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„Congresul al XIII-lea al Partidului j 
Comunist Român reprezintă un nou eveni- l 
ment de importanța deosebita în viața ( 
partidului și poporului nostru, în dezvol- j 
tarea economico-socialâ a patriei, în j 

j făurirea societății socialiste multilateral j 
I dezvoltate și înaintarea României spre { 

comunism". ț
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CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R.Sub semnul unității indestructibile a întregului popor în jurul partidului și al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceăușescu, marți, 20 noiembrie, au continuat in Capitală lucrările celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, care dezbate probleme 
de însemnătate fundamen
tală pentru mersul înainte al societății noastre, pen
tru viitorul României socialiste.

La sosirea în sala Palatului Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceăușescu, tovarășa Elena Ceăușescu, ceilalți tovarăși din prezidiul Congresului au fost salutați cu vii și îndelungi aplauze. Și în a- ceastă zi, participant» la lucrări au exprimat vibrant sentimentele de profundă dragoste, prețuire și recunoștință pe care comuniștii, toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate, le poartă secretarului general al partidului, pen
tru tot ceea ce a făcut și 
face spre gloria și măre
ția patriei, spre binele și fericirea întregii noastre națiuni, pentru ca România socialistă să fie me
reu mai înfloritoare, mai 
stimată și respectată pe . meridianele lumii. Reafir- mînd cu putere aceste simțăminte, delegații și invitații au rostit cu însuflețire „Ceăușescu .— P.C.R.“. Ei au scandat, de aseme

nea, cu multă înflăcărare „Ceai șescu reales, la al XIII-lea Congres !“, dînd astfel expresie voinței manifestate de întregul popor ca în fruntea partidului să se afle în continuare omul, revoluțiofiarul, conducăto
rul iubit și încercat, de numele și activitatea căruia este indisolubil legată cea mai luminoasă perioadă din istoria țării.La lucrări participă delegațiile de peste hotare invitate la Congresul al XIII-lea ai Partidului Comunist Român.Prima parte a ședinței de dimineață a fost condusă de tovarășul Constantin Dâscălescu.Raportul Comisiei Centrale de Revizie a Partidului Comunist Român a fost prezentat de tovarășul Va- sile Vîlcu.Au început, apoi, dezbaterile iii plen'asupra problemelor și documentelor înscrise la ordinea de zi a Congresului. Au luat cu- vîntul tovarășii: CornelPacoste, delegat al organizației județene de partid Timiș, Petre Preoteasa; delegat al organizației județene de partid Cluj, Costache Trotuș, delegat al organizației județene de partid Galați; Anton Lun- gu, delegat al organizației județene de partid Brăila, Ilarie Munteanu, delegat al organizației județene de partid Brașov, Anica La- zăr, delegat al organizației 

județene de partid Neamț, Dumitru Constantin, delegat al organizației municipale de partid București, Vasile Bărbulescu, delegat al organizației județene de partid Olt, Constantin Popa, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Dinu Danieliuc, delegat al organizației județene de partid Călărași.Raportul Comisiei de Validare a fost prezentat de tovarășul Ion Radu.Congresul a aprobat, în unanimitate, Raportul Comisiei de Validare;In continuare, Congresul a aprobat în unanimitate componența Comisiei pentru pregătirea propunerilor de candidați pentru membrii și membrii su- pleanți ai Comitetului Central al P.C.R. și membrii Comisiei Centrale de Revizie, din care fac parte tovarășul NICOLAE CEĂUȘESCU. tovarășa Elena Ceăușescu, tovarășii: Iosif Banc, Radu Bălan, Emil Bobu, Ileana Ecate- rina Brisc, Zaharia Căr- bunaru, Trifon Darie, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Miu Dobrescu, E- duard Eisenburger,. Marin Enache, Petru Enache, Ion Frățilă, Carol Fulop, Traian Gîrba, Mihai Hație- ganu, Anton Lungu, Valeria Marinescu, Ilie Matei, Manea Mănescu, Petru Moț, Vasile Mutu, Andrei Neagu, Vasile Pană, loan Popa, Ion Popa, Ion 

Popescu-Puțuri, Constantin Radu, Ion Radu, Gheorghe Rădulescu, A- lexandru Reimer, Dumitra Smarandache, Maria Ștefan, Gheorghe Tănase, Ion Ungur, Gligor Urs, Ion Ursu, Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu.După pauză, lucrările au fost conduse de tovarășul Constantin Leonard.In cea de-a doua parte a ședinței de dimineață, a luat cuvîntul tovarășa Elena Ceăușescu, delegat al organizației județene de partid Argeș. Au urmat la cuvînt tovarășii Teodor Roman, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Mircea Refec, delegat al organizației județene de partid Bacău, Neculai Agachi, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Paraschiv Alecu, delegat al organizației județene de partid Bihor, Marcel Dobra, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Ion Lupulescu, delegat al organizației județene de partid Dolj și Diomid Năs- tase, delegat al organizației județene de partid Vaslui.Tovarășa ElenaCeăușescu a condus lucrările Congresului, reluate după-amiază, în ședință plenară.In continuarea dezbaterilor, au luat cuvîntul tova-
(Continuare în pag. a 3-a)

Magistralul Raport prezentat

de tovarășul NICOLAE CEĂUȘESCU 
la înaltul forum al partidului

Document de excepțională 
însemnătate pentru 

înaintarea țării noastre 
pe calea socialismului 

și comunismuluiRaportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceăușescu la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, a stîrnit un larg interes în rîndul tuturor categoriilor de oameni ai muncii din patria noastră. Cu i o profundă capacitate de analiză, secretarul general al partidului a înfățișat uh amplu și grăitor tablou al realizărilor obținute de poporul nostru, sub conducerea glorioasă a partidului în cei 40 de ani de la istoricul act al eliberării patriei, o imagine cuprinzătoare și expresivă a înfăptuirilor înscrise in cronica edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, de la Congresul al XII-lea al partidului și pînă în prezent. Se desprinde, în mod pregnant, din întregul conținut al Raportului, concluzia cu valoare de simbol că în toată această perioadă înfloritoare, partidul nostru comunist și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică de a organiza și conduce lupta și munca poporului român pe calea edificării noii orînduiri, făcînd dovada că slujește fără preget interesele vitale ale poporului, aspirațiile și înaltele sale idealuri de bunăstare și fericire, de progres Și prosperitate. Adeziunea exprimată cu, deosebită căldură și însuflețire față de activitatea creatoare desfășurată _de partid, față de toate înfăptuirile glorioase ale epocii contemporane se întemeiază pe faptul bogat în semnificații convingătoare că sub conducerea tovarășului Nicolae Ceăușescu
(Continuare in pag. a 2-a)<__ _____ ____ y

Unitate de simțire patriotică, 
angajare revoluționară pentru 

împlinirea idealurilor comunisteCu gindul la noile și luminoasele orizonturi de dezvoltare și înflorire a patriei, comuniștii, toți, oamenii muncii din Valea Jiului, într-o unitate de simțire patriotică cu întregul nostru popor, trăiesc cu vibrantă însuflețire evenimentul politic de dimensiuni istorice ce are loc în aceste zile în viața partidului și a țării — Congresul al XIII-lea al P.C.R. Dînd expresie înălțătoarelor sentimente de bucurie, satisfacție și mîndrie patriotică, revoluționară, cu care au primit magistralul Raport prezentat Congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceăușescu — document programatic de covîrșitoare însemnătate ce proiectează România socialistă într-o epocă nouă, superioară, a propășirii — minerii, preparatorii, constructorii, ener- geticienii, toți oamenii muncii din această vatră a cărbunelui, prin telegrame, mesaje și scrisori adresate marelui forum al comuniștilor dau glas hotărîrii profund angajante de a transpune în viață prevederile proiectului do Directive supus dezbaterii și aprobării Congresului al XIII-lea, de a susține și întări prin noi fapte de muncă realegerea tovarășului Nicolae Ceăușescu în funcția supremă de secretar general al partidului — garanția sigură a ascensiunii patriei spre cele mai înalte culmi de progres .- ,.i prosperitate.

Luni, toți oamenii muncii, toți locuitorii Văii Jiului au fost conectați la marele eveniment din viața poporului nostru. In imagine, un aspect de la I.P.S.R.U.E.E.M.P., din timpul vizionării la TV a deschiderii lucrărilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. Oamenii muncii urmăresc Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceăușescu.Foto : Al. TATAR

„Mobilizați plenar de prețioasele dumneavoastră indicații de o inestimabilă valoare practică date cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului, preocupați de introducerea tehnologiilor moderne, de înaltă productivitate, adecvate condițiilor noastre de ză- cămînt, reușind să creștem de la an la an producția de cărbune, putem raporta marelui forum al comuniștilor,

că am realizat ritmic sarcinile de plan, livrînd suplimentar economiei naționale peste 12 000 tone de cărbune, depășind astfel angajamentul anual luat în întrecerea socialistă — se spune în telegrama comitetului de partid și consiliului oamenilor muncii de la I.M. Lonea. In felul acesta noi, oamenii muncii
(Continuare în pag. a 4-a)
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și adeziune, 
însuflețitoare 

voință 
de acțiune 

pentru 
înfăptuirea 
obiectivelor 

edificării 
socialiste 
a patriei

I 
î
I
I
Ii
I
I
I
I
i

.... Idepășite. > I_

Minerii Văii Jiului cinstesc marele forum 
al comuniștilor prin rezultate remarcabile

Luni, 19 noiembrie, în ziua deschiderii lucrărilor celui de-al XIII- 
aulea Congres al Partidului Comunist Român, minerii Văii Jiului 

extras 30 600 tone de cărbune energetic și pentru cocs.
■ TREI ÎNTREPRINDERI MI

NIERE — LONEA, PETRILA 
PAROȘENI — AU EXTRAS, ÎM
PREUNA, PESTE SARCINILE 
PLAN APROAPE 700 TONE 
CĂRBUNE

Și

DE 
DE

■ CEL MAI MARE PLUS 
ZILEI — 242 tone de cărbune îl AL înregistrează MINERII DE LA PARO- 
ȘENI, care cumulează de la începutul acestei luni un -plus la producția fizică de cărbune de peste 2000

de tone ♦ Demn de remarcat este faptul că cele patru sectoare de producție și toate cele șase brigăzi conduse de GAVRILA MESAROS, 
OPREA ȚENE, NICOLAE ANDRA- 
ȘIC, FERENCZ FAZAKAS, MIHAI 
ȘCHIOPU ȘI CONSTANTIN CIO- 
BÂNOIU, care exploatează abataje frontale echipate cu tăiere și susținere mecanizată au sarcinile de plan, la zi, realizate și

(Continuare în pag. a 2-a)
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Faptele de muncă, 
expresia adeziunii

O epocă se-arată
I Sub semnul împlinirii 

idealuri prind contur, 
o epocă se-arată 
statornică, in noi, 
avem o Românie 
și ne mîndrim cu ea, ■ 
se-aprinde-n noi lumina 
visată de eroi.
La ceas de dăruire 
pășim spre viitor 
înfăptuind gîndirea 
celui mai brav popor. 
In dulce ceas de pace, 
desăvîrșind culesul, 
grînarii noștri fac 
cămara țarii plină. 
Mineri cu inimi calde 
sărbătoresc Congresul 
cu tone de lumină.

, > Mircea ANDRAȘ

1

noastregistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului de la înalta tribună a Congresului, în fața întregii țări, că un 1 " trebuie creșterea muncii, a ""' Randamente-

Iubim această țară, cu oameni drepți
■ si buni,

Cinstim aceste locuri, cinstim bravii
: străbuni.

Dorim ca cei ce mîine istoria vor scrie 
Și vor cinsti prin cîntec eterna Românie 
Să 
De

la mina noastră, se va introduce un complex mecanizat.'Cu toții, am studiat proiectul.de Directive ale Congresului al XIH-lea al partidului, a- devărată oglindă a dezvoltării viitoare a României, în- cincinalul 1986— 1990 și în perspectivă pî- nă în anul 2000, document de covîrșitoare însemnătate ce poartă amprenta gîndirii și personalității tovarășuluiNicolae Ceaușescu, eminent om politic de renume mondial și strălucit conducător al destinelor națiunii noastre. Cunoscînd sarcinile ce ne revin în viitorul cincinal pentru creșterea producției de cărbune la întreprinderea noastră, avem permanent în atenție organizarea superioară a muncii în așa fel îneit lucrările de conturare a abatajului, unde va fi introdus complexul de susținere și tăiere mecanizată, să fie devansate. Vqm asigura astfel ca respectiva capacitate de ' ’ - - - J.nainte de termenul stabilit. Am reținut din ma-

Am ascultat cu deosebit interes și mîndrie patriotică Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Din amplul bilanț al înfăptuirilor socialiste, din însuflețitoarea perspectivă de dezvoltare și progres ce se deschide fața patriei noastre, desprins sarcini noi 
ne revin pentru sporirea continuă a producției industriale, în scopul dezvoltării armonioase a tuturor zonelor țării. In contextul noului și mărețului program comunist de dezvoltare a țării, noi, minerii sîntem chemați să ne aducem întreaga contribuție de muncă și e- fort creator- pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite prin proiectul de Directive supus dezbaterii și aprobării Congresului al XIII-lea al P.C.R.Brigada pe care o con- 
due, formată din 13 mi- mineri, execută în pre
zent lucrări de săpare a 

' galeriei de bază a viito- producție să producă rului panou 3 Sud, stratul 13 unde, în premieră
V_________ ____________

înamce

accent deosebit să punem pe productivității cale sigură de sporire producției. - le obținute de la începutul anului de brigada noastră sînt în medie cuO, 42 mc pe post superioare planului, permițîn- du-ne executarea a 97 ml în plus pe zece luni, iar bizuindu-ne pe această importantă resursă ne am angajat în cinstea marelui forum al comuniștilor să îndeplinim planul anual cu o lună mai devreme. Așa înțelegem noi, minerii din brigadă, să transpunem în viață sarcinile Congresului al XIII-lea alP. C.R., să contribuim la ridicarea patriei noastre dragi pe noi culmi progres și civilizație, creșterea bunăstării : teriale și spirituale întregului popor.
Pompei TOMOLEA, miner, șef de brigadă, 

I.M. Bărbăteni

de la ma- ■ a
J

Rezultate remarcabile

scrie despre pace, să scrie mai ales 
forum comunist, de-al XIII-lea

Congres, ■ 
scrie că poporul cu forța Iui întreagă 
Ceaușescu, OMUL, dorește să-1 aleagă 
ne conducă pașii spre culmile semețe

Să
Pe
Să
Spre comuniste visuri și împliniri mărețe.I

I
Procesul educational, subordonat dezvoltării 

conștiinței revoluționare

Eleonora SARBU,
elevă, Școala generală nr, 2 Petrila I

<

jurul partidului, toate e- f or turi le pentru a ridica întreaga Românie pe culmi de civilizație și progres.Ăcționînd în spiritul documentelor Congresului, al chemărilor adresate tuturor cetățenilor României de astăzi de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, toate organizațiile sindicale vor acorda în viitor o mai mare laturii politico-educative a activității lor, pentru formarea omului nou, multilateral dezvoltat. In acest sens Festivalul muncii și creației „Cînta- rea României", strălucită inițiativă a președintelui României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Din adîncul inimii, cu nețărmurită emoție, aleasă prețuire și deplină adeziune am urmărit Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața forumului comunist al țării. Am regăsit în cuprinsul acestui document de excepțională valoare teoretică și practică, marile realizări din perioada dintre cele două congrese, rezultat al muncii și crea- atenție ției întregului popor, conducerea nemijlocită partidului, a celui iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am regăsit în cuprinsul Raportului dorința fierbinte a fiecăruia dintre noi de a depune, strîns uniți

feră cadrul larg, democra tic de manifestare a între- noi gii forțe de creație tehnico- științifică și artistică a întregului popor. Cei peste 3500 de artiști amatori care au participat în formațiile artistice ale sindicatelor din Valga Jiului, la ediția a IV-a a festivalului, cărora li se vor adăuga în această ediție numeroși alți păstrători de valori artistice, vor contribui prin ac< tivitatea lor complexă la creșterea nivelului de cultură al tuturor celor ce muncesc în Valea Jiului.Ne angajăm să milităm neabătut pentru transpunerea în viață a tuturor hotărîrilor Congresului, pentru dezvoltarea spiritului revoluționar, a dragostei față de patrie și partid, a tuturor oamenilor muncii. Exprim cu acest prilej, dragostea nețărmv rită și adînca prețuire faț. de conducătorul partidului și statului nostru, adeziunea deplină la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Văd în acest act politic garanția sigură a înfăptuirii exemplare a tărîrilor istorice ale greșului al XIII-lea partidului, a României

sub a maiConstructorii de ma
șini din secția hidraulică 
a I.U.M. Petroșani stu
diază presa în care se 
relatează debutul mare
lui eveniment din viața 
poporului nostru.

POPESCU, 
al Consiliului 
al sindicatelor

Ana 
activist 

municipal

ho- Con- al înaintării spre comunism.

(Urmare din pag. 1)

Document

■ Cu cele 217 tone de cărbune extrase suplimentar, luni, 19 noiembrie, MINERII DE 
LA LONEA AU CUMULAT DE LA ÎNCEPU
TUL ACESTEI LUNI UN PLUS DE 1381 TO
NE DE CĂRBUNE. ♦ REZULTATE REMAR
CABILE AU OBȚINUT în această lună., ca dealtfel de la începutul anului, BRIGĂZILE 
CONDUSE DE GRIGORE MINDRUȚ, AN
TON FLOREA, DUMITRU PARASCHIV, 
GHEORGHE POENARU ȘI ANDREI ANTAL, din sectoarele II și IV, care au depășit ritmic productivitatea muncii planificată cu peste 1000 kg pe post.

■ MINERII DE LA PETRILA au extras suplimentar în ultimele două zile premergătoare înaltului forum al comuniștiloi și în prima zi de desfășurare a lucrărilor celui de-al XIII-lea Congres peste 1600 tone de cărbune,
(Urmare din pag. I) cialiste moderne.Raportul prezentat de secretarul general al partidului face o minuțioasă a- naliză a activității și rezultatelor obținute în etapa actuală. In .mod realist și constructiv, sîht scoase în evidență importantele resurse creatoare și inepuizabilul potențial al socie- ' tații noastre socialiste, resurse și potențial aflate în continuă creștere datorită politicii înțelepte promovate de partid, de întărire a bazei economice și materiale a societății, de modernizare a structurilor e- conomice și perfecționarea neîntreruptă a relațiilor de 

or-

au fost obținute cele mai 
de seanâă realizări și împliniri socialiste din întreaga istorie a poporului nostru, cele mai profunde mutații și înnoiri în viața politică, economică și socială a patriei Aceste succese, sintetizate în grandiosul bilanț înfățișat Congresului, au declanșat vibrantele sentimente exprimate de participanți, care au dat glas, pe această ca
le, unității indestructibile a poporului în jurul partidului, al conducerii sale înțelepte, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul gl arhitectul României so- producție și sociale, a

ganizării și conducerii. întregii societăți. In direcții de acțiune noaștem orientările lite de Congresul al IX-lea al- partidului, elaborate din inițiativa și cu contribuția nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora s-a avut în vedere continuarea politicii de industrializare socialistă a țării, dezvoltarea eu prioritate a ramurilor industriale înalt competitive, întărirea bazei de materii prime și energetice, modernizarea agriculturii și înfăptuirea noii revoluții agrare, perfecționarea mecanismului economico- financiar, în strînsă cou-

aceste recu- stabi-
cordanță cu adîncirea democratismului orînduirii noastre și aplicarea ’ fermă a principiilor înaintate ale autoconducerii muncitorești și autogestiunii.Transpunerea în viață a acestor orientări, a sarcinilor stabilite în continuare de congresele și conferințele naționale ale partidului a fost asigurată datorită acțiunilor clarvăzătoa- ' : deNicolaere, inițiate și conduse tovarășul If 1 _ - ' 
Ceaușescu, destinate întăririi rolului partidului în toate domeniile vieții politice ' și eco- nomico-sociale, capacității organelor și organizațiilor de partid <’

pentru înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Congres, eroicul nostru popor va înscrie noi și tot mai mărețe înfăptuiri^, în cronica construcției So.'ia-
a soluționa, cu competență sporită, problemele complexe ale construcției socialiste.Este un fapt evident că magistralul Raport înfățișat Congresului de tovară- liste. Garanția viitoarelor șui Nicolae Ceaușescu, din realizări ne este dată de care se desprinde gîndirea cutezătoare, revoluționară a eminentului conducător desemnat de istorie să asi- Ceaușescu în înalta funcție neîntre- de secretar general, al partidului, pentru a conduce eu aceeași fermitate și cutezanță revoluționară destinele țării, ale poporului, în anii luminoși ai edificării societății socialiste multilateral dezvoltate șl înaintării spre comunism.

gure progresulrupt al patriei, constituie un prețios îndreptar pentru activitatea de viitor, o luminoasă călăuză a tuturor eforturilor creatoare ale poporului. Urmînd ne- creșteriî abătut indicațiile și orientările cuprinse în Raport, 
de ăcționînd eu perseverență

conducător al

înflăcărarea cu care întreaga națiune susține realegerea tovarășului Nicolae

proiectul.de


MIERCURI, 21 NOIEMBRIE 1984 S te a g u I roșu

CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R.
(Urmare din pag. I)rășii Constantin ' Dăscăles- cu, delegat al organizației județene de partid Brașov, Nicodim Roșea, delegat al organizației județene de partid Alba, Zamfir Stancu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Iosif Szasz, delegat al organizației județene de partid Harghita, Doina Va- silescu, delegat al organizației județene de partid Arad, Ion Pățan, delegat 

al organizației județene de partid Suceava, Mircea To- doran, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Constantin Ol- teanu, delegat al organiza- , ției județene de partid Olt, Constantin Olaru, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Gheorghe Dăogaru, dele
gat al organizației județene de partid Giurgiu, Ioan Popescu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Ion Floareș, delegat al organizației județene de partid Botoșani.Lucrările desfășurate după pauză au fost conduse 
de tovarășul Ioachim Mo- 
ga.Au luat cuvîntul tovarășii Manea Mănescu, delegat al organizației județene de partid Timiș, Eu- frosina Băiașu, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Dumitru Radu Popescu, delegat al organizației municipale . de partid București, Bădică, delegat al za ției județene de partid Buzău, Lina Ciobanu, delegat al organizației județene de partid Iași, Aurel Sandu, delegat al organizației județene de partid Timiș, Gheorghe Pană, delegat al organizației municipale de partid București, Vasile Bacalu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, și Vasile Sava, delegat al organizației județene de partid Suceava.Vorbitorii au exprimat î- nalta apreciere și deplinul acord față de tezele, o- rientările și analiza profundă conținute în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna înaltului forum. al comuniștilor, subliniind 

că acest document de inestimabilă valoare teoretică și practică, constituie o contribuție de o deosebită

Vasile organi-

însemnătate la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a strategiei și tacticii făuririi societății socialiste și comuniste în România.Analizînd pe larg rezultatele obținute în actualul cincinal, vorbitorii au relevat că, în această perioadă, în atenția organelor și organizațiilor de partid din întreprinderile industriale și unitățile agricole, institutele proiectare tehnologică preocupările privind intensificarea laturilor calitative ale activității în toate domeniile, înfăptuirea programelor speciale, de portanță națională, să asigure baza de prime și energetice, rea mai accentuată ductivității muncii, nătățirea nivelului și calitativ al produselor, reducerea consumurilor și valorificarea superioară a resurselor materiale, realizarea unor producții sigure și stabile în agricultură, sporirea eficienței e- conomice, îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor de export, perfecționarea noului mecanism economieo- financiar, aplicarea fermă a principiilor autoconduce- rii muncitorești și auto- gestiunii.A fost subliniată importanța contribuției aduse de cercetarea științifică la promovarea progresului tehnic în toate sectoarele vieții economico-sociale, evident iindu-se, totodată, sarcinile deosebite ce revin științei, în general, ca forță materială de producție.In cuvîntul lor, partici- panții Ia dezbateri au reliefat, eu profundă satisfacție și recunoștință, că succesele înregistrate în dezvoltarea economico-socială, în ridicarea continuă a nivelului de trai și a calității vieții oamenilor muncii se datoresc îndeplinirii obiectivelor și hotărîrilor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința ' Națională ale partidului, politicii de repartizare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, sprijinului și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru modernizarea continuă a economici și promovarea celor mai noi cuceriri ale științei în toate domeniile. S-a arătat, de asemenea. rezultatele

din de cercetare, și dezvoltare s-au situat
im- menite materii crește- a pro- îmbu- tehnic

dobîndite în toate sectoarele de activitate sînt o expresie grăitoare a justeței politicii partidului, a perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelorși organizațiilor de ' partid, creșterii rolului lor în mobilizarea și unirea eforturilor coinur iștiior, ale tuturor oamenilor muncii în realizarea sarcinilor și angajamentelor a- sumate.Menționîndu-se, totodată,, lipsurile și neajunsurile manifestate în activitatea unor colective oameni ai muncii, a organizații de partid, s-a subliniat că recentele conferințe județene au adoptat măsuri pentru înlăturarea deficiențelor și ridicarea întregii activități la nivelul cerințelor și exigențelor actualei etape a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Puternic mobilizați de mărețele obiective înscrise în documentele supuse dezbaterii Congresului, însuflețiți de Strălucitul e- xemplu pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl oferă prin întreaga sa activitate, vorbitorii au reafirmat angajamentul ferm al organizațiilor de partid, al tuturor oamenilor muncii de a acționa cu întreaga capacitate, cu toată energiile pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de forumul comuniștilor români, adueîndu-și o contribuție sporită la accelerarea dezvoltării e- conomico-sociale a României socialiste, la creșterea pe mai departe a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Indeplinindu-și înaltul mandat încredințat, parti- cipanții la dezbateri dat glas simțămintelor nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință

deunor

au de de____  . . Pe care toți cetățenii patriei Ie nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului, exponentul năzuințelor supreme ale națiunii noastre. Ei au reafirmat, totodată, voința u- nanimă a comuniștilor, a întregii țări ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales la Congres ,în înalta funcție de secretar general al partidului, garanția' cea mai sigură a înfăptuirii neabătute a politicii partidului de înflorire conți auă a patriei, de înaintare pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Lucrările Congresului continuă.

Cuvîntarea tovarășului 
Constantin Popa, 

delegat al organizației județene 
de partid Hunedoaramai iubit fiu al clasei ' noastre muncitoare, al poporului român, marele conducător revoluționar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerul de onoare al țării. Pentru noi, aceasta este cea mai sigură garanție a înfăptuirii neabătute a liniei politice a partidului și statului nostru, a propășirii continue, în deplină libertate, a patriei noastre socialiste.Subliniind faptul că în bilanțul marilor irî cu care se partidul, poporul la acest istoric este încorporată munca minerilor peni, unde își desfășoară activitatea, Vorbitorul a a- rătat în continuare schimbările radicale,

: Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Stimați tovarăși, Minerii din Valea Jiului transmit Congresului, secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un fierbinte salut muncitoresc, odată cu urarea de „Noroc bun“ și deplin succes lucrărilor celui mai înalt forum al comuniștilor . din țara noastră.Ca și ceilalți oameni ai muncii, noi, minerii, am întîmpinat cu interes deosebit acest Congres, știind că el reprezintă un moment de cea mai mare importanță în viața noastră a tuturor, în viața întregii țări. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document pro- noitoare petrecute în gramatic de cea mai mare însemnătate teoretică și practică, înfățișează un bilanț cuprinzător a tot ceea ce poporul nostru a înfăptuit, sub conducerea partidului. în ultimii 5 ani, precum și drumul luminos, de muncă și de luptă, pe care îl avem de străbătut în perioada viitorului * cincinal.Atît Raportul, cît și celelalte documente supuse dezbaterii Congresuluipoartă pecetea gîndirii profunde, creatoare a secretarului general al partidului, patriot înflăcărat și revoluționar plin de cutezanță, care slujește cu nețărmurit devotament năzuințele cele mai înalte ale poporului nostru. Dealtfel, tot ceea ce am înfăptuit în ultimii 20 de ani este strîns legat de activitatea clocotitoare, deschizătoare de drumuri noi, desfășurată de secretarul general al partidului, de uriașa sa capacitate revoluționară de a stimula și mobiliza forțele croatoare: ale întregii națiuni. Iată de ce, noi minerii din Valea Jiului, alături de toți muncitorii țării, susținem cu toată căldura, din adîncul inimii, realegerea în funcția supremă, de secretar goneai partidului, a celui

înfăptu- prezintă • nostruCongres, organic și din Lu-că,în- a- ceastă mină, ca dealtfel în întreaga Vale a Jiului, do- a Și
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constituie o grăitoare vadă a grijii deosebite conducerii partidului statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de dezvoltarea industriei extractive românești, față de condițiile de muncă și de viață ale minerilor.Este grăitor în acest sens faptul că numai Ia mina Lupeni valoarea fondurilor fixe a crescut în actualul cincinal de la 1,5 la 3,5 miliarde lei. nizarea, extinderea nplogiilor moderne tribuit în măsură toare Ia creșterea productivității muncii în ran. Sînt împuternicit să raportez Congresului că minerii din sectorul IV, cel mai mare și complet mecanizat sector al întreprinderii miniere Lupeni, au extras, de la începutul anului, o producție suplimentară de peste 25 000 tone cărbune.Ați fost de multe ori în mijlocul nostru în abatajele din adîncuri, în localitățile muncitorești din Valea Jiului, iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Am înțeles de la dumneavoastră că una din cele mai înalte îndatoriri muncitorești este a- ceea de a folosi cu eficiență ridicată și de a gospodări cu cea mai mare răspundere mijloacele tehnice de care dispunem, pentru care societatea noastră a făcut și face mari eforturi. Prin deplina stăpînire ă tehnologiilor extracției mecanizate, prin întreținerea și exploatarea corespunzătoare a utilajelor, am reușit să reducem în sectorul nostru cheltuielile cu peste 20 lei pe tona de cărbune, ceea ce echivalează cu o economie de peste 7 milioane lei producție. rințelOr și mulate de tovarășeCeaușescu,

Meca- teh- au con- hotărî-subte-

la întreaga In. lumina ce- orientărilor for- dumneavoastră, Nicolae în Raportul prezentat Congresului nostru privind ridicarea cote calitative și de ență a autoeonducerii citorești; instituție reprezentativă pentru Iul sporit al clasei muncitoare în sistemul democrației socialiste, sîntem hotă- rî.ți să acționăm cu fermitate pentru a obține Creșterile de producție prevăzute în anul 1985 și în viitorul cincinal, pentru a mări

- contribuția noastră la înfăptuirea programului de dezvoltare a 'bazei energetice și de materii prime —- program prioritar de importanță națională pentru progresul economico- sociăl al țării în actualul deceniu.Minele noastre deschid drum spre bogățiile ascunse în adîncuri. Dar cea mai prețioasă bogăție sînt oamenii noștri, harnici și dîrzi, capabili să le scoată la suprafață spre a fi puse . în slujba propășirii economiei naționale, a societății noastre. Privind înainte, la sarcinile crescîn- de ce revin sectorului extractiv, căutăm să pregătim noi detașamente de mineri, care să preia și să ducă mai departe strădaniile noastre. Relevînd necesitatea ca un număr tot mai marc de tineri să îmbrățișeze această meserie grea, dar bărbătească, și atît de folositoare patriei și răsplătită cum se cuvine de societatea noas- stră cu însemnate sporuri ale retribuțiilor în acest cincinal, vorbitorul a spus: considerăm că trebuie să avem un sprijin mai puternic în această preocupare a noastră din partea școlii, a organizației de tineret, a celorlalți factori educativi. De mare folos*, ar fi, în această privință, așa cum se arată în Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dacă și scriitorii, cineaștii și ceilalți creatori de artă s-ar apropia cu mai mult interes și căldură de viața și munca noastră și ar pune în lumină nu numai laturile grele, dar și eroismul muncii de miner, adînca satisfacție pe care ți-o dă împlinirea unei misiuni de înaltă însemnătate ■ socială și patriotică.Așa cum bine știm cu . toții, îndeosebi după Congresul al IX-lea, de cînd în fruntea partidului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, țara noastră se înscrie cu o prezență marcantă în conștiința umanității, promovînd larg o politică de pace, de înțe-: legere între popoare. " primîndu-ne probare față politică, noi, minerii Jiului adresăm tovarășului Nicolae Ceaușescu recunoștința noastră fierbinte pentru neobosita activjta-; te, pentru inițiativele de; înaltă responsabilitate în- treprinse pe plan interna- i țional pentru statornicirea unui climat de pace, fără arme nucleare, în consens cu aspirațiile fundamentali berta teale

Ex- deplina a- de aceastăVăii

să că Jiuluila noi eficl- mun- nouă, ro-

le de progres și ale națiunii române, tuturor popoarelor.In încheiere, doresc încredințez Congresul minerii din Valeavor munci cu energii spo-p rite pentru a îndeplini e- xemplar sarcinile ce ne re-. vin din hotărîrile Con- ; greșului, conștienți fiind că în acest fel ne aducem contribuția la opera gran- i dioâsă pe care o făurim, i sub conducerea partidului,; a secretarului său general, iubitul nostru conducător, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu.
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Unitate de simțire patriotică, angajare revoluționară 
pentru împlinirea idealurilor comuniste(Urinare din pag. I)

de la întreprinderea mi 
nieră Lonea, în frunte cu noastre de muncă și 

| comuniștii, ne exprimăm 
adeziunea față de sarcinile 
și direcțiile de acțiune 
cuprinse în magistralul Ra- 
port prezentat la Congre
sul partidului de dumnea
voastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu.

Din adînciri inimilor, cu 
Justificată mîndrie patrio- 
tică, susținem mandatul 
încredințat delegaților la 
forumul comuniștilor ro
mâni ca eminentul nostru 
Conducător, tovarășul 
.Nicolae Ceaușescu să fie 

nreînvestit în funcția supre
mă de secretar general al 
partidului, garanția supre
mă a progresului neîntre
rupt al patriei și bunăstă
rii întregului nostru popor". 

> „In toți acești ani, în ca
re întregul popor a benefi
ciat din plin de grija și 
atenția partidului și statu
lui, și colectivul nostru de 
mineri — se spune în telegrama întreprinderii mi- • i»' - ... ■■ _

ții de muncă și de viață în 
care ne desfășurăm acti
vitatea, corn un i ș t i i, 
întregul colectiv 
de oameni ai muncii de la 
întreprinderea minieră Pa
roșeni, ne angajăm cu toa
te forțele în realizarea in
tegrală a sarcinilor ce ne 
revin pentru viitorul cin
cinal, convinși fiind că, de 
rezultatele muncii noastre 
se leagă înfăptuirea obiec
tivelor prevăzute de do
cumentele programatice dicațiile 
ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului*'.

„Din toată inima, cu jus
tificată mîndrie patriotică

niere Paroșeni — s-a bucurat din plin de binefacerile socialismului, condițiile " de
viață cunoscînd an de an 
noi dimensiuni calitative. 
Dispunem astăzi de com
plexe de susținere și tăiere 
mecanizată pentru lucrul 
în subteran, dispunem de 
cele mai noi și mai com
plexe realizări în domeniul 
tehnologiei moderne de ex
tracție, întreprinderea noas
tră situîndu-se printre 
întreprinderile miniere cu 
cea măi modernă dotare 
din țară.

Eforturile noastre 
tuturor minerilor de 
mina Paroșeni s-au mate
rializat zi de zi în tot mai nier Petroșani 

cărbune menii muncii de la I.U.M.P. 
întreprinderea am acordat delegaților noș

tri la Congres mandatul de 
a vota ca dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al popo
rului nostru, ctitorul Româ
niei moderne, să fiți reales 
de înaltul forum al comu
niștilor în funcția supremă 
de secretar general al 
partidului, considerînd a- 
ceasta o garanție a înfăp
tuirii celor mai mărețe i-

multe tone de 
peste plan, î _ 
raportînd în cinstea mare
lui forum al comuniștilor 
depășirea sarcinilor de 
plan cu peste 44 000 tone
de cărbune cocsificabil, con
tribuind astfel, alături de 
celelalte unități 
la înfăptuirea 
denței energetice a țării. 
Mulțumindu-vă din inimă 
pentru minunatele condi-

ale
la — se arată în telegrama întreprinderii de utilaj mi- 

noi oa-

miniere, 
indepen-

dealuri ale neamului ro
mânesc.

Raportăm Congresului că 
în ziua deschiderii lucrări
lor marelui forum al comu
niștilor, respectîndu-ne an
gajamentele asumate în 
cinstea acestui epocal eve
niment din viața partidului 
și poporului nostru, am 
pus în funcțiune, în cadrul 
etapei de dezvoltare și mo
dernizare pe care o parcur
gem din inițiativa și la in- 

' . dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o nouă 
capacitate de 2 800 tone pie
se turnate din oțel, capaci
tate care va asigura creș- 

. terea aportului nostru la 
mecanizarea mineritului din 
Valea Jiului și, implicit, la 
sporirea necontenită a pro
ducției de cărbune".

Zeci de asemenea însuf le- 
țitoare telegrame au fost, 

de asemenea, adresate ieri 
Congresului al XIII-lea, se
cretarului general al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de colective din 
sectoare ale întreprinderilor 
miniere Petrila și Lonea,

de I.P.C.V.J., întreprinde
rea de tricotaje Petroșani. 
Comitetul comunal de par
tid Bănița, Consiliul muni
cipal al pionierilor și șoi
milor patriei, Baza de apro
vizionare a C.M.V.J., organi
zațiile de sindicat și U.T.C. 
de la I.P.S.R.U.E.E.M., 
Comitetul orășenesc Vulcan 
al U.T.C., l.A.C.C.VJ., Li
ceul economic, Școlile ge
nerale nr. 1 și 4 Petroșani, 
Uzina electrică Paroșeni și 
alte numeroase unități.

In conținutul telegrame
lor, colectivele de oameni 

. ai muncii din întreprinderi 
și instituții, colectivele de 
cadre didactice din școli, 
intr-o impresionantă mani
festare a stimei, dragostei 
și prețuirii, este exprimată 
hotărîrea unanimă, de ne
clintit, de a susține și în
tări prin trăinicia faptelor 
de muncă realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție de se
cretar general al partidu
lui, garanție sigură a îna
intării necontenite a Româ
niei pe drumul propășirii.

Manifestări 
omagiale• SPECTACOLE-CON- CURS. Mîine, la Casa de cultură a sindicatelor din : s Petroșani are loc trecerea în revistă a montajelor literare, recitalurilor și grupurilor de recitatori din orașul Petroșani, manifestare artistică înscrisă în cadrul Festivalului muncii și creației „Cînta- rea României" și dedicată marelui forum comunist al țării.• RADIOFICARE. La Vulcan, pentru a se facilita cunoașterea de către toți oamenii muncii, inclusiv de către cei care, la ora transmiterii radiotelevizate a Raportului prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se aflau la locurile de muncă, stația de radiofi- care a orașului trat întregul al Congresului retransmite pe

a înregis- 
document 

și îl va 
toată du-

i ■

/âCTUzlLiTZITETdÎN LU/ME
NAȚIUNILE UNITE

Adoptarea unei rezoluții 
inițiate de România privind 

înghețarea și reducerea 
bugetelor militareNAȚIUNILE UNITE 20 XAgerpres). Comitetul po

litic pentru problemele dezarmării și securității internaționale a adoptat, prin 
consens, rezoluția inițiată 
de România privind «hețarea și reducerea j getelor militare, la

rata săptămînii, pe capi-

Ședința Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polonesută a veniturilor destinate producției și consumului. Se precizează că producția industrială trebuie- ’ cude fie

Cupa, Congresul
al XIII-lea al P.C.K.46In zilele de 17 și 18 no- Petroșani) la tenis de ma- iembrie 1984, orașul Deva să și locul II la volei fete, a găzduit ample competiții obținut de echipa Liceului sportive dotate cu „Cupa Congresul al XIII-lea al P.C.R." la care au participat peste 200 de sportivi din județul Hunedoara.Prezentînd loturi valoroase la întrecerile de popice, tenis de masă și volei fete, municipiul Petroșani a obținut majoritatea locurilor întîi, prin Gabriela Bălăuță (Parîngul Lonea), și loan Scorțea (Jiul Petrila), ia popice, Ildiko Gyon- gyosi (Spitalul Lupeni) și Marius Rozenfeld (C.S.Ș.

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La Varșovia a a- vut loc ședința Consiliului de Miniștri al R.P. Polone care a adoptat planul și bugetul pe anul 1985. După cum relatează agenția PAP, planul pe anul vi- obținut în mare parte prin itor are ca scop îmbunătățirea echilibrului eco- nimic. El prevede, printre altele, creșterea cu 3—3,51a gie.

industrial minier Vulcan care, pe parcursul celor ■ două Ale de întreceri, a a- vut o frumoasă comportare. . S-au evidențiat Simona Ter- lesky și Ileana Irszay, ambele de la Parîngul Lonea, ale Ioan locul Coteț ambii ocu- la te-

să crească anul viitor4—4,5 la sută. Sporul producție urmează săa- 
în primul rînd celor puternic înarmate, să manifeste moderație în stabilirea cheltuielilor lor militare și să aloce fondurile astfel eliberate dezvoltării mice și rîndcurs

Rezoluția lansează un pel tuturor statelor,
în- 
bu- ______ _________, ... care 

s-au alăturat în calitate de „^coautori alte 14 state, re- uprezentînd toate regiunile lumii. în 
de

econo-sociale, în primul folosul țărilor dezvoltare. în

creșterea productivității 
muncii, realizarea unor e- 
conomii de materii prime, 
de combustibil și de ener-

Întrunirea de urgență 
a Biroului de coordonare 
al mișcării de nealiniereV NAȚIUNILE UNITE 20 ^Agerpres). — Biroul de 'coordonare al mișcării de : nealiniere s-a întrunit, sediul din New York __ ^Națiunilor Unite, într-o șe- ■ dința de urgență, pentru a ^examina situația încorda- i'iă din America Centrală, ii Comunicatul final exprimă ^îngrijorarea profundă față Me ultimele evoluții din țregiune, care pun în peri- i-col pacea și securitatea în «onâ și pot avea consecințe pe plan internațional, iiîeafirmînd solidaritatea f mișcării țărilor nealiniate

la al
cu Republica Nicaragua, documentul cere încetarea imediată a tuturor acțiunilor ostile și a amenințărilor împotriva acesteia..Subliniind că problemele din America ~ pot fi mai pe roul de carii de tuturor a depune eforturile necesare pentru materializarea procesului inițiat de Grupul de la Contadora în favoarea instaurării unui climat de pace și cooperare în regiune.

Centrală reglementate nu- cale politică, Bi- Coordonare al miș- nealiniere a lansat statelor apelul de

PE SCURT1 INTR-UN INTERVIU ACORDAT ZIARULUI :„TA NEA", primul ministru grec, Andreas Papan- clreu, a declarat : „Mesajul care trebuie să ajungă în 
S.U.A. este acela că Grecia este o țară independen
ță, că poporul său este suveran, iar guvernul său ales — exprimă voința propriului popor și desfășoară o politică pe care el 
o consideră potrivită pen
tru interesele țării și ale poporului". „Cînd acest

Convorbiri la nivel înalt 
franco—vest-germanePARIS 20 (Agerpres). — La sfîrșitul convorbirilor La Paris au avut loc, luni a avut loc o conferință de seara, convorbiri între pre- presă comună în cursul că- șediritele Franței, Francois reia președintele Franței Mitterrand, și cancelarul și cancelarul R-F.G. au de- R.F.G., Helmut Kohl, con- clarat că cele două țâri șacrate, cu precădere reia- se pronunță „în favoarea țiilor Est-Vest și probleme- reluării dialogului Est- ’ lor Pieței comune vest- Vest și a negocierilor în europene. - problemele dezarmării".

DELHI 20 (Agerpres). hi, care, timp de cinci zi-'.Congresul internațional al le va dezbate problememineritului, ale cărui lucrări referitoare la utilizarease desfășoară în capitala tehnologiilor moderne în Indiei, prezintă un interes extracția cărbunelui, me- aparte pentru țările în curs de dezvoltare. Printre cei 1 400 delegați la această reuniune se află și nume-’ roși reprezentanți din a- ceste țări.La Congresul de la Del-
talelor, precum și aspecte ale conservării resurselor minerale, va avea loc un schimb de experiență al inginerilor și experților, care, în condițiile actuale, este folositor multor țări.

la popice, ocupante locurilor II și III, Popa, Jiul Petrila, III la popice, Crinel și Melania Toma, studenți la I.M.P., panți ai locurilor II nis de masă.
S. BALOI
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15,20 Emisiune în limba maghiară (pc).16,15 Telejurnal (c). Cronica lucrărilor marelui forum al comuniștilor. Telejurnal, (c). nica lucrărilor relui forum al muniștilor.Congresul allea — Strălucită expresie a unității de voință a partidului, a întregului popor te).Partid al vrerii noastre. Emisiune de 
versuri și cîntece patriotice și revolu ționare.Telejurnal (c)

FILMEPETROȘANI — 7 No- , 
iembrie; Miezul fierbinte 20,00 al plinii; Unirea: Nu pot: să-ți spun adio; Parîngul: Acțiunea Autobuzul.-PETRILA: Și caii se. 20,45 împușcă, nu-i așa.LONEA: Capturați-i Ia barieră. ■ : . .ANINOASA: Izvorul.VULCAN — Luceafărul: Dragostea mea cu Jakub.LUPENI — Cultural' ElesieURICANI: Cecilia,
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Cro- ma- co-
xm-

I-II. 21,10
ITV15,00 Telex. Știri de lucrările marelui fo- 21,30 rum al comuniștilor.15,05 Cu a tinereții vîrs- tă, partid îți mulțu mim !

la

încadrează direct sau prin transfer:

porului japonez să-și inten-mesaj va fi înțeles in Sta- pentru negocieri în vederea încheierii unui tratat sifice lupta împotriva pre- referitor la frontiera stat dintre U.R.S.S.R.P.D. Coreeană.Agenția ACTC precizează că negocierile de la Phenian s-au încheiat cu succes.
tele Unite — a subliniat el — relațiile noastre se vor îmbunătăți enorm" — relatează agenția France Pres- se.DUPĂ CUM RELATEAZĂ AGENȚIA TASS, Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a primit delegația sovietică condusă de Mihail Kapița, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., care s-a aflat la Phenian

deȘi
LA TOKIO S-AU DESFĂȘURAT - LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE a Federației organizațiilor victimelor bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Reuniunea a adoptat un apel prin care se cere po-

gătirilor de război, pentru interzicerea totală și completă a armelor nucleare.IN LOCALITATEA mexicană Manzanillo a început, luni, cea de-a opta rundă de convorbiri între reprezentanții Republicii Nicaragua și Statelor: Unite consacrată normalizării relațiilor -dintre cele două țări — .informează agenția Prensa. Latina.
PE SCURT
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