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CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R.
Cu vintul 

de deschidere rostit 
de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,
Am deosebita plăcere ca, în numele și din îm

puternicirea Comitetului Central să declar deschise 
lucrările celui de-al XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. (Aplauze și urale puternice, înde
lungate; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu reales la al XHI-lea Congres •!“).

De la înalta tribună a Congresului adresez tutu
ror delegațiilor și invitaților la marele forum de
mocratic al comuniștilor din România, al întregii 
noastre națiuni socialiste, un călduros salut comu
nist, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări. 
(Aplauze puternice, îndelungate). . , •

Adresez, de asemenea, cu acest prilej, un fier
binte salut revoluționar membrilor partidului nos
tru, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, întregului nostru popor, care într-o de
plină unitate, înfăptuiesc neabătut politica internă 
și externă a partidului nostru, asigură ridicarea 
României pe culmi tot mai înalte de progres și civi
lizație socialistă. (Aplauze și urale puternice, pre
lungite; se scandează îndelung: „Ceaușescu și popo
rul !“).

La Congresul partidului nostru participă 138 de
legații din 92 țări, reprezentînd partide comuniste și 
muncitorești, partide socialiste, social-democrate, alte 
partide și organizații democratice, progresiste, miș
cări de eliberare națională, forțe sociale și politice 
înaintate, antiimperialiste de pretutindeni, aceasta 
reprezentînd o expresie a relațiilor de colaborare și 
solidaritate dintre partidele și popoarele noastre. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Am marca bucurie ca, în numele comuniștilor 
români, al întregului nostru popor, să adresez un 
cald salut prietenesc și cele mai bune urări tuturor 
oaspeților de peste hotare care participă la marele 
eveniment al partidului nostru. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Considerăm participarea dumneavoastră la Con
gresul nostru, dragi tovarăși, ca o expresie elocven
tă a bunelor raporturi dintre partidele, organizațiile 
și popoarele noastre, precum și a hotărîrii comune 
de a acționa în strinsă unitate pentru cauza libertă
ții și independenței popoarelor, a progresului social, 
pentru destindere, pentru dezarmare, pentru colabo
rare și pace în întreaga lume. (Urale și aplauze pu
ternice, îndelungate).

La lucrările Congresului al XlII-lea sînt prezenți 
3 112 delegați, aproape unanimitatea delegaților aleși 
de conferințele județene pentru a-i reprezenta pe 
comuniștii din organizațiile respective la forumul 
suprem al partidului.

Consider Congresul al XlII-lea legal constituit 
și îi urez deplin succes în îndeplinirea rolului de 
înaltă răspundere față de partid și popor. 
(Urale și aplauze puternice, îndelungate, se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu reales la 
al XlII-lea Congres !“).

Ședința festiva de prezentare a delegațiilor de peste hotare, 
participante la Congresul al XlII-lea al P.C.R.

Lucrările marelui forum 
al comuniștilor români au 
continuat, luni după-amia- 
ză, în cadrul unei ședințe 
festive de prezentare a de
legațiilor dc peste hotare, 
participante la Congresul 
al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român, precum 
și a partidelor care au a- 
dresat mesaje dc salut.

Luînd cuvintul, secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a spus :

„Stimați tovarăși,
In cadrul ședinței solem

ne din această după-amia- 
ză se vor prezenta delega- montele de prietenie și so

lidaritate cu partidul și 
poporul nostru'*. (Aplauze 
și urale îndelungate; se 
scandează: „Ceaușescu —

țiile partidelor comuniste 
și muncitorești, socialiste, 
social-democrate, demo
cratice, mișcărilor de eli
berare națională și ale al
tor organizații progresiste, 
care participă la lucrările 
Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Ro

mân, și au adresat mesaje 
de prietenie partidului nos
tru. De asemenea, vor fi 
prezentate partidele care 
au adresat pînă acum, me
saje de salut Congresului 
nostru.

In numele Congresului, 
al tuturor comuniștilor, al 
întregului nostru popor, a- 
dresez, încă o dată, un sa
lut frățesc, călduros, de 
solidaritate și prietenie ce
lor 138 delegații din 92 de 
țări, care au venit să par
ticipe la lucrările Congre
sului al XI 11-lea al Parti
dului Comunist Român, 
să-și exprime astfel senti-

România, pacea și priete
nia !").

In mesaje este exprimată 
profunda admirație față de 
remarcabilele realizări ob- *

La 19 noiembrie 1984 
au început, la București, 
lucrările Congresului al 
XlII-lea al Partidului Co
munist Român, eveniment 
de importanță deosebită 
în viața partidului și a 
poporului român, în dez
voltarea econom îco-socla- 
lă a țării, în edificarea so
cialismului și comunismu
lui în România.. .

Polarizînd atenția în- ■ 
tregii națiuni, Congresul 
a fost precedat de o vas
tă activitate organizatori
că și politico-educativă, 
de o intensă perioadă pre
gătitoare, în care au avut 
loc adunările de dări de 
seamă și alegeri, la toate 
nivelurile, de la organiza
țiile de bază pînă la cele 
municipale . și județene, 
prilejuind o manifestare 
plenară a democrației in
terne de partid, a partici
pării comuniștilor, a în
tregului activ, la stabili
rea politicii interne și ex
terne a Partidului Comu
nist Român. Adunările și 
conferințele au reliefat, tot
odată, unitatea de mono
lit a partidului, trainicele 
lui legături cu poporul.

Ih această etapă pre- . 
mergătoare, comuniștii, toți 
cetățenii țării și-au afirmat 

ținute de comuniștii ro
mâni, de întregul nostru 
popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în 
vasta operă de edificare 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României și înain
tare spre comunism. Tot
odată, ele evidențiază am
plele legături de colaborare 
și solidaritate dintre aces
te partide și forțe revolu
ționare cu Partidul Comu
nist Român, rolul activ al 
partidului nostru în cadrul 
mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, 
prestigiul de care.se bucu
ră politica de largă colabo
rare promovată, cu' consec
vență pe arena mondială.

In mod deosebit sînt re
levate înalta stimă și con
siderație față de eminen
tul conducător al partidu
lui și statului nostru, pro

voința unanimă ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reînvestit la Congres 
în funcția supremă de se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, în a- 
ceastă opțiune fundamen
tală găsindu-și expresie 
nețărmurita dragoste, sti
mă și încredere față de 
cel care și-a pus întreaga 
viață și activitate revolu
ționară în slujba propă
șirii patriei, bunăstării și 
fericirii națiunii, cauzei so
cialismului și păcii în lu
me.

In lunile anterioare Con
gresului s-a desfășurat, de 
asemenea, o amplă și rod
nică dezbatere, în cadrul 
căreia, în spiritul profun
dului democratism ce ca
racterizează societatea ro
mânească, oamenii muncii 
și-au spus părerea asupra 
proiectului de Directive 
ale Congresului al XlII-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dezvol
tarea economico-socială a 
României în cincinalul 1986- 
1990 și orientările de pers-? 
pectivă pînă în anul 2 000. 
întrunind aprobarea parti
dului, a întregului pdpor, 
proiectul de Directive este

(Continuare în pag. a 3-a) 

digioasa și neobosita acti
vitate pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfă
șoară cu strălucire, de a- 
proape două decenii, în 
fruntea partidului și a ță
rii, conferind României 
socialiste o poziție demnă 
în rîndul națiunilor lumii, 
prețioasa contribuție a- 
dusă la rezolvarea cons
tructivă a marilor proble
me ale contemporaneită
ții, la promovarea cauzei 
păcii și dezarmării, a înțe
legerii și" colaborării între 
popoare, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noas
tră.

Cei prezenți au primit cu 
deosebită satisfacție dele
gațiile de peste hotare pre
zente la Congres, mesajele 
de solidaritate și priete
nie transmise.

(Continuare în pag. a 4-a)

Realizări remarcabile în cinstea 
marelui forum comunist

■ Dornici să întîmpine marele forum al 
comuniștilor, Congresul al XlII-lea al parti- 

y; dului, cu rezultate remarcabile, MINERII DE 
LA PAROȘENI ȘI-AU INTENSIFICAT E- 
FORTURILE IN ACEASTĂ LUNĂ, menți- 
nînd realizările zilnice la o medie de peste 
3 000 tone de cărbune, ceea ce le-a* permis să 
extragă SUPLIMENTAR 1 850 TONE DE 
CĂRBUNE. Cu acestea, PLUSUL ACUMU
LAT DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI SE IB
RIC A LA 46 200 TONE, CU PESTE. 1 000 
TONE MAI MULT DEC1T ANGAJAMENTUL 
ASUMAT IN CINSTEA CONGRESULUI AL
XIII-LE A.

♦ Extrăgînd suplimentar de la începutul 
anului 30 600 tone de cărbune, MINERII 
SECTORULUI I DE LA I M. PAROȘENI AU 
REALIZAT INTEGRAL SARCINILE DE 
PLAN PE ÎNTREGUL AN 1984, atît Ia pro
ducția fizică de cărbune cit și la lucrările de 
pregătiri unde au fost executați suplimentar 
800 ml de astfel de lucrări. Printre brigăzile 
fruntașe ale sectorului se numără cele condu
se de VASILE COJOC A RU, G AVRIL A ME- 
SAROȘ, NICOLAE BRUTU, VIOREL POPȘA 
Și VASILE LIUȚĂ.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Manifestări omagiale
• AUDIȚII COLECTI

VE. Oamenii muncii din 
toată Valea Jiului au ur
mărit ieri cu totală satis
facție și mîndrie patrio
tică amplul Raport pre
zentat de secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu in 
prima zi a lucrărilor fo
rumului comunist al. țării. 
La punctele de informa
re și documentare ale în
treprinderilor miniere, 
le celorlalte 
deri și instituții, 
burile muncitorești, 
școli, mii de oameni 
ascultat cu emoție, 
deosebită responsabilita
te comunistă Raportul Continuare în pag. a 2-a)

prezentat de .secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
regăsind în, acesta mari
le realizări dintre cele 
două congrese, ale minu
natei epoci creatoare din 
istoria țării, pe drept 

„Epocacuvînt numită 
Ceausescu".

• „saptAmina știin
ței ȘI TEHNICII pen
tru TINERET". In cins
tea forumului comunist al 
țării', Comitetul munici
pal U.T.C. și Consiliul 
municipal al elevilor au 
organizat sîmbătă după- 
amiază, o amplă mani-

a- 
întreprin- 

în clw
in
au 
cu
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de tovarășul NICOLAE CE AU ȘES CU 
forumului comunist al țării V
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Angajament mineresc 
la ceas de istorie a patriei

c Tn acest moment săr- 
■ bătoresc, înălțător, al des- 
! fășurării marelui forum 

. j. c o m u n i s t al țării, 
! gîndurile n o a s t r e 
| ale minerilor, împreună 
i cu gîndurile tuturor fiilor 
i țării, se îndreaptă cu’ mîn- 

h drie patriotică, cu senti- 
j mente de încredere depli

nă în viitorul națiunii 
■; noastre socialiste, spre Ca- 

1 pitala țării, spre istoricul 
Congres al XIII-lea, eve
niment de excepțională în
semnătate, așteptat cu 
emoție și larg interes. de 

. întregul partid, de între
gul nostru popor.

Printr-o fericită coinci
dență, Congresul, se desfă
șoară chiar în anul în care 

. j am aniversat patru dece
nii de la Eliberarea țării, 
deci un an în care popo
rul nostru a trecut în re
vistă bilanțul însuflețitor

1 al marilor sale înfăptuiri, 
obținute sub' conducerea 
partidului comuniștilor, 
mai ales în ultimii aproa
pe 20 de ani, de cînd în 
fruntea partidului se a- 
flă .ilustrul patriot și re
voluționarul vizionar, ex-

( ponentul fidel al interese
lor clasei muncitoare, ale 
întregului nostru popor, 
încercatul nostru conducă
tor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Raport prezentat în fața 
Congresului, a întregii 
țări, de secretarul gene
ral al partidului, se re
găsesc și marile înfăptu
iri ale minerilor, ale co
lectivului minei Lupenî, 
ale sectorului și brigăzii 
pe care o conduc, In pe
rioada amplului bilanț fă
cut de marele forum comu
nist al țării, mina noastră 
a făcut substanțiale pro
grese pe linia înfăptuirii 
indicațiilor secretarului 

generai al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Minerul nostru de onoa
re, privind dezvoltarea 
capacităților de produc

ție, extinderea tehnologi
ilor avansate și folosirea 
intensivă a utilajelor mo
derne din dotare. Acțio- 
nînd pe aceste căi, colec
tivul sectorului IV, cel mai 
mare și mai mecanizat 
sector al minei Lupcni.a 
reușit să extragă de la în
ceputul cincinalului actu
al o producție suplimen
tară de 50 000 tone de căr
bune, succes la care și bri
gada pe care o conduc a 
avut o contribuție însem
nată : 18 000 tone de căr
bune extras suplimentar 
pe acest an.

Mîndri de
obținute de întregul 

_ ._ ____ tru popor, însuflețiți 
In bilanțul bogat în în- mărețele perspective 

făptuiri pe care le-a ob- <

ortacului nostru Constan
tin Popa, delegat la Con
gres, pentru a vota din 
toată inima ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales de înaltul forum al 

funcția 
ge- 
ga-

(Urmare din pag. 1)

REMARCABILE

rezultatele 
nos- 

de 
. . . . Pc

_ ... _ ... • care le prefigurează dez- 
ținut partidul și poporul voltării țării, proiectul de

comuniștilor în 
supremă de secretar 
neral al partidului, 
ranția sigură a înfloririi 
în continuare a patriei, a 
înaintării ei neabătute pe 
calea libertății și progresu
lui, a socialismului și co
munismului.

In acest moment so
lemn din viața partidului 
și a țării, minerii din bri
gada pe care o conduc, îm
preună cu toți minerii țării, 
ne angajăm cu fermitate 
și răspundere comunistă 
ca, în frunte cu mult iubi
tul nostru conducător, în- 
tr-o unitate deplină de vo
ință și cuget, să acționăm 
fără preget pentru înfăp
tuirea obiectivelor ce re
vin industriei extractive 
în asigurarea într-un timp 
cit mai scurt a indepen
denței energetice a țării, a 
tuturor hotărîrilor adop
tate de marele forum co
munist pentru dezvoltarea 
multilaterală și propăși
rea patriei noastre dragi.

Teodor BONCALO, 
miner șef de brigadă, 
Erou al Muncii Socialiste

♦ Minerii sectorului IV de 
aceeași unitate s-au angajat ca ■ 
cinstea înaltului forum al comunism 
tilor să realizeze integral sarcinile 
de plan pe acest an. Telefonic, ieri 
dimineață, am aflat de la sing. Ilici 
Garaliu, șeful sectorului, că angaja
mentul a fost respectat ♦ Prin fo
losirea intensivă a complexului de 
susținere mecanizată și a coinbinei 
de abataj, minerii din brigada con
dusă de CONSTANTIN CIOBĂNO- 
IU au realizat ritmic productivități 
de peste 20 tone pe post, extrăgînd 
în acest fel SUPLIMENTAR PESTE 
17 000 TONE, plus care se înregis
trează și la nivelul sectorului IV 
♦ Brigada de la lucrările de pregă
tiri condusă de ION CIBEA s-a an
gajat ca în această lună să execute 
160 ml. In primele două decade ale 
lunii ei au executat deja 120 ml cre- 
indu-și astfel posibilitatea să-și de
pășească propriul angajament.

■ MINERII DE LA LONEA 
ȘI-AU DEPĂȘIT CU PESTE 300 TO-

la 
în

NE ANGAJAMENTUL ASUMAT 
IN CINSTEA CONGRESULUI AL 
XIII-LEA, extrăgînd suplimentar — 
de Ia începutul anului 12 313 to
ne de cărbune.

♦ CEL MAI MARI; PLUS — PES
TE 29 000 TONE — ÎL ÎNREGIS
TREAZĂ MINERII SECTORLTUI IV 
care au menținut productivitatea 
muncii la un nivel superior sarcini
lor planificate cu 1173 kg pe post.

♦ Ca urmare a depășirii produc
tivității muncii cu 500 kg pe post, 
MINERII SECTORULUI II AU EX
TRAS SUPLIMENTAR APROAPE 
10 000 TONE DE CĂRBUNE.

■ Sîmbătă, 17 noiembrie PRE
PARATORII DE LA I.P.C.V.J. au 
realizat în cinstea Congresului o zi 
de producție record — AU FOST 
SPĂLATE 10 200 TONE DE CĂR
BUNE PENTRU COCS ȘI SEMI- 
COCS. De la începutul anului au fost 
spălate, pentru cele două sortimente, 
aproape 2 500 000 tone de cărbune. 
PRODUCȚIA NETĂ ESTE DEPĂ
ȘITĂ CU 83 300 TONE.

nostru între cele două 
congrese, bilanț pe larg 
înfățișat în magistralul

Directive supus dezbaterii 
Congresului, susținem din 
toată inima mandatul dat

Gîndurî din inima pentru 
strălucitul conducător 

al partidului
Am urmărit la televizor 

cu deosebit interes deschi
derea lucrărilor Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, magistralul Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. 
Bilanțul bogat al activită
ții desfășurate de la Con
gresul ăl XII-lea de între
gul nostru popor exprimă 
cu claritate drumul 
cerident străbătut de 
tria noastră sub conduce
rea înțeleaptă a partidului, 
avîndu-1 în frunte, în înal
ta funcție de secretar gene
ral, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucit strateg 
revoluționar, personalitate 
proeminentă a lumii con
temporane. Cu sentimen
te de profund respect și 
deosebită stimă izvorîte din 
adîncul inimii 
partid, față de înțeleptul 
său conducător, 
Nicolae Ceaușescu, îmi ex
prim deplina adeziune la 
întreaga politică internă și 
externă a partidului. Suc
cesele de prestigiu dobîn- 
dite de poporul nostru, noi
le ctitorii care au îmbogă
țit harta țării îndeosebi în 
perioadă intrată în istorie 
sub semnificativa denumire 
„Epocă Ceaușescu", poartă 
pecetea gîndirii și acțiunii 
revoluționare a străluci
tului conducător al Româ
niei socialiste.

Noi, constructorii, ne 
mîndrim cu faptul că prin

ia edi- 
al pa- 

docu- 
Numai 
1981—

as- 
pa-

față de

tovarășul

munca noastră contribuim 
la înflorirea urbanistică 
a localităților țării, 
ficarea noului chip 
triei prefigurat în 
mentele partidului, 
în perioada anilor
1984, în localitățile din Va
lea Jiului au fost date în 
folosință peste 3600 de a- 
partamente, magazine uni
versale la Petroșani și Pe
trila, cantine-reștaUrant la 
Petroșani, Vulcan și Lu- 
peni, complex de alimen
tație publică la Lupenî, 
Teatrul de stat, zeci de 
alte obiective de investiții 
social-culturale. In docu
mentele Congresului al 
XIII-lea se prevede, prin
tre altele, continuarea în 
ritm susținut a construc
ției de locuințe, realizarea 
unui însemnat volum de 
investiții social-culturale. 
Strîns uniți în jurul parti
dului,' al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm so
lemn să facem totul pen
tru înfăptuirea exemplară 
a lucrărilor de investiții 
care ne vor fi încredințate, 
pentru traducerea în viață 
a prevederilor înscrise 
istoricele documente 
Congresului 
partidului.

al XIII-lea

CIMPOIA, 
constructor,

Brigada condusă de Ștefan Alba de la sectorul IV al I.M. Petrila, este una 
dintre fruntașele Văii Jiului. Cu cele peste 35 000 tone de cărbune extrase su
plimentar de la începutul anului, brigada a raportat îndeplinirea sarcinilor de 
plan anuale cu două luni mai devreme. Productivitatea muncii planificată a 
fost depășită, constant, cu peste 2 000 kg pe post. In imagine, șeful de brigadă 
(in medalion) împreună cu cițiva ortaci.

Zile cu profunde rezonanțe patriotice 
în conștiința studenților

co
al
e-

în 
ale

al

Viorel
maistru 

brigada 10, Antrepriza 
construcții și montaje 

Petroșani

împreună cu studenții și 
cadrele didactice de la 
Institutul de mine din Pe
troșani, am urmărit cu 
profund interes deschide
rea marelui forum al 
muniștilor, Congresul 
XIII-lea al partidului,
veniment istoric ce deschi
de noi și mărețe perspec
tive de dezvoltare a patriei 
noastre. Toate aceste trans
formări înnoitoare sînt 
magistral sintetizate în Ra
portul cu privire la activi
tatea Partidului " 
Român în perioada 
Congresul al XII-lea 
Congresul al XIII-lea 
partidului, 
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul 
strălucit al partidului și 
statului, militant neobosit 
pentru afirmarea nobilelor 
idealuri ale poporului nos
tru de pace și progres în 
întreaga lume.

In acești ani de mărețe

Comunist 
dintre 

și . 
al 

document pre-

împliniri socialiste, insti
tutul nostru, împreună cu 
întregul învățămînt româ
nesc, a înregistrat o conti
nuă dezvoltare și perfec
ționare prin integrarea ar
monioasă a procesului ins- 
tructiv-educativ cu practi
ca, cercetarea științifică și 
proiectarea. Formarea spe
cialiștilor în minerit se 
realizează prin i 
nemijlocită a studenților în 
activitatea de cercetare ști
ințifică și în practica pro
ductivă, în munca desfă
șurată alături de minerii 
Văii Jiului, în formațiile 
de lucru. Dacă în 1980 stu
denții au realizat aproape 
90 tem'e de cercetare știin
țifică, în acest ăn s-a a- 
juns la peste 100. In ate
lierul de microproducție se 
realizează repere în va
loare de 1 596 000 lei, ceea 
ce reprezintă o creștere 
substanțială în compara
ție cu anul 1980. In timpul

practicii productive, etapă 
importantă în formarea 
specialiștilor în minerit, 
munca studenților s-a con
cretizat și în acest an în 
extragerea a peste 99 000 
tone substanță minerală.

Prin aceste fapte de 
muncă și cu hotărîrea fer
mă de a spori în continua- 

__  . _ re calitatea și eficiența 
implicarea procesului de învățămînt 

din Institutul de mine, ca
drele didactice și studenții 
se implică profund în e- 
fortul creator al minerilor, 
al tuturor, oamenilor mun
cii, de a transpune în fap
te de viață documentele 
Congresului al XIII-lea, e- 

. veniment politic ale cărui 
lucrări le urmărim cu pro
fund interes patriotic.

Prof. dr. ing. Nicolae DIMA, 
prorector al Institutului de 

mine, secretar al 
comitetului de partid

Manifestări 
omagiale

(Urmare din pag. 1)

festare politico-educativă 
în sălile Casei de cultură 
din Petroșani. Manifes
tarea a cuprins un con- 

• curs „Cine știe, cîștigă", 
avînd ca subiect cunoaș
terea proiectului de Di
rective ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, 
la care au participat e- 
levi de la Liceul econa hic 
și de drept administrativ 
și di Liceului industrial 
din Petroșani. A cîștigat 
echipajul Liceului econo
mie. S-a organizat pentru 
toți spectatorii și un con- 
Curs-fulger de creație lite
rară cu tema „Forumului 
comunist al țării — oma
giul tinereții". Premiul I 
a fost obținut de Simona 
Rusalinescu, elevă la Li
ceul economic și de drept 
administrativ. Pe locul 
II s-a clasat Vlad Nădă- 
șan, elev la Liceul indus
trial.
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(Urmare din pag. 1)

supus acum spre examina
re și adoptare marelui fo
rum al comuniștilor români.

Congresul, spre care se 
îndreaptă cu justificată 
mîndrie și încredere gîn- 
durile întregii națiuni, va 
face bilanțul activității des
fășurate de partid, de po
por pentru înfăptuirea pre
vederilor cincinalului 1981 
—1985 și va stabili obiec
tivele principale ale dez
voltării țării în următorul 
cincinal și în perspectivă.

La lucrările Congresului 
iau parte delegații aleși de 
conferințele organizațiilor 
județene de partid și a 
municipiului București — 
muncitori, țărani și inte
lectuali, cadre ale forțelor 
armate —■ comuniști care 
se disting prin activitatea 
desfășurată, prin inițiațive 
și spirit revoluționar, prin 
competență și înalte tră
sături moral-politice, si- 
tuîndu-se în primele rîn- 
duri ale luptei pentru în
făptuirea neabătută a po
liticii interne și externe a 
partidului și statului.

Participă, de asemenea, 
delegații de peste hotare, 
reprezentind partide comu
niste și muncitorești, parti
de socialiste, social-demo- 
crate, alte partide și orga
nizații democratice, pro
gresiste, mișcări de elibe
rare națională, forțe so
ciale și politice înaintate, 
antiimperialiste de pretu
tindeni, cu care Partidul 
Comunist Român întreți
ne relații de solidaritate și 
colaborare.

In sală au luat loc șefii 
misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, pre
cum și un mare număr de 
corespondenți ai presei 
străine, trimiși speciali 
ai unor agenții de presă, 
cotidiane, posturi de radio 

.. și .televiziune de peste ho- 
'1.''' tare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceăușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
au fost întîmpinați, la so- 
sireă în sala Palatului Re
publicii Socialiste Româ
nia — unde se desfășoară 
lucrările Congresului — cu 
multă căldură și însuflețire, 
cu puternice urale și ovații.

Delegații și invitații au 
aclamat pentru gloriosul 
nostru partid comunist, 
care își îndeplinește cu 
cinste misiunea istorică 

de a organiza și călăuzi 
lupta și munca poporului 
român pe calea edificării 
noii orînduiri, demons- 
trînd prin întreaga sa ac
tivitate că slujește fără pre
get interesele vitale ale 
națiunii. Participanții la 
Congres au reafirmat, din 
toată inima, sentimente
le de nemărginită dragoste 
și stimă pe care le nutresc 
față de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, emi
nent om politic și de stat, 
patriot și revoluționar în
flăcărat, desemnat de isto
rie să conducă cu străluci
re, în anii luminoși ai 
construcției societății so
cialiste multilateral dez
voltate, destinele țării, ale 
poporului nostru. Animați 
de aceste calde simțămin
te, ei scandează cu pute
re, minute în șir, 
„Ceăușescu — P.C.R. !“. 
Sînt cuvinte cu valoare 
de simbol, adine întipări
te în cugetele și simțirea 
tuturor cetățenilor patriei, 
reliefînd unitatea strînsă, 
idestructibilă a națiunii 
în jurtil partidului, al se
cretarului său general, u- 
nitate ce reprezintă forța 
motrice a înaintării țării 
noastre pe trepte tot mai 
înalte de progres și civi
lizație socialistă. In deplin 
consens cu voința între
gii țări, cei prezenți ros
tesc, într-un singur glas, 
„Ceăușescu reales, la al 
XIII-lea Congres !“, ex- 
primînd dorința fierbin
te a comuniștilor, a între
gului popor de a avea în 
continuare în fruntea par
tidului pe cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre.

In aceste momente deo
sebite Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, 
martora atîtor evenimen
te de însemnătate istori
că din viața partidului și 
a țării, a îmbrăcat un as
pect sărbătoresc. Pe fun
dalul scenei strălucește în 
reflexe aurii stema parti
dului, încadrată de drape
le roșii și tricolore, sub 
care se află înscris: Con
gresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

A fost intonat Imnul de 
stat al Republicii Socialis
te România.

Tovarășul Nicolae 
Ceăușescu a rostit cuvîntul 
de deschidere a lucrărilor 
celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român.

In unanimitate, delega
ții au ales prezidiul Con
gresului, din care fac par
te, tovarășul NICOLAE 
CEĂUȘESCU, tovarășa 
Elena C e a u ș e s c u, 
tovarășii Iosif 
Banc, Vasile Bărbulescu, 
Emil Bobu, Mihai Burcă, înfăptuirii 
Nicu Ceallșescu, Lina Cio- ' - -
banu, Dumitru Constantin, 
Leonard Constantin, Nicolae 
Constantin, Iulian Costescu, 
Constantin Dăscălescu, Co
leta De Sabata, Ion Dincă, 
Miu Dobrescu, Eduard Ei- 
senburger, Marin Enăche, 
Ludovic Fazekaș, Gheorghe 
Fierea, Suzana Gâdea, Mi
hai Gere, Maria Ghițulică,' dezvoltarea economico-so- 

t - cială a României în cinci
nalul 1986-1990 și orientă
rile de perspectivă 
in anul 2 000. . ,

4. Prdgramul-Directivă de 
dezvoltare ecoșomico-soci- 
ală a României în profil 
teritorial în perioada 
1986-1990.

5. Programul-Directivă de 
creștere a nivelului de trai 
și de ridicare continuă a 
calității vieții în perioada 
1986-1990.

6. Modificarea unor preve
deri ale Statutului Partidu
lui Comunist Român.

ii;; 7. Alegerea secretaru
lui general al Partidului 
Comunist Român, alege
rea Comitetului Central al 
partidului și a Comisiei 
Centrale de Revizie.

In continuarea lucrărilor 
ap fost alese, de asemenea:

Comisia de redactare a 
proiectelor de hotărîri și 
rezoluții ale Congresului 
alcătuită din tovarășul 
NICOLAE CEĂUȘESCU, 
tovarășa Elena Ceăușescu, 
tovarășii Neculai Agachi, 
Ștefan Bîrlea, Emil Bobu, 
Nicu Ceăușescu, Lina Cio- 
banu, Ijeonard Constantin, 
Nicolae Constantin, Silviu 
Curticeanu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Pe
tru Enache, Ludovic Fa- 
zekas, Maria Ghițulică, 
loan Hadnagy, Margareta 
Hedwiga Hauser, Manea 
Mănescu, Nicolae Mihala
che, Constantin Mitea, Ion 
Mitran, Gheorghe Oprea, 
Alexandru Orzață, 
Pacoste, Gheorghe 
Dumitru Popescu, 
tru Radu Popescu, 
pescu-Puțuri, Ion 
Gheorghe Rădulescu, Ion 
Stoian, Gheorghe Stoica, 
loan Totu, Ion Ursu, Ilie 
Verdeț ;

Comisia pentru 
carea unor prevederi 
Statutului Partidului Co-

Viorica Ignat, Marin Ion, 
Mircea Ionescu, Ștefania 
Ionescu, Sev&rin Iriciuc, 
I-ulică Ivan, Diamanta Lau- 
doniu, Maria Lazăr, Letay 
Lajos, Dumitru Manple, 
Manea Mănescu, Nicolae 
Mihalache,Ioachim Moga, 
Ilarie Munțeanu, Ana Mu
reșean, Andrei Neagu, A- 
lexandru Necula, Constan
tin Olteanu, Gheorghe O- 
prea, Cornel Pacoste,' 
Gheorghe Pană, Patru 
Păun, Georgeta Podaru, 
lovit Popescu, Dumitru 
Popescu, Ion Popescu-Pu- 
țuri, Dumitru Radu Popes
cu, Ștefan Rab, Gheorghe 
Rădulescu, Nicodim Roșea, 
Gheorghe Stoica, Iosif Szasz, 
Costache Trotuș, Ion Ursu, 
Petru VaSile Uscat, Doină 
Vasilescu, Ilie Verdeț, Va- 
sile Vîlcu, Radu Voinea.

In prezidiu au luat loc, 
de asemenea, conducătorii 
delegațiilor de peste hota
re, participante Ia Con
gres.

Lucrările primei ședințe 
plenare au fost conduse de 
tovarășul Manea Mănescu.

In continuare, au 
alese : . . ’ ■ ■■■

Comisia de validare 
cătuitâ din tovarășii: 
Radu, Vasile Bărbuleț, 
Catrinescu, Ilie Ceăușescu, 
Elena Dumitrașcu, Traian 
Gîrba, Ion Moldoveanu, 
Iolanda Pasztor, Constan
tin Radu, Teodor Roman, 
Constantin Stoica, Frusi- 

> na Tașmău, Andrei Vela;
Secretariatul Congresu

lui din care fac parte to
varășii: Emil Bobu, Dinu 
Drăgan, Mihai Dulea, Pe
tru Enache, Ioan Foriș, 
Maria Gheorghe, Nicolae 
Mihai, Iulian Ploștinaru, 
Ion Radu, Ion Sîrbu, IOsif 
Szasz.

Delegații au adoptat, 
unanimitate, ordinea 
zi a Congresului :

al- 
lon 
Ion

m 
de

1. Raportul Comitetului 
Central cu privire la acti
vitatea Partidului Comu
nist Român în perioada 
dintre Congresul al XII- 
lea și Congresul al XIII- 
lea și activitatea de viitor 
a partidului în vederea

‘ " obiectivelor
dezvoltării economico-soci- 
ale în cincinalul 1986-1990 
și în perspectivă pînă în a- 
nul 2 000 a României.

2. Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

3.
ale Congresului al 
lea al Partidului 
nist Român cu privire la

Proiectul de Directive
XIII- tran, Constantin Petre, 

Comu-

pînă

Cornel
Pană, 

Dumi-
Ion Po- 

modifi-
ale

munist Român din care fac 
parte tovarășul NICOLAE 
CEĂUȘESCU, tovarășa 
Elena Ceăușescu, tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu. 
Constantin Dăscălescu, Miu 
Dobrescu, Ioachim Moga, 
Cornel Pacoste, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Stoica, Ilie 
Verdeț;

Comisia de presă compu
să din tovarășii Petru E- 
nache, Ernest Breitenstein, 
Maria Costache, Alexan
dru Ionescu, Ilie Matei, 
Constantin Mitea, Ion Mi- _ .. _ . f._ 
milia Sonea, Gheorghe 
Sprințeroiu, Dezideriu Szi- 
lagyi;

Comisia pentru examina
rea apelurilor compusă din 
tovarășii Miu Dobrescu, Ion 
Cîrcei, Ion Crețu, Petre 
Fluture, Mihai Gere, Vir
gil MarcoșanU, Alexandri
na Mocanu, Constantin Ni- 
ță, Constantin Radu, Eli- 
sabeta StătesCu, Ion Tra- < 
ian Ștefănescu. 1

Delegații au aprobat, în 
unanimitate, constituirea 
celor opt secțiuni ale Con
gresului și componența pre- 
zidiilor acestora.

Secțiunea pentru dezvol
tarea forțelor de producție, 
a bazei de materii prime 
și a producției de energie, 
înfăptuirea Programului 
de dezvoltare economică și 
socială a țării : tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Nc- 
culai Agachi, Ștefan Bîr- 
lea, Nicolae - Constantin, 
Elena Nae, Marin Nedel- 
cu, Gheorghe Pană, Petre 
Preoteasa, Iosif Szasz, Ma
rin Ștefanache, Richard 
Winter.

Secțiunea pentru cerce
tare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducerea 
progresului tehnic, per
fecționarea învățămîntului, 
pregătirea forței de muncă 
și a cadrelor : tovarășa
Elena Ceăușescu, tovarășii 
Ion Anton, Leonard Cons
tantin, Maria Ionescu, 
Marin Ivașcu, Ioachim Mo
ga, Viorica Neculau, Flo
rin Tănășescu, Ion Teorea- 
nu, Ion Ursu, Radu Voinea.

Secțiunea pentru agri
cultură, silvicultură indus
tria alimentară și gospodă
rirea apelor: tovarășii Ion 

Radu Dincă, Ion Badea, Constan- 
~ ' ■" Banc, Va

lon
Cioară, 
Vasile

Mureșan,

ța Balint, Iosif 
sile I Bărbulescu, 
Ceăușescu, Ion 
Gheorghe David, 
Marin, Tiberiu 
Gheorghe Stoica.

Secțiuneă pentru inves
tiții, construcții, transpor
turi și telecomunicații: 
Tovarășii Ilie Verdeț, Ion 
Avram, Radu Bălan, Va
sile Bulucea, Marin Enache,: 
Maria Gheorghe, Cornel 
Pacoste, Ion C. Petre, j 
Gheorghe Petrescu, Petre
Emilian Petroșanii, Cons
tantin Radu. ’ -!■

Secțiunea pentru dez- | 
voltarea economico-socia-! 
lă în profil teritorial, creș- i 
terea nivelului de trai, ri- i 
dicarea continuă a călită- 
ții vieții, dezvoltarea pro
ducției bunurilor de con
sum, a comerțului și ser
viciilor pentru populație: 
tovarășii Manea Mănescu, 
Ion Anastasiu, Bogdan 
loan Băluță, Vasile Băr
buleț, Toedor Coman, Lu
dovic Fazekas, Susana Gal- 
pal, Alexandrina Găinușă, , 
Maria Lazăr, Dumitru Nec- Ș 
șoiu, Teodor Roman.

Secțiunea pentru activi
tatea internațională a par- ; 
tidului și statului nostru 
și comerț exterior: tovarășii■ 
Gheorghe Oprea, Ștefan 
Andrei, Virgil Cazacu, Ion 
M. Nicolae, Anton Lungu, 1 
Nicolae Mihalache, Fer
dinand Nagy, Ion Pățan, 
Elena Pugna, Vasile, Pun- 
gan, Ion Stoian.

Secțiunea pentru pro- ‘ 
blemele orînduirii sociale 
și de stat, conducerii ști
ințifice â societății și dez
voltării democrației so- | 
cialiste, perfecționării me
canismului economico-fi- 
nanciar și ridicării conti
nue a eficienței activității 
economice: tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, Dumitru 
Bejan, Maria Bradea, 
Gheorghe Chivulescu, Ion 
Coman, Florea Dumitres
cu, Mihai Gere, Petre Gi
gea, Nicolae Giosan, Tra
ian Gîrba, Ioan Totu.

Secțiunea pentru proble
mele activității de partid, 
organizatorice, politico-i- 
deologice și educative și ale 
organizațiilor de masă și 
obștești: tovarășii Emil
Bobu, Pavel Aron, Nicu 
Ceăușescu, Lina Cioba- 
nu, Petru Enache, Suzana 
Gâdea, Mihai Marina, Ana 
Mureșan, Dumitru Popes
cu, Ștefan Rab, Ion Radu.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Ă fost aprobat, totoda
tă, regulamentul de des
fășurare a lucrărilor Con
gresului, care vor avea loc, 
1 n t r e 19—23 noiem
brie, în ședințe plenare și 
în cadrul secțiunilor.

Intr-o aftnosferă de ma
re entuziasm, în uratele 
și ovațiile prelungite ale 
miilor de participant la 
lucrări, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
s e c r e t ar ui gene
ral ăl partidului,
a urcat la tribuna Congre
sului și a prezentat Rapor
tul Comitetului Central cu 
privire Ia activitatea Parti
dului Comunist Român în 
perioada dintre Congresul 
al XH-lea și Congresul al 

XIH-lea și activitatea de 
viitor a partidului in ve
derea înfăptuirii obiectivei 
loi dezvoltării economi- 
co-sociale în cincinalul 1986 
—1990 și în perspectivă 
pînă în anul 2000 a Româ
niei.

.Raportul prezentat de 
tovarășul N i c o l a e 
Ceausescu a fost urmărit 
cu deosebit interes, cu pro
fundă satisfacție și deplină 
aprobare, fiind subliniat, 
în repetate rînduri, cu vii- 
și puternice aplauze.

In sală domnește o at
mosferă vibrantă, de înăl
țător patriotism. Sînt mo
mente care exprimă emo
ționant bucuria pe care o 
trăiesc toți cetățenii țării 
pentru marile succese do- 
bîndite în edificarea noii 

orînduiți, sub conducerea 
partidului Și a secretarului 
său general, mîndria de a 
;se/: ști făuritori ai propriei 
lor istorii și încrederea lor 
nestrămutata în viitorul lu
minos . al patriei pe care-1 
prefigurează proiectul de 
Directive ale celui de-al 
Xlil-lea Congres. Dînd glas 
acestor alese simțăminte, 
delegații și invitații acla
mă îndelung pentru eroi
cul nostru partid comunist 
și secretarul său general, 
pentru minunatul popor 
român, constructor victo
rios al socialismului, pen
tru patria noastră socialistă, 
liberă, demnă și înfloritoa
re, pentru triumful cauzei 
păcii, înțelegerii și colabo
rării între națiuni.

Sala oferă, în aceste cli
pe, o imagine impresio
nantă a unității de gînd și 
faptă a națiunii noastre 
în jurul partidului, al se
cretarului său general. Par
ticipanții la marele forum 
se angajează, în humele 
întregului partid, al între
gului popor,, să acționeze 
ferm pentru îndeplinirea, 
în spirit revoluționar, cu 
înaltă responsabilitate co
munistă, a hotărîrilor ce 
vor fi adoptate la cel de-al 
Xlil-lea Congres, hotărîri 
care vor asigura înaintarea 
neabătută a României spre 
cea mai dreaptă și umană 
orînduire cunoscută în is
torie — societatea comu
nistă.

Ședința festivă de prezentare 
a delegațiilor de peste hotare

(Urmare din Pag. I)

In încheierea ședinței 
festive, a * luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — care 
a pus încă o dată în evi
dență solidaritatea Parti
dului Comunist Român cu 
forțele revoluționare, pro
gresiste, antiimperialiste 

de pretutindeni, reafirmînd 
hotărîrea partidului' nos
tru de a întări, în conti
nuare, colaborarea cu toa
te forțele înaintate ale 
omenirii — a găsit un am

plu și profund ecou în 
rîndul delegațiilor, precum 
și al oaspeților de peste 
hotare, fiind subliniat, în 
repetate rînduri, cu ovații 
și îndelungi aplauze.

Cei prezenți âu scandat 
îndelung;, „Ceaușescu, 
România — pacea și prie
tenia", „Ceaușescu — 
Pace". Au ovaționat minu
te în șir pentru politica 
partidului nostru de cola
borare și solidaritate cu 
partidele comuniste și 
muncitorești, cu forțele de
mocratice, antiimperialiste 
de pretutindeni, în lupta 
pentru o politică nouă, de 
progres social, libertate, in
dependență și pace.

favoarea păcii, pentru dezarmare nucleară
TOKIO 19 (Agerpres). 

Conferința militanților Co
mitetului japonez pentru 
pace — organizație anti
războinică de masă din 
Japonia — a adresat tutu
ror luptătorilor niponi pen
tru pace chemarea de a i- 
niția campania de strânge
re a semnăturilor pe do
cumentul intitulat Ape
lul pentru interzicerea ge
nerală și completă a ar
melor nucleare.

Comitetul subliniază că 
amplele manifestări ale 
partizanilor păcii din toam
na acestui an vor continua 
și se vor transforma în- 
tr-o veritabilă ofensivă 
pentru pace și dezarmare a 
poporului japonez.

☆
COPENHAGA 19 (Ager

pres). — La Copenhaga s-au: 
desfășurat lucrările confe
rinței reprezentanților u- 
nor organizații sindicale 
daneze, la care au luat par
te și delegați dm partea u- 
nor mișcări antirăzboini
ce grupînd scriitori, cadre 
didactice, medici.

In declarația adoptată 
se exprimă îngrijorarea 
față de accelerarea cursei 
înarmărilor și creșterea 
pericolului de război nu
clear. Documentul adre

sează Folketingului apelul 
de a proclama Danemar
ca țară fără arme nuclea
re și cere guvernului să 
înceapă negocieri cu alte 
state din nordul Europei 
în vederea edificării, în a- 
ceastă parte a continentu
lui a unei zone denuclea- 
rizate.

•fr
WASHINGTON 19 (A- 

gerpres). Elaborarea unei 
strategii comune în vede
rea asigurării păcii, împo
triva pericolului unui răz
boi nuclear constituie te
ma centrală a congresului 
anual al Coaliției „Mobili
zarea pentru supraviețui
rea omenirii", care grupea
ză peste 170 dg organizații 
obștești din S.U.A. La lu
crări participă delegați din 
30 de state componente ale 
S.U.A.

In cadrul dezbaterilor, 
numeroși vorbitori s-au' 
pronunțat pentru promo
varea unei politici de co
existență pașnfcă, pentru 
tratative vizînd reducerea 
înarmărilor nucleare, pen
tru înghețarea arsenalelor 
atomice. .

☆
ROMA 19 (Agerpres). 

Membri ai organizațiilor 
pentru pace din Florența 

desfășoară o campanie prin 
care se strîng semnături 
pe o petiție cerînd procla
marea orașului zonă liberă 
de arme nucleare.

In Italia .există în pre
zent 50 de orașe și două 
regiuni declarate de admi
nistrațiile locale zone de- 
nuclearizate. ■

☆
OSLO 19 (Agerpres). La 

Oslo a avut loc un seminar 
consacrat problemelor de

zarmării, organizat de miș
carea „Nu armelor nuclea-' 
re !“, la care au participat 
militanți ai mișcării, per
sonalități politice norvegie
ne, reprezentanți ai sindi
catelor, ai unor organizații 
de femei și de tineret.

In cadrul dezbaterilor, 
desfășurate sub deviza 
„întregul popor împotriva 
armelor nucleare", s-a e- 
vidențiat pericolul pe care 
îl reprezintă armele de 
distrugere în masă, subli- 
niindu-se necesitatea de a 
se trece fără întîrziere la 
înghețarea tuturor arsena
lelor nucleare, ca prim pas 
pe calea dezarmării.

SAN JOSE 19 (Ager
pres). Un seminar asupra 
păcii, securității și dezvol
tării în America Latină ur

mează să se desfășoare, la 
San Jose, între 21 șî 23 
noiembrie.

La dezbateri, organizate 
în cadrul activităților pre
gătitoare ale Anului. inter- . 
național al păcii — în 1986 
iau parte personalități din 
diferite țări ale continen
tului. ■ ' ■ . '

☆
WASHINGTON 19 (A-

gerpres). — Participanții la 
„Marșul păcii" au sosit în 
capitala SU.A. Inițiată în 
urmă cu șase luni, aceas
tă acțiune, la care au luat 
parte reprezentanți ai o~ 
piniei publice americane, 
au traversat teritoriul Sta
telor Unite de la vest Ia 
est, parcurgînd peste 4 000 
de kilometri. Pe întregul 
traseu, străbătlnd 11 din 
cele 50 de state ale S.U.A.. 
partizanii păcii au adunat 
semnături pe un apel în 
care se cere încetarea 
cursei înarmărilor nucle
are, trecerea la măsuri 
pentru reducerea acestor 
armă de nimicire în masă.

Participanții se vor în
drepta apoi spre New 
York, unde vor înmîna re
prezentanților O.N.U. o 
„petiție a păcii", semnată 
de zeci de mii de, cetățeni 
americani.

Vizita oficială în Egipt 
a primului ministru al Italiei

CAIRO 19 (Agerpres). — 
Președintele Egiptului, 
Hosni Mubarak, l-a primit 
pe primul ministru al Ita
liei, Bettino Craxi, care a 
întreprins o vizită oficială 
la Cairo. Agenția MEN 
relevă că în cadrul între
vederii — la care au asis
tat și miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări 
— au fost abordate stadiul

A C O RD
MONTEVIDEO 19 (A-.

gerpres). Patru dintre 
cele șapte formațiuni po
litice uruguayene ce vor 
participa la alegerile ge
nerale de la 25 noiembrie, 
au ajuns la un acord cu 
privire la formarea unui 
guvern de unitate națio
nală în vederea restabili
rii democrației în țară. In 
documentul semnat de 
candidații la funcțiunile de 
președinte și vicepreședin

relațiilor bilaterale și o se
rie de aspecte ale actuali
tății internaționale. Prin
tre acestea din urmă au 
fost examinate cu prio
ritate, probleme privind 
evoluția situației din O- 
rientul Mijlociu și necesi
tatea intensificării efortu
rilor pentru reglementa
rea negociată și echitabilă 
a conflictului din zonă.

te ai Uruguayului din par
tea Partidului Național 
(BLANCO), Partidului Co
lorado, coaliției de stînga 
„Frente Amplio"— din 
care face parte și Partidul 
Comunist — și Uniunii ci
vice se subliniază necesi
tatea coordonării acțiuni
lor tuturor partidelor și or
ganizațiilor de masă, ca e- 
lement fundamental al 
luptei poporului Urugua
yan pentru revenirea țării 
la un regim democratic.
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iembrie: Miezul fierbin- 16,30
te al plinii; Unirea: Nu 
pot să-ți spun adio; Pa- 
rîngul: Acțiunea Auto
buzul.

LONEA: Ultimul Fleks- 
nees.

ANINOASA:
VULCAN - 

rul: Dragostea 
Jakub.

LUPENI —
Elegie.

URICANI; Mexicul în 
flăcări, I—II.

Izvorul.
Luceafă-

mea cu

Cultural

TV

al

15,00 Telex,
— Știri de la lucrările 

marelui forum 
comuniștilor.

15,05 Amfiteatru studen
țesc.

15,30 Țării, un cîntec din 
inimă.
Universul
Telejurnal 
închiderea 
mului.
Telejurnal

Congresul al XIII-

femeilor, 
(color), 

progra-

(color).

cu

21,30
22,00

20.00
20,45

lea — Strălucită ex- 
. presie a unității 
de voință a pârti
ei ului, a întregului 
popor, (color). 
Dăm legătura 
țara.
Opinii, declarații, 
angajamente.
Transmisiun i d irec- 
te din orașele țarii. 
Balada anilor eroi
ci (color).
Telejurnal (color), 
închiderea progra
mului.
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FOTBAL, DIVIZIA A

Sportivitate deplină în teren și
JIUL PETROȘANI — 

DINAMO BUCUREȘTI 
1—1 (0—0). Știind că arc 
de înfruntat o echipă re
dutabilă, învinsă greu (ne 
amintim de Liverpool și 
Bordeaux), formația repre
zentativă a minerilor s-a 
pregătit (se poate spune 
fără rezerve) bine pentru 
partida derby. Dealtfel, 
prima repriză atestă acest 
lucru, bilanțul din caseta 
tehnică i-a fost favorabil: L 
șuturi Ia poartă 9—2, pe 
spațiul porții 4—1. Oca
ziile, firesc. , nu au lipsit 
și, materializate în gol 
(sau goluri), puteau apro
pia victoria gazdelor încă 
din primele 45 de minute. 
Dar nu a fost așa...

In min. 12 prima oca
zie: Varga,. dintr-o situație 
favorabilă, smulge un of
tat tribunelor...; în min. 

20, Stana scapă singur pe 
contraatac și ratează o no
uă situație favorabilă; în 
minutele 30, 32 și 33, trei 
ocazii imense, dar B. Po
pescu, Lasconi și Dosan 
greșesc de puțin ținta. Ie
șită arareori pe contraatac, 
echipa campioană încear
că să echilibreze jocul, dar 
ocazia lui Orac (min. 39) 
este insuficientă chiar da
că ex-jiulistul Mulțescu, 
Un veritabil dispecer, își îm
pinge echipa înainte. Din 
ceasta încleștare de forțe 
a ieșit în final o repriză 
cu un scor pe măsură. A- 
dică... alb 1

Repriza a doua își va 
consuma evenimentele în 
decurs de numai cinci mi-, 
nute, . perioada in care 
spectatorii ce au venit să. 
vadă o victorie Jiulistă, du
pă o așteptare de cinci e- 
tape au trecut de la „ex

taz" la „agonie", Intîi a 
fost min. 47 cînd, la o cen
trare ideală a lui Varga, 
Lasconi întoarce, întîi pe 
Ion Marin și apoi mingea, 
șutul cu puțin efect sur- 
prinzîndu-1 pe Toma. Dar 
nici n-au apucat să ră
sune ecourile bucuriei în 
tribunele stadionului din 
lunca Jiului și scorul a 
devenit din nou (și defini
tiv) egal. In min. 50 o ulu
ială colectivă a apărării 
noastre îi pune față în fa
ță pe Cavai și Dragnea. 
Duel inegal și, firesc... 1—1.

Din acest moment se 
joacă cu... urechile spre 
radioreceptoare, ambele e- 
chipe părînd (și Chiar fi
ind) mulțumite de rezultat. 
Pe dinamoviști îi înțele
gem: acest punct le aduce 
un nou punct în clasamen
tul „adevărului". Jiul însă 
se vede în neplăcuta pos- 

tribune
tură de a păstra în conti
nuare „lanterna roșie" și 
de a-și mai diminua zes
trea la același clasament. 
Cele cîteva situații ratate 
după momentul egalării, 
arbitrajul foarte bun al 
brigăzii Cristian Teodo- 
rescu, Nicolae Gogoașe 
(ambii din Buzău) și Mihai 
Stănescu (lași), precum și 
deplina sportivitate în te
ren și în tribune — iată 
ultimele constatări de pe 
stadionul „Jiul" în după^v 
amiaza zilei de duminică.

In rest, amărăciune pen
tru acest nou (semi) eșec 
pe teren propriu.

Formația Jiului: Cavai 
— Vasile Popa, Mircea 
Popa, Szekely, Grigore Pe
tre — Varga, Dosan, Sta
na (Călin) — B. Popescu, 
(Henzel), Lasconi, Băluță.

Alexandru TĂTAR
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