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linat de alegători cu calde manifestări Plecarea din Capitală

de dragoste, aleasă stimă și recunoștință

tovarășul «icolat claiisiscii 
Șl A HIRCITAI BRtPTUL OI VOI LA 

SICII! DL II
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, s-a aflat dumini
că, 21 noiembrie, la secția 
de votare nr. I din cir
cumscripția M.A.N, nr. 1.

împreună cu secretarul 
general al partidului, la 
această secție au votat to
varășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
văleșcu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mij
locul alegătorilor din a- 
eeastă importantă zonă in.

; > dustrială a Capitalei, ve
niți în fața urnelor spre a 
îndeplini prin votul lor un 
act de mare răspundere 
politică și civică pentru 
prezentul și viitorul lu-

T-mitibs al orașului lor, pen
tru destinul nou ai țării, a 
'’dhstituit, în ambianța săr- 

reaScă, profund demo
cratică în care s-au des
fășurat alegerile, un nou 
prilej pentru reafirmarea
adeziunii ferme la politi- revărsare de energii Și ta- 
ca înțeleaptă a partidului lente. Tineri și tinere în 
și statului de dezvoltare a frumoase costume naționa- 
patriei pe calea socialis- ..... ..
mului, a voinței unanime 
de a transpune neabătut 
in viață luminoasele o- 
biective stabilite de Con
gresul al Xll-lea a) parti, 
dului.

în același timp, reîntîl- 
nirea cu secretarul general 
al partidului a constituit 
pentru alegători încă un 
prilej de a-și exprima, din Ceaușescu, tovarășa Elena 
adîncul inimilor lor, dra- Ceaușescu, ceilalți tovarăși

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au ple
cat, duminică dimineața, 
în vizite oficiale de prie
tenie, în Indonezia — lâ 
invitația președintelui Re-

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt1 însoțiți în 
aceste vizite de tovarășii 
Ion M. Nicolae, vieeprim- 
ministru al guvernului, 
Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, Nicu 
Constantin, adjunct al mi„ 

trucțiilor de mașini, Cons
tantin Mitea, consilier al

(Continuare in pag. a 4-aJ

ședintelui Chengara Veetil 
Devan Nair și a doamnei 
Nair — și în Malayezia — 
la invitația maiestății sa
le Sultan Haji Ahmad 
Shah Ibni Al-Marhum 
Sultan Abu Bakar, suve
ranul Malayeziei, și a .
maiestății sale Tuanku nistrului industriei pons- 

publicli îridonezîa, gene- Hajjah Afzan Binti Tengku 1 . " ‘
ral Suharto, și .a doamnei 
Tien Suharto —, în Singa
pore — la invitația pre-

Muhammad, suverana Ma- 
layeziei.

Tovarășul Nicolae

convorbirilor oficiale
că actuala Vizită, dialogul 
la nivel înalt pe care il 
prilejuiește vor reprezen
ta un moment de cea mai 
mare importanță în dez
voltarea pe mai departe a 
relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele do. 
uă țări și popoare.

din nou, cu deosebită căl
dură de președintele Su
harto, care și-a exprimat 
satisfacția sa profundă pen
tru vizita întreprinsă de 
solii poporului român. Pre
ședintele Nicola» Ceaușescu 
a mulțumit pentru primi
rea deosebit de cordiilă și 
a împărtășit convingerea 

șefului statului indonezian

Președintele Republicii 
Ț-__ .‘...Itova

rășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a avut, luni, 
convorbiri oficiale cu pre
ședintele Republicii Indo
nezia, general Suharto.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați,

din conducerea partidului Socialiste România, 
și statului sînt invitați a- 
poi în secția de votare. 
Sînt clipe emoționante. To- 

■^varășul Nicolae Ceaușescu 
își exercită dreptul la vot, 
introducînd buletinul într-o 
urnă drapată cu tricolorul 
țării.

Votează apoi tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

La ieșirea din secția de 
votare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat 
cu aceeași însuflețire, cu 
ovații și urale de cei pre- 
zenți, care scandau 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — Pace !“, „Noi 
votăm în România, pacea 
și prieteniaAre loc o 
adevărată manifestație^ 
populară. înconjurînd cu 
multă dragoste pe omul-ce 
întruchipează noblețea și 
virtuțile cete mai alese ale 
poporului român, din mii 
de piepturi răsună puter
nice ovații și urale pentru 
secretarul general al parti
dului, comunistul de ome
nie. care a ridicat România 
socialistă pe culmi neatin
se pînă' acum.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elenă 

le interpretează cunoscute Ceaușescu își iau rămas

in-
fContinuare in pag a a)

gostea nemărginită, aleasa 
stimă și înalta prețuire fa
ță de conducătorul iubit al 
partidului și statului. de 
a-i advee un fierbinte pri. 
noș de recunoștință pentru 
grija statornică pe care o 
poartă înfloririi multilate
rale a patriei, ridicării ne
contenite a nivelului ma
terial și spiritual al 
tregvlui popor.

Ește ora 9.50. In fața sec
ției de votare asistăm la o 
entuziastă sărbătoare. Prin 
ovații și urale puternice, 
prin cîntec, vers și dans, 
mii șl mii de cetățeni din 
cartier fac tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovară. 
șei Elena Ceaușescu, o pri
mire deosebit de călduroa
să în care se reflectă cu 
pregnanță unititea de ne
zdruncinat a întregului 
nostru popor în jurul parti
dului și al secretarului său 
general, încrederea nestră
mutată în politica internă 
și externă a partidului, ho
tărîrea fermă de a milita 
neabătut pentru transpu
nerea ei în viață.

Atmosfera entuziastă es
te întregită printr-Un mo
ment muzical-coregrafic, o

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 

au făcut
în ziua de 21 noiembrie, 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ. 
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită 
în Republica Islamică Pa- 

“kistan. ' •
Prezența pentru a treia 

oară pe pănrfniul pakista
nez , a înaiților soli ai po
porului român s-a consti- 

* tuiț, încă din primul mo-, 
' merit, într'-un eveniment 
de importanță deosebită 
care înscrie o nouă și re
marcabilă pagină în croni
ca relațiilor de colaborare

o vizită in Pakistan
și prietenie dintre Româ
nia și Pakistan. -

Prilejuind an fructuos 
dialog ia nivel înalt, cu 
semnificații deosebite pen-

l

i

re, al cauzei destinderii, 
păcii și cooperării interna
ționale.

Ora 19,30. ora lojaiă 
- . . . (16,30. ora București),

tru adîncirea și lărgirea . vionul prezidențial, avînd 
pe mai. departe a bunelor la bord pe solii poporului 

’ ' ' ' român, a aterizat pe aoroa
portul internațional diă
Karachi împodobit dff

. drapelele de stat ale co- 
lor două țări. ■ L ■ ■ ’

. . ■ La coborlrea din avion, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elenă 
Ceaușescu au fost întîm-

raporturi statornicite de-a 
lungul anilor între cele 
două țări, această scurtă 
vizită a pus pregnant în 
evidență hotărîrea Româ
niei și Pakistanului de a 
extinde colaborarea în di. 
ferite domenii de interes 
reciproc, conlucrarea lor 
pe plan internațional în 
folosul celor două popoa-

:-r; a ■

a-

(Continuări in pag. ai-a)

dansuri populare românești, 
pline de voie bună, de op. 
timism. v.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prie
tenie manifestărilor de 
dragoste ale celor veniți 
în întîmpinare. ;

Tovarășul Nicolae

bun de la cei aflați de o 
parte și de alta a culoaru
lui vu, străbătut la ple
care de secretarul general 
al partidului. Mulțimea 
flutura stegulețe tricolo
re și roșii, scanda cu în
suflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. I“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră 
și mîndria — Ceaușescu 
— România !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va efectua o vizită oficială 

de prietenie în Kuweit
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, impreu- 
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua 
o vizită oficială de prietenie în Kuweit, in

partea a doua a lunii noiembrie 1982, la 
invitația emirului statului Kuweit, șeiciil 
Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

1

Expresie a însuflețitoarei încrederi în destinul luminos al patriei socialiste

it

ai 
oa- 
din

celor mai

Șeful de echipă Gheorghe Vilan de la sectorul 
III a! I.M. Lonea împreună cu familia la vot.

Votul minerilor, al oamenilor Văii Jiului, 
buni gospodari

v
1

Duminică, 21 noiembrie, 
înscrisă cu litere mari in 

luminoasa cronică a vieții 
noi, socialiste a patriei, a 
națiunii noastre. Valea Jiu
lui, ca întreaga țară, a îm
brăcat haine de sărbătoa
re trăind cu entuziasm, la 
temperatura înaltă a eve
nimentelor politice de în
semnătate deosebită din 
viața poporului - participa, 
rea la VOT, la alegerea de- 
putaților in consiliile popu
lare municipal, orășenești 

și comunale pentru noua 
legislatură.. Călăuziți de a. 
leasă simțire patriotică și 
responsabilitate, civică, strins 
uniți in jurul partidului, al

secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, minerii, cons, 
tructorii, energeticienii, toți 
cetățenii municipiului nostru 
s-ău prezentat la urne ani
mați de o inșuflețitoare in-: 
credere in destinul comunist 
al patriei, dînd din toată 
inima VOTUL candidaților 
Frontului Democrației și U, 
mtății Socialiste. Alegind 
ca deputați in consiliile 
populare pe cei mai buni 
dintre bunii gospodari 
localităților noastre, 
menii muncii, cetățenii
această vatră de cărbune 
și istorie au dat expresie

hotăririi lor ferme de a fo. 
losi pe deplin cadrul ins. 
tituționalizat de exercitare 
a democrației noastre so
cialiste, acordînd celor a- 
leși tot sprijinul, prin parti
cipare activă, - inițiativă și 
spirit civic pentru stabilirea 
și realizarea împreună a 
programelor de dezvoltare 
economică, socială și urba
nistică a orașelor și comu
nelor Văii Jiului, pentru a- 
șigurarea unui nivel de bu. 
năstare și civilizație tot mai 
înalt populației. Reporterii 
ziarului, oftați la secțiile de 
votare din întreaga Vale a 
Jiului - de la Cimpu lui 
Neag la Cimpa - au in

tîlnit și consemnat relevante 
aspecte ale entuziasmului 
cu care cetățenii s-au pre
zentat la urne, ale gindu- 
rilor și aspirațiilor lor de 
noi împliniri in edificarea 
cu propriile forțe a unei 
vieți prospere și fericite, 
In creșterea contribuției cre
atoare in muncă la făurirea 
destinului luminos al pa
triei, la înaintarea hotărîtă 
a României pe drumul so
cialismului și comunismului.

IN PAGINILE 2-3, RE
PORTAJE, INTERVIURI, INS
TANTANEE DE LA SECȚIILE 
DE VOTARE.



2
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La sec(ia de votare nr. 124 Vulcan au votat și minerii brigăzii lui Ca. 

rol Ivacson din sect. I al l.M. Vulcan, care au dat pînă în prezent o produc
ție suplimentară de 14 500 tone cărbune.

'X AGînduri de muncă, 
și progres 

secretarul general al parti
dului, tovarășul T‘ 
Ceaușescu, Minerul 
noare al 
asigurăm că vom 
fără preget făcînd.
pentru sporirea producției 
de cărbune44.

Energeticlcnil Nicolae 
Drăghlcl, lori Petrileanu 
împreună cu fiul său, tot 
Ion, își exprimau cu acest 
prilej dorința de a munci 
și a trăi înlr-o țară liberă 
și prosperă. Elevii Marian 
Stâncii, Aurica Chiroșca, 
Doina Boca, Nîcușor Di
nu, Ioan lakocs, Elena 
Scutaru din clasele a XIÎ-a 
A, -a XIÎ-a B. a XÎI-a C ai 
liceului din Vulcan își în
credințau primul vot viito
rului luminos al țării.

„Alegerile- de deputați 
alt constituit pentru mine

Alegerile de dCputați în 
consiliile populare au cons
tituit pentru toți locuitorii 
Vulcanului un prilej de 
bucurie și satisfacție. încă 
din zorii zilei de duminică, 
mineri, preparatori, cons
tructori, energeticieni, me
dici, lucrători comerciali,- 
elevi —« uniți în gînd șl 
faptă — se îndreptau spre 
secțiile de votare. Redăm 
spicuiri din dialogul purtat 
♦ u alegătorii, citeva din 
gindurile și năzuințele lor.

„în această zi măreață, 
cu profunde semnificații 
în viața tuturor locuitori
lor patriei, glodurile noas
tre — ne spunea Nicti Bo- 
jincă, cunoscut șef de e- 
chipă la mina Vulcan — 
se îndreaptă cu drag spre

Nicolae
I de O-

țădi, pe care îl
munci

totul

bunăstare

Dtn mina, 
către urne
...Mina Dilja, 21 noiem

brie, ora 12,30. Prezența la 
lucrări de revizii și repa
rații —- 100 ia sută. Nici un 

-eveniment deosebit Se 
■ semnalat In subteran. Ală

turi de electro lăcătuși, la
- aceste lucrări de măre im

portanță au participat și 
minerii. Sînt utilaje pe ca
re ei urinează eă le folo
sească, de aceea aici, la 
fața locului, ele se preiau

- in bună stare. Pe fețele 
înnegrite de praful cărbu
nelui, șe poate citi satis
facția datoriei împlinite.

„Ora 13,00. In baia mi
nerilor, inginerul Dumitru 
Oprea, șeful sectorului I, 
ne prezintă pe cîțiva dintre 
minerii șefi de brigadă 
care, din mină, vor mer
ge spre urne. Numele lor 
sînt cunoscute Ia mina Dîl. 
ja și nu numai la Dilja; 
Constantin Crăciune, Ion 
Avădanei, Ștefan Herman, 
Constantin Silion, Gheorg- 
ghe Matei, Zoltan Farogo.

„.„Merg la vot, alături 
de ortacii mei, Ion Suiogan 
și Costică Costache, cu gîn- 
dul la o viață din ce în 
ce mal bună, lipsită de 
griji, în pace și înțelegere. 
Ne străduim să răspundem 
chemării de a da țării cît 
mai mult cărbune prin 
fapte de muncă, prin re
zultate remarcabile. Pe a- 
ceastă lună am avut greu
tăți, dar tot avem un plus 
de peste 100 tone de căr
bune" ne spunea brigadie
rul Gheorghe Matei. „Eu și 
ortacii mei Vasile Durba
ca și Constantin Purdă ne 
vom întîlni cu soțiile la 
secțiile de votare, unde vo
tăm -pentru candidați! 
F.D.U.S., pentru bunăstarea 
și fericirea noastră și a 
copiilor noștri44, mărturi
sea șeful de brigadă Ion 
Avădanei.

„Ora 13,30. Grupuri ,■.*<. 
grupuri, minerii și eleetro- 
lăcătușii, părăsesc 
Dilja, îndreptîndu-se 
urnele bunăstării și 
parității, ale binelui 
bite.

mina 
spre 

pros-

IL

Al BUN

și ortacii mei — spunea } 
Carol Ivacson. șef de bri- l 
gadă, sectorul I, l.M, Vtrl- 7 
can, sector care a extras 1 
peste prevederile de plan ( 
14 500 tone cărbune — un 7 
prilej de a ne asuma noF'J 
angajamente In muncă, 1 
Sîntem hotă-'ți să dăm tot | 
mai mult cărbune țării. . 
Asta în folosul nostru, al ' 
țării noastre14 I

In fața urnelor am mal , 
intîlnit pe minerii Dumi
tru Bfinceanu, Eugen Anis- i 
toroalei, pe Ileana Lazfir 
Podar — rapsod popular, 
laureat al Festivalului na
țional „Cîntarea României4*, 
pe Constantin Enache pre
parator, Dumitru Sanda și 
Ion Milea, mulți oameni 
ai muncii din Vulcan, câ- 

. re votau pentru bunăsta- ” 
re, progres și libertate.

*

*

■'■M orii zilei de 21 no- 
g iembrie, o dimi- 

neață calină de 
toamnă. Asupra localită
ților Văii Jiului stăruie 
o pîclă deasă, spartă doar 
de luminile corpurilor 
fluorescente, ale ferestre
lor din clădirile pe fron
tispiciile cărora străjuiesc 
firmele luminoase eu in
scripția „Secția de vota
re nr. ”’■■■ ’ ■ .. â: s;

Ora 5,45. Din centrul 
municipiului se transmite 
prima notă telefonică: 
Starea vremii — bună. In 
cursul nqpța — nici un 
eveniment deosebit. Toate 
comisiile de votare sînt 
la datorie; secțiile de 
votare șînt pregătite să-și 

. înceapă activitatea.
Ora 6. S-au deschis 

toate secțiile de votare, 
în fața sediilor acestora 
fanfarele miniere H în- 
timpină 
Zeci, sute de oameni se 
îndreaptă spre urne. In- 

. cepe votarea, alegerea 
celor maț buni dintre cei 
mai buni gospodari de
semnați de obște pentru 
a fi reprezentanții în af
ganei e locale ale puterii 
de stat, O zi, deci, a op-

țiunilor, a exprimării în
crederii în viitor, a hotă- 
rîrii unanime de a parti
cipa efectiv, cu dăruire 
și responsabilitate civică 
la făurirea acestui viitor 
— cît mai luminos, 
mai îmbelșugat.

...Spre centrul munici
piului „c.Urg" comunicări
le: De la deschidere, sec
țiile de votare cunosc o cu maiștrii Ilie Frunză,

cît

votat primii 40 de mineri 
și mecanizatori de la ca
rieră, în frunte cu secre
tarul de partid, Alexandru 
Bugheș și 30 de forestieri 
de la Arcanu și Buta ; la 
U neant au votat 35 de 
mineri- ieșiți din șutul de 
noapte, împreună cu so
țiile, 50 mineri și prepa
ratori de cuarț, în frunte

vote 
filat 
preț 
de ; 
bloc

Ic 
prin 
da l 
de • 
ti e < 
lena 
nino

Zi de sărbătoare în !

pe alegători.

vie animație. Zeci, sute 
de oameni, votează la 
prima oră. Sînt mineri 
ieșiți din schimbul de 
noapte, preparatori, cons
tructori, elevi, pensiimari, 
gospodine, tineri fi 
nici, femei bărbați.

■ Ora g. Se comunică, f-e:: 
localități, media procen
tajelor alegătorilor care 
s-au prezentat în fața ur. 
nelor : 45,5 ; 46, 45 ; 4$ ; 
33; 45 etc. Se transmit 
primele aspecte din secți
ile de votare. In extremi
tatea vestică a bazinului, 
la C.impu lui Neag,' au

Pavel Androne,' ca șt 
fruntașii în creșterea ani. 
malelor Nicolae Motoc, 
Dumitru Firiza, Ioan Ci
ta, fon Murg, Nicolae 
Coandrăș.

De la- Lupeni se comu
nică primii votanți — nu
me de prestigiu ale p- 
rașului — doi purtători 
ai titlului de Erou al 
Muncii Socialiste — mi
nerii Teodor Boncalo și 
Petre Constantin —, bri
gadierul 'Constantin Po
pa, veteranul Aron C lis
ten. De la prima oară au

nar 
dieri 
nu, < 
șin .< 
le 6 
rul . 
93 d 
dată 
șut, 
Botei 
mine 
peste 
Cenu 
Băni] 
bun 
loan 
vîrstc

Ora 5. Fanfara ininerilor 
este Cea care a deschis 
sărbătoarea alegeriior la 
Lupeni. într-o atmosferă 
de optimism și încredere, 
peste 18 080 alegători s-au 
pregătit astfel sa se pre
zinte în fața urnelor ’ iii 
primele ore ale dimineții.

Ora 545. în fața celor 
10 secții de votare din o- 
raș, sute de oameni — 
bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici — așezați la rînd 
într-o ordine perfectă, aș
teptau’ pentru a da votul 
lor de încredere candida- 
ților F.D.U.S.

Ora 6. La secția de vo
tare nr. 112 (cinematogra
ful „Cultural"), primul Ca* 
re introduce buletinul de 
vot în .urnă este Constan
tin Popa, vestitul șef de 
brigadă de la mina Lu
peni, brigadă care exploa* 

- b ază un complex mecanî. 
. za; din sectorul IV și ca
re,, de la începutul anu
lui a extras peste plan 
14 COO tone de cărbune. Du
pă vot brigadierul a ținut 
să ne declare că pînă. la 
finele anului brigada pe 
care o conduce va realiza 
In plus alte 1000 de tone. 
La aceeași oră matinală a 
votat și Eroul Muncii So
cialiste Petre Constantin, 
miner pensionar, împreună 
eu soția Valeriea și băia
tul Ionel. Le-au urmat pen
sionarul Gheorghe Moldo
van, în*vîrstă de 84 de ani 
și un grup de zece uteciști 
de la I.F.A. Vîscoza, în 
frunte cu secretara orga
nizației de bază /nr. 6, Vio
rica Ceapă. Angela Gal, 
Maria Ardelean. Angela 
Ciuci, Ioana Lăzărean, Cor
nelia Coroian au votat pen
tru prima dată.

La secția de votare nr. 
113 (Școala nr. 3) primii 
doi- care au intrat în sec
ția de votare au fost E- 
roul Muncii Socialiste Teo
dor Boncalo și veteranul 
Aron Cristea, îti etate de 
76 de ani, venit împreună 
eu soția Ilona, de 80 de 
ani. I s-a oferit cinstea de 
a vota primul lui Aron 
baci, comunist din perioa- 

, da ilegalității. Teodor Bon
calo, reprezentant de frun-

te al minerilof-lehnicieni 
de azi ai Văii, a venit ia 
votare împreună cu cîțiva 
ortaci din brigadă — Du
mitru Grigoruța, Vasile 
Silvășan, Dumitru laeob și 
Vasile Tama — care, ime
diat după votare, s-au în
dreptat spre mină, cu ho- 
tărîrea de a asigura în a- 
batajul lor condiții în ve- . 
derea materializării dezide
ratului minorilor — țării 
cît mai mult cărbune —

ția, minerul șef de briga
dă de la l.M. Bărbăteni, 
Ion Chitic. Ultimul ne-a 
declarat: „Votul nostru, 
înseamnă încrederea ce-o

turisit că și peste doi sau 
cinei ani se va afla tot 
printre primii Ia vot. „N-aș 
fi crezut că pe locurile cu 
căsuțe și grădini între ca- ___  __ _____ _ „
re am crescut să se înalțe investim în deputății aleși, 
vreodată un asemenea nou 
oraș. Dar iată că totul e 
posibil în vremurile noi.
pe care le trăim4'.

Palatul cultural. Atmos
fera de vibrantă sărbătoa
re este' proprie ,și aici, la

expresia cea mai vie, ma
terială, a adeziunii lor . la 
politica partidului, a răs
punderii muncitorești față 
de viitorul patriei.

Secția de votare nr. 117 
— noul centru al orașului. 
Aici, totul este nou, înce- 
pînd cu Liceul chimic nr. 
2, în care au votat cei 
I îrili de alegători din , cir
cumscripție, șl continuînd 
cu cele aproape 2 000 de 
apartamente date în folo
sință în ultima legislatură. 
S-a votat pentru viitor, 
pentru prosperitate, căci 
aici se vor mai realiza alte 
cîtev'â mii de apartamente, 
o casă de cultură, un cine
matograf, o casă a pionie
rilor, un nou stadion, se
diul politîco-admînistrativ, 
a bază sportivă și de a- 
grement, un hotel și alte
le? Cetățenii cartierului au 
votat cu convingerea că 
noul centru civic al orașu
lui va deveni unul dintre 
cele mai frumoase din Va
lea Jiului.

Maria Ordeaii, în etate 
de 90 de ani, împreună cu 
fiul său Florin Pasc, de 
67, au fost printre primii 
la vot. Bunicuța ne-a măr-

a

p<Alături de ceilalți cetă
țeni ai Văii Jiului au fost 
prezenți în fața urnelor 
unii cu emoția pri
mul ui vot, și studenții de 
la Institutul de mine. Ei 
au dat votul pentru tine
rețea țării, pentru viitorul 
său comunist. "

Sondajul de opinie rea
lizat în rîndul tiner*’ 
studenți alegători pt'e?...iii4 
la secția de votare nr, 82, 
din Petroșani, la care au 
votat cei aprdapb 2 000 de 
studenți din căminele 1, 
2, 3 și 4 este edificator:

Borel TACHE, anul I — 
Facultatea de mine : „Pre
gătirea temeinică a viito
rilor specialiști ai indus
triei noastre miniere pre
supune investiții enorme, 
drept pentru care noi. stu
denții institutului de mine, 
trebuie să ne ridicării la 
cota valorică a încrederii 
ce ne-a fost acordată de 
partidul și statul nostru. 
De aceea primul meu vot 
;H acord, cu multă încre
dere în candidații F.D.U.S.
avînd convingerea că ui 
w vor • împlini aspiralîilri 
de viitor fie care-i dorim

încrederea în viitorul lu
minos al patriei pentru a 
cărei propășire muncim și 
hot minerii, , pe fronturile 
subterane ale cărbunelui44. 
Cu aceeași emoție, care-i 
caracterizează la fiecare 
nou și inedit pas, au dat 
primul lor Vot Gyorgy 
Lengyel, Ana Uță, Carmen 
Sandor, Adriana Cornea, 
Lucica Rapoczi, Vasile 
Bîrchi, Enikd Balla, Ileana 
Ghiță, Eva Bidea și alții.

La școala generală nr. 1 
(sediul secției de votare 
nr. 111), au votat într-o 
atmosferă entuziastă grupul 
de preparatori condus de 
șeful de echipă Constantin 
Filip, împreună cu fami
lia, mecanicul de locomo
tivă Gheorghe Nagy, zi
darul lanos Harangozo, se- 
paratoarea Gheorghița Du. 
mitru. Ei au pășit prin fa
ța urnei dîndu-și votul’ 
pentru candidată F.D.U.S. 
cu sentimentul firesc 
încrederii in viitorul 
minos al patriei.

Iși exercită primul vot un grup de elevi ai clasei a Xll-a de la Liceul in 
dustrial Vulcan.

sediul .secției de votare nr 
118. Printre cei care pășesc 
primii’ în fața urnelor de 
yci se numără Petru Dcscu 
(miner pensionar — 78
ani), maistrul preparator 
Pantelimon Turcilă cu so-
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roșu

lip ele 30 de 
la Vîscoza, 

‘fi cetățenii 
a Vi-a c

au votat 
din briga- 

• Borșa, 70 
ere, prin- 
ina Bloc, E- 
cu; la A- 
rul pensio-

3încrezători în împlinirile ce vor urma
în 

soa- 
toa- 
ale- 
din

nă, Ștefan Ungur, zeci 
de constructori de pe șan
tierul de căi ferate...

...Va Petroșani, ca 
toată Valea a răsărit 
rele. E cer senin ; la 
te secțiile de votare 
gerile se desfășoară
plin —r votează . minerf, 
studenți. constructori, me. 
did, cadre didactice, gos
podine, pensionari, in fa-

h ■ ■ ' ■

iâ cărbunelui
ist ea, briga- 
jhe Muniea- 

Maria Vîa- 
'eciorl ți ce- 
și penslona- 
iunescu de 
a Petrila o 
rii teșiți din 
îndruț, Icm 
ilții a votat 
sumar de
ani Cornel 

oția. De la 
at cel mai 
de animale 

cel mai tn 
ir din comu

na casei de cultură, locul 
fanfarei l-au luat forma
țiile artistice, dansatori, 
și rapsozi di eîntecelor 
populare. Pe arterele prin
cipale oameni, mulți oa- 
meni, tineri și vîrstnicl, 
se bucură de soare, de 
atmosfera sărbătorească a 
acestei zile sărbătorești.

Ora 11,30. Media vo- 
tanților. care și-au exer
citat mandatul se cifrea
ză la 92 fi la sută. Peste 
media pe municipiu se 
afla orașele Uricani, Vul
can și comuna Banița.

Se comunică : La Vul- 
. con s-au prezentat în 
bloc la alegeri 140 de ti
neri mineri și muncitori 
și 96 de elevi care au votat 
pentru prima oară ; tot 
așa s-au prezentat la vot 
40 de tineri de la I.M. 
Lupeni; ca și cetățenii 
din blocurile 57 și 50. 
După vot, locatarii și-au 
ales comitetele de bloc și 
de scară.

...Ora 14. tn Uricani, 
Aninoasa și Banița au 
terminat de votat toți a. 
legătorii trecufi pe listele 
electorale. Intr-o propor
ție de 99 la sută s-au pre
zentat la urne și alegă
torii din Vulcan, Lupeni, 
Petrila, iar Petroșaniul 
se apropie de același pro- 

: Cepțijr - '<■ fi ;
— Alte amănunte de 

comunicat ?
— La Lupeni e sărbă

toare : artiștii amatori își 
fae datoria; e soare șt 
voie bună !

— La Vulcan, la fel! 
La Petrila, la Uricani, la 
Petroșani, în toată Valea 
Jiului, a fost la , 
la lăsarea serii : - _
adevărată sărbătoare. 1

l

V

i
I

la fel, pini I 
li: o zi de i

A

Iosub
Bucșa din Lupeni votează 
pentru prima dată. Instan
taneu de la secția de vo
tare nr. 110 din Lupeni.

Ion Olvedi, vagonetar la 
mina Bărbătenj a venit la 
secția de votare eu toată 
familia. Și-a dat votul pen
tru viitorul copilului său.

Frumoasa zi de toamnă 
tîrzie. parcă dinadins a- , 
leasă spre a lumina bucu
ria și încrederea alegăto
rilor. din Petrila, . care 
și-au dat votul primilor 
gospodari ai orașului, pe 
care, cu., toții prin mun
ca lor îl vor face mereu 
mai prosper. Cu alese 
gînduri, locuitorii’ orașu
lui Petrila — mineri, pre
paratori, constructori, in
telectuali, tineri sau vîrst- 
r.lci, femei sau bărbați — 
au ținut să fie printre 
primii odată cu zorii di
mineții. cu deschiderea 
secțiilor de votare, să
îndeplinească acest act
politic și cetățenesc, cu 
sentimentul datoriei îm
plinite jțl succeselor ce le 
vor obține pe frontul 
muncii și al gospodăririi 
orașului. Printre primii 
care au dat votul candi- 
daților F.D.tT.S. și-au ex
primat totala adeziune 
față de politica partidu
lui, hotărîți să asigure e- 
conomiei naționale dt 
mai mult cărbune, au fost 
destoinicul brigadier Ște
fan. Alba de la I.M. Pe- 
trila. cu ortacii din schim
bul IV care în cinstea 
Conferinței Naționale a 
partidului, a alegerilor de 
deputați au extras peste 
sarcinile de plan 38 000 
tone de cărbune. I-au ur. 
mat la urne inginerul șef

al . minei, Grigore Grăj- 
dan, minerul Mihai Cîr- 
neală, minerul pensionar 
Gheorghe Gălan, Votul
fraților Vâsile, Petru,
Gheorghe, Nicolae și bri
gadierul Grigore Mîn-
druț, de la I.M. Lonea
este întregit de cele a- 
proape 10 000 de tone de 
cărbune peste sarcinile 
de plan. Gheorghe Vilan, 
unul dintre cei mai buni 
șefi de echipă lăcătuși de 
la I.M. Lonea a ținut să 
voteze cu întreaga fami
lie, soția Octavia, fiii Re
mus și Gheorghe, fiica 
Mariana cît și David Do- 
bocan și Teodor Dolha. 
maiștri minieri lamina 
Lonea. După efectuarea 
reviziilor la utilaje și asi
gurarea abatajului și-au 
exprimat actul civic, în
cununat de rezultate de 
prestigiu la producția de 
cărbune brigadierul Va
sile G1 iscă cu o parte din 
componenții brigăzii, Mi
hai Bertecaru, Petru 
Daneliuc, Sămoilă Ian- 
eu, brigadă care în cins
tea alegerilor și-a înde
plinit sarcinile anuale ia 
producția de cărbune. De 
asemenea, brigadierul Ni
colae Dinoscu cu ortacii 
Constantin Chiriae, Du
mitru Abăboaie, Ion Bo
ghiu, au întregit votul lor 
cu depășirea sarcinilor de 
plan ale lunii noiembrie

cu 30 mc la lucrările de 
pregătiri în steril. Cu re
zultate de prestigiu în a- 
provizionarea cu legume 

- și fructe a cetățenilor din 
orașul Petrila s-a pre
zentat printre primii la 

. vot Felicia: și. Constantin 
Brujan, minerul pensionar 
loan Bălănescu care în 
calitate de crescător de 
animale a predat statului 
în acest an o vacă și do
uă oi, hotărîți să contri
buie și în viitor lă fon
dul centralizat al statului 
ia buna aprovizionare a 
populației.

Cu emoție în suflet, eu 
lumina bucuriei de a da 
țării primul vot de ce
tățean, s-au îndreptat 
spre urne încrezători in j 
partidul părinte, în "Viito
rul lor fericit Nicolae 
Savu, Magdalena Ghicu, 
Sorin Moldovan, Gina 
Drăghici, Mihaela Gălă- 
țan, Draga Penu, Angeli
ca Croitorii. Mircea Dol
ha, Elisabeta Szilagy, 
Teodor Panțea, Aurel Ar. 
deleanu, Marcel Șorecău 
și mulți alți tineri dor- | 
nici ca prin. activitatea 
lor în producție, pe băn
cile școlii să fie demni 
urmași ai părinților lor, 
viitori constructori și a- 
pârători ai păcii, bunăs
tării și progresului pe 
păinîntul străbun . al pa
triei.

Artiștii urna lori, 
in mijlocul alegătorilor

•u viitorul de aur 
al țării !

ai luminos.
HEI FLER,

rea pe care eu, ca și cei
lalți colegi, le nutresc pen. 
tru partidul nostru care 
ne conduce țara spre un 
•viitor ce doresc și dorimne : „Primul meu Vot. do- 

a- resc să exprime rccunos-

încrederea și optimis
mul cu care au votat oa
menii muncii din Intrea. 
ga Vale a Jiului au fost 
susținute și de prezența 
artiștilor amatori la sec
țiile de votare. Pionieri 
și elevi, studenți, formații 
artistice cunoscute și a- 
preciate, laureate ale Fes
tivalului național „Cînta- 
rea României'' au prezen
tat programe adecvate, 
alcătuite din montaje de 
versuri patriotice, muzică 
tinără, folclor nou, dan
suri populare, muzică de prestigiosul 
fanfară, muzică ușoară. ”liurîn9ld"- 
La Lupeni, s-au remar
cat formațiile artistice a- 
le clubului, la
școlile generale (numărul 
1, 2, 5, 6) au 
montaje literare. Cea--mai 
mare desfășurare de for
țe artistice a avut loc la 
Petroșani. La secțiile de 
votare au evoluat cena
clul „Orizont" al Institu
tului de mine, montajul

■ literar artistic „Pro pri 
triă“ de la Școala genera
lă nr. 4, colajul de versuri 
„Ființa istorică" al Teat ru
lui de stat „Valea Jiu
lui"; sbenșta și grupul
voeal-folclorie de la Școa
la generală nr. 7, briga
da artistică și grupul 
folk, ale Școlii generale nr. 
1, dansurile școlii gene
rale nr. 6, formațiile Casei 
pionierilor, fanfara /mine
rilor, grupul folk al casei 
de cultură, cenaclul „Pa- 
naiț Jstrati", precum și-

ansamblu

Votează Ileana Lazăr Podar, cunoscut rapsod 
popular, laureată a Festivalului național „Cînlarea 
României".

Petrila,

pregătit
Comisia de votare la 

lucru. Instantaneu de la 
secția de votare hr. 131 
din Uricani, unde s-au 
prezentat masiv la urne 
numeroși cetățeni 
orașului in primele 
re ale dimineții.

ai
o-

Brigada de reporteri : T. RUSU, I. DUBEK, I. 
VULPE, A. HOFFMAN, C. GRAURE, M. BUJORESCU.

Al/TATAR
Ilustrația':....

Șt. NEMECSEK, I. BĂLOI, N. MANOLESCU

nalță ca o floa- 
a deja albită a 
Ziua solemnă se 
după costume- 

e ale țăranilor 
jiele de sărbă- 
rte de mineri, 
î ceilalți oameni 
in Uricani, Foș- 
mineri, de mulți 
rari, Ferdinand 
isile Roncea au 
la cele două 

itare.
ist fel, mărturi- 
>and Piloiu, am 

manifest dra- 
de partid și de 

oastră socialistă, 
pentru zilele se- 
ctrineții mele.
Dranău, șef de 

ner cu experien-

Vîrsta entuziasmului
șefi de brigadă la sectorul sarcinile cu 1 000 tone de 
II, sînt vrednici ortaci de-ai cărbune, 
noștri. Cel care va 
sufragiile cetățenilor 
reprezenta cu cinste, 
parte la conducerea 
rilor obștei,

- Ortacii mei, îl

_".I___ _ Un miner chemat
în fruntea obștei, alături de 
alți oameni ai muncii, iată 
o pildă concretă de ma
nifestare a democrației so
cialiste. Noi făurim bunu
rile materiale, noi 

nuă Gheorghe Scorpie, ca destinul societății, 
și cei ai lui Mezambrovschî 
își fac datoria cu prisosin
ță, învingînd greutățile. Vom 
acționa cu mai multă fer
mitate pentru a scoate la 
zi cantități sporite de căr
bune cocsificăbil, pentru a- 
sigurarea independenței e- 
nergetice a țării. I

întruni 
ne va 
vq lua 
țrebiL

croim

tru pace, pentru bunăstarea 
și fericirea noastră. Eu, 
spre e. ■ >p!u. îmi fac da
toria ca muncitoare la 
I.C.S. Mixtă Lupeni, dar 
n-am uitat nici îndeletnici
rea strămoșilor mei țărani 
din Valea de Brazi, am con. 
tractat cu statul un vițel, 
un porc, o cantitate însem
nată de lapte.

Ziua de 21 noiembrie se 
înalță senină, precum gîn- 
durile și visurile oamenilor 
țării. Spre amiază, aproa
pe toți cetățenii Uricaniului 
își exercitaseră dreptul fun
damental înscris in Consti-

Maria Hici a votat pen
tru prima oară, ca și lă
cătușii de mină Vasile
Dreguș, Mihai Demian, Da
niela Pavelonesc, munci- _______  ____  ... ____
toare la I.F.A. Vîscoza ori tuția noastră socialistă, de 
Ștefan Pricop, electrician Ic 
I.M. Uricani. Ca purtătoare 

nergetice a țării. In acest de cuvînt a generației sa
ne, senS| 'a recent0 adunare a le, Maria Hici își exprimă
sște despre can-*reprezentanților oamenilor opînia.
eputațit muncii din combinat, mi- - Am votat într-o unani-
teorghe Scorpie, nerii Uricaniului s-au anga. mă opțiune, tineri sau bă-
Mezambrovschi, iat să-și depășească lunar trîni, pentru socialism, pen.

a alege in fruntea obștei 
pe cei mai buni reprezen
tanți ai lor. Tineri sau virst- 
nici, femei sau bărbați, u- 
aiți intr-o singură virstă a 
entuziasmului cotidian, o 
dăruirii in muncă. Pentru 
sine, pentru societate. ■,

i
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*Vizita oficială de prietenie a tovarășului 
CEAUȘESCU in Indonezia 

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. 1) potențialul economic al Ro-, 

mâniei și Indoneziei oferă 
largi posibilități de pro
movare a colaborării și co
operării în diferite dome
nii de interes reciproc.

Relevînd rolul determi
nant al întîlnirilor și dialo
gului la nivel înalt pentru 
stimularea și îmbogățirea 

conlucrării dintre cele do
uă țări, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Suharto au 
convenit ca în cadrul dis
cuțiilor de lucru româno- 
indoneziene care au loc cu 
prilejul vizitei oficiale de 
prietenie a șefului statului 
român, cele două părți să 
«tabilească noi ferme . și 
modalități concrete de 
amplificare și de diversifi
care a colaborării reciproc- 
avantajoase, îndeosebi în 
domeniul economic.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie, sub 
semnul stimei și înțelege
rii reciproce.

NICOLAE i

Sosirea la Jakarta
Cronica relațiilor din

tre România și Indonezia 
a consemnat, luni. 22 no
iembrie, un eveniment de 
referință, de o deosebită 
importanță i începerea vi
zitei oficiale de prietenie 
efectuată în Indonezia de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, la invi
tația președintelui Repu
blicii Indonezia, general 
Suharto, și a doamnei Tien 
Suharto.

• Așteptată cu viu interes, 
vizita conducătorului
României socialiste pe pă- 
mîntul indonezian a avut, 
încă din, primele sale mo
mente, atributele unul e- 
veniment cu profunde sem
nificații, nu. numai pe plan 
bilateral, ci și în contextul 
larg al relațiilor interna
ționale.

O ambianță deosebit de 
cordială, o primire caldă, 
prietenească — acestea au 
fost auspiciile sub care a 
început, la peste 10 000 km 
distanță de patrie, solia de 
pace și prietenie a înalți- 
lor 'oaspeți. Vizita a pri- 
lejuit o pregnantă expresie 
a stimei.și prețuirii de Ca
re se bucură în lume 
România socialistă, activi
tatea neobosită. dedicată 
păcii, cooperării internațio
nale, înțelegerii între po
poare, desfășurată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
a sentimentelor de priete
nie nutrite, în pofida dis
tanței geografice, de po
porul indonezian pentru 
poporul român.

...Ora 9,00 — ora locală, 
ora 4,00 — ora Bucureșțiu
lui. Aeronava prezidenția
lă aterizează pe aeroportul- 
internațional „Halim Per
danakusuma* al capitalei 
indoneziene, împodobit cu 
drapelele de stat ale Roma- ' 
nici și Irțdoneziei,

1-a coborîrea din avion, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu deosebită cordialitate 
de președintele Indoneziei,

Suharto, și de doamna 
Tien Suharto, precum și 
de vicepreședintele Adam 
Malik, cu soția.

Cei doi președinți își 
string cu Căldură mîinile. 
La rîndul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doam
na Tien Suharto se salută 
cu cordialitate.

Iii semn de ales omagiu, neamestecului în treburile 
avantaj u- 

dreptul 
de a-și

Cei doi șefi de stat au a- 
preciat cu satisfacție evolu
ția raporturilor rotnâno-in- 
doneziene și au subliniat 
ca la baza lor se află 
print ipiile trainice ale e- 
galițătii. respectului suve
ranității și independenței.

potrivit tradiției locale, do
uă tinere indoneziene și 
doi tineri indonezieni îm- 
brăcați în costume albe, 
oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o ghirlandă de 
flori de iasomie, iar tovară
șei Elena Ceaușescu un bu
chet de splendide orhidee.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu, președintele Su
harto, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Tien 
Suharto urcă pe podiumul 
de opoare instalat pe ae
roport.

Sînt intonate imnurile 
de stat ale } României și 
indoneziei. Concomitent, se 
trag 21 salve de artilerie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. însoțit de pre
ședintele Suharto, salută 
drapelele de stat ale Româ
niei și Indoneziei.

De la aeroport președin
tele Nicolae Ceaușescu, 
președintele Suharto, tova
rășa Elena Ceaușescu și 
doamna Tien Suharto s-au 
îndreptat spre Jakarta. .-. 7 .

Pe traseul străbătut de 
coloana oficială de mașini, 
escortată de motocicliști, 
mii și mii de cetățeni sa
lută cu cordialitate pe 
înalții oaspeți români. Din 
loc în loc mari grupuri de 
copii indonezieni flutură 
sțegulețe românești și indo- 
neziene. Pînă la sosi red ia 
reședință oficială rezerva- 
t? distinșilor oaspeți ro
mâni — Wisma Negară7— ..... ... .... __
asistăm la scene de ca'.lă ' dezvoltare, cu statele nea.' 
simpatie, mărturii elocven
te ale sentimentelor de 
prețuire la adresa conducă
torului , României socialiste, 
cunoscut și apreciat ca o 
personalitate eminentă a 
vieții politice internaționa
le, de sinceră prietenie fa
ță de poporul român.

interne, 
lui reciproc, 
fiecărui popor 
alege calea să de dezvol
tare, servind cauza păcii 
și cooperării internaționa
le, a independenței și pro
gresului ' fiecărei națiuni.

în cadrul convorbirilor, 
cei doi președinți au proce
dat la o amplă informare 
reciprocă cu privire la 
preocupările și obiectivele 
actuale ale țărilor lor pe 
planul propășirii economi
ce și sociale, au evocat sta
diul actual șl perspective
le raporturilor româno-in_ 
doneziene, subliniind că 
programele de dezvoltare,

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)

președintelui Republicii, de 
alte persoane oficiale.

Noua solie de pace 
prietenie pe- care șeful sta
tului român o întreprinde 
in aceste țări se înscrie ca stat.

Și

Ceaușescu.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebit respect la 
care, de tovarăși din 
duierea de partid și

ple- 
con- 

de

Vizită protocolară
Ceremonia rezervată

Iilor poporului român 
sosirea lor în capitala 
doneziei a cunoscut ..... . ____
nou și deosebit moment la ' E . ’ 
Palatul prezidențial „Istana Ceaușescu

so_ 
la

In
tui

para1’, tinde se desfășoară 
■cu acest prilej, vizita pro
tocolară a înalților oaspeți 
lomâni. ,::r.;-’'77 

Președintele
i și 

Merdeka*, unde președin- Elena Ceaușescu
tele României, tovarășul treținut cordial
Nicolae Ceaușescu, și. to
varășa Elena Ceaușescu 
sosesc, de la aeroport, în
soțiți de președintele Su
harto și doamna 
harto.

Președintele 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu

președintele
și doamna Tien 

în salonul „Je-

Nicolae 
tovarășa 
s-au în- 
cu pre- 
și doam-

Tien Su-

tați de 
doncziei 
Suharto

Nicolae 
tovarășa 

sînt invi- 
In-

Dineu

ședințele Suharto 
na Tien Suharto.

De la palatul 
Merdeka*,' înalții 
români, însoțiți de 
ședințele Suharto și doam
na Tien Suharto, sosesc la 
reședința oficială ce Ie-a 
fost rezervată pe 
timpul vizitei .— „Wisma 
Negara*.

oficial

„Tstana 
oaspeți 

pre-

.1.
intonate imnurile de stat 
ale României și Indone
ziei.

Pupă dineul oficial a a- 
vut loc un spectacol de 
cîntece și dansuri indone
ziene reprezentative pen
tru cultura și civilizația 
străveche a acestei țări.

La sfîrșitul spectacolu
lui, înalții «oaspeți romani, 
președintele Nicolae 

. Ceaușescu și- tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți 

de președintele Suharto și 
loamna Tien Suharto, urcă 
>e scenă, felicitîndu-i pe 
irtisti, oferindu-le frumoa- 
e buchete de flori.

Dineul oficial s-a des- . 
ășurat intr-o atmosferă de 
aldă .cordialitate, de prie- 
enie.

Un alt moment deose
bit de important al primei 
zile a vizitei l-a constituit 
dineul oficial oferit în o- 
noarea președintelui Re-7 
publicii Socialiste Rorfiânia, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, la Pa
latul „Istana Negara*, de 
președintele Republicii In
donezia, Suharto și 7 de 
doamna Tien Suharto. Di
neul a reprezentat un nou 
prilej 'pentru cei doi șefi 
de stat de a continua 
schimbul de vederi în pro
bleme de interes comun.

7<;.'’tn timpul dineului cei 
doi președinți au . rostit 
toasturi urmărite cu pro
fund interes, cu satisfacție 
de cei prezenți, fiind subli
niate cu aplauze. Au fost

<

>

«iun moment de o deosebită Numeroși K oameni
_____  r- plan muncii din int-eprinderi 

bilateral, cit și internațio- și instituții bucureștene au
importanță atît pe plan

nai, ca o nouă contribuție venit să salute pe tovară- 
la dezvoltarea și întărirea șui Nicolae Ceaușescu, pet șui Nicolae Ceaușescu, pe 
relațiilor de colaborare ale țivarășa Elena Ceaușescu . 

la plecarea in această nouă 
și importantă solie de pa
ce* și prietenie.

Cei prezenți și-au mani
festat, în aceiași timp, pre- • 
țuirea și profunda recu
noștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu caro nu 
precupețește nici un efort 
în vasta activitate ce o 
desfășoară pentru dezvol
tai ea și -înflorirea, patriei 
n<astro, pentru creșterea 
prestigiului și , rolului 
României socialiste pe a- 
rena mondială, pentru e- 
dificarea unei lumi . mai 
drepte și mai bune.

României cu țările de vor 
fi vizitate, la cauza păcii și 
progresului tuturor națiu
nilor. Vizitele se înscriu, 
totodată; în cronica bogată 
a bunelor relații ale Româ
niei cu țările în curs de

liniate,’ care reprezintă 
factori Importanți ai econo
miei și politicii mondiale.

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat pe ■ aeroportul . 
Otopeni. Deasupra salonu
lui oficial erau arborate 
drapelele partidului și sta
tului, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae

Conferirea unor

Cu prilejul vizitei oficia
le de prietenie în In
donezia, președintelui Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, i s-a conferit 
„Steaua Republicii*, cu e- 
șarfă — cea mai înaltă dis
tincție indonoziană.

Tovarășei E 1 e n *a 
Ceaușescu i s-a conferit

înalte distincții 
și ordine

' ordinul 7Cea mâi remarca- 
bilă fiică a țării'-, cu e- ■ 
șarfă. '

Președintelui ReRublicii 
Indonezia, general' Suharto, 
i-ă fost conferit ' ordinul
„St.eaua‘ Republicii Sb^țȚ j 
liste Hotnânia" clasa „r. ea 

, eșarfă, iar doamnei Tien 
Suhârto — ordinul „Tudor 
Vladimirescti" «Masa I.

-b

' 1 CEAUȘESCU și tovarășa
Ceaușescu au tăcut o vizită in Pakistan

Tovarășul NICOLAE 
Elena

fU rmare din pap />

pinați și salutați cu deo
sebită cordialitate de pre
ședintele Republicii Isla
mice Pakistan, generalul 
Mohammad Zia-ul Haq.

Cei doi conducători și-au 
strîns călduros mîinile, 
s-au îmbrățișat, exprimin- 
du-și bucuria de â se re
vedea, pentru a treia oară, 
de această dată pe pămîn- 
tul Pakistanului.

Un grup de copii oferă 
Solilor poporului român 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu și generalul Mo
hammad Zia-ul Haq au 
trecut prin culoarul for
mat din cîtevâ sute de 
neri ce au întîmpinat 
solii poporului român 
flori.

în aplauzele celor pre- 
zenți pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova.

ți
pe 
cu

rășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu generalul Mo
hammad Zia-ul Ilaq au pă
răsit aeroportul îndreptin- 
du-se spre Karachi — cel 
mai mare oraș al țării, pri
mul centru economic și 
fostă capitală a’ Pakista
nului. Acest oraș-port, cu 
o populație de peste șase 
milioane de locuitori, a 
cunoscut o puternică . dez
voltare; devenind în scurt 
timp principala poartă ma
ritimă a țării ce concen
trează cele mai importan
te industrii, între care ra
finăria națională de petrol 
construită cu asistenta 
nică a României.

La sosirea la Casa 
verniltorulu i, reședi nța

teh-

gu-
, . , re

zervată oaspeților, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, log la nivel inalt româno- 

generalu] Mohammad Zia-ul
Haq, s-au întreținut în-
tr-o atmosferă cordială,
pi ietenească.

Convorbiri la nivel înalt 
româno-pakistaneze

Intre președinții Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Islamice Pakis
tan, general Mohammad 
Zia-ul Haq, au avut loc, 
duminică seara,, convorbiri 
oficiale.

în cadrul convorbirilor, 
președintele . Mohammad 
Zia-ul Haq a adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros bun 
sosit în Republica Islami
că Pakistan și ă exprimat 
convingerea că noul dia-

Plecarea din Karachi

Banchet în onoarea 
solilor poporului român

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au luat parte la un ban
chet oferit în onoarea lor 
de președintele Republicii

Islamice Pakistan, generalul 
Mohammad Zia-ul Haq.

în timpul banehetului. 
președintele Mohammad 
Zia-ul Haq și președintele 
Nicolae Ceaușescu au ros
tit toasturi.

pakistanez va da noi im
pulsuri bunelor relații din
ți c țările și popoarele nOaS- 
trg.

Președintele. Nicolae 
Ceaușescu a exprimat sa
tisfacția pentru noua în- 
tîlnire cu președintele Re
publicii Islamice Pakistan 

și: a apreciat, la rîndulsău. 
că vizita sa se va înscrie, 
prin rezultatele sale, ca 
un moment important în 
întărirea prieteniei și co
laborării dintre țările și 
popoarele noastre.

Convorbirile au prilejuit 
o trecere în revistă a 
stadiului colaborării din
tre cele două țări și în
deosebi a modului cum se 

■înfăptuiesc hotărîrile și 
înțelegerile convenite cu 
prilejul vizitei la _ Bucu
rești din ianuarie 1982 a 
președintelui Republicii Is
lamice Pakistan. In acest 
cadru, cei doi președinți 

' au dat expresie satisfacției 
față de dezvoltarea rapor
turilor de prietenie și co
laborare dintre România și 
Pakistan, fată de perspec
tivele care se deschid co
operării și conlucrării
ciproc avantajoase. S-a a- 
preciat că prin eforturi co
mune pot fi: mai larg puse 
în valoare posibilitățile ca
re există in ce privește in
tensificarea și diversifica
rea conlucrării economice 
bilaterale, corespunzător in- 

, tereselor popoarelor român 
și pakistanez prietene.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Mohammad Zia-ul Haq au 
avut, de asemenea, un larg 
schimb de păreri in pro
bleme actuale ale vieții in
ternaționale.

re-

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și 
tovprășa Elena Ceaușescu 
au 'părăsit, duminică noap
tea. Karachi, după o scur
tă vizită în Republica Is
lamică Pakistan.

Dc la Casa guvernatoru
lui, reședință rezervată oas- 
pețiior, solii poporului ro_ 
mân au fost însoțiți pînă 

,1a aeroport de președinte
le Republicii' Islamice Pa
kistan general Mohâmmad 
Zia-ul Haq, și 
Zia- u] Haq

Președintele 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu
salutați la aeroport 
membri ai guvernului, 
alte persoane oficiale.

Președintele 
Ceaușescu și

Elena Ceaușescu și-au luat 
un cordial rămas bun de 
la persoanele oficiale pa
kistaneze aflate pe aero
port.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la 
președintele Mohammad 
Zia-ul Haq.

Cei doi conducători și-au

doamnă

Nicolae 
tovarășa 
au fost 

de 
de -

Nicolae 
tovarășa

mîi-
s-au îmbrățișat cu

strîns cu cordialitate 
nile, 
prietenie.

Președinții N i c o 
Ceaușescu și Mohammad 
Zia-ul Haq și-au exprimat 
satisfacția pentru întâlnirea 
care au avut-o, pentru in-, 
țelegerile pe care le-au 
convenit, dorința de a 
continua dialogul la nivel 
înalt, spre folosul ambe
lor popoare, al progresu
lui celor două țări, al cau
zei păcii și înțelegerii in

, .lume. ;I
Președintele Nicolae 

Ceaușescu a fost invitat de 
șeful statului pakistanez 
să facă o vizită oficială în 
Republica Islamică Pakis-

■ tan, invitație ce a fost ac
ceptată cu plăcere. îna
inte de a se despărți, pre
ședintele Mohammad Zia-ul

■ Haq a urat președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu drum 
bun și succes in noua solie 
de pace și prietenie pe ca- 
re șeful statului român o 
întreprinde în țări din A- 
sia.

La ora 
aeronava 
decolat, 
spre Jakarta.

1 a e

0,10, ora locală, 
prezidrtițială a 

îndreptîndu-si*
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