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Ședința plenară 
a Comitetului Central

al P.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, joi, 22 noiembrie, 
a avut loc prima ședință plenară a Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român, ales de Congresul al 
XIII-lea.

Plenara a adoptat următoarea ordine 
de zi :

1. Alegerea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

2. Alegerea Secretariatului C.C. al 
P.C.R. .

3. Alegerea președintelui Colegiului 
Central de Partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a pro
pus să fie aleasă o comisie care să facă 
propuneri privind componența Comite
tului Politic Executiv, a Secretariatului 
C.C. al P.C.R.

In unanimitate, Comitetul Central ă 
ales Comisia cu următoarea componen
ță : tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Dumitru Necșoiu,

C. R.
Ion Catrinescu, Anton Lungu, Pavel A- 
ron, Mihai Marina și Ion Sîrbu.

După deliberările comisiei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a propus spre apro
barea plenarei ca din Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. să facă parte 
23 membri și 25 membri supleanți.

Plenara a adoptat în unanimitate a- 
ceastă propunere.

S-au supus, apoi, votului propunerile 
nominale pentru Comitetul Politic Exe» 
cutiv al C.C. al P.C.R. și Secretariatul 
C.C. al P.C.R. care au fost adoptate, în 
unanimitate.

In încheierea lucrărilor plenarei, se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat felicitări 
membrilor Comitetului Central și a ex
primat convingerea că toți cei aleși vor 
acționa — ca membri ai Comitetului 
Central și în domeniul lor de activitate 
— în spiritul în care s-au desfășurat 
lucrările Congresului -— de exigență, de 
unitate, de hotărîre fermă de a îndepli
ni în cele mai bune condițiuni obiecti
vele stabilite de Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Membrii Comitetului Politic
Executiv al Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUȘESCU - secretar general
al Partidului Comunist Român

loșif Banc Alexandrina Găinușe

Emil Bobu

Virgil Cazacu

Elena Ceaușescu

Lina Ciobanu

-»n Coman

Nicolae Constantin

Constantin Dăscălescu

Ion Dincă

Miu Dobrescu

Ludovic Fazekas

Manea Mănescu 

Paul Niculescu 

Constantin Olteanu 

Gheorghe Oprea 

Gheorghe Pană 

Ion Pățan 

Dumitru Popescu 

Gheorghe Rădulescu 

llie Verdeț

Ștefan Voitec

Membrii supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central 

al Partidului
Ștefan Andrei / 
Ștefan Birlea 
Nicu Ceaușescu 
Leonard Constantin 
Gheorghe David 
Marin Enache 
Petru Enache 
Mihai Gere 
Maria Ghițulică 
Nicolae Giosan 
Suzana Gâdea 
Nicolae Mihalache

Secretariatul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

NICOLAE CEAUȘESCU — secretar general 
al Partidului Comunist Român

Secretari ai C.C. al P.C.R.
IOSIF BANC
EMIL BOBU
ION COMAN 
SILVIU CURTICEANU 
PETRU ENACHE

Comunist Român 
loachim Moga 
Ana Mureșan 
Elena Nae 
Marin Nedelcu 
Cornel Pacoste 
Tudor Postelnicu 
Ion Radu 
Ion Stoian 
Gheorghe Stoica 
losif Szasz 
loan Totu . 
Ion Ursu 
Winter Richard

CONSTANTIN RADU 
ION RADU
ION STOIAN
ILIE VERDEȚ

Joi, 22 noiembrie, s-au [ 
încheiat la București lu- I' 
crările Congresului al ș 
XIII-lea al Partidului | 
Comunist Român, care ș 
a adoptat hotărîri și | 
documente de însemnă- f 
tăte istorică, înscriin- f 
du-se ca un eveniment | 
de cea mai mare sem- ! 
nificație în viața țării. I

Exprimând voința tu- j ' 
turor comuniștilor, a în- j 
tregului partid și popor, | 
care s-a manifestat în- j 
tr-o puternică unitate I 
în cadrul marelui fo- I 
rum comunist, întru- I 
nind un impresionant | 
consens național, dele- | i 
gâții la Congresul al I 
XIII-lea al partidului : 
au ales, în baza man
datului încredințat de
conferințele organizați- 1 ' 
ilar .județene de
partid, în funcția su
premă de secretar ge- i
neral al Partidului Co
munist Român pe cel
mai iubit fiu al națiu- j 

. nii noastre socialiste, j 
ctitor al României mo
derne, strălucit mili
tant revoluționar și pa-.j-i 
trlot înflăcărat, perso
nalitate proeminentă a 
vieții internaționale, 
care și-a dedicat viața 
și activitatea slujirii 
neabătute a celor mai 
scumpe idealuri de li
bertate, independență Și

(Cont, in pag. a 2-a)
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CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R.
Joi, 22 noiembrie, Con

gresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român și-a 
reluat lucrările iu plen.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din prezidiul Congre
sului au fost intîmpmați, 
ea și în zilele precedente, 
la sosirea în Sala Palatu
lui Republicii Socialiste 
România, cu puternice a- 
p lăuze și ura le. Partici- 
panții au scandat înde
lung, cu multă însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. I“, 
„Ceaușescu reales, la al 
XIII-lea Congres l“. S-a dat, 
astfel, expresie vie simță- 
mintelor de aleasă prețui
re, de inaltă considerație, 
deosebit respect și fierbin
te recunoștință ale comu
niștilor, ale întregului po
por față de conducătorul 
iubit al partidului și sta
tului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dăruirea patriotică, revo
luționară cu care condu
ce destinele țării,

Alături de delegați și in
vitați, la lucrările celui 
de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân au participat delega
ții de peste hotare.

Prima parte a ședinței 
de dimineață a fost condu
să de tovarășul Emil Bo
bu.

In cadrul dezbaterilor 

au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Oprea, delegat 
al organizației județene de 
partid Cluj, Marin Nedel- 
cu. delegat al organizației 
județene de partid Brașov, 
Tiberiu Mureșan, delegat 
al organizației județene 
de partid Ialomița, Maria 
Lazăr, delegat al organiza
ției județene de partid Bu
zău, Petru Enache, delegat 
al organizației județene 
de partid Gorj.

Tovarășul Emil Bobu a 
informat că pe adresa Con
gresului au mai sosit încă 
3 767 de mesaje și tele
grame — în total 16 390 
mesaje și telegrame —, 
din partea organizațiilor 
de partid, a colectivelor de 
muncă din unități econo
mice și social-culturale, a 
unui mare număr de co
muniști și alți oameni ai 
muncii.

Congresul a adresat cele 
mai calde mulțumiri tutu
ror celor care au trimis 
mesaje și telegrame.

Părticipanții au fost in
formați, de asemenea, că 
pe adresa Congresului 
Partidului Comunist Ro
mân au mai sosit numeroa
se mesaje din partea u- 
nor partide.

In numele participanți- 
lor la marele forum al co
muniștilor români, au fost 
exprimate mulțumiri căl

duroase pentru urările a- 
dresate Congresului, pen
tru sentimentele de solida
ritate frățească manifesta
te față de partidul nostru.

-Delegații și invitații a'u 
primit cu deosebită satis
facție mesajele adresate 
Congresului.

In continuarea dezbate
rilor au luat cuvîntul tova
rășii Alexandru Necula, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Iași, loan 
Ungur, delegat al organi
zației județene de partid 
Mureș, Ana Mureșan, de
legat al ofrganizației jude
țene de partid Brăila.

Tovarășul Miu Dobrescu 
a prezentat, apoi, Raportul 
Comisiei pentru examina
rea apelurilor adresate 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, raport aprobat 
cu unanimitate de voturi 
de marele forum al co
muniștilor.

In plenul lucrărilor au 
mai luat cuvîntul tovarășii 
Ștefan Bîrlea, delegat al 
organizației județene de 
partid Tulcea, Ion Popa, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Argeș, Ca- 
meluța Beldie, delegat al 
organizației județene de 
partid Iași, Marin Ștefana- 
che, delegat al organizației 
județene de partid . Hune
doara, Marin Enache, de
legat al organizației jude
țene de partid Galați.

Congresul a fost infor
mat că din cei 267 de to
varăși înscriși la cuvînt, 
au vorbit în plenul lucră
rilor 76; în cele opt sec
țiuni, din 1126 înscriși, au 
luat cuvîntul 410 — în to
tal la dezbateri participînd 
486 tovarăși. Apreciind că 
în plen și în secțiuni au 
luat cuvîntul delegați din 
toate domeniile de activi
tate și categoriile sociale, 
care s-au referit pe larg 
la documentele înscrise pe 
ordinea de zi, la întreaga 
problematică a activității 
politice, economice, sociale, 
științifice și culturale des
fășurate de partid între 
cele două Congrese, precum 
și la sarcinile de viitor ale 
Partidului Comunist Ro
mân, Prezidiul Congresu
lui a propus sistarea dez
baterilor, urmînd ca tova
rășii care nu au luat cu
vîntul sau cei care mai au 
probleme deosebite de ri
dicat să prezinte în scris 
'aceste probleme la Secre
tariatul Congresului. Pro
punerea a fost aprobată de 
delegați în unanimitate.

In continuarea lucrări
lor, delegații au adoptat 
documentele înscrise pe 
ordinea de zi a celui de-al 
XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

In unanimitate, Congre
sul a adoptat Ilotărîrea 
prin care .se aprobă Ra

portul Comitetului Central 
cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Ro
mân în perioada dintre 
Congresul al XII-lea și
Congresul al XIII-lea și
activitatea de viitor a parti
dului în vederea înfăptui
rii obiectivelor dezvoltă
rii . economico-sociale în 
cincinalul 1986—1990 și în 
perspectivă pînă în anul 
2000, a României, prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ra) al partidului.

Congresul a adoptat, de 
asemenea, în unanimitate, 
Ilotărîrea prin care se a- 
probă Raportul și activita
tea Comisiei Centrale de 
Revizie.

Marele forum al comu
niștilor a adoptat, apoi, în 
unanimitate, hotărîri prin 
care se aprobă :

Directivele Congre
sului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României 
în cincinalul 1986—1.990 și 
orientările de perspectivă 
pînă în anul 2000.

— Programul-Directivă de 
dezvoltare eeonomico-so- 
cială a României în profil 
teritorial în perioada 1986 
—1990.

— Programul-Directivă de 
creștere a nivelului de 
trai și de ridicare continuă 

a calității vieții în perioa
da 1986—1990.

Aceste documente, ela
borate din inițiativa și cu 
participarea nemijlocită a 
secretarului general al 
partidului, documente care 
prefigurează dezvoltarea e- 
conoinico-sociălă a Româ- 
niei în cincinalul viitor 
și în perspectivă, pînă la 
sfîrșitul acestui mileniu, au 
fost primite cu îndreptăți
tă mîndrie patriotică, cu 
legitim interes și vie satis
facție.

Congresul a aprobat, în 
unanimitate, Hotărîrea cu 
privire la modificarea unor 
prevederi ale Statutului 
Partidului Comunist Ro
mân.

Marele forum al comu
niștilor a aprobat, în una
nimitate, Hotărîrea privind 
adoptarea Programului i- 
deologic, ca parte integran
tă a Programului Parti
dului Comunist Român 
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

In continuare, lucrările 
Congresului au fost consa
crate alegerii secretai ului 
general al Partidului Co
munist Român, alegorii 
Comitetului Central al 
Partidului și a Comisiei 
Centrale de Revizie.

Congresului al XIII-lea al P.C.R.
(Urmare din pag. I) noastră, precum și cores

pondenți ai presei străine, 
trimiși speciali ai unor a- 
geriții de presă, cotidiane, 
posturi de radio și tele
viziune de peste hotare.

Luînd cuvîntul, tovară
șul Manea Mănescu a spus:

Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși,
Cu înaltă conștiință re

voluționară și patriotică, 
eu profundă răspundere 
pentru destinele țării și 
ale poporului, delegații la 
Congres, exercitîndu-și 
mandatul încredințat, au 
ales în deplină Unanimita
te pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în funcția supre
mă de secretar general al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Marele act politic, de im
portanță națională, pe care 
l-am înfăptuit astăzi în 
forumul suprem al comu
niștilor români, reprezintă 
cea mai sigură garanție că 
istoricele hotărîri adoptate 
de Congresul al 
vor fi 
te, că 
popor, 
jurul 
C o m 
al marelui său erou națio
nal, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, va înfăptui nea- 

. ș bătut programele de dez
voltare economico-socială 
a țarii, asigurând înainta- 

. rea fermă a României spre 
culmi tot mai înalte de ci
vilizație și progres.

s-a desfășurat șe- jn aceste momente înăl
țătoare, de nemărginită 
bucurie, să urăm, din a- 
dincul inimii. iubitului 
nostru conducător, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, via
ță îndelungată, multă șă-

pr o g r e s ale popo
rului român, triumfu
lui, revoluției socialiste, 
înfloririi necontenite a pa
triei, cauzei colaborării, 
înțelegerii și păcii în lume, 
tovarășul Nicola e 
Ceaușescu.

Această opțiune de im
portanță excepțională pen- 
țrw întreaga activități.' a 
partidului, pentru conti
nuarea politicii sale, inter
ne și externe, ce cores
punde în cel mai înalt 
grad intereselor și aspira
țiilor fundamentale 
poporului român, 
pregnant în lumină 
funda prețuire, nețărmu
rita dragoste și încredere 
nutrite de toți fiii Româ
niei față de cel care slu
jește, cu gîndul, inima și 
fapta sa eroică, eu nestră
mutată credință comunis
tă, cauza partidului, și po
porului, idealurile socia
lismului și păcii, față de 
conducătorul iubit și brav, 
cate călăuzește, cu înțelcp- 

. eitine și cutezanță revolu
ționară, 
nil, în anii luminoși ai 
d if icări i societății 
liste multilateral

■ tate și înaintării 
spre' comunism.

Sub semnul, acest,or' înăl
țătoare sentimente, al uni
tății strînse, indisolubile, a 
poporului în jurai parti- 
dului■ și secretarului 
general, • 
dința de închidere, la care 
au participat, de fapt, prin 
intermediul transmisiei di
recte a posturilor noastre 
de radio, și televiziune, toți 
locuitorii patriei, făcînd 
să bată la - unison / inima 
întregii, țări. .

...Ora 17. Are loc ședința 
de închidere a lucrărilor 
celui de-al XIII-lea . Con
gres al Partidului Comunist 

: Român.
Alătui i de delegați și 

invitați, in sală sg află 
oaspeți de peste hotare.

Sînt jirezenți, de aseme
nea, șefii misiunilor diplo
matice acreditați în țara

265 de 
membri 

to-

ale.
pune 
pro-

dești nele națiu- 
e- 

socia- 
dezvol- 
patriei

XlII-lea
exemplar îndeplini-, 
întregul 

. strâns
P a r t i

u n is t

său

Recepție oferită de 
Comitetul Central 

al Partidului Comunist Român
țara noastră, alți membri 
ai corpului diplomatic, co
respondenți ai .presei străi
ne, trimiși speciali ai unor 
agenții și publicații de 
peste hotare.

In timpul recepției, de
legații i-au urat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ani 
mulți și fericiți, multă 
sănătate și putere de mun
că, succese tot mai mari 
in activitatea de cea niai 
mare răspundere încredin
țată de partid și popor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut 
eu șefii delegațiilor de pes
te hotare participante la 
lucrările Congresului. Oas
peții au adresat cele mai 
calde felicitări tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pen
tru realegerea sa în func
ția de secretar general al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Secretarul general. al 
partidului a primit, de a- 
semenea, felicitări din par
tea șefilor misiunilor di
plomatice, șe

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, 
prietenească,

(Agerpres)

Comitetul Central al 
Partidului Comunist Ro
mân a oferit, joi seara, ia 
Palatul Sporturilor și Cul
turii, o recepție cu prilejul 
celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

La recepție au luat par
te tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, membri și 
membrii supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ai Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Român, mem
bri ai- Colegiului Central 
de Partid, ai Comisiei Cen
trale de revizie, delegații 
la Congres, numeroși in
vitați.

Au luat. parte delegațiile 
partidelor comuniste, mun
citorești, socialiste, social- 
demo.crate, ale altor partide 
și organizații democratice, 
progresiste, ale mișcărilor 
de eliberare națională și 
ale altor forțe sociale și 
politice înaintate,- antiim- 
perialiste de pe toate con
tinentele, care au partici
pat la lucrările marelui 
forum al comuniștilor ro
mâni, șefi de misiuni di
plomatice acreditați în

Comisia Centrală de Re
vizie în prima sa ședință, 
a ales ca președinte pe 
tovarășul Vasile Vîlcu.

Intr-o atmosferă de înal
tă vibrație patriotică, în- 
tîmpinât cii nemărginită 
dragoste, stimă și respect, 
cu puternice urale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit cuvîntul de închide
re a lucrărilor celui de-al 
XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Urmărită cu deosebit in
teres, cu profundă satis
facție și deplină aprobare, 
cnvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost 
subliniată în repetate rân
duri cu îndelungi aplauze 
și ovații. Cei prezenți 
scandat 
„Ceaușescu 
„Ceaușescu 
„Stima noastră și 
— Ceaușeșcu, 
,'Ceaușescu -

Atmosfera

mân, alcătuit din 
membri și 181 de 
supleanți, în total 446 
varăși.

A fost aleasă, totodată, 
Comisia Centrală de 
vizie, formată din 75 
tovarăși.

Momentul istoric al 
Îngerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidu
lui este trăit cu deosebită 
intensitate. Pârtiei panții,
în picioare, scandează, cu 
multă căldură și însufleți
re, „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu a fost ales pen
tru al patriei progres!", 
„Ceaușescu a fost ales pen
tru pace și progres", „Sti
ma noastră și mîndria, 
Ceaușescu — România !“. 
In sală răsună puternice 
și îndelungi aplauze, urale 
și ovații. Intr-o impresio
nantă unitate de cuget și 
simțire, se dă expresie 
bucuriei, satisfacției și 
mîndriei poporului nostru 
că în fruntea partidului se 
află, în continuare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

In această zi de. scumpă 
i re

zonanțe în sufletul și conș
tiința națiunii, comuniștii, 
toți fiii României socialis
te încredințează partidul 
și pe secretarul său gene
ral, cu solemn legămînt, că 
vor acționa cu abnegație 
și " T" ' ' ' ' v ' *" '
pentru realizarea mărețe- gului nostru popor, 
lor obiective stabilite de Delegații și invitații, iar 
Congresul al XIII-lea, pen- prin intermediul lor, toți
iru ridicarea necontenită cei ce muncesc în patria
a țării pe culmi tot mai noastră socialistă, au dat
înalte de progres și ci vi- ^lâs hotărîri i nestrămuta-
lizație, pentru înfăptuirea te ca, strâns uniți în jurul
visului de aur al națiunii . partidului, al secretarului 
— edificarea eomuhismu- său general. Să.: acționeze
iui pe păinîntul patriei. cu abnegație, cu dăruire 

Secretarul general al , patriotică și eroism revolu- 
Partidului Comunist Ro- ționar pentru a înfăptui
mân, tovarășul Nicolae în mod exemplar hotărârile
Ceaușescu, informează că, istorice adoptate de Con

gres, spre gloria Partidului 
'.: Comunist Român, și înflo

rirea necontenită a patriei 
noastre iubite, România so
cialistă.

In încheiere, 
sală intonează 
ționala".

Re
de

rea-

au
cu putere 

- P.C.R. !“, 
i poporul !“, 

i mîndria 
România 

pace!'1.
înălțătoare 

din marea sală a Congre
sului a pus pregnant în 
relief nemărginita încrede
re în Partidul Comunist 
Român — centrul vital al 
societății noastre socialis
te _, în secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atașamentul 
față de politica partidu
lui, care exprimă1 în mo
dul cel mai fidel interesele 

; și aspirațiile vitale ale '‘la
dă ruire revoluționară.. , sei muncitoare, ale între-

. nostru
unit în
d u 1 u i .sărbătoare, cu adinei

Român, ........................

. riătate și putere de muncă, 
pentru ca în fruntea glo
riosului nostru partid ' să 
conducă țara și poporul

.. român din victorie în ..vie-, 
. torie, pe drumul

ăl socialismului' 
nismuiui I
' Vă informăm,' 
menea, a spus 
Manea Mănescu, 
ales Comitetul Central 
Partidului Comunist

luminos 
și romu-

de ase* 
tovarășul 
că a fost

al 
Ro

îh prima sa plenară, noul 
Comitet Central a . ales 
Comitetul Politic Executiv, 
Secretariatul C.C. al P.C.R.

Plenara a ales ca pre
ședinte al Colegiului Cen- 

. trai de Partid pe tovarășul 
Miu Dobrescu,

Și

întreaga
„Interna-

Mineri din formația condusă de Paul Grasu, for
mație fruntașă a minei Lupeni, studiază magistralul 
Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu l ia 
Congresul al XIII-lea. Foto : Al. TATAR j-

ii..
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CONGRESUL AL X!ll-lea al P.C.R.
Grandioasa adunare populară din Piața Republicii

zuințele națiunii și politica': 
partidului, voința tuturor 
cetățenilor patriei de a-și 
consacra energiile creatoa
re înfăptuirii hotărîrilor 

a
de , 

edificare a societății soci
aliste multilateral dezvol
tate și înaintare a, Româ
niei spre comunism. : ț ’ î 

Ea intrarea în sediul Co
mitetului Central răsună 
cu putere cuvintele cînte- 
cului „La mulți ani cu să- . 
nătate“, vibrantă urare 
de viață lungă adresată 
secretarului general al par- 

-r tisfacție pentru realegerea tidului, conducătorul erou 
al scumpei noastre patrii 
socialiste.
, De la balconul Comite
tului Central, tovarășul: 
Nieolae Ceauștescu s-a a- 
dresat din nou mulțimii. 

Cei prezenți aplaudă în
delung, ovaționează cu pu
tere și însuflețire minute 
în șir. Grandioasa aduna
re se constituie într-o vi
brantă manifestare a dra
gostei nețărmurite a popo
rului față de Partidul Co
munist Român, față de con
ducătorul încercat tova
rășul Nieolae Ceaușescu, 
ctitor al României !moder
ne, , al patriei noastre 
ci'aliste.

Piața Republicii dip Ca
pitală, martora atîtor. mari 
evenimente din istoria 
partidului și poporului 
nostru, a fost joi seara, la grupai, tvuiun,
încheierea lucrărilor Con? vrednic constructor al so-
greșului al XIII-lea al 
partidului, locul de des
fășurare al unei; grandioa
se adunări populare. Peste 
100 000 de bucureșteni —

Nicolae Ceaușescu și. tova
rășei Elena Ceaușescu, flori, 
pancarte eu urări adresate 
partidului, secretarului său 
general, . poporului român,

în funcția supremă de se
cretar general al partidu
lui.

Cei prezenți au urmărit, 
apoi, cu deosebită atenție 
cuvîntarea de închidere a

comunișmu- lucrărilor rostită de tovară-
In- 
ge- 

fost 
fer- 

în

Răspunzînd acestei 
nifestați'i de profundă 
goste și nețărmurită încre
dere în partid, a luat cu- 
vîntul tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

ni a- 
dra-

și statului, spre fericirea 
și prosperitatea 
noastre națiuni.

cialismului și 
lui în patria noastră. Prin
tre' manifestanți se , află 
grupuri de tineri și tinere 
în costume naționale repre- 

muncitori, intelectuali, mi- zentînd diferitele zone fol- 
litari, studenți și elevi — 
care au urmărit, împreu
nă cu toți cetățenii țării, 
cu viu interes și deplină â- 
probare lucrările înaltului 
forum al comuniștilor ro
mâni, s-au întrunit în ma
rea piață pentru a da ex
presie sentimentelor de 
satisfacție profundă, mîn- 
drie patriotică și deplinăvintel'e cunoscutului 
încredere de care sînt ani
mați locuitorii Capitalei, 
toți cetățenii patriei pen
tru reînvestîrea în funcția 
supremă de secretar ge
neral al partidului a tova- rum al comuniștilor 
rășului Nieolae Ceaușescu, 
revoluționar patriot care 
conduce cu clarviziune des
tinele României pe dru
mul luminos al socialismu
lui și comunismului.

Un mare număr de par
ticipant poartă drapele 
ale partidului și statului, 
portrete ale tovarășului

dorice ale țării, formații 
artistice, ansambluri 
zicale, grupuri 
pionieri, șoimi

Cei prezenți 
cu însuflețire 
— P.C.R. !“, 
poporul !“, „■
Pace !“. Din mii de 
turi răsună cu putere cu- 

cîn-
Ceaușescu

mu- 
de sportivi, 
ai patriei, 

scandează 
„Ceăușescu 

„Ceaușescu și 
,Ceăușescu — 

piep-

tec „Partidul 
— România1'.

Este ora 17. In Sala Pa
latului se desfășoară ulti
ma ședință a marelui fo- 

ro- 
. mâni. Transmisă de postu

rile noastre de radio, șe
dința este urmărită eu viu 
interes de miile de bucU- 
reșteni prezenți în Piață. 
Ei primesc eu aplauze fur
tunoase, cu îndelungi ova
ții, anunțul realegerii, în 
deplină unanimitate, a to
varășului Nieolae Ceaușeșgu

șui Nieolae Ceaușescu. 
demnuriie secretarului 
neral al partidului au 
primite eu hotărîrea 
mă dea le transpune
viață, spre binele și pros
peritatea patriei, spre bu
năstarea tuturor.

In aclamațiile puternice 
ale bucureștenilor, tovară
șul Nieolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat 
își fac apariția Ia balconul 
Palatului Republicii Socia
liste România.

Prin îndelungi urale și 
ovații, prin aplauze ne- 
sfîrșite și lozincile scanda
te cu putere, miile de par
ticipant la adunare dau 
glas sentimentelor de de
plină aprobare față de ho- 
tărîrile adoptate de marele 
forum al comuniștilor, voin
ței lor nestrămutate de a 
face totul pentru transpu
nerea lor în viață, spre 
binele și fericirea patriei 
noastre scumpe, Republi
ca Socialistă România;

Cuvintele tovarășului 
Nieolae Ceaușescu au avut 
un profund ecotj în inimi
le celor prezenți. Văzdu
hul vibrează de puternice 

■ urale, de cîntece dedicate 
partidului și patriei noas
tre socialiste. Este o at- 

, mosferă impresionantă, de 
neuitat.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
străbat pe jos marea piață 
luminată feeric, îndreptîn- 
du-se spre sediul Comitetu- 

parți- 
de 

pa- 
oa-

lui Central al 
duiui. G r u p u r 
tineri, de șdimi ai 
triei și pionieri, de 
meni ai muncii înconjoară 
cu multă căldură pe tova
rășul Nieolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-le bu
chete de flori, strîngîndu-le 
mina și îmbrățișîndu-i cu 
dragoste. Cei prezenți u- 
rează secretarului general 
al partidului;, din adîncul 
inimii, viață lungă, multă 
sănătate și putere de mun
că în fruntea partidului

i

întregii
Artiștii 

amatori din Capitală între
gesc această atmosferă de 
bucurie și voie bună.bucurie și voie bună, in- Congresului al XIII-lea, 
terpretînd dansuri și cîntece programului partidului 
din bogatul folclor româ
nesc. Peste tot răsună cîn
tece revoluționare și pa
triotice. '

Tovarășul N" i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu mul
tă prietenie, cu dragoste 
părintească, tuturor celor 
care au venit să-și mani
feste bucuria, deplina sa-

celui mai iubit fiu al po
porului în funcția supremă 
de secretar general al 
partidului.

Și la această mare săr
bătoare se cîntă și se joacă 
„Hora Unirii*'. Tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, tovară
șa Blena Ceaușescu se prind 
în horă alături de oamenii 
muncii.

Imaginea prezenței tova
rășului Nieolae
Ceăușescu în mijlocul oa
menilor muncii, devenită 
atît de firească și dragă 
tutliror, exprimă eu forța 
celei mai vii realități uni
tatea indestructibilă dintre 
popor și partid, dintre na

HOTĂRÎREA
cu privire Ia aprobarea Raportului și a 

activității Comitetului Central
Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist 

Român aprobă în unanimitate Raportul Comitetului 
■ Central cu privire la activitatea Partidului Comu

nist Român în .perioada dintre Congresul al XII-lea 
și Congresul al XIII-lea .și activitatea de viitor a 
partidului în vederea' înfăptuirii obiectivelor dezvol
tării economico-sociale în cincinalul 1986—1990 și, 
în perspectivă, pînă în anul 2000, a României, 
prezentat de secretarul general al partidului, tova
rășul Nieolae Ceaușescu.

Congresul dă cea mai înaltă apreciere activității 
prodigioase, desfășurată cu clarviziune și spirit 
creator, cu pasiune revoluționară și patriotism în
flăcărat, de secretarul general al partidului, tovară
șul Nieolae Ceaușescu — cel mai iubit fiu al popo
rului, militant de frunte al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane —, contribuției sale 
decisive, de inestimabilă valoare la realizarea neabă
tută a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Progra
mului partidului de creștere a forței și puterii eco
nomice a întregii țări, de sporire continuă a avuției 
naționale, de ridicare, pe această bază, a nivelului 
general de bunăstare și civilizație al întregului popor.

Congresul aprobă în mod unanim activitatea in
ternațională desfășurată în această perioadă de Parti
dul Comunist Român, de România socialistă, dă o 
apreciere deosebită inițiativelor și acțiunilor de 
largă rezonanță internațională ale tovarășului 

' Nieolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România, consa
crate idealurilor nobile ale păcii, înțelegerii și cola
borării între popoare, apărării dreptului suprem al 
oamenilor, al popoarelor la viață, la 
la existență liberă și demnă.

Congresul hotărăște ca Raportul 
Nieolae Ceaușescu, secretarul general 
Comunist Român, document programatic de excep
țională însemnătate teoretică și practică, care prefi-

independență,

tovarășului
al Partidului

Și noi, minerii de la A- 
ninoasa, am luat cunoștin
ță cu nețărmurită satisfac
ție și mîndiie patriotică de 
Raportul Comitetului Cen
tral cu privire la activita
tea Partidului Comunist 
Român în perioada dintre 

: : și
; i ȘÎ 

a 
în- 

dez- 
econ omicO’Sociale- 

și, 
a-

vire la dezvoltarea 
mi co-socială a țării

'• ..rihresul al XII-lea 
Congresul al XIII-lea 
activitatea de viitor 
partidului, . în ' vederea 
făptuirii obiectivelor 
voltării ....... _________
în cincinalul 1986—1990 
în perspectivă,: pînă în 
nul 2000, a României.

Ne exprimăm, și pe â- 
ceastă cale, adeziunea de
plină; față de magistralul 
Raport. prezentat. de tava-,.. 
rășul p Nieolae Ceaușescu, 
față de documentele apro
bate In cadrul Congresului, 
față de aprecierile eu pri-

ecOno- 
intre 

fele două congrese. De a- 
semenea, ne exprimăm a- 
tașamentul la întreaga po
litică internă și externă a 
partidului și statului, po
litică' de pate, destindere 
și înțelegere între popoare. 
Noua etapă istorică pe ca
re urmează să o parcurgem, 

: cincinalul 1986—1990, și 
perspectiva pînă în anul 
2000, are o importanță deo
sebită pentru . dezvoltarea 
multilaterală a patriei. Am 
citit în raport că, în cin
cinalul 1986—1990, produc
ția de cărbune , va trebui 
să atingă Cel puțin 100 nu- 

. lioane . tone. . In pe
rioada următoare, eu și or
tacii vom lucra la un alt: 
loc de muncă, dotat CU. un 
complex mecanizat SMA-2

Partidului Comunist 
activitatea Comisiei

al patriei noastre — să

HOTĂRÎREA

iu punctele de informare politxo-ideol din unitățile economice ale Văii
Jiului, s'e desfășoară o vie activitate pentru cunoașterea documentelor Congre
sului al XIII-lea al partidului.

gurează viitorul strălucit 
devină programul de muncă și 'de luptă al partidu
lui, al întregului popor, să stea la baza activității 
tuturor organelor și organizațiilor de partid pentru 
unirea și mobilizarea tuturor oamenilor muncii în 
opera de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea țării pe noi culmi de 
progres și civilizație, pentru înaintarea fermă a 
României spre comunism.

Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român — forumul suprem al partidului nostru — 
adresează tuturor organelor și organizațiilor de 
partid, comuniștilor — detașamentul cel mai înaintat 
ah națiunii —, întregului nostru popor chemarea de 
a face totul, de a-și consacra întreaga putere de 
muncă și creație, talentul și priceperea înfăptuirii 
în cele mai bune condiții a mărețelor obiective a- 
doptate de istoricul nostru Congres, asigurînd astfel 
întărirea necontenită a forței economice și spirituale 
a țării, a independenței și suveranității patriei, 
triumful socialismului și comunismului în România.

h o târîr e a
cu privire Ia aprobarea Raportului și a 
activității Comisiei Centrale de Revizie
Congresul al XIII-lea al

Român aprobă Raportul și
Centrale de Revizie.

referitoare la aprobarea Directivelor 
cu privire la dezvoltarea economico-socială 

a României în cincinalul 1986—1990 
și orientările de perspectivă pînă în anul 2000

Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român aprobă Directivele cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în cincinalul 1986— 
1990 și orientăfile de perspectivă pină în anul 2000.

H OȚĂRÎ R EA
privind aprobarea Programului-Directivă de 
dezvoltare economico-socială a României în 

profil teritorial în perioada 1986—1990
Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist 

Roman, aprobă Programul-Directivă de dezvoltare 
economico-socială a României în profil teritorial 
perioada 1986—1990.

HOTĂRÎREA
privind aprobarea Programului-Direcțivă

de creștere a nivelului de trai și de ridicare 
continuă a calității vieții în perioada 

1986—1990
Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist

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

HOTĂRÎREA
cu privire Ia modificarea unor prevederi 

ale Statutului Partidului Comunist Român
Congresul a] XIII-lea al Partidului Comunist 

Român aprobă propunerile cu privire la modifica
rea unor prevederi ale Statutului Partidului Comu
nist Român.

HOTĂRÎREA
privind adoptarea Programului ideologic 

ca parte integrantă a Programului
Partidului Comunist Român de făurire a 

societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism

Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, își însușește pe deplin propunerea tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu, secretarul general al partidu
lui, și hotărăște ca Programul ideologic adoptat de 
Plenara C C. al P.C.R. din iunie 1982 și aprobat de 
Conferința Națională a partidului să devină parte 
integrantă a Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
României spre comunism.

de fabricație românească. 
Vom face totul ca, si de 

. acum încolo, să ne numă
răm printre fruntași. Prin 
faptele noastre de muncă 

. vom exprima bucuria, Sa
tisfacția și mîndria patrio
tică pentru realegerea tova
rășului Nieolae Ceaușescu, 
Minerul nostru de Onoare 
în funcția de secretar ge
neral al partidului, cheză
șie a succeselor noastre pe 
frontul ■ cărbunelui, garan
ția dezvoltării impetuoase 
a României socialiste și 
ridicarea ei pe noi: trepte 
de progres, și . civilizație, 
pentru binele nostru al tu
turor.

Pavel DEDIU, 
, miner, șef de brigadă, 
sectorul 1, I.M. Aninoasa
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Acțiuni în favoarea păcii, Acord între Uniunea 
pentru dezarmare nucleară Sovietică și S.U.A.

i • MADRID 22 (Agerpreș).
După cum informează a- 

genția EFE, în cadrul ac
țiunilor întreprinse , de mi- 
litanții pentru pace și de
zarmare din Spania, în 
ziua de 2 decembrie se va 
organiza un lanț uman de 
aproximativ 5,5 km ce va 
înconjura zona antică a o- 
rașului Valencia, cerînd or
ganizarea referendumului 
privind retragerea tării din 
NATO.

Acțiunea — inițiată de 
brganismul coordonator al 
mișcărilor spaniole pentru 
pace — întrunește adeziu
nea organizațiilor locale 
ale partidelor de stînga și

centralelor sindicale, a u- 
nor importante asociații 
culturale și obștești din 
regiunea Valencia.

☆
SAN SALVADOR 22 (A- 

gerpres). — Mii de persoa
ne au participat, miercuri, 
în localitatea San Miguel 
din Salvador, la „Marșul 
păcii", convocat din iniți
ativa organizațiilor salva- 
doriene pentru pace. Parti- 
cipanții la această amplă 
manifestare purtau pancarte 
pe care stătea scris „Pace și 
justiție", „Nu — interven
ției" sau „Dialogul și ne
gocierile constituie soluția".

MOSCOVA 22 (Agerpreș). 
— Agenția TASS anunță 
că Uniunea Sovietică și 
S.U.A. au căzut de acord

ra un concept comun pri
vind obiectul și scopurile 
unor asemenea convorbiri, 
ministrul afacerilor exter-

Joi, la Craiova, într-un 
meci contînd pentru etapa 
a 14-a a campionatului di
viziei A la fotbal, echipa 
Universitatea Craiova a 
întrecut cu scorul de 3—I 
(2—0) formația F.C. Bihor 
Oradea. Golurile învingăto
rilor au fost înscrise de

Cămătaru (min. 10), Mă- 
năilă (min, -35) și Dumitres
cu (min. 80 — autogol), 
pentru oaspeți mareînd 
Grosu (min. 70). In minu
tul 45, Irimescu a ratat fi 
lovitură de la 11 m.

ȘTIRI DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

SOITA 22 (Agerpreș). A- 
jgenția BTA, informînd des- 

; pre activitatea de cercetare 
științifică din Bulgaria, re
levă că în cursul anului 
trecut institutele și labora
toarele Academiei bulgare 

> de științe au lucrat la rea
lizarea a 310 contracte cu 
diferite întreprinderi din 
țară. Majoritatea temelor 
abordate au fost legate de 
automatizare, clectroniza- 
re, chimizare și alte dome
nii importante ale progre
sului tehnico-științific. In 
Ceea ce privește efectul e- 
conomic al activității de 
cercetare științifică, se 
subliniază că numai anul 
.trecut oamenii de știință 
au oferit economiei națio
nale 20 de tehnologii de 
înaltă productivitate, 54 de 
noi produse, 9 sisteme au
tomate de dirijare etc.

I *
j BELGRAD 2? (Agerpreș). 
(Industria iugoslavă se îm- 
ibogățește cu noi capacități 
de producție. Astfel, după 
cum informează agenția 
U’aniug, în localitatea Dja- 
Rovița a fost inaugurată o 
fabrică de motoare elcctri- 
'ce industriale cu o produc
ție anuală de 50 000 de u- 
nități. Pe baza unei inves- 

«Jtiții de 1,7 miliarde dinari,

în acest oraș iugoslav a 
început și construcția unei 
întreprinderi de piese tur
nate.

*

PRAGA 22 (Agerpreș). 
întreprinderea „Sklo-U- 
nion“ din R.S. Cehoslovacă 
a început să producă tu
buri cinescop pentru re
ceptoare TV color. Se pre
vede ca în acest an între
prinderea să producă 44 000 
de asemenea elemente a- 
vînd diagonalele de 56 și 
67 cm. In următorii patru 
ani, întreprinderea urmea
ză să ajungă la o produc
ție anuală de 700 000 de 
tuburi cinescop.

• NAȚIUNILE UNITE. 
Comitetul politic special 
al Adunării Generale a 
O.N.U. examinează situația 
din teritoriile ocupate de 
Israel. După cum relevă 
agenția France Presse, în 
comitetul respectiv au fost 
depuse o serie de proiecte 
de rezoluție, care condam
nă practicile israeliene în 
aceste teritorii și cer Is
raelului să pună capăt i- 
mediat acestor practici.

• WASHINGTON. Sta
tele Unite au limitat, pen
tru luna decembrie, im-

să inițieze noi convorbiri 
în scopul realizării de a-' 
corduri reciproc accepta
bile asupra întregului com
plex de probleme referitoa
re la armamentele nucleare 
și cosmice. Pentru a elabo-

ne al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, și secretarul de stat 
al S.U.A., George Shultz, 
se vor întîlni la Geneva, în 
zilele de 7 și 8 ianuarie 
1985.

(Agerpreș).

Consfătuire a secretarilor 
organizațiilor P.M.U.P.

VARȘOVIA 22 (Ager- 
pres). La Varșovia- a avut 
loc o consfătuire a secre
tarilor organizațiilor PMUP 
din 208 mari întreprin
deri industriale, consacra
tă îndeplinirii sar
cinilor legate dc pla
nul centralizat al econo
miei naționale poloneze pe 
anul 1985, relatează agen
ția PAP.

Luînd cuvîntul, Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
crctar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de

Miniștri al R.P. Polone, a 
subliniat necesitatea folo
sirii depline a tuturor re
zervelor existente pentru 
a se obține rezultate bune 
în toate aceste mari între
prinderi.

Partidul, a subliniat W. 
Jaruzelski, este forța con
ducătoare și călăuzitoare. 
Lui îi revine o răspundere 
deosebită pentru viitorul 
țării. Ceea ce am realizat 
confirmă că progresul este 
posibil, că el continuă să se 
afirme.

Noi restricții la acordarea de credite
WASHINGTON 22 (A-

gerpres). Fondul Monetar 
Internațional a anunțat noi 
restricții la acordarea de 
credite țărilor membre în 
anul 1985.

Pînă la sfirșitul lui 1985, 
o țară va putea primi îm
prumuturi echivalente cu 
95—115 la sută față de con
tribuția ci la fondurile

FMI, ceea ce reprezintă o 
reducere față de nivelul 
de 102—125 la sută de pî
nă acum. De asemenea, da
toriile unei țări față de 
FMI nu se vor, putea ridi
ca 1« mai mult de 450 Ia 
sută, deși pînă acum ele 
puteau urca Ia 500 la sută 
în raport cu contribuția sa.

I
I

I
I 
I
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Miezul fierbinte 
al pîinii; Unirea: Prea 
cald pentru luna mai ; 
I’arîngul: Acțiunea Auto
buzul.

PETRILA : Și caii se 
împușcă, nu-i așa ?

LONEA; Capturați-i la 
barieră.

VULCAN — Luceafărul: 
Prea cald pentru luna 
mai.

LUPENI — Cultural i 
Salamandra.

URICANI: Cecilia, I-II.

TV
15,00 Telex.
15,05 Țara cîntecelor 

le — muzică popu
lară.

15,35 E tinerețea noastră

I
I
I 
LI

me-

porturile de țevi și tuburi 
de oțel provenind din ță
rile vest-europene — s-a 
anunțat la Washington, po
trivit agențiiloi- UPI și 
France Presse. După cum 
a declarat un purtător de 
cuvînt al Casei Albe, im
porturile respective vor fi 
limitate cu 5,9 la sută din 
desfacerile totale de ase
menea produse pe piața

americană, față de 14 Ia 
sută — în lunile anterioare.

• HANOI. Un tratat de 
prietenie și cooperare între 
R.S. Vietnam și R.P. Un
gară a fost semnat Ia Ha
noi — relatează agenția 
VNA. Documentul a fost 
semnat de Truong Chinh, 
președintele Consiliului de 
Stat al R.S. Vietnam, și 
Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al 
R.P. Ungare, aflat într-o 
vizită oficială în capitala 
vietnameză.

partidului datoare ! 
(<).

16,00 Emisiune în limba 
germană (pe),

16.30 închiderea progra
mului.

20.00 Telejurnal (pc).
20.30 Partidul, sub un 

steag unind popo
rul (c).

20,55 Congresul al XIII- 
lea — Strălucită ex
presie a unității de 
voință a partidului, 
a întregului popor 
(e).

— Dăm legătura cu ța
ra.

— Opinii, declarații, an
gajamente.

— Transmisiuni din o- 
rașele țării.

21,15 Țară de baladă (c).
21,45 Telejurnal (pc).
22,00 închiderea progra

mului.

MEMENTO

COMBINATUL MIM VALEA JIULUI 
ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ URICANI

ÎNCADREAZĂ URGENT:
■ mecanici IFRON
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971, Legea 
nr. 57(1974 și Decretul nr. 335/1983.

ÎNTREPRINDEREA minieră 
VALEA DE BRAZI 

cu sediul în orașul Uricani, 
strada Trandafirilor nr. 6 
ÎNCADREAZĂ direct 
SAU PRIN transfer

■ fochiști autorizați de joasă presiune, 
Retribuția, conform Legii nr. 57/1974.
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Duminică, 25 noiembrie
8.30 Voi fi un ; om, așa 

i cum țara cere.
9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

î 10,00 Viața satului (pc).
I <1,15 Muzica pentru toți.

<1,45 Lumea copiilor.
— Telefilmoteca de ghioz- 

/ dan.
Potcoava de piatră, 
(episodul 4).

13,00 Țelex.
13,05 Album duminical 

(p.c.).
18,30 Micul ecran pentru 

cei mici — Copiii sub 
cerul de lumină al 
patriei — program 
artistic pionieresc 
(c.). Emisiune de
dicată Congresului 
al XlII-lea al P.C.R.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (p.c.)
19,20 Cîntarea României 

— Unită țara — o vo
ință I

20,00 Telecincmateca — 
Ciclul: Dosarele e- 
cranului (c).
Bateria de coastă 
cu Gregory Peck și I- 
rene Papas.

21.50 Telejurnal (p.c.).
22,00 închiderea programu

lui.

Luni, 26 noiembrie
20,00 Telejurnal (p.c.).
20,20 1-Iotărîrile Congresu

lui — Program de ac
țiune pentru între
gul popor — Opinii, 
declarații, angaja
mente.

20.35 Tezaur folcloric (c). 
Cînteeul românesc
— pledoarie pentru 
Unire.

20,55 Roman foileton — 
Marco Polo 
Episodul 6 (c).

21.35 Orizont tehnico-ști
ințific.

21,50 Telejurnal (p.c.).
22,00 închiderea .progra

mului.
Marți, 27 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Viața școlii.
15.30 Manifestări în ca

drul Festivalului na
țional „Cîntarea Ro
mâniei".

16,00 Uniți în trunchi 
nemuritor de țară.

16,15 Experiența înaintată
— inițiative, eficien
ță.

16.30 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (p.c.)
20,20 Aceasta-i patria stră

bună.
20.30 Hotărîrile Congresu

lui — . Program de 
acțiune pentru între
gul popor — Opinii, 
declarații, angaja
mente.

20,45 Film artistic (c.)
Ecaterina Teodoroiu.
— Producție a Casei 
de filme Unu.
(partea I).

21,35 înfăptuirile de azi — 
temelii trainice pen

PROGRAMUL ȚV

tru viitorul comunist 
al patriei.

21,50 Telejurnal (p.c.).
22,00 închiderea programu

lui.

Miercuri, 28 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15.30 Emisiune în limba 

maghiară (pe).
16.30 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (pc).

— înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al co
muniștilor.

20,20 Tribuna TV — Emi
siune de dezbateri po- 
litico-ideologice.

Strălucită contribuție 
la dezvoltarea crea
toare a teoriei și 
practicii revoluțio
nare.

20.35 Uniți în demnitate.
20,45 Film artistic :

Ecaterina Teodoroiu
(c). Scenariul Mihail 
Opriș, Vasilc Chiriță. 
Ultima parte.

21.35 Revista literar-artis-

tică TV — In lumina 
mărețelor comanda
mente ale Congresu
lui al XlII-lea.

21,50 Telejurnal (pc).
22,00 închiderea progra

mului.

Joi, 29 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Omul și sănătatea.
15,20 Popasuri iugoslave.
15,35 Studioul tineretului.
16,15 Ziua internațională 

de solidaritate cu po
porul palestinian. 
Documentar.

16,30 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal (pc).

— înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al co
muniștilor.

20,20 Hotărîrile Congresu
lui — program de ac
țiune pentru întregul 
popor — Reportaj cu 
tineri petroliști de la 
Schela, Băicoi, Bol
dești și Combinatul 
Petrochimic Brazi.

20.35 Pămîntul unității (c).
20.50 Serial științific — 

Călătorie în univers 
(c). Episodul 1.

21.50 Telejurnal (pc).
22,00 închiderea progra

mului.

Vineri, 30 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Din marea carte a 

patriei.
15.35 Viața culturală.
15.50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană (pc).
16,30 Închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal (pc).
20,20 Hotărîrile Congresu

lui — program de 
acțiune pentru între
gul popor.

20.35 Mereu uniți sub fla
muri tricolore (c). 
Emisiune de cîntece 
și versuri patriotice.

20.50 Idealul unirii — per

manență a teatrului 
românesc.

21.30 Congresul al XlII-lea 
al Partidului Comu
nist Român.

21,50 Telejurnal (pc).
22,00 închiderea progra

mului.
Sîmbătă, 1 decembrie

13.30 Telex.
13.35 La sfîrșit de săptă- 

mînă (c).
16,40 Noiembrie —' cronica 

evenimentelor poli
tice.

17,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal (pc).
19.20 Gloriosul mesaj al 

unității, strălucind 
prin veacuri. 66 de 
ani dc la făurirea sta
tului național unitar 
român.

19.35 Uniți în cuget și-n 
simțiri (c).
Spectacol festiv de-, 
dicat aniversării 
nirii din 1918.

20,10 Telcenciclopedia.
20.35 Teatru TV — Mihai 

Viteazul, de Octav 
Dessila (c).
Premieră pe țară — 
Prima parte.

21,50 Din toată inima (c).
22.20 Telejurnal (pc).
22,30 închiderea progra

mului.
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