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SI PRACTICĂ RELIEFATE DE CONGRESUL AL XIII-LEA AL PARTIDULUI

PENTRU ÎNFĂPTUIREA OBIECTIVELOR 

CONGRESULUI AL XIII-LEA

CONȘTIINȚA ÎNAINTATĂ, REVOLUȚIONARĂ
- forță motrice a progresului multilateral al patriei

- puternică mobilizare a tuturor oamenilor muncii

PREOCUPAREA IMEDIATA — ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE ACEST AN
Au îndeplinit planulMagistralul Raport pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, l-a prezentat în fața Congresului al XIII-lea, document bogat în idei, teze și orientări programatice de însemnătate fundamentală pentru prezentul și viitorul României, cuprinde într-o imagine complexă și limpede întreaga problematică a dezvoltării econo- mico-sociale a patriei noastre. Din ampla înfățișare a impresionantelor înfăptuiri ale poporului român, sub conducerea partidului, în cei 40 de ani ai libertății patriei, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX- lea, se conturează tabloul României de azi, o țară industrial- agrară cu o industrie puternică și cu o agricultură socialistă în plin \ proces de dezvoltare. Față de 1945, producția industrială a țării este, în a- cesț an, de peste o sută de ori mai mare, iar cea a- gricolă înregistrează o creștere de aproape șapte ori. Produsul social a sporit de 28 de ori, venitul național de 32 de ori — asigurind baza trainică a bunăstării materiale și spirituale, a întregului popor. Ca să ajungem aici, la acest rodnic bilanț, a fost nevoie de ani și ani de muncă titanică. Și a fost nevoie de ani și ani de învățătură. Milioane de oameni au muncit și au invățat cu rivnă, pentru a putea răspunde înaltelor cerințe ale unei economii moderne. Gîndirea lor, munca lor pentru țară au fost și sînt puternic dinamizate de o concepție inaintată, revoluționară — concepția despre lume și viață a partidului nostru comunist.Toate marile înfăptuiri din a- cești ani reflectă concepția superioară, de esență revoluționară, a secretarului general al partidului, potrivit căreia progresul pa

triei nu se poate asigura numai printr-o preocupare exclusivă pentru creșterea economică, fiind nevoie totodată de intensificarea eforturilor pentru perfecționarea activității ideologice și politico- educative, pentru dezvoltarea unei conștiințe înaintate, revoluționare, pe deplin corespunzătoare structurii și dinamismului societății noastre socialiste. Dacă, azi, România se mîndrește cu o industrie modernă, cu o agricultură
„La baza întregii activități politico-educative trebuie 

să stea programul ideologic al partidului, adoptat de Ple
nara Comitetului Central din iunie 1982 și aprobat de Confe
rința Națională a partidului. Avînd în vedere orientările de 
largă perspectivă, teoretice și practice, ale acestui program, 
consider necesar ca el să fie însușit de Congresul partidului 
și să devină o parte integrantă a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism a României".

NICOLAE CEAUȘESCU

înaintată, cu edificii impunătoare, ce înscriu in memoria timpului marile prefaceri înnoitoare din acești ani glorioși ai unei noi istorii, este cert că toate aceste înfăptuiri nu conferă numai cadrul în care se construiește un om nou, ci sint și dependente de această construcție proprie societății socialiste.Orientările, tezele, indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională, la Plenara din iunie 1982, la Consfătuirea de la Mangalia sînt menite să asigure dezvoltarea unei conștiințe inaintate, revoluționare, să dinamizeze și să îmbunătățească substanțial activitatea de formare a omului nou. Datorită acestor preocupări stăruitoare, a sporit contribuția activității de propagandă la popularizarea convingătoare a obiecti

velor prezente și de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a patriei, la mobilizarea tuturor oamenilor muncii în vederea îndeplinirii sarcinilor Ce le revin din programele elaborate de partid cu privire la valorificarea superioară a resurselor energetice și de materii prime, la îmbunătățirea calității produselor și creșterea productivității muncii, la dezvoltarea proprietății comune a întregului popor. în același timp, s-a 

intensificat preocuparea cercetării în domeniul științelor sociale pentru abordarea aprofundată, multilaterală a fenomenelor actuale generate de dezvoltarea societății românești pe calea socialismului, ca și a multiplelor transformări și mutații de ordin politic, economic, social pe care le cunoaște lumea de azi.Strălucită sinteză a orientărilor înnoitoare, revoluționare privind rolul conștiinței în asigurarea progresului multilateral al societății, Raportul prezentat Congresului al XIII-lea al partidului — congres ce se înscrie ca un' eveniment politic de însemnătate fundamentală în viața patriei noastre — prefigurează tabloul impresionant al României de miine. Desigur, înfăptuirea prevederilor stabilite de partid pentru următorii 15 ani, pină la finele actualului secol — între care se 

înscriu creșterea de 2,1—2,4 ori a producției industriale în condițiile realizării unor produse la cel mai înalt nivel mondial, sporirea de două ori a producției agricole și asigurarea unui venit național de 2,3—2,6 ori mai mare față de anul 1985 — face necesară intensificarea eforturilor pentru introducerea progresului tehnic, pentru dotarea industriei, a agriculturii, a întregii economii naționale cu utilaje perfecționate, pentru extinderea și generalizarea tehnologiilor moderne, a automatizării, electronizării și robotizării proceselor de producție. Dar *b  puternică afirmare a revoluției teh- nico-științifice la nivelul intregii societăți presupune și înfăptuirea unei profunde revoluții în gindire. Rolul activ și transformator al gîndirii și acțiunii revoluționare este conceput, în Raportul secretarului general al partidului, ca o componentă definitorie a procesului de dezvoltare econOmico- socială multilaterală a patriei.Relevant, in acest sens, este rolul deosebit de important ce revine conștiinței socialiste revoluționare in opera de infăptuire a, ți.oiî ^.tape de dezvoltare socialistă multilaterală a patriei și înaintare spre comunism. Se reliefează cu strălucire în Raport viziunea realistă a tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra necesității dezvoltării în continuare a conștiinței înaintate, revoluționare a oamenilor muncii, ca și asupra complexității deosebite a acestui proces. Din această perspectivă, ideile, concepțiile revoluționare, atitudinea revoluționară in muncă, in viață se afirmă ca o puternică forță transformatoare,
Adrian VASIIJESCU

(Continuare în pag. a Il-a»

anual
20 DE UNITATI ECONOMICE 

DIN JUDEȚUL DOLJRăspunzînd înflăcăratelor chemări și îndemnuri ale secretarului general al partidului adresate de la inalta tribună a Congresului al XIII-lea al partidului nostru, oamenii muncii din industria Doljului — județ care in perioada 1965—1984 a beneficiat de un volum de investiții de aproape 100 miliarde de lei — obțin noi succese în intrecerea socialistă. Prin aplicarea unor tehnologii perfecționate, prin înnoirea producției și creșterea mai accentuată a productivității muncii, colectivele din 20 de unități economice au raportat îndeplinirea planului pe 1984 la indicatorul producție-marfă industrială. S-a creat astfel posibilitatea ca pină la finele anului să se realizeze o producție suplimentară in valoare de peste 270 milioane lei. (Nicolae Băbălău, corespondentul „Scînteii"). ’
15 UNITĂȚI ECONOMICE 

DIN SECTORUL 2 AL CAPITALEIAmplu mobilizați de hotărîrile adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului. Oamenii muncii din țara noastră înregistrează noi și importante succese în înfăptuirea sarcinilor de plan, în creșterea calității produselor, sporirea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale și ridicarea pe această cale a eficienței întregii activități.Astfel. 15 unități economice din sectorul 2 al Capitalei, printre care întreprinderile „Neferal". . „Sinto- farm“ și Institutul de cercetări pentru componente electronice Bănea- sa, au anunțat îndeplinirea planului la producția-marfă pe întregul an. Acest succes va permite colectivelor unităților amintite să realizeze o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 210 milioane lei.
PRAHOVA : Creșteri 

însemnate 
ale productivității munciiIn dorința de a încheia acest an cu rezultate economice dintre cele mai bune, așa cum indica toVarâ-

Harnicul colectiv al întreprinderii de fibre sintetice „Melana" din Bo
toșani a obținut în acest an rezultate deosebite în producție, situîndu-se 
printre fruntașii în întrecere din această ramură. în imagine, aspect de 

muncă din secția bobinat fibreșui Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor Congresului al XIII-lea al partidului, colectivele industriale din județul Prahova sînt puternic mobilizate pentru aplicarea unor noi tehnologii de fabricație, pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii. La acest important indicator s-a înregistrat, de la începutul anului și pină in prezent, un plus de peste 7 400 de lei pe fiecare om al muncit. Aceasta rt permis industriei prahovene să realizeze in a- cest an o producție-marfă suplimentară în valoare de 1,7 miliarde de lei, concretizată în produse petroliere și petrochimice, utilaj petrolier, chimic și tehnologic, rulmenți grei, mașini-unelte, pompe de injecție, piese de schimb, anvelope, cărbune energetic, oțel brut, cherestea, stofe și altele. Cu cele mai bune rezultate se înscriu întreprinderea „1 Mai“ Ploiești, combinatele petrochimice Teleajen și Brazi, rafinăriile „Vega“ și „Ploiești-Sud“, întreprinderea de anvelope „Victoria" Florești și întreprinderea de mecanică fină Sinaia. (Constantin Căpraru, corespondentul „Scînteii").

BISTRIȚA-NASĂUD :
Producție fizică 
peste prevederiOamenii muncii din industria județului Bistrița-Năsăud, folosind mai bine capacitățile de producție și timpul de muncă, au reușit să depășească pină in pre?ent la 46 principale produse necesare economiei naționale nivelurile stabilite prin plan. Minerii din Rodna, constructorii de mașini, electroniștii, textiliștii din Bistrița, metalurgiștii din Beclean și alte colective muncitorești au livrat suplimentar de Ia începutul anului și pină in prezent 324 tone plumb în concentrate, 32 615 tone oțel-beton, produse ale industriei electrotehnice în valoare de peste 57 milioane lei, produse de mecanică fină, optică, echipamente hidropneumatice in valoare de peste 31,5 milioane lei și alte însemnate cantități de caolin, cabluri și conductori electrici, confecții și elemente, din mase plastice. (Gheorghe Crișan, corespondentul „Scînteii").

Număr sporit de 
apartamente pentru 

oamenii muncii• Lucrătorii Trustului antrepriză generală de construcții- montaj Mureș au obținut realizări de seamă in intrecerea socialistă. Astfel, in perioada care a trecut 'din acest an, ei au predat „la cheie" peste 2 000 de apartamente, mai mult cu a- proape 300 față de prevederile planului. Aceasta face ca numărul apartamentelor puse la dispoziția oamenilor muncii mureșeni, in perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea la Congresul al XIII-lea ale partidului, să însumeze aproape 13 000. De remarcat că, prin utilizarea pe scară largă a unor materiale de construcții locale, instituirea unei discipline ferme la fiecare loc de muncă și utilizarea rațională a energiei și combustibilului, constructorii mureșeni au economisit, in perioada menționată; 5 000 tone ciment, 410 tone oțel, 760 000 kWh energie electrică, precurm și alte materii prime și materiale. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").• De la începutul anului și pină acum, oamenii muncii din cadrul Trustului de antrepriză generală de construcț'ii-montaj Galați au predat beneficiarilor 200 de apartamente peste prevederile de plan. De-a lungul anilor, constructorii gălățeni au acumulat o bogată experiență, pe baza căreia și-au realizat în bune condiții sarcinile tot mai mari. Din cele 82 000 apartamente ridicate in anii edificării socialismului, circa 70 000 au fost construite după Congresul al IX-lea al partidului. Cele mai multe locuințe au fost construite in municipiile Galați și Tecuci. Dealtfel, in orașul Galați circa 80 la sută din populație locuiește in case noi. Un număr însemnat de blocuri și case proprietate personală s-au construit, de asemenea, in orașele Berești și Tg. Bujor, precum și in numeroase localități rurale.Potrivit prevederilor, la finele cincinalului 1986—1990, ca urmare a aplicării in practică a hotăririlor celui de-al XIII-lea Congres al partidului privind creșterea nivelului de trai și a calității vieții, in municipiul Galați se vor mai construi alte 17 000 noi apartamente, un spital de pediatrie, mai multe dispensare și școli totalizind 64 săli de clasă.

Municipiul Pitești, ca și toate localitățile patriei, impresionează prin frumoasele și modernele sale construcții

de boabe degriu — un gram ; o piine — 15’000 de boabe : pentru fiecare bob. ca să ajungă făină, călătoria înseamnă 27 de kilometri, de la prima sfări-mare pină la particula de 2 microni, nu mai vorbim de calea de la brazdă lasiloz. Chiar dacă se maiscurtează traseele intermediare, El, bobul de griu, se vrea mărunțit. sortat si iar mărunțit și vreo 200 de mecanisme care merg continuu trebuie să-1 cearnă, să-l poarte prin curenti de aer. să-i separe învelișul, și. in fine, să-1 arunce pe baza miraculosului ..efect Coandă" (curenti și absorbție) in brațele brutarilor ; o clină de respirație ca să se numească piine : va mai străbate doar o sută de metri...

Sloboziei. Pentru că era sfirșit de septembrie (exact ziua a 29-a) și la ora 8.15 dimineața s-a dat prima șarjă de 700 de pîini rumene la cea de-a doua linie a modernei Fabrici de piine din Slobozia. Pentru prima oară într-un oraș tinăr în care numărul de azi al elevilor este egal cu numărul locuitorilor din anul 1965, în care ceasul din ini-

s-au deschis porțile unei fabrici de piine. „Se vorbește de piinea caldă a Sloboziei. Greu de exprimat in două cuvinte — spunea inginerul Stroe Roman, directorul întreprinderii de morărit si panificație Ialomița — ce înseamnă pentru noi această premieră, pentru noi care expediam griul prin tară ca să fie măcinat, iar

este rezolvată tehnic : de dizolvatorul de sare, de emulsionatorul de drojdie, cernător, malaxor, mașina de divizat ..Madia", mașina de modelat „Marob". La mijloc de septembrie a pornit prima linie cu o capacitate de 10 tone in 24 de ore. La sfîrșit de septembrie, cea de-a doua, iar în cinstea marelui eveniment politic al anului —

despre efortul întregului popor de a sui noi treptepe calea progresului și a bunăstării".

Pîinea caldă a Bărăganului

r • / oPărtași la istorie

„E griu in Bărăgan ? E piine in tară !“ Așa sunau dintotdeauna cintecele pă- mintului. Oare nu despre Dromichete șe spunea că „avea înfățișarea omului de la șes (el. marele rege get !). ars1 de soarele dogoritor al Bărăganului care aurea spicele de griu în timpul verii" ? Lanurile vin din legendă, ca spațiu al sufletului românesc : lanurile de la Sinești și Fă- căeni. de la Tovărășia- Grindu. la Poiana..., peste 70 000 de hectare de ne- sfirșite holde care înseamnă pîinea tării, care. însă, de la începutul acestei toamne. înseamnă. clar.piinea caldă a Ialomiței. a

ma orașului (la intersecția străzilor Matei Basarab cu bd. Chimiei) te invită să nu uiți că „pe vremuri" Slobozia avea doar „o stradă principală, mai multe laterale, o gară și un cinema", ba chiar și o „sală a morii" (un fel de cămin cultural) — pentru prima oară, deci, în cadrul Platformei industriei alimentare (care cuprinde moara ultramodernă, complet automatizată. care macină 240 de tone de făină de griu și 35 tone de porumb în 24 de ore, o întreprindere de ulei de extracție mixtă, cea mar mare din Europa, o întreprindere de industrializare a laptelui — prima pe tară pentru că și-a dublat producția în numai doi ani)

piinea o coceam la brutarii din comunele Gh. Doja, Grindu. Grivița. Reviga. Pentru noi. ialomitenii. care chiar in acest an capricios am avut cea mai mare producție de griu din istoria Bărăganului, adică in medie 3 853 kg la hectar, nu mai vorbesc de C.A.P. Gîrbovi — 6 056 kg la hectar, de C.A.P. Gh. Doja — 5 583 kg la hectar... Credeți-mă. nu există orășean să nu fi cules măcar un sfert de hectar de porumb. Mai clar : premiera se numește deci o modernă fabrică de piine cu utilaje prototip Slatina. Totul este mecanizat, de la instalația de pregătire a fainei pină la fărimițare, divizare, modelare, dospire. coacere ; fiecare fază

Congresul al XIII-lea — cea de-a treia. Toate dau piine Sloboziei, piine caldă in fiecare dimineață. la cele 30 de centre de distribuire. Un fapt, o realizare, una dintre realizările care la scară națională se notează zilnic în ultimii douăzeci de ani. Și, o dată mai mult, trebuie să ne exprimăm profunda noastră recunoștință conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, pe care marele forum al comuniștilor, împlinind voința noastră, a tuturor, l-a reales in inalta funcție de secretar general, cel care de la înalta tribună a Congresului al XIII-lea a vorbit

Piine caldă, piine pentru primele ore ale dimineții. La gura benzilor transportoare, unde apar, uimite parcă de ce li se intimplă, piinile calde, in săli pe care le-ai asemăna cu elegante laboratoare, nici ' nu te mai gindești la gurile vechilor cuptoare Damf. înroșite de temperaturi de 240 grade, care se alimentau cu lopata, mobilizau vreo 12 cocă- tori intr-un schimb și care oricum mai mult de 9 tone de piine în 24 de ore tot nu puteau da. ..Și moara ne-a creat probleme — amintea tot inginerul Stroe Roman. Au fost oameni care au lucrat multe ore neîntrerupt — lăcătușii Trandafir Mihai. Filip Nicolae. Stroe lancu — pentru a rezolva orice problemă, orice surpriză ; moara care astăzi macină și pentru beneficiarii din Brașov. Galati. Dîmbovița. Alba, care folosește instalații de transport pneumatic... Oricum, fabrica noastră va avea o productivitate de trei ori mai mare si nu trebuie neglijate : aspectul. gustul piinii, priceperea oamenilor, adică a tinerilor, pentru că media de vîrstă este Ze 23 deani".
Smaranda OȚEANU 
Mihai VIȘO1U
corespondentul

Eveniment, cu rezo
nanțe și semnificații 
care depășesc nu 
numai granițele țării, 
dar și granițele pre
zentului, proiectând in 
perspectiva viitorului 
și in conștiința lucidă 
a lumii contemporane 
imaginea de miine a 
României moderne, 
Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comu
nist Român și-a ono
rat. iată, importanța 
sa cu adevărat istori
că, printr-un act de 
inalta și demnă res
ponsabilitate in fața 
națiunii noastre și in 
fața istoriei.

Pentru că aceasta 
reprezintă, in primul 
rină, semnificația re
alegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
suprema fzmeție de 
secretar general al

partidului : un act de 
inalta și matură res
ponsabilitate in fața 
națiunii române și a 
istoriei.

Un act pe care l-a

ÎNSEMNĂRI
de Teofil BÂLAJ

decis întregul nostru 
partid, întregul nostru 
popor, mai unit ca 
oricind in jurul celor 
mai buni dintre cei 
buni, in frunte cu cel 
dinții bărbat al na
țiunii noastre socia
liste : tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Este un act de în

credere în ziua de 
miine a acestei țări, 
care și-a recapitulat 
in acest an cu atâta 
legitimă mândrie .și 
demnitate cei 40 de 
ani de suiș intru so
cialism, independență 
și bunăstare, privin- 
du-și viitorul de la 
înălțimea unor împli
niri care vor incrusta 
in istorie deceniile „E- 
pocii Ceaușescu" cu 
majusculele abnega
ției și dăruirii pentru 
mai binele acestui pă- 
mint.

Fie-mi îngăduit să 
mă bucur din toată 
inima pentru marele 
moment istoric pe 
care am avut privile
giul să-l trăiesc alături 
de toți oamenii aces
tei țări ; acum și aici, 
un gind de laudă is
toricului eveniment.

Laudă mîinilor,
Laudă minții
Cu care înalță părinții 
Palatele zilei de miine.

Laudă pentru piine.

Laudă țării.

Mereu lăudată
Să-i fie bucata de piine curată
Pe care ne-o-mparte de cînd ne-a născut 
Din taina superbă-a aceluiași lut
Cu care și-a scris și hotare și grîne 
Și case și rîuri.

Laudă drumului drept
— chiar dacă-i drumul cel greu — 
laudă drumului drept 
al Partidului meu
și-Alesului țării, prin muncă și cinste, 
mereu
Laudă...
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Pentru înfăptuirea ohiectivelnr Congresului al Xlll-lea 
-puternică mobilizare a tuturor oamenilor muncii
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ VOIVOZI 

în lupta pentru sporirea resurselor 
energetice: 80000 tone lignit peste planDe la începutul anului și pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, colectivul 

întreprinderii miniere Voivozi a ex
tras suplimentar 80 000 tone lignit. Un bilanț pozitiv, întemeiat pe fapte exemplare de muncă, pe aplicarea unor măsuri eficiente, de bună organizare a activității productive și care situează pe vrednicii mineri bi- horeni în fruntea întrecerii socialiste dintre unitățile de acest profil din țară.

PRIN ORGANIZARE SUPERIOA
RĂ — ACTIVITATE RITMICA IN 
SUBTERAN. Pentru sectoarele întreprinderii — în cadrul cărora exploatarea din subteran este complet mecanizată — folosirea cu inalt randament a utilajelor moderne, de mare capacitate, constituie principalul factor în realizarea unei producții superioare de cărbune.— Cu toții, minerii noștri sînt hotărîți să-și sporească contribuția la dezvoltarea bazei energetice de materii prime a țării, care, așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, constituie o condiție hotărîtoare pentru progresul necontenit al întregii economii naționale, ne spune inginerul Mihai Iosub, directorul întreprinderii. în întreaga noastră activitate punem accentul pe folosirea intensivă a mijloacelor mecanice din subteran in vederea creșterii randamentelor pe post. Chiar și numai o simplă oprire accidentală, datorită întreținerii necorespunzătoare a combinei, generează — în numai două ore de reparații — nerealizarea unei producții de 100 tone lignit. A devenit o regulă „de fier" ca toate operațiile de revizii și reparații să se efectueze riguros la datele și in ordinea tehnologică stabilite. Efectul ? Prin întreținerea la timp și de bună calitate a mijloacelor tehnice, întreruperile neprevăzute în funcționarea acestora s-au redus substanțial, ceea ce a asigurat in majoritatea abatajelor creșterea productivității fizice cu 1—2 tone cărbune pe post.Experiența activității de zi cu zi le-a demonstrat minerilor de la Voivozi că sporirea producției de cărbune se poate asigura numai intr-un climat de ordine și disciplină fermă si că abateri de la normele stricte ale muncii apar numai acolo unde activitatea nu este judicios organizată, unde nu se acționează cu promptitudine pentru eliminarea neajunsurilor în desfășurarea producției. Abaterile de la disciplină se manifestau îndeosebi sub forma „plimbărilor" la suprafață și în subteran, invocîndu-se neajunsurile ce se manifestau în aprovizionarea cu materiale a fronturilor de lucru. Ce s-a întreprins 7 Au fost stabilite haremuri minimale pentru o serie de materiale. subansamble și piese de schimb, care trebuie să fie asigurate cît mai aproape de locul de muncă. O măsură bine chibzuită, prin aplicarea căreia productivitatea muncii a crescut cu pînă la. 10 la sută în majoritatea sectoarelor.De bună seamă, rezultatele obținute în perioada care a trecut din acest an sînt remarcabile. La o analiză mai atentă se desprinde însă că rezervele de creștere a producției nu sînt nici pe departe epuizate. Sec

încheierea seminarului internațional 
„Tineretul și dezvoltarea"Joi s-au încheiat la Brașov lucrările seminarului internațional cu tema „Tineretul și dezvoltarea", organizat de Comitetul Național Român pentru A.I.T., consacrat Anului Internațional al Tineretului, care va fi marcat în 1985 sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace".La seminar au participat delegați reprezentind comitete naționale pentru A.I.T., ministere și instituții cu preocupări privind tînăra generație, organizații de tineret, studenți și copii din 36 de țări, precum și reprezentanți ai O.N.U. și instituțiilor sale specializate, ai unor organizații internaționale de tineret, studenți și copii.In cadrul dezbaterilor s-a dat o înaltă apreciere și considerație preocupării constante a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu pentru promovarea pe plan internațional a problematicii complexe a tinerei generații, a idealurilor sale de pace, colaborare și progres, idei nobile reafirmate cu pregnanță în vibrantul Mesaj adresat de șeful statului român participan- ților la lucrările seminarului.Procedînd la un amplu și fructuos schimb de informații și experiență privind tematica aflată în dezbaterea acestei importante manifestări 

torul Jurteana II, bunăoară, are restanțe la producția de cărbune. Este adevărat, aici s-au intîmpinat unele greutăți determinate de condițiile dificile de zăcămînt și de defectarea unui complex mecanizat. Din această cauză, timp de două luni s-a lucrat doar cu jumătate din capacitate. Dar rămînerile în urmă sînt in primul rînd consecința unor deficiențe de organizare a producției. Măsurile inițiate recent, pe baza unor analize efectuate la fața locului — mai cu seamă în privința întrajutorării între sectoare, a aprovizionării ritmice, operative a fronturilor de lucru și ridicării calificării profesionale — dau garanția că și aici se va produce revirimentul așteptat, pînă la sfîrșitul anului sectorul urmînd să recupereze integral restanțele la lucrările de înaintare, precum și o bună parte din nerealizările la producția fizică de lignit.
PRODUCȚIA — IN CREȘTERE, 

CHELTUIELILE — ÎN SCĂDERE. Așadar, pe ansamblul minei, producția fizică este din ce in ce mai mare. Există însă preocupări și pentru sporirea eficienței producției. Astfel, cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost diminuate cu 88,7 lei, iar cele materiale cu 78,3 lei. Cum s-a acționat în mod concret ? La sectorul Vărzari, minerul Dumitru Copecica a promovat o metodă pe cît de simplă, pe atît de eficace, asigurînd nu numai diminuarea la jumătate a timpului de demontare a unui complex mecanizat, ci și reducerea cu 40 la sută a consumului de material lemnos.O largă aplicare a cunoscut și folosirea distanțierilor metalici la lucrările de înaintare, aceștia puțind fi recuperați și refolosiți, spre deosebire de cei din lemn, care erau utilizabili doar într-un singur ciclu. De altminteri, economisirea severă a materialelor a devenit o cerință o- bligatosie pentru fiecare formație de muncă. Drept urmare, indicele de recuperare și reutilizare a materialelor a crescut de la 45 Ia sută anul trecut la 75 la sută în prezent.— Fără a subestima efectul măsurilor de ordin tehnic și organizatoric, se poate aprecia că ceea ce a determinat în mod substanțial menținerea nivelului ridicat al extracției, în condiții de eficiență sporită, a fost creșterea răspunderii în muncă a oamenilor, problema încadrării în cheltuielile stabilite prin bugetele pe sectoare devenind pentru fiecare formație tot atît de importantă ca și aceea a realizării producției fizice — a ținut să spună 
Emil Pătruică, secretarul comitetului de partid pe întreprindere.

TEHNOLOGII ADECVATE CON
DIȚIILOR DIN ZACAMlNT. La sectorul Cuzap, conducerea unui complex mecanizat a fost încredințată lui Vasile Vaida, tehnician cu înaltă calificare și mare experiență, care nu de mult a ieșit la pensie, dar care a r’evenit să lucreze o perioadă de timp în subteran, așa cum îi dă dreptul legea. De ce 1 s-a încredințat lui conducerea complexului mecanizat ? In mod obișnuit, într-un panou de abataj linia frontului este perpendiculară pe galeriile colector și refugiu. In abatajul 

internaționale, participanții au supus atenției o serie de aspecte semnificative legate de creșterea contribuției tineretului la soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane, la lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Vasta problematică a tinerei generații, contribuția activă pe care aceasta poate și trebuie să o aducă la realizarea progresului economic și social, la îmbogățirea tezaurului spiritual al națiunilor, la crearea unui climat de pace, înțelegere și cooperare, la lichidarea subdezvoltării sînt puncte de interes comun ce s-au regăsit pe agenda de lucru a seminarului.Dezbaterile au relevat cu claritate că, în actuala perioadă, în care viața internațională cunoaște evoluții complexe, contradictorii, afectînd grav dreptul fundamental al națiunilor la dezvoltare liberă, independentă, la pace și prosperitate, rolul tinerei generații — ca importantă forță socială — își dezvăluie mai pregnant ca oricînd ponderea sa specifică și rolul său activ în lupta generală pentru triumful nobilelor idealuri de care depind prezentul și viitorul popoarelor lumii. >(Agerpres) 

6 510 A, unghiul față de galeria colectoare este însă de 120°. O asemenea situație necesită pivotarea întregii linii de fțont în jurul unui punct fix din colector, pînă ce linia de front atinge perpendicularitatea pe galerie.— Care este rostul acestei lucrări ? — îl întrebăm pe destoinicul tehnician.— Executăm această lucrare, după mai mulți ani, pentru a doua oară in bazinul minier Voivozi. Este o metodă care nu știu să se fi aplicat altundeva în țară. De ce o facem 7 Pentru a produce mai mult cărbune din „unghiul mort“ al frontului de lucru, unde mai rămăsese o rezervă de peste 30 000 tone lignit sortit să rămînă acolo, neexploatat. Metoda aleasă de noi asigură însă valorificarea integrală a zăcămîntului.Inventivitatea, experiența, priceperea minerilor și specialiștilor sint solicitate din plin și li s-a asigurat un cadru propice de afirmare. In
LA ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII 

DE MAȘINI DIN REȘIȚA

Cu exigență și răspundere - pentru 
ridicarea nivelului tehnic al produselor!Iată-ne, la scurt timp după încheierea lucrărilor înaltului forum al comuniștilor, Congresul al XIII-lea al partidului, în mijlocul puternicului colectiv muncitoresc de la întreprinderea de construcții de mașini din Reșița. Și aici, ca pretutindeni în țară, oamenii își exprimă în cuvinte simple, dar emoționante, pornite din adîncul inimii, nemărginita bucurie și satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, deplina adeziune față de documentele programatice adoptate,, odată cu angajamentul ferm de a face totul pentru înfăptuirea lor exemplară.— Asemenea întregii noastre națiuni, și noi, comuniștii, toți cei 14 000 de oameni ai muncii din întreprindere acționăm acum pentru încheierea cu rezultate cît mai bune a acestui an și pregătirea temeinică a producției anului viitor, astfel îneît să asigurăm o bază trainică1 pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul partidului — ne-a spus Nicolae 
Bochiș, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Așa cum se subliniază în Raport, în celelalte documente, am reținut că una din direcțiile prioritare de acțiune se referă la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Ca atare, comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii au și luat o serie de măsuri în acest sens. Ele vizează, pe de o parte, creșterea ponderii produselor noi și modernizate în totalul producției, care va trebui să ajungă de la 55,6 la sută, cît reprezintă acum, la 75 la sută în anul 1985, iar pe de altă parte, reducerea severă a importurilor de completare, prin asimilarea în fabricație a unor repere și subansamble.— îndeplinirea acestor obiective, intervine inginerițl-șef, Cornel Ghița, se bazează pe realizările de pină acum, precum și pe acțiunile care se întreprind în continuare. Chiar în zilele Congresului partidului a fost omologat, trecînd probele tehnologice de rodaj, un nou motor die

Informații sportive
FOTBAL. Joi s-au desfășurat 14 meciuri din cadrul „16“-imilor de finală ale „Cupei României" la fotbal, fază a competiției în care au fost prezente și echipele din divizia A.Performera „16“-imilor a fost formația C.I.L. Mecanică Sighet din divizia C, care a reușit să elimine pe F.C Bihor, divizionară A. Dintre celelalte formații de categorie inferioară s-au mai remarcat Dinamo Victoria București (3—1 cu Gloria Buzău), A. S. Mizil (2—0 cu F. C. Olt) și Dunărea C.S.U. Galați (2—0 cu A.S.A. Tg. Mureș). Iată rezultatele tehnice : Unirea Dinamo Focșani — Sportul studențesc București 0—2 : Minerul Oravi- ța — Politehnica Iași 1—3 : Nitrâ- monia Făgăraș — Corvinul Hunedoara 3—5 : Viitorul Drăgășani — S. C. Bacău 0—3 : Steaua C.F.R. Cluj-Na- poca — Steaua București 1—6; A.S. Mizil — F. C. Olt 2—0 ; Simianul Sebeș — Dinamo București 1—6 ; Ceahlăul Piatra Neamț — F. C. Baia Mare 0—1 ; Dinamo Victoria București — Gloria Buzău 3—1 ; Sportul muncitoresc Caracal — Rapid București 0—1 (după prelungiri) ; C.I.L. Mecanică Sighet — F. C. Bihor 2—0 ; Dunărea C.S.U. Galați — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 ; Cimentul Medgidia — F.C.M. Brașov 4—5 (după prelungiri și executarea loviturilor de la 11 m ; la sfîrșitul timpului regulamentar de joc scorul a fost 1—1) ; Chimia Rm. Vilcea — Jiul Petroșani (partidă disputată la Tg. ’Jiu) 2—0. 

bazinul Voivozi, tntreaga activitate din subteran se desfășoară sub nivelul hidrostatic, condițiile dificile impunînd constituirea de echipe specializate pentru asecări. Și rezultatele obținute sînt dintre cele mai bune. Dereglările în procesul de extracție generate de astfel de condiții s-au redus considerabil, iar planul de producție se îndeplinește ritmic și chiar cu importante depășiri.Puternic mobilizați de îndemnurile însuflețitoare adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna Congresului al XIII-lea al partidului, minerii de la Voivozi s-au angajat ca, pînă la sfîrșitul acestui an, să sporească la 85 000 tone cantitatea de lignit net sortat extrasă peste prevederile planului și, concomitent, să pregătească temeinic și din timp producția din anul viitor.
Ioan LAZA corespondentul „Scînteii"

sel naval de 6120 CP, realizat în varianta cu consum redus de combustibil. O serie de alte produse noi și modernizate se află pe planșetele proiectanților sau au fost introduse de curînd în execuție. Bunăoară, se w>r efectua importante modificări constructive la turbinele de tip bulb, ca și la microhidroagrega- tele de puteri mai mici, destinate valorificării potențialului energetic al riurilor interioare cu debite mici, astfel ca parametrii tehnico-func- ționali ai acestor instalații să fie substanțial îmbunătățiți.La rîndul său, ing. Ion Gurămare, șeful secției de motoare navale și compresoare, ne-a relatat : „Impresionați de măreția perspectivelor pe care le-a deschis marele forum al comuniștilor români, și noi, constructorii reșițeni de motoare năvale și compresoare de puteri mari, ne vom înzeci eforturile pentru ca produsele cu marca întreprinderii noastre, apreciate în țară și peste hotare, să devină tot mai competitive în anii viitori. In numai cîțiva ani. am asimilat în fabricație o serie de motoare destinate echipării navelor maritime , cu puteri cuprinse între 890 și 30 000 CP. Dar iată că secretarul general Lal partidului, în Raportul prezentata în 'fața Congresului, ne-a cerut să facem noi eforturi pentru ca produsele românești să fie din punct de vedere tehnic și calitativ la nivelul celor existente pe plan mondial și chiar și mai bune. Este o sarcină care ne implică direct și pe noi, constructorii de mașini reșițeni. Iar printre primele obiective la înfăptuirea cărora am și trecut se numără asimilarea în fabricație a grupurilor diesel generatoare auxiliare cu puteri între 630 și 1 250 kVA. Totodată, în aceste zile am revăzut și îmbogățit programele de măsuri, astfel ca acest an și întregul cincinal să fie încheiate cu rezultate cit mai bune".
Nicolae CĂTANA corespondentul „Scînteii'1

tv
15,00 Din marea carte a patriei. Idealul 

unității naționale. Mărturii și do
cumente

15.30 Film artistic. Drumuri albe — pro
ducție a studiourilor albaneze. 
Premieră TV.

16.30 închiderea programului

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.
9 Horea : VICTORIA (16 28 79) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, MELODIA
(11 13 49) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11,30; 14,30; 
17; 19,30.
• Amurgul fîntînilor: LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Surorile : FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17,15; 19.30.
• Moara lui Călifar : COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, ARTA
(21 31 86) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Zbor periculos : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30, COSMOS (27 54 95)
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17.30; 19,30.
• Singur de cart : VIITORUL
(10 67 40) — 15.30; 17,30; 19,30.
© Dreptate în lanțuri — 15; Nea 
Mărin miliardar — 17; 19 : FLACĂ
RA (20 33 40).
O Emisia continuă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30.

Cronica zileiCu prilejul Zilei maționale a R. S. F. Iugoslavia, ambasadorul acestei țări la București, Milos Me- lovski, a oferit joi o recepție.Au participat tovarășii Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan Avram, viceprim-ministru al guvernului, Vasile Milea, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Nicolae Mihai, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, Paula Prioteasa, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a zilei eliberării Albaniei și a victoriei revoluției populare, ambasadorul acestei țări la București, Zoi Toska, a oferit, joi, o recepție.Au participat Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de cultură și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Joi a fost semnat, la Ministerul Afacerilor Externe, un Program de aplicare a Acordului de colaborare culturală între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, pe anii 1984—1986.Documentul, semnat de Traian Pop, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Zo Iang Guk. ambasadorul R. P. D. Coreene la București, prevede realizarea de acțiuni de colaborare în domeniile științei, culturii, presei și radioteleviziunii, menite să contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor româno-coreene.
★La București a avut loc. joi, o conferință de presă prilejuită de organizarea, la începutul anului viitor, a Tirgului de la Brno.Cu acest prilej, Bohumir Boff, director la întreprinderea de tirguri și expoziții Brno, a evidențiat bunele relații de cooperare economică existente între întreprinderile din cele două țâri, aprecierile de care se bucură produsele românești pe piața cehoslovacă, precum și aspecte ale programului tîrgului.
*Sub auspiciile Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării E- conomice Internaționale, Asociației 'române de marketing și Comisiei Comunității Economice Europene (C.E.E.) au avut loc, la București, în zilele de 27—29 noiembrie, lur crările Seminarului internațional cu tema „Publicitate la export", manifestare înscrisă în cadrul acțiunilor întreprinse de România și C.E.E. pentru dezvoltarea schimburilor reciproce de mărfuri.In deschiderea ■ seminarului au rostit aloouțiuni Nicolae Andrei, adjunct al ministrului comerțului exterior și' cooperării economice internaționale. și Armând Imbert, administratorul principal al Comisiei C.E.E. (Agerpres)

vremea

Felicitări adresate 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul realegerii in funcția 

de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președinte al Republicii Socialiste RomâniaLuînd cunoștință cu bucurie despre realegerea dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român, doresc să vă exprim, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan și al meu propriu cele mai calde felicitări.Doresc să vă urez ca, avîndu-vă pe dumneavoastră în frunte, Partidul Comunist Român și poporul român să îndeplinească mărețul program adoptat Ia cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., avansînd pe calea construcției societății socialiste multilateral dezvoltate și a apărării păcii și securității mondiale.
ALBERTO MORENO

Secretar general
al Partidului Comunist Peruan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, vă felicităm și vă urăm succes în activitatea viitoare.Ne exprimăm dorința ca relațiile dintre partidele noastre să se întărească, in folosul dezvoltării sociale și al păcii in lume.Cu cele mai bune urări,

MASASHI ISHIBASHI
Președintele

Partidului Socialist din Japonia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președinte al Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe,In numele Comitetului Executiv Național al Uniunii Stîngii Revoluționare din Peru, cît și al meu propriu, permiteți-mi să vă transmit cele mai călduroase felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român.Am sincera convingere că Partidul Comunist Român cu dumneavoastră în frunte va conduce poporul român Ia cucerirea de noi și mai mari victorii in construcția socialismului in România și la apărarea păcii mondiale și a securității europene.Doresc să se întărească și să se dezvolte și mai mult prietenia care unește cele două popoare și organizațiile noastre.
ROLANDO BRENA PANTOJA

Președintele Comitetului Executiv National 
al Uniunii Stîngii Revoluționare din Peru

Adunare consacrată 
de solidaritate cuJoi a avut loc în Capitală o a- dunare consacrată „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian", organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Au luat parte cadre din conducerea de partid și de stat, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderi și instituții bucureștene.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră.Despre semnificația „Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian" a vorbit tovarășul Mihai Burcă, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, care a exprimat calde sentimente de prietenie și solidaritate militantă cu lupta justă a poporului palestinian pentru realizarea drepturilor sale naționale legitime, inalienabile, în primul rînd dreptul la autodeterminare și edificarea unui stat propriu, independent.Prezentind poziția României față de cauza dreaptă a poporului palestinian, vorbitorul a arătat că de la înalta tribună a celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, a subliniat că România se pronunță, în continuare, cu toată hotărirea, pentru o soluție politică în Orientul Mijlociu, care să asigure realizarea unei păci globale in această zonă, rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului acestuia la autodeterminare, inclusiv la realizarea unui stat palestinian independent.Partidul și statul nostru, a subliniat vorbitorul, se pronunță, în a- cest spirit, pentru organizarea unei conferințe internaționale consacrate edificării păcii in Orientul Mijlociu, la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei. De asemenea, a evidențiat el, România consideră că o soluție globală in zonă trebuie să ducă la realizarea unei păci trainice și drepte, la asigurarea independenței și suveranității, tuturor statelor din această regiune.

„Zilei internaționale 
poporul palestinian"Intre Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, între popoarele român și palestinian — a spus în continuare vorbitorul — s-au statornicit relații de prietenie, colaborare și solidaritate activă. România figurează printre primele țări din lume care au recunoscut Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca unic reprezentant legitim al poporului palestinian, tovarășul Nicolae Ceaușescu fiind primul șef de stat care s-a pronunțat cu hotărîre în favoarea creării unui stat palestinian independent. Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu au desfășurat și desfășoară o intensă activitate în sprijinul cauzei juste a poporului palestinian, acordîndu-i întregul sprijin politic, diplomatic, moral și material.Numeroasele întîlnirl și convorbiri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, cu alți conducători ai mișcării palestiniene reprezintă momente de o deosebită importanță în cronica relațiilor de prietenie și conlucrare dintre popoarele român și palestinian.în continuare a luat cuvîntul Noel D.* * Eichhorn, director ad-inte- rim al Centrului de informare al O.N.U. la București, care a prezentat Declarația secretarului general al O.N.U. prilejuită de „Ziua internațională de solidaritate cu poporul palestinian". în declarație este relevată gravitatea situației din Orientul Mijlociu și sint expuse eforturile O.N.U. în direcția soluționării problemelor din această zonă, inclusiv a convocării unei conferințe de pace sub egida Organizației Națiunilor Unite.

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 30 noiembrie, ora 20 — 3 
decembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Izolat, va burnița. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat cu unele 
intensificări din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, iar ma
ximele între 4 și 14 grade.

20,00 Telejurnal (parțial color). înfăp
tuim hotărîrile marelui forum al 
comuniștilor

20,20 Hotărîrile Congresului — program 
de acțiune pentru întregul popor.

20,35 Mereu uniți sub flamuri tricolore 
(color).

20.50 Idealul unirii — permanență a 
teatrului românesc

21,30 Congresul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român. Orientări 
fundamentale alW politicii externe 
românești

21.50 Telejurnal (parțial color)

• Yankeii: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20, LUMINA (14 74 16)
— 9; 12; 16; 19.

Atunci i-am condamnat pe toți la 
moarte: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
® 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.
@ Obiecte fermecate : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
« Mama: DOINA (16 35 38) — 9; 
10,45; 12,30; 16,15.
@ Lovitură fulgerătoare : DOINA — 
14,15; 18: 20, DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.
® Dragoste pierdută : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
Q Iubire pentru iubire : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,15; 19,30.
@ O undă de tandrețe : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
@ Ana Pavlova : GLORIA (47 46 75)
— 9; 12; 16; 19, MODERN (23 71 01)
— 9; 12; 16; 19.
© Cavalerii teutoni : AURORA
(35 04 66) — 9; 12,15; 16; 19,15.
O Lupii mărilor : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.

A luat apoi cuvîntul Ibrahim Ta- mim, reprezentantul permanent ad- interim al O.E.P. la București, care a exprimat mulțumiri Republicii Socialiste România, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru solidaritatea militantă cu lupta dreaptă și legitimă a poporului palestinian, pentru sprijinul acordat Organizației pentru Eliberarea Palestinei.După adunare a fost prezentat un film consacrat luptei poporului palestinian pentru redobîndirea drepturilor sale legitime. (Agerpres)
(Urmare din pag. I)avind o influență determinantă asupra dezvoltării forțelor de producție și a perfecționării relațiilor sociale. în esență asupra dezvoltării existenței sociale. De aici, se desprinde cerința cunoașterii temeinice și a înțelegerii aprofundate a principiilor materialismului dialectic și istoric, a ideilor și tezelor din documentele partidului nostru, însușirea deplină a acestora și incorporarea lor in gindire, în fapte, in ansamblul manifestărilor oamenilor în societate, in familie, in viața personală. In concepția partidului nostru, a secretarului său general, conștiința înaintată, revoluționară presupune gindire politică revoluționară, o temeinică pregătire profesională, un larg orizont științific și cultural, toate acestea incorporate într-o atitudine cetățenească revoluționară. Pentru că, așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„procesul revoluționar va continua 
și în societatea comunistă — prac

tic el nu se va încheia niciodată".A avea o conștiință înaintată înseamnă a fi patriot, a-ți iubi țara, a face totul pentru a spori avuția națională, proprietatea socialistă, a nu precupeți nimic pentru înfăptuirea politicii partidului comunist, ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii națiuni ; înseamnă să-ți îndeplinești integral îndatoririle de onoare față de cerința de a păstra și dezvolta tradițiile progresiste ale trecutului, față de imperativele construcției și creației în noua societate.A avea conștiință înaintată înseamnă a fi revoluționar ; a fi deci militant cutezător pentru realizarea idealurilor pe care le înalță in fața omenirii socialismul și comunismul; înseamnă, totodată, a fi un om cu multiple cunoștințe științifice și culturale, care se ocupă continuu de lărgirea orizontului său spiritual, de însușirea a tot ce este mai înaintat in epoca sa; înseamnă a dovedi abnegație în muncă, a manifesta o continuă preocupare pentru dezvoltarea proprietă

ții socialiste, a pune mai presus de- cît interesele proprii interesele generale, ale partidului, ale țării, ale poporului.Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul prezentat Congresului, partidul își va 
Conștiința înaintată, revoluționară

1 ? • 1

spori în viitor preocupările pentru perfecționarea întregii activități politico-ideologice, pentru intensificarea educării patriotice și revoluționare a comuniștilor, a maselor, va acționa pentru îmbogățirea continuă a concepției noastre revoluționare despre lume și viață, 
„Ceea ce am realizat pînă acum și 
ceea ce cunoaștem astăzi, a arătat secretarul general al partidului, 
constituie baza pentru o nouă cu

noaștere și o nouă dezvoltare a 
teoriei, a concepției despre lume 
și viață". La temelia întregii activități politico-educative se vor afla și de aici înainte ideile, tezele și orientările Plenarei din iunie 1982, aprobate de Conferința Națională a 

partidului in luna decembrie a aceluiași an — ca parte integrantă a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României spre comunism. Astfel, partidul, poporul au in față un cuprinzător program, un prețios îndreptar în întreaga activitate pe care o desfășoară, ce încorporează într-un proces activ, deschis unor profunde înnoiri, formele și modalitățile specifice mun

cii politico-ideologice, acțiunii practice pe planul educării politice, morale, patriotice, civice a comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii, a tinerei generații.Secretarul general al partidului a subliniat cu tărie că in viitor, ca 

și in prezent, activității politico- educative ii revin îndatoriri mult mai mari în informarea comuniștilor. a oamenilor muncii. în ridicarea nivelului de cunoștințe al acestora; rolul ei esențial este acela de dinamizator al conștiințelor țării, de mobilizator al tuturor energiilor creatoare ale poporului în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor, reieșite din documentele Congresului al XIII-lea, de 

promotor al spiritului revoluționar in muncă, in viață. Organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești sint chemate să inițieze acțiuni menite sâ-i ajute pe comuniști, pe oamenii muncii, pe tineri să înțeleagă mai bine realitățile din țara noastră și din lume, să-și însușească tezele, ideile din documentele de partid, prevederile cuprinse în legile țării și să le aplice exemplar, să cunoască temeinic îndatoririle ce le revin și să facă totul pentru a și le onora integral.In spiritul acestei luminoase concepții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat întregului popor român, de la inalta tribună a Congresului . al XIII-lea, înflăcărată chemare de a gîndi și a acționa în spirit revoluționar, de a-și valorifica integral, în folosul țării, marea sa putere de muncă, de a dovedi pasiune ardentă pentru învățătură, de a descoperi noi căi spre progres și civilizație, noi domenii ale cunoașterii. Acestei însuflețitoare chemări, comuniștii, toți oamenii muncii îi 

răspund cu hotărirea fermă de a proba prin fapte, în uzine, pe ogoare, în unitățile științifice, de invă- țămint și cultură, spiritul de răspundere în muncă, pasiunea revoluționară pentru cunoaștere, de a acționa cu fermitate in promovarea noului. Direcționindu-și activitatea — pe baza hotăririlor Congresului al XIII-lea, a ideilor și orientărilor secretarului general al partidului — către promovarea largă a gindirii și acțiunii revoluționare, către o puternică afirmare și dezvoltare a conștiinței înaintate, organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, toți factorii educaționali au inalta îndatorire de a-și intensifica, în viitor, preocupările în vederea perfecționării întregii munci ideologice și politico-educative, de a asigura unirea eforturilor întregului nostru popOr în înfăptuirea Programului partidului, pentru ca România să urce pe trepte tot mai înalte de progres, de civilizație socialistă și comunistă.
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VIBRANTE MĂRTURII ALE SATI SFACȚIEI ÎNTREGILUIPOPOR
PENTRU REALEGEREAJOVARĂȘULUI NICOLAEJÎEAUȘESCIJ

ÎN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL Al. PARTIDULUI
„în numele tuturor locuitorilor meleagurilor harghitene, al deputa- ților consiliilor populare municipale, oi-ășenești și comunale, într-o deplină unitate de gînduri și simțăminte cu întregul nostru popor, cu inimile pline de bucurie și satisfacție vă rugăm să acceptați cele mai calde și respectuoase felicitări cu prilejul reînvestirii dumneavoastră de către marele forum al comuniștilor români în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — se spune în telegrama CON

SILIULUI POPULAR AL JUDEȚU
LUI HARGHITA.Folosim și acest prilej minunat de însemnătate istorică pentru a ne exprima din toată inima sentimentele noastre de nețărmurită dragoste și profundul devotament față de dumneavoastră, mulțumirea caldă a tuturor locuitorilor din județ, fără deosebire de naționalitate, pentru minunatele condiții de viață și de muncă, care ne permit, asemenea tuturor cetățenilor patriei, să ne bucurăm de binefacerile socialismului, precum și o deplină egalitate în drepturi, izvorul trâiniciei unității și frăției de nezdruncinat dintre toți fiii patriei României socialiste.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu eforturi înzecite, fără preget, în spiritul orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, pentru a aduce o contribuție sporită la traducerea în viață a mărețelor hotărîri adoptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, pentru ridicarea patriei noastre Scumpe pe noi culmi ale progresului și civilizației".„Dind glas sentimentelor de profundă stimă, prețuire și recunoștință pe care cei peste 6 000 de oameni ai muncii de la ÎNTREPRINDEREA 
„VICTORIA" FLOREȘTI, județul Prahova, le nutresc față de dumneavoastră, exemplu de dăruire pentru prosperitatea patriei noastre socialiste, strategul României moderne, ne exprimăm din adîncul inimilor profunda bucurie și mîndrie patriotică față de hotărîrea Congresului al XIII-lea de a vă reînvesti în suprema funcție de secretar general al partidului.Comuniștii, toți oamenii muncii din întreprindere sînt ferm hotăriți Să imprime întregii activități o calitate nouă, superioară, urrhînd neabătut linia politică elaborată de partid, înaltul dumneavoastră exemplu de revoluționar și patriot înflăcărat. Vom milita cu toată răspunderea pentru îndeplinirea exemplară a angajamentelor asumate în marea întrecere socialistă.Vom face totul, mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, acționînd cu abnegație și responsabilitate comunistă pentru realizarea sarcinilor ce ne revin pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri adoptate de al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru bunăstarea și înflorirea României socialiste".„însuflețiți de mărețele perspective prefigurate în documentele Congresului al XIII-lea, toți oamenii muncii din filiala noastră își exprimă deplina satisfacție pentru realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, se arăta în telegrama FILIALEI IAȘI A INSTITU
TULUI DE INGINERIE TEHNOLO
GICA ȘI PROIECTARE PENTRU 
INDUSTRIA CHIMICA.Momentul istoric al realegerii dumneavoastră în fruntea partidului, la dorința unanimă a poporului nostru, constituie înalta apreciere a activității prodigioase pe care ați desfășurat-o în fruntea partidului și statului timp de 20 de ani, perioadă in care țara noastră a cunoscut cele mai mărețe înfăptuiri.Cu mîndria patriotică de a vă avea în fruntea partidului și țarii, dorim să vă asigurăm încă o dată, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom continua activitatea noastră cu eforturi spo- rite, avînd zi de zi în față strălucito- rul dumneavoastră exemplu de muncă și viață".„Cei peste 100 000 oameni ai muncii din municipiul Arad, alături de întregul nostru partid și popor, liber și stâpîn pe destinele sale, au luat cunoștință cu profundă satisfacție și mîndrie patriotică de vestea reînvestirii dumneavoastră la Congresul al XIII-lea, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se spune in telegrama CONSILIULUI 
MUNICIPAL AL SINDICATELOR 
ARAD.Vă rugăm să considerați votul acordat de Congres ca fiind și al nostru, al celor care trăiesc și muncesc pe meleagurile arădene, văzind în aceasta garanția sigură a devenirii noastre socialiste și comuniste, a ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, așa cum sînt ele prefigurate în documentele programatice adoptate de înaltul forum al comuniștilor.Puternic însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și devotament față de destinele poporului nostru, oamenii muncii din municipiul Arad se angajează și vă asigură că vor acționa cu hotârîre și abnegație pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, că își vor îndeplini cu cinste datoria față de partid și secretarul său general, contribuind la înfăptuirea cu deplin succes a obiectivelor și sarcinilor stabilite de cel de-al XIII- lea Congres al partidului, și prin aceasta la realizarea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".„în aceste momente înălțătoare, de majoră semnificație istorică, ce vor rămîne pentru totdeauna vii în conștiința partidului și poporului

^nostru, comuniștii, colectivul redac

țional al revistei „ERA SOCIALIS
TA", intr-o deplină unitate de gînd și faptă cu întreaga noastră națiune, cu satisfacție profundă și mîndrie patriotică vă adresează cele mai călduroase felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră, de către Congresul al XIII-lea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.In spiritul sarcinilor cuprinse în Raportul dumneavoastră la Congres, magistral document politico-ideologic, strălucită contribuție la dezvoltarea înnoitoare a teoriei și practicii revoluționare, colectivul nostru redacțional se angajează să-și intensifice eforturile consacrate generalizării teoretice a experienței făuririi noii orînduiri în România, studierii și cunoașterii legilor obiective ale dezvoltării societății, ridicării nivelului politic și ideologic al comuniștilor, creșterii Spiritului militant, de luptă, în munca și viața tuturor cetățenilor patriei noastre, afirmării concepției revoluționare a partidului în gîn- direa și activitatea întregului popor. Ne angajăm să aplicăm în viață, neabătut, Programul ideologic adoptat de Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie 1982 — parte integrantă a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism — să acționăm cu consecvență, în spiritul hotărârilor Congresului al XIII-lea, pentru a asigura prezența tot mai marcantă a revistei în viața politico-ideologică a partidului și țării".„împreună cu toți slujitorii artei din România, într-un glas cu întregul popor, colectivul TEATRULUI 
„MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI a primit cu adîncă și nețărmurită satisfacție hotărîrea înaltului forum al comuniștilor români privind realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului, hotârîre cu profunde semnificații istorice, care garantează înfăptuirea celor mai scumpe aspirații ale neamului românesc, asigurînd patriei noastre socialiste, un drum mereu ascendent, un destin liber și fericii, un loc demn în lume, privit cu stimă și respect de toate popoarele iubitoare de pace.Cu sentimente de aleasă bucurie că ne-a fost dat să trăim și Să muncim în epoca pe care cu dragoste și îndreptățită mîndrie patriotică o numim „Epoca Ceaușescu", vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că ne vom pune talentul și întreaga noastră putere de muncă în slujba nobilelor idealuri ale artei umaniste și revoluționare, că nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea în viață, in sectorul nostru de activitate, a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al partidului, a prețioaselor dumneavoastră indicații privind rolul teatrului în făurirea profilului spiritual al omului nou".„Comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA DE POS
TAV AZUGA, cu deosebită*  mîndrie patriotică, asemenea întregului partid și popor, își exprimă deplina satisfacție și bucurie pentru realegerea dumneavoastră, mult iubite conducător, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Ne exprimăm din adîncul inimii întreaga adeziune la documentele a- doptate de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român și vă asigurăm, mult iubite și Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a fi la înălțimea exigențelor formulate de dumneavoastră în Raportul prezentat in fața înaltului forum al comuniștilor români și a înfăptui, in cele mai bune condiții, sarcinile ce revin întreprinderii noastre în ultimul an al actualului cincinal, cit și sarcinile de perspectivă izvorite din Directivele Congresului".„In aceste momente istorice, de puternic entuziasm și angajare patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA DE CO
MERȚ EXTERIOR „METALEXPORT- 
IMPORT", ne exprimăm sentimentele de vie satisfacție și puternică bucurie față de realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, eminentă personalitate a lumii contemporane, în suprema funcție de secretar general al partidului. Văzind în această opțiune istorică chezășia înaintării neabătute a patriei noastre pe calea socialismului și comunismului, vă adresăm in aceste momente solemne Un vibrant omagiu pentru contribuția determinantă pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României, pentru neobosita și laborioasa dumneavoastră activitate revoluționară pusă în slujba ridicării patriei pe înalte culmi de civilizație și progres.Cu profundă recunoștință pentru tot ce întreprindeți spre binele și fericirea poporului român, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne spori contribuția la dezvoltarea patriei, cu convingerea fermă că sub înțeleaptă dumneavoastră conducere vom atinge viitorul strălucit prefigurat cu clarviziune de documentele Congresului al XIII-lea".„Comuniștii, oamenii muncii de la 
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
TEHNOLOGIC BISTRIȚA, ne exprimăm înalta apreciere și profunda recunoștință față de strălucita și prodigioasa dumneavoastră activitate, pusă în slujba intereselor fundamentale ale poporului român, față de felul atît de adevărat și de adine în care gîndiți dumneavoastră asupra prezentului și viitorului nostru.Sintem mindri de realegerea dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, fiind ferm convinși că dumneavoastră, cel care ați dinamizat și dinamizați energiile creatoare 

ale întregului nostru popor, ne veți conduce și mai departe spre noi și mărețe înfăptuiri in lupta pentru construcția socialismului și comunismului în România.Am înțeles că pe drumul ascendent pe care-1 avem în față trebuie să fim mai cutezători decît pină acum, să îndrăznim mai mult, să nu ne mulțumim cu ceea ce am realizat pînă acum, ci să năzuim tot timpul spre o calitate superioară a muncii. De aceea, noi, toți oamenii muncii de la Întreprinderea de utilaj tehnologic 

PARTIDUL COMUNIST ROMAN" (Detaliu al unei picturi de Elena Greculesi)

POPORUL, CEAUȘESCU, ROMÂNIA
Azi viitorul pornește din prezent, 
Din toate frunțile acestor fii ai țării. 
Poporul demn partidul urmindu-l, conștient 
Dâ aripi de lumină, cutezător, visării.

Făuritor de timp prezent, făuritor
De aripi românescului pâmînt
Partidul - Ceaușescu sînt Timpul viitor, 
Destinul nostru-n comunism ureînd.

Tot viitorul nostru pornește din prezent 
Din palmele acestor fii, și făurari ai țării 
Cum marele Canal își poartă azi catarge 
Spre largul de cleștar al Mării.

Mîndria, Libertatea noastră-ntreagă
Partidul - Ceaușescu România-nseamnă
De-aceea tot ce crește-n țară nestrămutat 

se leagă
De forța viitorului, ce-n zbor clădit 

ne-ndeamnă.

Ni-i visul milenar deschis sub tricolor, 
Prin Ceaușescu, prin partid și demnitate ;
Al XIII-lea Congres e crez înalt și zbor 
Din adevăr, din pace, cutezanță spre departe.

Poporul, Ceaușescu, România, gindul, versul 
Alesul grai al muncii, demnitatea plină 
Sînt aripi ce ridică omenește universul 
Spre pace, spre rodire și lumină I

*
*
*
din Bistrița, vom acționa cu și mai multă hotărire la locurile noastre de muncă pentru a ne ridica și perfecționa necontenit cunoștințele profesionale, pentru a munci cu și mai multă dăruire spre a ne îndeplini și depăși sarcinile de plan".„In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la FABRICA 
DE CIMENT COMARNIC, vă transmitem dumneavoastră, fiul cel mal iubit al patriei noastre, ctitor de țară nouă, socialistă, model de eroism și abnegație revoluționară, personalitate eminentă a vieții politice internaționale, profunda recunoștință și un fierbinte omagiu pentru grija ce o purtați întregului popor, pentru îndrumările și orientările fundamentate date în magistralul Raport prezentat la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, ce ne sînt o călăuză de neprețuit în procesul de înfăptuire a obiectivelor și sarcinilor ce ne revin în întreaga noastră activitate.Vă urăm din adîncul inimii — iubite conducător — multă sănătate, viață lungă și putere de muncă, noi succese în prodigioasa dumneavoastră activitate pusă în slujba bunăstă

rii și fericirii poporului, a independenței și suveranității patriei".„Comuniștii, întreg colectivul de muncă al RADIOTELEVIZIUNII 
ROMÂNE vă exprimă, cu deplină satisfacție, cele mai calde și respectuoase felicitări, profunda admirație și înalta prețuire pentru realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — se arată intr-o altă telegramă. Sîntem mîndri că în fruntea partidului vă aflați dumnea

voastră, ctitor al României contemporane, al destinului comunist al poporului român, cel mai iubit fiu al poporului, personalitate care întruchipează virtuțile și aspirațiile cele mai înalte ale neamului românesc, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, promotor înflăcărat al păcii și colaborării intre popoare, al unei lumi mai drepte și mai bune.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru a ne integra și mai profund în efortul constructiv al întregii națiuni, pentru a contribui, mai mult și mai bine, la mobilizarea maselor largi de oameni ai muncii în opera de înfăptuire a politicii partidului, a grandiosului program adoptat de Congres, trans- formînd programele Radioteleviziunii române într-o vie tribună de dezbateri, de formare și dezvoltare a omului nou, a conștiinței sale înaintate, revoluționare".„In acest măreț moment in care într-o impresionantă unitate de gînd, simțire și acțiune partidul și poporul v-au învestit cu cea mai mare răs

pundere pentru prezentul și viitorul țării, spre gloria și măreția națiunii noastre socialiste, vă adresăm din adîncul inimii noastre cele mai alese ginduri de stimă și prețuire, cele mai fierbinți urări de sănătate și putere de muncă, de noi și mari succese in magistrala activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, pentru gloria și fericirea întregului popor, pentru pacea și viitorul comunist al României socialiste — se arată în telegrama 
CONSILIULUI UNIC AGROINDUS-

lon CRINGULEANU

3
TRIAL DE STAT ȘI COOPERATIST 
TILEAGD, JUDEȚUL BIHOR.Dorim să vă încredințăm, iubite tovarășe secretar general, că noi, comuniștii, împreună cu toți cei ce muncesc și trăiesc în acest minunat colț de țară, nu vom precupeți nici un efort, că vom acționa cu fermitate și înaltă răspundere comunistă pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor 'hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, că vom munci fără preget pentru a spori contribuția județului nostru la progresul neîntrerupt și multilateral al României socialiste, la ridicarea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor".„Comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari și germani — din ÎNTREPRINDEREA „METROM" 
BRAȘOV se alătură întregului partid și popor adresîndu-vă din adîncul inimilor, cu prilejul realegerii dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului, cele mai calde, sincere și respectuoase felicitări.Congresul al XIII-lea se înscrie în memoria prezentului și în orizontu

rile viitorului ca un eveniment de amplă semnificație, un moment de sinteză și bilanț și de luminoasă anticipare a viitorului grandios ce se prefigurează țării noastre in anii ce vin. însuflețiți de cele mai alese sentimente de stimă și adîncă prețuire, de fierbinte patriotism, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea noastră își reînnoiesc angajamentul revoluționar de a face totul pentru a înfăptui cu devotament și credință istoricele hotărîri adoptate de marele forum al comuniștilor români".„Ca un singur om, muncitorii, țăranii și intelectualii COMUNEI CI- 
CANEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ își exprimă deplina satisfacție și mîndrie patriotică față de realegerea dumneavoastră la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român și văd in aceasta certitudinea mersului înainte al României pe drumul luminos al socialismului.Nu există domeniu al vieții economice și sociale, științifice și cultural-educative care să nu poarte pecetea gindirii dumneavoastră cutezătoare, profund științifice, a ae- tivității dumneavoastră neobosite, desfășurată cu clarviziune și spirit creator, in folosul patriei, al întregului popor.In întreaga perioadă de cînd vă aflați în fruntea partidului, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, România s-a înscris ca o prezență marcantă în conștiința umanității, și această realitate este în strinsă și nemijlocită legătură cu activitatea vastă și rodnică desfășurată de dumneavoastră, cu gîndirea teoretică, strălucită și prodigioasă, cu acțiunea practică, ce se bucură de cel mai viu interes, de cea mai înaltă prețuire.Iată de ce comuniștii, toți oamenii muncii din comuna Cicănești își exprimă satisfacția și înalta mîndrie patriotică față de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar care se identifică cu aspirațiile și interesele fundamentale ale întregii națiuni, personalitate strălucită în care poporul român îl are pe apărătorul suprem al binelui și fericirii de astăzi și de mîine, chezășia prosperității generațiilor prezente și viitoare".„Trăind în aceste momente sentimente de înaltă vibrație patriotică și entuziasm, personalul ȘCOLII MI
LITARE DE OFIȚERI ACTIVI A 
MINISTERULUI DE INTERNE, în frunte cu comuniștii, asemeni întregului partid și popor, a primit cu inimile pline de bucurie, dragoste fierbinte și nemărginită încredere actul de voință unanimă a națiunii noastre socialiste, exprimat prin hotărîrea Congresului al XIII-lea al partidului privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.învățămintele și concluziile ce se degajă din magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, tovarășe secretar general, la cel de-al XIII- lea Congres al partidului, din celelalte documente adoptate de Congres, reprezintă pentru noi un amplu program de acțiune, muncă și luptă pe care ne angajăm să-l traducem în viață cu fermitate și devotament, militînd permanent pentru a asigura un profund caracter revoluționar întregului proces instructiv-educativ în scopul formării unor ofițeri foarte bine pregătiți, patrioți înflăcărați, revoluționari consecvenți, capabili să apere chiar cu prețul vieții dacă va fi nevoie cuceririle revoluționare ale poporului, securitatea statului, avuția națională, ordinea și liniștea publică, legalitatea socialistă în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România".„Colectivul de muncă al MUZEU
LUI JUDEȚEAN MIERCUREA-CIUC își exprimă, alături de întregul popor, nemărginita bucurie și satisfacția unanimă față de realegerea dumneavoastră la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, transmițîndu-vă, totodată, cu acest prilej, calde și respectuoase felicitări.Considerăm că realegerea dumneavoastră in suprema funcție de secretar general este garanția sigură a aplicării in practică a mărețelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., chezășia dezvoltării României socialiste pe calea progresului și civilizației. Exprimîndu-ne aprecierea unanimă față de Raportul prezentat în fața celui mai înalt forum al comuniștilor, ne luăm angajamentul să contribuim și mai mult la păstrarea și valorificarea tradițiilor progresiste de pe teritoriul județului nostru, la educarea oamenilor muncii, a tinerei generații în spirit revoluționar, al patriotismului socialist, al respectului față de trecutul glorios al istoriei patriei noastre, al respectului reciproc și frăției dintre poporul român și naționalitatea maghiar,ă“.„Strîns uniți în jurul partidului, in frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul de azi și de mîine al partidului și poporului român pe calea construcției societății socialiste și comuniste, oamenii muncii din cadrul EX
PLOATĂRII MINIERE TURȚ, JU
DEȚUL SATU MARE, își reînnoiesc .angajamentul de a munci cu întreaga dăruire, pasiune și capacitate creatoare pentru îndeplinirea obiectivelor de plan pe anii 1984 și 1985 a sarcinilor ce ne revin din documentele programatice ale celui de-al XIII-lea Congres — faptele noastre de muncă constituind expresia dragostei nețărmurite, a recunoștinței pentru inegalabila dăruire cu care conduceți partidul și poporul în realizarea grandioaselor obiective ce vor plasa 

patria noastră pe noi trepte luminoase ale civilizației și prosperității socialiste și comuniste.Ne folosim și de acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru a ne exprima sentimentele noastre de aleasă stimă și recunoștință față de realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, cimen- tind unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului, aceasta constituind chezășia înaintării României pe noi trepte de progres și civilizație, a victoriei socialismului și comunismului în patria noastră".In telegrama INSPECTORATULUI 
ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ARGEȘ se spune : „Reinvestirea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român reprezintă pentru cadrele didactice și elevii din județul Argeș un minunat prilej de a vă transmite, din adîncul inimii noastre, mîndria patriotică și bucuria nemărginită de a vă ști la cîrma destinelor partidului pentru împlinirea visurilor și aspirațiilor dintotdeauna ale poporului român de libertate, independentă, u- nitate și prosperitate a scumpei noastre patrii.Sîntem mîndri că asupra viitorului României și al tinerei generații ve- gheați ca un adevărat părinte, asi- gurîndu-vă cu acest prilej că nu vom precupeți nici un efort pentru a împlini îndemnurile ce ni le adresați, că vom răspunde cu toată abnegația înaltelor exigențe pe care le puneți în fața școlii. Ne angajăm și cu acest prilej că, la chemarea dumneavoastră, vom fi în primele rin- duri pentru a contribui la edificarea civilizației socialiste și comuniste pe pămintul României, că vom îndeplini în mod exemplar sarcinile de mare răspundere care ne revin din documentele adoptate de cel de-al XIII- lea Congres al Partidului Comunist Român".„Comuniștii și ceilalți oameni al muncii din orașul Nădlac, județul Arad, români, slovaci, maghiari și de alte naționalități, alături de întregul nostru popor, își exprimă via satisfacție, mîndria patriotică și revoluționară pentru realegerea dumneavoastră la Congresul al XIII-lea al partidului în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, văzînd prin aceasta garanția sigură a înaintării României noastre socialiste pe calea dezvoltării multilaterale a patriei, spre progres și civilizație — se arată în telegrama COMITETULUI ORĂȘE
NESC DE PARTID NADLAC, județul Arad.Strîns uniți în jurul partidului, al dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne angajăm neabătut de a transpune în viață sarcinile reieșite din documentele de o excepțională însemnătate istorică și practică în viața partidului și poporului nostru în dezvoltarea patriei în cincinalul 1986—1990, precum și orientările pînă în anul 2000".„Am luat cunoștință cu nemărginită bucurie de realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului și folosim acest prilej pentru a vă felicita din inimă, dînd glas sentimentelor noastre de adîncă recunoștință și caldă mulțumire pentru tot ceea ce ați făcut spre binele și fericirea poporului — se spune în telegrama 
COMITETULUI COMUNAL DE 
PARTID MIROSLAVA, JUDEȚUL 
IAȘI.Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului constituie cea mai sigură garanție că istoricele hotărîri adoptate de marele forum al comuniștilor români vor fi exemplar îndeplinite, că poporul nostru, strîns unit in jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, va înfăptui neabătut programele de dezvoltare eco- nomico-socială a țării, asigurînd înaintarea continuă a patriei spre țelurile luminoase ale socialismului și comunismului.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort, că vom acționa cu întreaga răspundere comunistă pentru traducerea in viață a hotărîrilor Congresului al XIII- lea al Partidului Comunist Român".„însuflețiți de cele mai înalte sentimente de stimă, de nețărmurită dragoste față de dumneavoastră, comuniștii și toți oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA AGRICOLA 
DE STAT VALEA CĂLUGĂREAS
CĂ, județul Prahova, își exprimă totala satisfacție și mîndrie patriotică față de realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură a realizării cu succes a mărețului Program al partidului, a hotărîrilor adoptate de înaltul forum al comuniștilor, a înaintării ferme a României pe drumul socialismului și comunismului.Pentru noi, oamenii muncii din agricultură, strălucitul dumneavoastră exemplu de conducător eminent, de patriot înflăcărat și militant revoluționar, ne-a fost și ne va fi continuu far și călăuză sigură în efortul de a înmulți bogăția ogoarelor, rodnicia pămîntului, pentru ca producțiile mereu mai mari să sporească avuția națională — temelia de granit a independenței șl suveranității noastre. Exprimîndu-ne totala adeziune față de documentele adoptate de marele forum al comuniștilor, ne angajăm solemn, tovarășe secretar general, că vom munci cu dăruire, competență și responsabilitate patriotică pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin din istoricele hotărîri ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru realizarea unei noi revoluții agrare și obținerea unor producții sigure și stabile".
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In cadrul a numeroase manifestări peste hotare sint relevate:
IMPORTANTA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XIII LEA 

AL P. C.R., SEMNIFICAȚIA ISTORICĂ A REALEGERII 
TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU IN FUNCȚIA 

SUPREMĂ UE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI
Importanța și semnificația celui de-al Xlll-lea Congres al Parti

dului Comunist Român in viața și activitatea comuniștilor, a între
gului nostru popor continuă să fie relevate in diferite țări ale 
lumii.La Uzina de tractoare nr. 1 din MOSCOVA, membru colectiv al A- sociației de prietenie sovieto-ro- mână (A.P.S.R.) — important obiectiv economic din capitala Uniunii Sovietice, care numără 25 000 de muncitori — a fost deschisă o expoziție documentară de fotografii consacrată Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român. în alocuțiunile rostite cu acest prilej au fost subliniate realizările însemnate obținute de comuniști; de oamenii muncii din țara noastră, însemnătatea Raportului prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document de importanță deosebită in viața și activitatea partidului și a poporului român. S-au reliefat relațiile de prietenie și colaborare existente intre partidele, țările și popoarele noastre, hotărîrea partidului și statului nostru — evidențiată in Raportul prezentat la Congres — de dezvoltare continuă a colaborării cu Uniiunea Sovietică, cu celelalte țări socialiste, cu toate popoarele lumii.în orașul VELIKO TÎRNOVO, din R.P. Bulgaria, a fost inaugurată o expoziție de carte social-politică. La loc de frunte se află lucrări din gindirea social-politică și economică a președintelui Nicolae Ceaușescu. A fost, de asemenea, organizată o manifestare în cadrul căreia s-a relevat semnificația deosebită a celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. S-a subliniat, totodată, importanța întâlnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov pentru dezvoltarea și aprofundarea relațiilor pe multiple planuri dintre România și Bulgaria.La BRUXELLES a avut loc o reuniune a grupului parlamentar de prietenie Belgia — România, în cadrul căreia a fost făcută o amplă prezentare a drumului parcurs de România în anii construcției socialiste, îndeosebi de cînd in fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a evidențiat, cu acest prilej, importanța hotărîrilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Roman pentru dezvoltarea multilaterală a României în cincinalul 1986— 1990 și a principalelor orientări pînă în anul 2000. Celor de față le-a fost prezentată politica externă, de largă colaborare internațională, promovată de România pentru oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea unor măsuri de dezarmare, in primul rînd nucleară, pentru reluarea cursului spre destindere, a dialogului și colaborării pașnice în Europa șl în întreaga lume.La Palatul Culturii din PHENIAN 

a fost deschisă o expoziție de fotografii dedicată istoricului eveniment pe care îl reprezintă Congresul al XIII-lea al partidului in viața poporului român. Ea ilustrează înfăptuiri ale poporului nostru în opera de construcție socialistă. Sint prezentate pe larg aspecte de la întilnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene.în alocuțiunile rostite cu acest prilej au fost reliefate semnificația excepțională a Congresului al XIII-lea al P.C.R., precum și cursul mereu ascendent al relațiilor de prietenie româno-coreene.O amplă manifestare dedicată celui de-al XIII-lea Congres al partidului nostru, organizată de Comitetul vietnamez de solidaritate și prietenie cu toate popoarele, a fost găzduită de sala de festivități a Clubului internațional din HANOI. în cuvîn- tul rostit cu acest prilej, secretarul general al comitetului, Trinh Ngoc Thai, a pus în lumină realizările obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în anii construcției socialiste. El s-a referit la dezvoltarea relațiilor româno- vietinameze, pe baza hotărîrilor convenite la cel mai înalt nivel. A avut loc, de asemenea, deschiderea expoziției „Republica Socialistă România în anul celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român".La Universitatea LONDREI a fost deschisă o expoziție de carte românească, la loc de frunte fiind prezentate operele tovarășului Nicolșe Ceaușescu și volume consacrate vieții și activității sale publicate în Marea Britanie, precum și lucrări științifice ale tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu traduse în limba engleză.în cadrul manifestării a fost subliniat rolul deosebit al vizitei de stat efectuate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Marea Britanie, pentru amplificarea pe multiple planuri a relațiilor româno-britanice.La universitățile DENVER (COLO- •RADO), PHOENIX (ARIZONA), UCLA (CALIFORNIA) și WASHINGTON (SEATTLE), din S.U.A., au fost organizate conferințe privind realizările obținute de poporul român în diferite domenii și perspectivele de dezvoltare a țării noastre pînă in anul 2000, așa cum au fost stabilite de Congresul al XIII-lea, relațiile politico-economice ale României cu toate statele lumii, acțiunile de politică externă ale tovarășului Nicolae Ceaușescu îndreptate spre rezolvarea pașnică a conflictelor și a marilor probleme ale păcii și dezvoltării.La Universitatea Rochester, din statul NEW YORK, și la Universitatea Boston, din statul MASSACHUSETTS, au fost organizate expoziții documentare de fotografii și prezentate expuneri privind realizările obținute de poporul român în cele mai diferite domenii de activitate, rolul activ al României în dezbaterea și rezolvarea marilor probleme ale vieții internaționale.Semnificația deosebită a celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.

pentru dezvoltarea multilaterală a României socialiste a constituit tema conferinței de presă organizate la Ambasada română din MAPUTO, la care au participat reprezentanți ai conducerii Frontului de Eliberare din Mozambic și ai Ministerului A- facerilor Externe.La ambasada țării noastre din PAKISTAN a fost organizată o conferință de presă, in cadrul țăreia a fost prezentată pe larg importanța Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea economică a României în perioada 1986—1990 și în perspectivă, pină în anul 2000. în mod deosebit a fost reliefat rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în fundamentarea și promovarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. La conferința de presă au participat reprezentanți ai Ministerului pakistanez al Afacerilor Externe, ai altor instituții centrale, ai presei și radioteleviziunii.în cadrul unui simpozion organizat în orașul japonez KOBE au fost prezentate principalele prevederi ale dezvoltării economice a României în perioada 1986—1990, cuprinse in Directivele Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, precum și amplificarea relațiilor economice româno-japoneze.La DAMASC a fost inaugurată o expoziție de carte social-politică românească, unde au fost expuse opere ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și lucrări publicate în țările arabe consacrate vieții și personalității președintelui Republicii Socialiste România. Au fost prezentate, totodată, expoziția de fotografii „Imagini din România" și filmul documentar „România, Ceaușescu, Pace".Participanții la manifestare — cadre din Comandamentul Național al Partidului Baas Arab Socialist din Siria și din conducerea unor ministere economice, reprezentanți ai conducerii Partidului Comunist Sirian, membri ai Biroului Executiv al Asociației de prietenie Siria—România — au exprimat vii aprecieri față de marile realizări obținute de poporul român în anii construcției socialiste, sub conducerea P.C.R., și au rugat să se transmită cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul realegerii sale în înalta funcție de secretar general al partidului.La sediul primăriei din MANILA a avut loc vernisajul expoziției documentare de fotografii „Imagini din România contemporană". Cu acest prilej au fost prezentate realitățile contemporane din patria noastră, evidențiindu-se progresele realizate de România, în special în perioada de cind la conducerea partidului și a statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au fost subliniate, totodată, importanța deosebită a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, semnificația realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului pentru continuarea cu consecvență a politicii interne și externe a României socialiste.(Agerpres)

Schimb de saluturi 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și Yasser ArafatAMMAN 29 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, au fost transmise un cald salut de prietenie, urări de sănătate și succes președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, ■ conducerii O.E.P., în activitatea pe care o desfășoară pentru victoria cauzei drepte a poporului palestinian.Mulțumind pentru salut și urări, Yasser Arafat a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea conducerii O.E.P. și a sa personal, subliniind aprecierea deosebită a poporului pa

lestinian față de sprijinul constant primit din partea României, din partea conducătorului partidului și statului nostru personal, față de poziția principială, consecventă a țării noastre de sprijinire a cauzei și luptei poporului palestinian.Schimbul de saluturi a fost prilejuit de primirea de către Yasser Arafat a delegației C.C. al P.C.R. și a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Stan Soare, președintele Grupului român din Uniunea Interparlamentară, care a participat la lucrările celei de-a XVII-a sesiuni a Consiliului Național Palestinian, care s-au desfășurat la Amman,
Yasser Arafat a fost reales președinte 

al Comitetului Executiv al O.E.P.AMMAN 29 (Agerpres). — Participanții la cea de-a XVII-a sesiune a Consiliului Național Palestinian (parlamentul) au ales noul Comitet Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, format din 11 membri.Yasser Arafat a fost reales în funcția de președinte al Comitetului Executiv al O.E.P.

Activitatea delegației de partid sovietice 
la Congresul al Xlll-lea al P. C. R. 

aprobată de Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S.MOSCOVA 29 (Agerpres). — La Moscova a avut loc, joi, ședința Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., în cadrul căreia, după cum relatează agenția T.A.S.S., au fost ascultate și informările prezentate de V. V. Șcerbițki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, privind participarea delegației P.C.U.S. la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, și a lui V. V. Grișin, membru al Biroului Politic al C.C.

al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., în legătură cu participarea delegației de partid și guvernamentale sovietice la manifestările prilejuite de cea de-a 60-a aniversare a proclamării R. P. Mongole. Biroul Politic a' aprobat activitatea acestor delegații și rezultatele convorbirilor care au avut loc intre reprezentanții sovietici și conducerile celor două partide și state frățești.
^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

REZOLUȚIE. Comitetul politic special al Adunării Generale a O.N.U. 
I a adoptat - cu 127 voturi favorabile și o abținere - o rezoluție prin 
I care atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru ome

nire cursa înarmărilor în spațiul cosmic. Documentul cere Statelor Unite 
I și Uniunii Sovietice să înceapă imediat negocieri cu privire la această 
I problemă.

1 IN COMUNICATUL CU PRIVI
RE LA CONVORBIRILE CARE AU

1 AVUT LOC, LA MOSCOVA, IN- 
. TRE CONDUCĂTORII SOVIETICI 

ȘI CANCELARUL FEDERAL ALI AUSTRIEI, Fred Sinowatz, este exprimată satisfacția părților fațăI de cursul ascendent al relațiilor bi- | laterale. Este . subliniată, totodată, importanța începerii unor noi con- | vorbiri sovieto-americane în scopul realizării de înțelegeri reciproc acceptabile cu privire la armamente- le nucleare și cosmice.I SITUAȚIA DIN CHILE. în încercarea de a stăvili acțiunile de I protest național împotriva regimu- I lui militar chilian și de a împiedica revenirea țării la un guvern | democratic și la o viață politică parlamentară, Junta militară din Chile a ordonat ocuparea de către forțele armate a centrelor urbane mai importante ale țârii, inclusivI capitala Santiago de Chile. în aceste condiții, Comandamentul Națio-I nai pentru Protest și Democrație,

grupînd toate forțele politice democratice chiliene, a hotărît încetarea tuturor activităților social-e- conomice pe intreg cuprinsul țării și rămînerea la locul de domiciliu a tuturor oamenilor muncii chilieni.
REUNIUNE CONSACRATA DA

TORIEI EXTERNE A AMERICII 
I.AȚINE, Reprezentanții a șase state latino-americane cu mari datorii externe — Argentina, Brazilia, Chile, Mexic, Peru și Venezuela — vor participa, intre 1 și 13 decembrie, in Brasilia, la o reuniune consacrată definirii unei poziții comune in negocierile cu principalele instituții de credit internaționale. în cadrul dezbaterilor — la care va lua parte și secretarul general al Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină, Enrique Iglesias — vor fi abordate și alte implicații ale creșterii datoriei externe a țărilor din zonă, în condițiile menținerii unor do- bînzi ridicate.
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Noile convorbiri dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Constantin Karamanlis

Contribuție de J 
cauzeiîn aceste zile, cronica relațiilor româno-elene a înregistrat un nou și important eveniment — vizita oficială pe care, la invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, a făcut-o in țara noastră Constantin Karamanlis, președintele Republicii Elene. Extinderea relațiilor cu toate țările din Balcani, transformarea acestei părți a Europei intr-o zonă a colaborării și bunei vecinătăți constituie, așa cum se știe, una din orientările fundamentale ale politicii externe a țării noastre, puternic reafirmată in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al partidului. Este o orientare care și-a găsit, de-a lungul anilor, multiple concretizări m dialogul la cel mai înalt nivel purtat de România cu celelalte țări ale Peninsulei, vizita președintelui Republicii Elene, Ia numai citeva zile după Congres, pumnd in evidență consecvența cu care România acționează in această direcție.Continuînd suita lntîlnirilor și convorbirilor frecvente dintre România și Grecia la nivel inalt, actuala vizită a șefului statului elen, înțelegerile la care au ajuns cei doi președinți sînt de natură să deschidă noi și ample perspective pentru relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre, în cele mai diverse domenii, atit pe plan bilateral, cît și în sfera vieții internaționale. Totodată, înscriind o nouă pagină in relațiile lor tradiționale, noile convorbiri dintre șefii de stat ai României și Greciei au demonstrat incă o dată că deosebirile de orinduire socială și apartenența la alianțe po- litico-militare diferite nu pot și nu trebuie să constituie un impediment în calea dezvoltării colaborării, că, pornindu-se de la cerințele fundamentale ale popoarelor, ale păcii, este nu numai posibil, dar și absolut necesar să se acționeze tocmai in direcția extinderii conlucrării în toate domeniile de interes comun.Desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă, caracteristică relațiilor româno-elene în ansamblul lor, actualul dialog la nivel înalt

seamă la dezvoltarea colaborării româno-elene, la promovarea 
păcii și înțelegerii în Balcani, in Europa și in lumea prilejuit o nouă și aprofundată analiză a stadiului și perspectivelor relațiilor bilaterale și a pus in evidență că, prin aplicarea acordurilor și măsurilor stabilite în cadrul precedentelor convorbiri, aceste raporturi s-au extins și s-au îmbogățit continuu. în acest sens, evo- cind evoluția legăturilor dintre România și Grecia, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta: „Sintem bucuroși 
să constatăm că aceste bune relații 
au cunoscut, in ultimii ani, o dez
voltare continuă, că un rol impor
tant in această privință l-au avut 
vizitele reciproce, convorbirile pur
tate impreună și înțelegerile conve
nite cu prilejui intilnirilor noastre 
de la Atena și București". La rîn- dul său, adresindu-se șefului statului român, președintele CONSTAN
TIN KARAMANLIS releva : „Rela
țiile noastre bilaterale sint exce
lente pentru că sint bazate pe ve
chea și statornica prietenie care 
leagă popoarele noastre, și sint atit 
de sincere și cordiale, incit ar putea 
constitui un exemplu pentru multe 
alte popoare".Sint concluzii întemeiate pe fapte, pe evoluția ascendentă pe care o cunoaște conlucrarea dintre cele două țări pe plan politic, economic, cultural și in alte domenii de activitate. Pornind de la nivelul actual al relațiilor, de la experiența acumulată, dialogul a reliefat, in același timp, voința celor două țări de a impulsiona colaborarea dintre ele, inclusiv pe tărim economic, astfel îneît aceasta să ducă la valorificarea mai deplină a posibilităților de care dispun economiile naționale ale celor două țări, a avantajelor apropierii geografice.Convorbirile dintre cel doi președinți au prilejuit un rodnic schimb de vederi în probleme cardinale ale vieții internaționale. Din analiza situației grave existente pe plan mondial s-a desprins aprecierea comună că încordarea la care s-a ajuns este rezultatul nesoluționării la timp a problemelor litigioase acumulate, al apariției în diferite regiuni ale lumii a unor noi stări de tensiune și focare de conflict, manifestării poli

ticii de forță și de amenințare cu forța. în mod deosebit, situația internațională a fost grav afectată de continuarea cursei înarmărilor, care a dus la acumularea de uriașe arsenale nucleare în Europa și in întreaga lume. Constatînd că situația existentă creează pericolul unor noi conflicte și confruntări, al unei catastrofe nucleare, ce ar putea distruge inseși condițiile vieții pe planeta noastră, convorbirile au pus in evidență hotărirea României și Greciei de a acționa prin eforturi unite pentru depășirea incordârii, pentru oprirea cursului evenimentelor spre confruntare și război, pentru preintimpi- narea unei catastrofe nucleare și asigurarea păcii — problema centrală a epocii noastre. în acest cadru, s-a subliniat imperativul de a se pune capăt cursei înarmărilor, de a se trece la măsuri de dezarmare, in primul rind de dezarmare nucleară, condiție indispensabilă pentru salvarea civilizației, a vieții popoarelor.O îngrijorare deosebită s-a manifestat față de situația gravă ce s-a creat in Europa. Cei doi președinți au subliniat pericolul pe care-1 reprezintă creșterea arsenalelor nucleare pe continentul nostru și au insistat asupra cerinței de a se face totul pentru a se opri amplasarea rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune în unele state vest-europene și contramăsurile sovietice, pentru eliminarea rachetelor cu rază medie de acțiune de pe continentul nostru și, apoi, a tuturor armelor nucleare. In acest context, a fost salutat acordul intervenit recent între Uniunea ^Sovietică și Statele Unite ale Americii privind inițierea unor noi convorbiri in scopul realizării de înțelegeri reciproc acceptabile asupra intregului complex de probleme referitoare la armamentele nucleare și cosmice. în cadrul convorbirilor a fost exprimată convingerea că reluarea tratativelor dintre U.R.S.S. și S.U.A. constituie un factor important pentru dezarmare și pace. Totodată, pornindu-se de la faptul că rachetele nucleare primejduiesc viața tuturor popoarelor europene, s-a subliniat cerința ca

toate țările continentului — in primul rind țările N.A.T.O. și ale Tratatului de la Varșovia — să ia parte activă, într-o formă sau alta, la negocierile pentru realizarea unui acord privind eliminarea armelor nucleare din Europa.Pornind de la însemnătatea problemelor examinate la conferința de la Stockholm consacrată încrederii și dezarmării pe continentul nostru, România și Grecia au reafirmat necesitatea încheierii acestei reuniuni cu rezultate care să faciliteze reluarea politicii de destindere, de colaborare și pace.în lumina preocupării constante a României și Greciei pentru dezvoltarea în continuare a colaborării între țările balcanice, cei doi președinți au examinat din nou relațiile dintre statele din această regiune. în acest cadru, dindu-se o deosebită apreciere intilnirilor și reuniunilor multilaterale desfășurate in ultimii ani pe diferite probleme ale colaborării economice și în alte domenii, s-a relevat necesitatea sporirii eforturilor pentru dezvoltarea continuă a cooperării dintre țările balcanice. Și cu actualul prilej, România, care întreține relații bune cu toate țările din Balcani, și-a reafirmat poziția statornică în favoarea unei largi colaborări bilaterale și multilaterale in această regiune, pentru soluționarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor ce mai există intre unele țări balcanice, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a păcii și colaborării, fără arme nucleare și fără baze militare străine. Se cuvine să se sublinieze că președintele Constantin Karamanlis a ținut să releve și de această dată contribuția prețioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu la imprimarea unui curs pozitiv în relațiile inter- balcanice, ca și la limitarea pericolelor care amenință pacea lumii, în general.Atenția celor doi președinți a fost reținută și de cerința majoră de a se soluționa pe cale pașnică, prin negocieri, problemele litigioase dintre state, pornindu-se de la respectarea

strictă a principiilor dreptului internațional, de la inadmisibilitatea recurgerii la forță și la amenințarea cu forța, de la respectarea dreptului fiecărui popor de a-și făuri propriile destine. In această ordine de preocupări a fost reafirmată necesitatea unei soluții politice a situației din Orientul Mijlociu, ca și a problemelor dintre Iran și Irak. In ceea ce privește problema cipriotă, s-a exprimat speranța că, in cadrul actualelor convorbiri desfășurate sub egida secretarului general al O.N.U., se va ajunge la o soluție corespunzătoare, justă, care să ducă la asigurarea conviețuirii pașnice a celor două comunități din Cipru.Cerința unor negocieri reale între țările bogate și cele în curs de dezvoltare, in vederea elaborării de măsuri care să ducă la lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice, întemeiată pe echitate ; necesitatea soluționării globale a problemelor economico-financiare, în vederea depășirii crizei economice actuale și asigurării progresului tuturor țărilor ; stringența participării active a tuturor statelor, indiferent de mărime și orinduire socială, la viața internațională, a sporirii rolului O.N.U. in rezolvarea tuturor problemelor de care depinde asigurarea păcii și progresului popoarelor — sint probleme a căror examinare a lărgit aria concluziilor comune sintetizate in hotărirea României și Greciei de a-și intensifica cooperarea in efortul pentru edificarea unui climat de securitate, înțelegere și colaborare în regiunea Balcanilor, pe continentul european, ca și in ansamblul vieții internaționale.Poporul român salută cu satisfacție noile convorbiri româno-elene la nivelul cel mai inalt și nutrește convingerea că rezultatele lor rodnice vor duce la întărirea în continuare a colaborării dintre România și Grecia, vor contribui la promovarea cauzei păcii și conlucrării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.
Al. CAMPEANU

ZIUA NAȚIONALĂ A R. 0. P. YEMEN

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit,
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 

al Republicii Democrate Populare Yemen, 
Prim-ministruCu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării independenței R. D. P. Yemen, vă adresez cele mai calde felicitări și urări cordiale de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului yemenit prieten.Folosesc acest prilej pentru a-ml exprima convingerea că relațiile de prietenie dintre partidele și țările noastre se vor intensifica și adinei in continuare, in interesul reciproc al popoarelor' român și yemenit, al cauzei generale a păcii și colaborării in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste RomâniaPoporul Republicii Democrate Populare Yemen sărbătorește astăzi împlinirea a 17 ani de la proclamarea independenței naționale, care a pus capăt unei lungi perioade de dominație colonială și a deschis o nouă etapă în viața țării.Aniversarea acestui eveniment memorabil găsește tînăra republică arabă (suprafața — 287 683 kmp ; populația — 1 800 000 locuitori) în plin efort de lichidare a înapoierii economice moștenite din trecut și de făurire a unei vieți noi. Sub conducerea Partidului Socialist Yemenit, creat in 1978, se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor celui de-al doilea plan cincinal, care prevede continuarea prefacerilor revoluționare inaugurate prin naționalizarea principalelor sectoare ale economiei, înfăptuirea reformei agrare și crearea de cooperative agricole și ferme de stat. Pină în prezent, o bună parte a celor 362 obiective

economice prevăzute a intra in funcțiune in perioada 1981—1985 au și fost terminate. Printre acestea se numără o fabrică de mase plastice și o filatură, un aeroport, complexul de termocentrale de la Aden, noul pod în lungime de 246 m peste riul Bana ș.a. S-au obținut, de asemenea, succese de seamă in ce privește creșterea producției agricole. Dacă acum două decenii majoritatea produselor 'alimentare erau importate, astăzi circa 70 la sută din necesarul de cereale este acoperit din resurse proprii.Actualul plan cincinal pune, totodată, un accent deosebit pe extinderea activităților de cercetare și prospectare, mai ales in ceea ce privește descoperirea de zăcăminte de petrol și minereuri. în urma activității de explorare, au fost depistate deja rezerve de mi4 nereu de fier, titan și cupru, resurse de cărbune și de materii

prime pentru industria cimentului.în spiritul politicii sale de prietenie și solidaritate cu statele arabe, cu toate statele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, a transformărilor sociale înnoitoare, România socialistă urmărește cu interes și simpatie succesele obținute de poporul R. D. P. Yemen. între Republica Socialistă România și Republica Democrată Populară Yemen s-au statornicit relații de colaborare prietenească. intemeiate pe stimă și respect reciproc, pe deplina egalitate in drepturi și avantajul reciproc, care cunosc un curs ascendent. Ca o expresie a acestei evoluții pozitive, în ultimii ani au fost încheiate o serie de înțelegeri și acorduri comerciale, de cooperare economică, teh- nico-științifică și culturală, corespunzător intereselor celor două țări, cauzei generale a progresului, înțelegerii și păcii în lume.
ZIUA NAȚIONALĂ A BENINULUI

Excelenței Sale Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Revoluției Populare din Benin, 
Președintele Republicii Populare Benin, 

Șef al statului, 
Președintele Consiliului Executiv NaționalCu prilejul celei de-a IX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Benin, in numele Partidului Comunist Român, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Partidului Revoluției Populare din Benin, guvernului și poporului, beninez calde felicitări și cele mai bune urări.Exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare existente Intre partidele și țările noastre se vor intări tot mai mult, in folosul popoarelor român și beninez, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului prieten al Republicii Populare Benin pace, progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste RomâniaPoporul beninez aniversează la 30 noiembrie împlinirea a nouă ani de la proclamarea Republicii Populare Benin, eveniment cu profunde semnificații in viața tării, care a marcat inceputul unei noi etape în dezvoltarea de sine stătătoare a tinărului stat african, cunoscut pină a- tunci sub denumirea det Dahomey.Beninul (suprafața : 113 000 kmp ; populația : aproximativ3 500 000 locuitori) dispune de resurse relativ limitate. Clima mai puțin umedă impune populației, ocupată in marea ei majoritate m agricultură, strădanii sporite pentru cultivarea arahidelor, bumbacului, cafelei, porumbului și manioculiți ; palmierii oferă materia primă pentru uleiul ce constituie principalul produs de export. Sint exploatate unele zăcăminte de fosfați (la

Mekru), cariere de marmură și caolin, iar de-a lungul coastei au fost descoperite zăcăminte de petrol, care urmează să acopere necesitățile interne de hidrocarburi.După proclamarea Republicii Populare Benin și crearea Partidului Revoluției Populare. care și-a propus ea obiectiv realizarea de prefaceri sociale progresiste și făurirea unei, societăți noi, socialiste, au fost naționalizate principalele întreprinderi și. băncile, au fost create primele cooperative agricole și au fost organizate ferme de stat. Au fost obținute succese pe calea lichidării a- nalfabetismului, a a- meliorării situației sanitare și alimentare a populației.In spiritul politicii sale consecvente de solidaritate cu țările Africii, cu toate popoarele care edifică o

societate nouă, poporul român urmărește cu viu interes eforturile depuse de poporul beninez pentru consolidarea independenței naționale și realizarea transformărilor economico-sociale pe care și le-a propus, între Republica Socialistă România și Republica Populară Benin s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, intemeiate pe deplina egalitate in drepturi și avantajul reciproc, care cunosc un curs ascendent. Un rol important in promovarea acestor relații l-au avut convorbirile dintre președintele Nicolae. Ceaușescu și președintele Mathieu Kerekou. care au deschis .largi perspective conlucrării bilaterale, în avantajul ambelor țări și popoare, al promovării telurilor păcii și înțelegerii internaționale.
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII BARBADOS

Excelenței Sale Domnului HUGH SPRINGER
Guvernatorul general al BarbadosuluiCu ocazia Zilei naționale a tării dumneavoastră, vă adresez. In numele poporului român și al meu personal, felicitări și cele mai bune urări de pace și bunăstare poporului din Barbados.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis o telegramă primului ministru al Barbadosului, J. M. G. M. Adams,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
■kcu prilejul aniversării independenței de stat a țării sale, prin care ii a- dresează, in numele guvernului român și al său personal, cele mai bune urări.Poporul din Barbados aniversează astăzi împlinirea a opt ani de la’proclamarea independenței sale de stat.Stat insular, situat în Arhipelagul insulelor mici, cu o suprafață de 431 kmp și circa 250 000 de locuitori, Barbados și-a propus după dobîndi- rea independenței eliminarea din economia sa a caracterului de monocultură — de-a lungul perioadei coloniale întreaga activitate economică se

reducea la ' cultura trestiei de zahăr — prin dezvoltarea u- nor ramuri industriale care să valorifice în interesul propriu al poporului resursele naturale. în acest sens au fost stabilite măsuri pentru creșterea producției agro- alimentare, ca și pentru dezvoltarea industriilor textilă, e- lectronică, bunurilor de consum și altele. O preocupare constantă s-a manifestat in direcția extinderii și diversificării bazei

materiale și a serviciilor in domeniul turismului, una dintre principalele surse de venituri ale țării.Intre România și Barbados s-au stabilit relații diplomatice incă din anul 1977, dezvoltarea colaborării dintre țările noastre înscriindu-se in cadrul orientării consecvente a politicii externe românești de solidaritate și cooperare cu tinerele state ce au pășit pe calea dezvoltării independente.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scinteil nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abpna prin „ROMPRESFILATELIA- — 

Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCINTEII 40 360


