984 să fie îndeplinit inte
gral, la toți indicatorii cantitativi 
și calitativi, asigurind totodată o 
temeinică pregătire a producției 
anului viitor. Sint sarcini care se 
circumscriu interesului general al 
societății noastre, a căror înfăp
tuire va asigura înaintarea 
neabătută a țării pe drumul 
progresului și civilizației socialiste.

Iile ȘTEFAN

vremea
Institutul dâ meteorologie si hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 29 noiembrie, ora 20 — 2 
decembrie, ora 20 : In tară : Vremea 
va fi rece în sudul șl estul țării si 
relativ caldă în rest. Cerul va fl va
riabil, mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații slabe, cu caracter izolat sub 
formă de ploaie, lapoviță șl ninsoare. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat, 
cu intensificări locale din sectorul 
nordic în estul tării, din sectorul estio 
în regiunile sudice, iar tn partea de 
vest a țării va predomina din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 11 și plus 2 grade, 
iar cele maxima între minus 3 și plus 
7 grade, pe alocuri mai ridicate in 
vestul țării si în zona deluroasă din 
restul teritoriului. Se va produce, pe 
alocuri, ceată, cu deosebire seara șl 
dimineața. In București : Vremea va 
fi rece, iar cerul temporar noros, fa
vorabil precipitațiilor slabe. Vînt slab 
pînă la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată, predominînd din nord- 
est. Temperaturile minime vor oscila 
Intre minus 4 șl zero grade, iar cele 
maxime între zero șl 4 grade. Se va 
produce ceață, mai ales seara si di
mineața.

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 15; Zbor deasu
pra unui cuib de cuci — 20; (sala 
Atelier) : Act Venetian — 15; (sala 
din Piața Cosmonauților, 11 07 57) : 
Cavoul de familie (aminat din 21 XI) 
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : Seară de so
nate. Vasile Cărămidă — vioară, Va
lentin Ivanof — pian — 17.30: (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Di
rijor : Mircea Basarab. Solist : Sandu 
Sandrin — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Căsăto
ria secretă — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vtn- 
zătorul de păsări — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* *
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina Icoanei, 11 95 44) S Anecdote 
provinciale — 19.

• Mama: DOINA (16 35 38) — I; 
10,45; 12,30; 16,15.
• Acțiunea „Autobuzul* 
(14 12 24) — 9; 11,15: 13.30;
• Dragoste pierdută :
(17 08 58) — 9; 11,15;
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 : 
(35 04 66) — 9: 12.15; 16;
• Zonă periculoasă :
(14 27 14) — 9; 11,15;
18; 20.
• Salamandra: BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9.15; 11; 13,15: 15,15: 17.30: 19,45.
• Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
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REALEGEREA TOVARĂȘULUI NUM CEAUSESCU
IN ÎNALTA FUNCȚIE RE SECRETAR GENERAL AL P. C. R.
- expresia unei depline unităti si adeziuni la poiitica

internă si externă a partidului si siaîului
în piesa din numeroase țări ale lumii continuă să aibă un amplu 

ecou hotăririle de importanță istorică pentru destinele patriei noastre, 
luate de Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, profundele 
semnificații ale realegerii, în deplină unanimitate, a tovarășului Nicolae 
Ceausescu în funcția supremă de secretar general ai partidului.

Sînt puse în lumină, în mod deosebit, deplina unitate de gindire din
tre partid și popor, totala adeziune a comuniștilor români, a întregului 
nostru popor la politica internă și externă a României socialiste, realismul 
și principialitatea politicii externe românești, al cărei făuritor este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, promotor neobosit al idealurilor progresului mul
tilateral al patriei, ale socialismului și păcii, ale făuririi unei lumi mal 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

Sub titlul „Din Rezoluția Congre
sului al XlII-lea al P.C.R. — Pentru 
colaborarea continuă cu țările socia
liste", ziarul cehoslovac „RUDE 
PRAVO" a publicat o relatare, sub
liniind : Congresul a dat o înaltă 
apreciere și a aprobat în unanimi
tate Raportul Comitetului Central cu 
privire la activitatea P.C.R. în pe
rioada dintre Congresul al XII-lea șl 
Congresul al XlII-lea și activitatea 
de viitor a partidului — se arată în 
Rezoluție. Congresul — continuă zia-t 
rul — a adoptat, între altele, orien
tările cuprinse în Raport și în Direc
tive cu privire la participarea tot 
mai activă a României la circuitul 
mondial de valori materiale, la di
viziunea internațională a muncii și 
a subliniat că România va acționa 
cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea 
înțelegerilor privind perfecționarea 
activității C.A.E.R., dezvoltarea 
schimburilor economice și a coope
rării în producție, va participa activ 
la coordonarea planurilor, la specia
lizarea în producție și la activitatea 
de cercetare științifică șl tehnică co
mună.

în partea de politică externă a Re
zoluției se subliniază că Congresul 
a aprobat intru totul activitatea de 
politică externă a Partidului Comu
nist Român și Republicii Socialiste 
România după Congresul al XII-lea 
— se arată în relatare, evidențiin- 
du-se orientarea fermă din Raport 
privind dezvoltarea colaborării și so
lidarității cu toate țările socialiste, 
și, în primul rînd, cu țările vecine. 
In acest cadru, se va acționa pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării cu 
Uniunea Sovietică, pentru întărirea 
prieteniei și solidarității dintre po
poarele și partidele ambelor țări.

Situația internațională actuală este 
deosebit de gravă și reprezintă un 
pericol pentru pacea mondială. De 
aceea, problema fundamentală a 
epocii contemporane este oprirea 
cursei tnarmărilor, și, în primul rind, 
a celei nucleare, trecerea la dezar
mare și asigurarea unei păci trai
nice în lume. P.C.R. va acționa și în 
Viitor pentru dezvoltarea colaborării 
și consolidării unității în cadrul 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, se subliniază în În
cheierea Rezoluției Congresului al 
XlII-lea al P.C.R.

Sub titlul „Rezoluția Congresului 
al XlII-lea al P.C.R.“, ziarul ceho
slovac „MLADA FRONTA" sublinia
ză că această Rezoluție conține o 
analiză profundă a dezvoltării mul
tilaterale a societății românești în 
ultimii cinci ani, în domeniul activi
tății organizatorice, politice și ideo
logice a partidului și în politica ex
ternă. Rezoluția stabilește, totodată, 
sarcinile principale ale partidului și 
ale întregului popor în vederea în
deplinirii obiectivelor celei de-a treia 
etape a Programului partidului.

„Pentru dezvoltarea României" — 
este titlul unui articol publicat de 
ziarul cehoslovac „LIDOVA DEMO- 
KRACIE", în care, informîndu-se 
despre adoptarea Rezoluției Congre
sului al XlII-lea al Partidului Comu
nist Român, se relevă că, într-o pe
rioadă istorică scurtă, România s-a 
transformat într-o țară industrial- 
agrară, cu o industrie puternică, mo
dernă și o agricultură socialistă in 
plină dezvoltare. Sînt menționate, în 
continuare, documentele aprobate de 
Congres, sarcinile privind participa
rea mai activă a României la divi
ziunea internațională a muncii, cola
borarea în cadrul C.A.E.R. și al Tra
tatului de la Varșovia, dezvoltarea 
prieteniei și solidarității cu țările 
socialiste, In primul rînd cu statele 
vecine.

Partidul Comunist Român șl sta
tul român — arată AGENȚIA A.D.N., 
din R.D. Germană — vor acționa 
și în viitor pentru dezvoltarea cola
borării și solidarității cu toate ță
rile socialiste, se relevă în Rezoluția 
Congresului al XlII-lea al P.C.R. 
Totodată, România va dezvolta re
lațiile cu țările nealiniate, precum 
și cu țările capitaliste dezvoltate, pe 
baza coexistenței pașnice. în docu
ment se arată că problema funda
mentală o constituie încetarea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare și 
asigurarea unei păci trainice în 
lume. Se evidențiază necesitatea de 
a se face totul pentru oprirea stațio
nării în Europa a rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune și pen
tru retragerea celor staționate.

Importantele succese obținute în 
toate domeniile vieții sociale — se 
subliniază în relatarea A.D.N. — 
confirmă Încă o dată Justețea poli
ticii P.C.R., după cum menționează 
documentul. în cincinalul 1986—1990 
va fi continuată cu consecvență po
litica de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. 
Premisele hotărîtoare în acest sens 
sînt constituite de dezvoltarea in
tensivă a tuturor ramurilor econo
mice, modernizarea mijloacelor de 
producție șl a structurii producției, 
precum și creșterea calității produ
selor. în agricultură se pune în pri
mul rînd sarcina realizării progra
mului de sporire a recoltelor la hec
tar.

în ce privește sarcinile politico- 
educative ale P.C.R., în Rezoluție se 
evidențiază necesitatea creșterii ni
velului muncii ideologice a tuturor 
organelor și organizațiilor partidului 
și al cunoștințelor teoretice ale ca
drelor de partid, se menționează in 
încheierea relatării.

Cotidianele ungare au consacrat 
spații largi Rezoluției Congresului 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român. „NEPSZABADSAG", organ 
central al C.C. al P.M.S.U., a infor

mat, !ntr-o corespondență din Bucu
rești, despre conținutul Rezoluției, 
subliniind că acest document face 
bilanțul rezultatelor Congresului. 
Congresul a aprobat, în unanimitate, 
domeniile prioritare ale dezvoltării : 
lărgirea bazei energetice și de ma
terii prime, dezvoltarea intensivă a 
economiei, ridicarea nivelului tehnic, 
extinderea irigațiilor și lucrărilor de 
ameliorare a solului, mecanizarea a- 
griculturii. Referindu-se la partea 
din Rezoluție consacrată participării 
României la circuitul mondial de va
lori materiale, în corespondență se 
menționează că România va milita 
neabătut pentru înfăptuirea înțele
gerilor privind perfecționarea activi
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tății C.A.E.R. Corespondența se în
cheie cu mențiunea că forumul co
muniștilor români a aprobat preve
derea, din Raportul C.C. al P.C. Ro
mân, privind dezvoltarea colaborării 
și solidarității cu toate țările socia
liste, în primul rînd cu statele ve
cine.

Ziarul „MAGYAR NEMZET" a 
evidențiat, la rîndul său, că Rezo
luția Congresului atrage atenția a- 
supra faptului că politica destinderii, 
dezarmării și colaborării internațio
nale poate fi menținută și consoli
dată numai prin lupta permanentă 
a forțelor progresiste, antiimperialis- 
te, a popoarelor lumii. Se fac apoi 
referiri la partea din Rezoluție pri
vind relațiile României cu celelalte 
țări socialiste, la faptul că se va ac
ționa și în viitor, cu toată hotărîrea, 
pentru depășirea divergențelor din
tre unele țări socialiste.

Cotidianul „MAGYAR HIRLAP" a 
Înserat referiri privind părțile din 
Rezoluție care prevăd creșterea ro
lului statului în viața economică șl 
socială a țării. De asemenea, zia
rul subliniază că Rezoluția elogiază 
activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl realegerea sa ca secre
tar general al partidului.

Cotidianul cubanez „GRANMA" a 
Informat, într-o relatare, despre 
realegerea în unanimitate a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al P.C.R. și des
pre aprobarea de către Congres a 
Raportului privind activitatea P.C.R. 
între cele două congrese, a planului 
de dezvoltare economico-socială a 
României în cincinalul 1986—1990 și 
a orientărilor de perspectivă pînă 
în anul 2000.

Ziarul „UNEN“, organ de presă al 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, a publicat un articol 
intitulat „Congresul al XlII-lea al
P.C.R.", în care reia extrase largi 
din Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congres. Zia
rul subliniază că, în cei 40 de ani 
de istorie nouă, poporul român, sub 
conducerea P.C.R., a obținut mari 
realizări. Dintr-o țară agrară, 
România a devenit o țară industrial- 
agrară. în 1984, industria României 
a realizat o producție de 100 de ori 
mai mare decît în 1945, fondul mij
loacelor fixe a crescut de 22 de ori, 
au fost create 6 milioane de noi 
locuri de muncă, iar mai bine de 80 
la_ sută din totalul populației țării 
trăiește în locuințe noi. In continua
re, cu ajutorul cifrelor concrete, sint 
reliefate realizările importante obți
nute de industriile ușoară, energeti
că, constructoare de mașini, chimică, 
metalurgică și de agricultură. Aceste 
realizări — se apreciază în articol
— au fost posibile datorită măsu
rilor luate pentru dezvoltarea tutu
ror ramurilor economiei naționale.

în continuare sint reliefate ritmu
rile înalte de creștere ce le vor avea 
în cincinalul 1986—1990 industria chi
mică, construcțiile de mașini, agri
cultura. Aprecieri elogioase se fac
— prin intermediul cifrelor — și la 
componența și activitatea politico- 
organizatorică a P.C.R. De asemenea, 
se fac referiri la modul de pregătire 
ideologică a cadrelor partidului nos
tru, la promovarea mai fermă a nou
lui, a criticii și autocriticii etc.

Jn continuare sint evidențiate apre
cierile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind problematica internațională : 
realizarea dezarmării generale și to
tale, în primul rînd a dezarmării nu
cleare, crearea de zone denucleariza- 
te, de pace și colaborare în Balcani, 
în alte regiuni din Europa și din 
lume, creșterea rolului O.N.U., rezol
varea tuturor conflictelor pe cale 
pașnică. Sînt puse în lumină subli
nierile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
potrivit cărora conducătorii de stat și 
de guvern au o mare răspundere 
față de viața omenirii de astăzi. Este 
evidențiată încrederea că mișcarea 
internațională de pace poate preveni 
războiul nuclear. Totodată, sînt rele
vate pe larg poziția P.C.R., a 
României privind colaborarea cu toa
te țările socialiste, cu vecinii săi, 
normalizarea relațiilor dintre China 
și U.R.S.S., China și Vietnam. Este 
subliniată aprecierea din Raport po
trivit căreia solidaritatea, unitatea și 
colaborarea dintre țările socialiste 
reprezintă un factor de importanță 
deosebită pentru construcția socialis
tă din fiecare țară, pentru creșterea 
prestigiului și forței socialismului în 
lume. Este subliniată, apoi, hotărîrea 
P.C.R. de a dezvolta și în continuare 
colaborarea sa cu toate partidele co
muniste șl muncitorești.

Organul de presă al Partidului 
Congolez al Muncii, „ETUMBA", in
formează cititorii despre lucrările 
Congresului și realegerea în unani
mitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al P.C.R., într-un articol inti
tulat „Al XlII-lea Congres al P.C.R. î 
Congresul calității". Se relevă impor
tanța excepțională a acestui eveni
ment în viața economico-socială a 
României prin bilanțul și analiza 
realistă a rezultatelor obținute în ul
timii cinci ani. Ziarul congolez a- 
preciază că rezultatele obținute se 
datoresc faptului că, între congresele 
al XII-lea șl al XlII-lea, partidul, 
sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a soluționat numeroase 
probleme complexe, lichidînd astfel 
unele contradicții apărute în dezvol
tarea economiei naționale și depă
șind dificultățile determinate de cri
za economică mondială.

P.C.R. reafirmă politica sa de pace 
și înțelegere și hotărîrea de a co
labora cu toate statele lumii, în do
rința de a conduce țara pe noi trepte 
superioare de dezvoltare — se subli
niază în articolul „Congresul al 
XlII-lea al P.C.R. reafirmă politica 

de pace a României", consacrat de 
ziarul mexican „EL DIA" Rezoluției 
Congresului al XlII-lea al P.C.R.

Toate marile ziare și RADIOTELE- 
VIZIUNEA DIN COLUMBIA au in
format pe larg despre lucrările Con
gresului al XlII-lea al P.C.R., un 
loc central ocupîndu-1 relatările pri
vind realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al partidului. Ast
fel, ziarul „IJL TIEMPO" subliniază 
că președintele Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul de două decenii al 
României independente, a fost reales 
de către Congresul al XlII-lea al 
P.C.R. în funcția de secretar general 
al partidului. Ziarul arată că reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
consolidează poziția României pe 
plan mondial. Ziarul „LA REPU
BLICA" a reliefat faptul că delegații 
la Congresul al XlII-lea al P.C.R. 
au reales pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului, a 
unei națiuni angajate Intr-o dezvol
tare economico-socială deplină și în 
depășirea tuturor dificultăților create 
de criza economică mondială. Ambele 
cotidiane au ilustrat relatările cu por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Ziarele și RADIOTELEVIZIUNEA 
DIN MAROC au informat des
pre realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al P.C.R. Relatînd despre înche-

„România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu acționează consecvent 
pentru împlinirea aspirațiilor de pace și progres ale tineretului de pretutindeni"

Mesajul președintelui NICOLAE CEAUȘESCU adresat participanților la 
seminarul internațional „Tineretul ți dezvoltarea", ale cărui lucrări se des
fășoară în aceste zile la Brașov, are un profund ecou în rîndul repre
zentanților la această importantă manifestare, organizată în perspectiva 
Anului Internațional al Tineretului (A.I.T.). In spiritul înaltelor idealuri care 
au animat lucrările recentului Congres al P.C.R., al documentelor adoptate 
de forumul comuniștilor români, îndemnurile, demersurile și inițiativele to
varășului Nicolae Ceaușescu, adresate tuturor popoarelor, tinerei generații 
de pretutindeni de a-și mobiliza toate forțele în vederea salvgardării pă
cii, eliminării subdezvoltării, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră, constituie o bogată sursă de idei și acțiuni care se regă
sesc într-o formă sau alta în luările de cuvînt ale vorbitorilor, în opiniile 
participanților la dezbateri.

„0 concepție generoasă, 
realistă, izvorîtă din grija 
pentru soarta tineretului"

ERNESTO OTTONE, din partea Se
cretariatului Executiv al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretului :

„Doresc în primul rînd să relev 
contribuția de însemnătate deosebită 
pe care o aduce la reușita seminaru
lui „Tineretul și dezvoltarea" Mesa
jul cu care ne-a onorat președintele 
Nicolae Ceaușescu. Bogat în idei, 
acest document conține valoroase 
reflecții asupra situației tinerei ge
nerații în lumea contemporană, mă
suri concrete de natură să potențeze 
participarea tineretului la reglemen
tarea problemelor cu care se con
fruntă omenirea și care afectează 
grav destinul tinerilor de pretutin
deni. în acest context, îmi face o 
deosebită plăcere să subliniez că Me
sajul președintelui Nicolae Ceaușescu 
se înscrie pe linia numeroaselor ini
țiative ale României pe plan inter
național, la Organizația Națiunilor 
Unite, UNESCO, în alte foruri, ini
țiative care, bucurîndu-se de un ecou 
favorabil, aveau să ducă la procla
marea de către Adunarea Generală a 
O.N.U. a anului 1985 ca An Interna
țional al Tineretului. Dealtfel, dez
baterile în problematica tinerei ge
nerații, care se desfășoară la scară 
mondială pentru prima oară și care 
au ca scop trasarea unei perspective 
asupra statutului și rolului tineretu
lui contemporan, este rodul preocu
părilor perseverente ale României. 
Faptul că pînă în prezent au fost 
create în 125 țări comitete naționale 
sau de coordonare a pregătirilor 
pentru marcarea A.I.T. este o dovadă 
în plus a unanimei aprecieri de care 
se bucură inițiativa României privind 

ierea Congresului al XlII-lea al 
P.C.R., ziarul „AL BAYANE" a evi
dențiat realegerea, în unanimitate, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția supremă de partid, însemnă
tatea documentelor adoptate de fo
rumul comuniștilor români privind 
dezvoltarea economică și socială a 
României în cincinalul 1986—1990 și 
orientările de perspectivă privind 
dezvoltarea economico-socială a 
României pînă în anul 2000. Ziarul a 
publicat, de asemenea, textul cuvîn- 
tării rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la încheierea lucrărilor 
Congresului.

Presa filipineză — „BULLETIN 
TODAY" și „THE TIMES JOURNAL", 
care apar la Manila — a informat 
despre lucrările Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român, 
în relatări este relevată în mod de
osebit realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
nerai al partidului, punîndu-se în 
lumină aportul său de excepție la 
dezvoltarea României. Sînt puse în 
evidență, de asemenea, politica de 
pace a României, apelul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresat S.U.A. și 
U.R.S.S. de a relua negocierile asu
pra armamentelor nucleare, de a se 
opri amplasarea de noi rachete nu
cleare în Europa, de a se elimina 
cele existente.

Ziarele pakistaneze „THE PAKIS
TAN TIMES" și „THE MUSLIM" 
au informat despre încheierea lu
crărilor Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român și des
pre realegerea, în unanimitate, a to
varășului Nicolae Ceaușescu . în 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român. TELEVI
ZIUNEA PAKISTANEZA a anunțat, 
în cadrul buletinului de știri in lim
ba urdu, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român. Anunțarea acestei știri 
a fost însorită de portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Buletinul Agenției naționale de știri 
zimbabweene ZIANA a subliniat 
că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Înalta funcție de se
cretar general al P.C.R. reprezintă 
un act. de voință al întregului partid 
și popor, relevînd că aceasta este o 
recunoaștere a meritelor incontesta
bile și a contribuției hotărîtoare pe 
care secretarul general al partidului 
nostru a avut-o în elaborarea și în
făptuirea strategiei care a făcut ca 
România să parcurgă, într-o perioa
dă relativ scurtă, de numai 20 de 
ani, etape istorice întregi pe calea 
progresului și dezvoltării multilate
rale.

POSTURILE DE RADIO DIN ZIM
BABWE au difuzat știri despre 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu In Înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, scoțînd în evidență 
unanimitatea cu care delegații la 
Congresul al XlII-lea au adoptat a- 
ceastă hotărîre.

(Agerpres)

proclamarea unul asemenea eveni
ment. Aș dori să adaug că stăruințele 
țării dumneavoastră, ale șefului sta
tului, român privind tineretul se în
temeiază pe o concepție realistă.

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII" ÎN RÎNDUL PARTICIPANȚILOR 
LA SEMINARUL INTERNAȚIONAL „TINERETUL Șl DEZVOLTAREA"

care nu se limitează la o situație 
conjuncturală, ci privește Împlinirea 
aspirațiilor generației tinere pe o pe
rioadă îndelungată în strînsă depen
dență cu asigurarea păcii, indepen
denței și progresului tuturor po
poarelor.

Seminarul la care particip, circum- 
scriindu-se unor asemenea preocu
pări, abordează o temă deosebit de 
importantă, aflată într-un raport di
rect cauzal : tineretul—dezvoltarea. 
Modul cum decurg lucrările ne face 
deja să afirmăm că reuniunea de la 
Brașov va rămîne ca un moment de 
referință In agenda Anului Interna
țional al Tineretului".

„Mesajul președintelui 
României — vibrant apel 
la pace și colaborare"

JESPER MORCH, din partea Fon
dului Națiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF) :

„Sint profund Impresionat de con
ținutul Mesajului pe care președin
tele Nicolae Ceaușescu l-a adresat 
participanților la seminarul „Tine
retul și dezvoltarea". Doresc să subli-

BUDAPESTA

Convorbiri ungaro-cehoslovace
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — 

Comunicatul de presă difuzat de 
agențiile M.T.I. și C.T.K. privind 
convorbirile dintre Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C.C., președintele R.S. Ce
hoslovace, care a efectuat o vizită 
la Budapesta, evidențiază dorința 
celor două părți de a extinde și 
adinei relațiile bilaterale pe multiple

„Declarația de la Aspen“ 
privind promovarea unei atmosfere de colaborare și încredere 

stateîntre
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

31 de personalități politice occiden
tale — între care foști șefi de gu
vern și miniștri de externe — au dat 
publicității, la New York, „Decla
rația de la Aspen". Documentul, ce 
poartă numele institutului interna
țional de studii umanitare care a 
promovat inițiativa, consemnează 
necesitatea unui dialog constructiv 
între Est și Vest în vederea destin
derii încordării internaționale, înce
tării cursei înarmărilor și instaură
rii unei atmosfere de încredere și 
colaborare între state. Semnatarii 
declarației se pronunță pentru pro
movarea unei noi politici „de an-

0 nouă rundă de convorbiri pentru soluționarea 
pe cale pașnică a problemei cipriote

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— Noi întrevederi separate au 
avut loc lâ sediul din New York 
al Națiunilor Unite între secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, președintele Ciprului, Spy
ros Kyprianou, și, respectiv, liderul

ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 28 (Agerpres). — Miercuri 

s-a desfășurat la Beirut ședința săp- 
tăminală a guvernului libanez de 
uniune națională, în cadrul căreia a 
fost examinată situația internă, în 
contextul continuării ocupării zonei 
de sud a țării de către trupele israe- 
liene. După cum a subliniat într-o 
declarație făcută la încheierea dez
baterilor primul ministru libanez, 
Rashid Karame, Libanul cere retra
gerea completă a trupelor israeliene 
din zonele ocupate și respinge orice 
condiții ce afectează suveranitatea 
sa. Premierul libanez și-a exprimat, 
pe de altă parte, satisfacția față de 
modul in care se înfăptuiește planul 
de securitate la Beirut.

In favoarea adoptării de măsuri care să ducă 
la reglementarea situației din Salvador

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— într-un raport prezentat in ca
drul Consiliului Economic și Social 
al O.N.U. se propune „adoptarea de 
măsuri de natură să ducă Ia înce
tarea războiului civil din Salvador 
printr-un dialog deschis între gu
vern și forțele insurgente", reunite 
în cadrul Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) — Frontul Democratic
Revoluționar (F.D.R.) — transmite 
agenția Prensa Latina.

Raportul afirmă că „violările la 
adresa dreptului la viață au spo- 

niez modul cu totul deosebit, original 
în care șeful statului român ne-a 
prezentat legătura între cele trei 
teme care constituie deviza A.I.T. : 
„Participare — Dezvoltare — Pace". 
După cum se știe, într-o lume com
plexă, cu numeroase probleme grave, 
tineretul este afectat de o seamă de 
fenomene cum sînt șomajul, analfa
betismul, subdezvoltarea, lipsa unei 
perspective sociale. Pe bună drep
tate, sublinia președintele Nicolae 
Ceaușescu, toate aceste probleme și 
fenomene nu pot fi soluționate în 
mod pozitiv decît în condițiile unei 
păci trainice. Pacea este condiția 
fără de care nici una din celelalte 
aspirații nu pot fi împlinite. Subli
niind importanta unor asemenea idei, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
evidențiat, totodată, necesitatea unor 

eforturi din partea tuturor statelor, a 
organizațiilor internaționale, a facto
rilor de decizie pentru a spori con
tribuția tinerei generații la făurirea 
unui climat de pace și înțelegere, la 
generalizarea unei noi stări de spirit 
privind politicile de tineret, pentru a 
garanta dezvoltarea armonioasă a 
tinerelor generații, în primul rînd 
prin eliminarea amenințării unui 
război atomic distrugător. Din acest 
punct de vedere, din cite cunosc. 
România constituie o pildă privind 
responsabilitatea cu care acționează 
pentru a asigura tineretului cele mai 
largi posibilități de afirmare în viața 
politică, economică, socială și cultu
rală.

Participarea la seminar, o iniția
tivă deosebită in contextul pregătiri
lor pentru A.I.T., oferă un minunat 
prilej de a asculta opinii șl expe
riențe inspirate din activitatea nu
meroaselor organizații naționale și 
internaționale prezente la Brașov. 
Nu încape îndoială că la încheierea 
seminarului se vor degaja idei și 
propuneri care vor fi incluse în 
programele organizațiilor și organis
melor cu preocupări în domeniul ti
neretului". 

planuri. Au fost abordate unele pro
bleme internaționale actuale și ale 
mișcării comuniste și muncitorești. 
Cele două părți, precizează comuni
catul, au salutat înțelegerea privind 
viitoarea intilnire dintre miniștrii de 
externe ai Uniunii Sovietice și 
S.U.A., exprimîndu-și speranța că 
aceasta va prilejui crearea unei 
baze pentru tratative vizînd redu
cerea reală a cursei înarmărilor.

gajare fermă" în scopul evitării 
unui război nuclear, politică ce ar 
trebui să se caracterizeze printr-o 
„intensificare semnificativă a con
tactelor constructive între Est și 
Vest în toate domeniile". De ase
menea, declarația recomandă extin
derea schimburilor comerciale intre 
Est și Vest și găsirea unor căi de 
reducere a confruntărilor în țările 
„lumii a treia". Numai bunăvoința 
și clarviziunea pot conferi șefilor 
de stat posibilitatea de a asigura 
pacea și securitatea popoarelor lor, 
condiții esențiale pentru progresul 
material și spiritual al acestora — 
se subliniază in declarație.

comunității cipriote turce, Rauf 
Denktaș.

Această nouă rundă de convorbiri 
Indirecte a început luni si are scopul 
— asemenea celorlalte două care au 
precedat-o — să degaje liniile de 
bază ale unei soluționări pașnice a 
problemei cipriote.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). 
— In cadrul unei declarații făcute 
la sediul Națiunilor Unite din New 
York, președintele Comitetului 
O.N.U. pentru exercitarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian, Massamba Sarre (Senegal), 
s-a pronunțat pentru convocarea 
unei conferințe internaționale in 
vederea reglementării situației din 
Orientul Mijlociu. Criza din aceas
tă regiune — a precizat el — nu 
poate fi soluționată fără rezolvarea 
problemei palestiniene, o modalita
te în această direcție constituind-o 
o conferință internațională.

rit în Salvador, ca urmare a asa
sinatelor politice, a persistenței 
bombardamentelor și a altor atacuri 
din partea forțeloi- armate ale re
gimului, care se soldează cu morți 
in rîndurile populației civile necom
batante".

în ceea ce privește drepturile e- 
conomice, sociale și culturale, ra
portul apreciază că situația gene
rală continuă să se deterioreze față 
de anii anteriori, datorită, între alte 
cauze, situației de război și violen
ței generalizate pe care le traver
sează Salvadorul.

„Schimburi rodnice de idei, 
conlucrare pe baza stimei 

și respectului reciproc"
ZHOU SONGBAI, adjunct al țelu

lui Departamentului Internațional al 
Federației Tineretului din întreaga 
Chină :

„în opinia delegației chineze, 
Mesajul adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu constituie o nouă 
și elocventă expresie a importanței 
deosebite pe care România socialistă 
o acordă participării tot mai active 
a tineretului contemporan la viața 
națională și internațională, la 
apărarea păcii ți edificarea unei so
cietăți mai bune. Mesajul exprimă 

sentimentele de solidaritate interna
țională cu forțele progresiste, ani
mate de voința de pace, colaborare 
și înțelegere pentru a asigura gene
rațiilor prezente și viitoare condiții 
propice de dezvoltare și împlinire. 
Mulțumind din inimă pentru Mesaj, 
apreciez acest fapt ca o contribuție 
deosebită la succesul reuniunii noas
tre. Mă bucur că atmosfera din ca
drul seminarului este prielnică unor 
dezbateri rodnice, că participanții 
manifestă dorința de conlucrare pe 
baza stimei și respectului reciproc.

într-un cadru mai larg doresc să 
subliniez bunele raporturi statornici
te între tineretul român și tineretul 
chinez. Intre organizațiile noastre de 
tineret, raporturi întemeiate pe în
țelegerile convenite Intre Partidul 
Comunist Chinez și Partidul Comu
nist Român, Intre tovarășii Hu 
Yaobang și Nicolae Ceaușescu. Am 
venit la seminar cu dorința de 
a învăța din experiența altor organi
zații de tineret, a celor din Româ
nia. Cred în acest sens că seminarul 
își îndeplinește menirea de a fi un 
factor generator de idei în perspec
tiva Anului Internațional al Tinere
tului".

1-----------------1
I AGENȚIILE | 
I DE PRESĂl
I TRANSMIT: I

SESIUNE. La Moscova s-au In- I 
cheiat lucrările sesiunii Sovietului

I Suprem al U.R.S.S. Deputății foru- I 
I lui legislativ suprem al Uniunii So- | 

vietice au adoptat proiectele planu- 
. lui și bugetului de stat ale U.R.S.S. , 

pe anul 1985.
LA SOFIA s-au desfășurat lu- 

I crările seșiunii Adunării Populare I 
| a R.P. Bulgaria, care a aprobat | 

proiectele planului de stat și I bugetului pe anul 1985, relatează i 
agenția B.T.A.

ȘEDINȚA. La Varșovia a avut loc . 
ședința Biroului Politic al C.C. al

I P.M.U.P. consacrată examinării I 
problemelor politico-sociale și si-

Ituației economice din țară — trans- | 
mite agenția P.A.P. O atenție deo
sebită a fost acordată menținerii 1 

. ritmului înalt al producției inregis- . 
trat în ultimele săptămini ale a-

I cestui an, precum și pregătirii celei • 
de-a 18-a plenare a C.C. al

I P.M.U.P., care va examina proble- I 
me legate de realizarea planului de | 
dezvoltare a economiei naționale

i pe anul 1985. i
* LA 27 NOIEMBRIE, un avion de ■ 1 recunoaștere american de tipul

„SR-71" pentru zboruri la mare al- I 
titudine și de mare viteză a- pă- | 
truns in două rînduri în spațiul ae- 

Irian al R.P.D. Coreene, în zona a- i 
pelor teritoriale la est de Kosong I 
și la sud de Peninsula Kangryong, 1 

■ intreprinzînd acțiuni de spionaj , 
| împotriva R.P.D. Coreene — anun

ță A.C.T.C. Partea nord-coreeană 
Iln Comisia militară de armistițiu ■ 

pentru Coreea a protestat pe lingă 
partea americană, cerînd să se ia 

I măsuri împotriva repetării unor a- i
semenea acțiuni.

I PLENARA. La Dusseldorf a avut. 
toc o plenară a conducerii P.C; I 
German consacrată situației inter-

Ine din R.F. Germania. Herbert, 
Mies, președintele P.C.G., a pre
zentat un raport. 1

COMUNICATUL COMUN dat I 
• publicității, la Bruxelles, la înche- I 
I ierea convorbirilor între miniștrii 

de externe ai Marii Britanii și Spa- ! 
niei afirmă că, „înainte de 1 fe- ■ 

Ibruarie 1985, guvernele celor două 
țări vor aplica simultan și în toate 
prevederile sale Declarația de la > 

I Lisabona din aprilie 1980, care a
pus bazele negocierilor în diferen- I 
dul asupra Gibraltarului" — trans- * 

I mite agenția I.P.S. .
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VIZITA. Președintele Franței, I 
I Francois Mitterrand, și-a închpiat

miercuri vizita oficială intre- I 
prinsă la Damasc, unde a avut I 

I convorbiri cu președintele Siriei,
Hafez Al-Assad. în cadrul unei I 
conferințe de presă comune, șeful 1 I statului francez a declarat că în
trevederile cu președintele Siriei I 
au permis un amplu schimb de • I vederi care a îndreptat relațiile
dintre cele două țări intr-o direc- I 
ție pozitivă. La rindul său, pre- * I ședințele Siriei a apreciat că dis
cuțiile purtate vor facilita o coo
perare bilaterală mai bună în vii- '

„Contribuție substanțială 
la reușita pregătirilor 

pentru R.I.T."
IKKEN AISSA, membru al Comite

tului consultativ al O.N.U. pentru 
A.I.T., director in Ministerul Tinere
tului ți Sporturilor din Maroc :

„Mesajul adresat de președintele 
Nicolae Ceaușescu m-a impresionat 
în mod deosebit. în el sînt ridicate 
probleme care frămîntă lumea con
temporană și ale căror soluții se 
impun a fi căutate prin eforturi co
mune, prin acțiunea responsabilă a 
tuturor oamenilor de stat, a tuturor 
popoarelor. Deși adresat unei reu
niuni de tineret, Mesajul președinte
lui României evocă, intr-o manieră 
sintetică, dialectică, aspecte ce pre
ocupă întreaga umanitate. Este vor
ba de situația gravă din raporturile 
internaționale, de efectele dramatice 
ale cursei înarmărilor, ale crizei eco
nomice mondiale, de adîncirea deca
lajelor dintre țările bogate și cele 
sărace. Aș dori să relev, în mod deo
sebit, stringenta actualitate a unor 
probleme menționate in Mesaj, care 
vizează situația alarmantă din state
le în curs de dezvoltare. Și de aceas
tă dată, prin poziția sa principială, 
președintele României și-a exprimat 
solidaritatea cu aspirațiile legitime 
ale popoarelor din țările în curs de 
dezvoltare,

Permiteți-mi să evoc particulari
tatea strădaniilor românești pe plan 
internațional, pentru a crea genera
țiilor viitoare un climat de pace, 
colaborare și înțelegere. Acest fapt 
remarcabil țin să-1 subliniez prin 
prisma inițiativelor permanente ale 
României, atît cu prilejul proclamă
rii A.I.T., cît și al pregătirilor pen
tru marcarea corespunzătoare a eve
nimentului din 1985. Ca membru al 
Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru A.I.T., doresc, pe această 
cale, să remarc contribuția substan
țială a președintelui comitetului, 
Nicu Ceaușescu, la deplina reușită 
a celor trei reuniuni organizate la 
Viena, reuniuni care au impulsionat 
preocupările privind soarta tinere
tului, ale căror documente au fost 
apreciate la înalta lor valoare de că
tre Adunarea Generală a O.N.U.".

Anchetă realizată de 
Ioan T1MOFTE
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