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si-a început ieri lucrările 
intr-o atmosferă vibrantă, 
tie înalt spirit revoluționar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat Raportul 
Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului 
Comunist Român in perioada dintre Congresul al Xl-lea 

și Congresul al Xll-lea și sarcinile de viitor ale partidului

Luni. 19 noiembrie, in Sala Palatului Republicii Socialiste România au inceput lucrările celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Roman, eveniment istoric, de excepțională" insemnăta- te in viata partidului, a întregii noastre națiuni.Congresul a fost precedat de o largă șl insufletitoare dezbatere a documentelor sale programatice, dezbatere desfășurată la nivelul tuturor organelor și organizațiilor de partid, in rindul tuturor oamenilor muncii, la scara intregii țări, expresie a profundului democratism ce caracterizează societatea noastră. ĂVeste documente au fost aprobate de oamenii muncii, de întregul popor, cu deplină satisfacție, cu Înaltă răspundere civică și partinică. Congresul fiind intimpinat. totodată, cu succese de seamă in toate domeniile construcției socialiste.întrunit in această atmosferă de intensă activitate politică, de muncă avintată și rodnică, de puternică angajare revoluționară, marele forum al comuniștilor români va face bilanțul realizărilor remarcabile obținute in perioada care a trecut de la Congresul al Xl-lea și

va stabili, corespunzător orientărilor Programului partidului și noilor cerințe și necesități ce decurg din realitățile naționale și internaționale. direcțiile principale de acțiune și obiectivele prioritare pentru următorii cinci ani și in perspectivă. deschizind o nouă și strălucită etapă in dezvoltarea mereu ascendentă a patriei pe calea socialismului și comunismului....Ora 9. Este momentul solemn al deschiderii Congresului.Delegații și invitații salută cu multă căldură, cu entuziaste și Îndelungi aplauze intrarea in sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului. Ei aclamă, minute in șir, pentru gloriosul nostru partid comunist, pentru secretarul general al • partidului.Sala unde au loc lucrările Congresului. spre care se îndreaptă gindurile și simțămintele tuturor cetățenilor . țării, oferă, in aceste clipe, o imagine-simbol a celei mai strinse unități a partidului, a coeziunii poporului în jurul partidului și secretarului său, general, a voinței oamenilor muncii de a in-(Continuare in pag. a X-a)

CUVÎNTUL DE DESCHIDERE ROSTIT 
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.In numele și din însărcinarea Comitetului Central, declar deschise lucrările celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român! (Urale, se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).tri acest moment solemn, adresez tuturor delegărilor și în- vitaților la marele forum al comuniștilor din România, ai intregii noastre națiuni socialiste, un fierbinte salut revoluționar și cele mai bune urări ! (Aplauze puternice, îndelungate).Adresez, dp asemenea, un salut călduros, de la această «înaltă tribună, membrilor partidului nostru, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor, care, prin eforturile sale eroice, ridică România tot niai sus pe treptele luminoase ale socialismului și comunismului ! (Vii aplauze).Sintem bucuroși că la lucrările Congresului nostru participă 148 delegații din 98 de țări, reprezentind partide comuniste și muncitorești, partide socialiste, social-democrate, alte organizații ale clasei muncitoare, partide și organizații democratice, progresiste, mișcări de eliberare națională, forțe sociale și politice înaintate, antiimperjaliste de pretutindeni, cu care partidul nostru întreține relații de solidaritate și colaborare. în numele comuniștilor români, al între

gului nostru popor, adresez un cald salut și cele mai bune urări tuturor oaspeților de peste hotare ! (Aplauze însuflețite).în cadrul ședinței festive, a Congresului din după-amiaza acestei zile vom avea deosebita plăcere să primim mesajele de salut, de solidaritate și prietenie ale tuturor delegațiilor.Mulțumindu-vă din toată inima, dragi tovarăși de peste hotare, pentru participarea dumneavoastră la marele eveniment al partidului nostru, considerăm că aceasta exprimă in mod elocvent bunele raporturi dintre partidele, organizațiile și popoarele noastre, precum și hotărirea comună de a acționa în strinsă unitate și solidaritate pentru cauza progresului social, libertății și independenței tuturor popoarelor, pentru destindere, colaborare și pace in întreaga lume. (Aplauze entuziaste).întrucit la lucrările Congresului al Xll-lea participă Z 656 delegați, respectiv aproape unanimitatea tovarășilor aleși de conferințele județene pentru a reprezenta pe comuniști in forumul suprem al partidului, consider Congresul al Xll-lea legal constituit și-i urez deplin succes in îndeplinirea mandatului de inaltă răspundere încredințat de intrcgul partid și popor. (Aplauze puternice, îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!").
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PAGINA 2 SCINTEIA - mărfi 20 noiembrie 1979O puternică manifestare a solidarității partidului nostru cu forțele revoluționare, progresiste, antiimperialiste de pretutindeni
__________________________________________ •____________________________________________________.____________________________ •________

Ședința festivă consacrată transmiterii mesajelor adresate Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român de către oaspeții de peste hotare

Cuvin tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși.De la inalta tribună a Congresului, în numele participanților la marele forum al' tuturor Comuniștilor și oamenilor muncii din țara noastră, exprim cele mai calde mulțumii»! partidelor și organizațiilor care, prin delegațiile prezente in această sală, sau prin mesajele trimise Congresului, au ținut să dea glas prieteniei și solidarității lor cu Partidul Comunist Român, cu lupta sa pentru construirea socialismului, pentru libertate, progres social și pace in lume. (Aplauze puternice).Mesajele primite din partea a 165 partide revoluționare, democratice și mișcări de eliberare națională constituie o emoționantă manifestare de solidaritate și prietenie, o nouă și puternică demonstrație a bunelor relații dintre partidele și organizațiile noastre, a hotăririi comune de a întări și mai mult conlucrarea activă în lupta împotriva vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru bunăstarea și fericirea popoarelor, pentru o politică nouă, de egalitate și respect reciproc intre națiuni, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe «planeta noastră. (Aplauze puternice).Vă rog. dragi oaspeți de peste hotare, să transmiteți partidelor și organizațiilor pe care le reprezentați. popoarelor dumneavoastră salutul comunist, revoluționar, frățesc al partidului și poporului nostru. Asigurați-! pe comuniști, pe militanții revoluționari, democrați și ai mișcă

rilor de eliberare națională, pe toți oamenii muncii din țările dumneavoastră că în Partidul Comunist Român au un prieten de nădejde, un luptător ferm și neobosit pentru cauza socialismului, a progresului și democrației, pentru libertate și dreptate socială și națională ! (Vii aplauze). Vă asigurăm de dorința noastră cea mai vie de a întări și dezvolta și in s iilor raporturile de colaborare și solidaritate cu partidele și organizațiile dumneavoastră, cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și celelalte partide și organizații ale clasei muncitoare, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele democratice, progresiste, antiimperialiste din întreaga lume, de a milita împreună, neabătut, pentru înfăptuirea idealurilor și aspirațiilor de mai bine ale omenirii ! (Aplauze îndelungate).Urăm partidelor comuniste și popoarelor din țările socialiste noi și noi victorii in măreața operă revoluționară pe care o realizează, în mersul înainte pe drumul luminos al civilizației socialiste și comuniste '. (Aolauze puternice. îndelungate).Urăm celorlalte partide comuniste și muncitorești succese și mai mari în lupta pentru transformarea revoluționară a societății, pentru cauza clasei muncitoare, pentru drepturile și libertățile democratice ale oamenilor muncii, pentru independență și pace 1 (Aplauze puternice, Îndelungate).Urăm partidelor socialiste și social- democrate succes în activitatea consacrată innoirii societății, împlinirii aspirațiilor spre democrație și pro

gres social ale maselor muncitoare, promovării destinderii, colaborării și securității internaționale ! (Aplauze puternice, îndelungate).Urăm partidelor .revoluționare și democratice din țările prietene care și-au dobîndit prin luptă independența națională și iși concentrează in prezent forțele in direcția dezvoltării lor de sine stătătoare succes deplin in făurirea unei vieți noi, libere și prospere, în afirmarea tot mai puternică a națiunilor lor în viața internațională contemporană ! (Aplauze puternice, îndelungate).Urăm mișcărilor de eliberare națională din țările incă subjugate succes deplin in lupta pentru scuturarea definitivă a jugului colonial, pentru dreptul sacru al popoarelor la libertate și independență ! (Aplauze puternice, îndelungate).Tuturor partidelor șî organizațiilor democratice și altor organizații politice le urăm succese tot mai mari în îndeplinirea țelurilor lor, in lupta pentru democrație, pentru bunăstarea popoarelor, pentru pacea întregii omeniri ! (Aplauze puternice, îndelungate),în numele comuniștilor români, al poporului nostru, doresc, și cu acest prilej, să vă asigur pe dumneavoastră, partidele și organizațiile pe care le reprezentați, toate forțele progresiste și antiimperialiste că Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România iși vor îndeplini întotdeauna îndatorirea de detașament revoluționar in lupta împotriva imperialismului și colonialis

mului, pentru libertate, pentru independență, destindere și pace! (Aplauze și urale puternice, prelungite).Adresez incă o dată chemarea so-, lemnă ca. peste unele deosebiri de păreri, să întărim continuu colaborarea și solidaritatea, pentru a împiedica un nou război, pentru dezarmare generală, și in primul rind * pentru dezarmare nucleară, pentru înfăptuirea noii ordini economice internaționale, pentru o lume a egalității între națiuni, a independenței naționale, a progresului și păcii mondiale ' (Vii și îndelungate aplauze).Mulțumindu-vă incă o dată, dragi tovarăși și prieteni de peste hotare, pentru prezența dumneavoastră la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, pentru saluturile și mesajele ce ni le-ați înminat, și asigurindu-vă de profundele noastre sentimente de solidaritate, vă urăm succes in întreaga dumneavoastră activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze și urale îndelungate).Trăiască solidaritatea internațională a forțelor progresului și păcii de pretutindeni ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung : „Ceaușescu — pace“).Trăiască colaborarea internațională în lupta pentru independență, pentru destindere, pentru pace ! (Aplauze și urale puternice, îndelungate. Toți cel prezenți in marea sală a Congresului se ridică în picioare și ovaționează îndelung, într-o atmosferă de vibrant entuziasm, pentru Partidul Comunist Roman, pentru secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu),
Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român și-a continuat lucrările, luni după-amiază, în cadrul unei ședințe festive,Luind cuyîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :Stimați tovarăși,Această ședință este consacrată inminării mesajelor de către delegațiile partidelor comuniste și muncitorești, socialiste, democratice, mișcărilor de eliberare și ale altor organizații progresiste participante la Congresul nostru.Doresc, incă o dată, să adresez, în numele Congresului Partidului Comunist Român, al întregului nostru popor, un salut frățesc de solidaritate militantă celor 154 de delegații din 102 țări, prezente la Congresul partidului nostru. (Aplauze). . , , . j.Au înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu mesaje de salut șefii delegațiilor partidelor cpmuniste și muncitorești, socialiste, democratice, mișcărilor, de eliberare și ale altor organizații progresiste participante la cel de-âl XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.întreaga asistență, în picioare, a salutat cu vie satisfacție mesajele de solidaritate și prietenie transmise Congresului.A luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvintul secretarului general al partidului — puternică reafirmare a politicii Partidului Comunist Român pusă cu consecvență în slujba socialismului și păcii, idealurilor de libertate, independență și progres ale popoarelor, colaborării și prieteniei intre națiuni — a găsit un larg și profund ecoti în rindurile delegaților, precum și ale delegațiilor străine la Congres, fiind subliniat, în repetate rînduri, cu vii și îndelungi aplauze.DELEGAȚIILE PARTIDELOR COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI, SOCIALISTE, DEMOCRATICE, MIȘCĂRILOR DE ELIBERARE ȘI ALE ALTOR ORGANIZAȚII PROGRESISTE CARE AU PREZENTAT MESAJE CONGRESULUI:
Delegația Partidului Co

munist al Uniunii Sovietice, condusă de Arvid Ianovlcl Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului Controlului de Partid de pe lingă C.C. al P.C.U.S. ;
Delegația Partidului Co

munist Chinez, condusă da Ulanhu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze ;
Delegația Partidului Co

munist din Spania, condusă da Santiago Carrillo, secretar general al P.C. din Spania ;
Delegația Uniunii Comu

niștilor din Iugoslavia, condusâ de Dușan Dragoșavaț, secretar al Prezidiului C.C. al U.C.I. ;
Delegația Partidului Co

munist Italian, condusă da Ug° Pecchioli, membru al Direoțiunil P.C.I. și al Comitetului Central al P.C. Italian, senator ;
Delegația Partidului Mun

cii din Coreea, condusă de Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. Coreene ;
Delegația Partidului Co

munist Bulgar, condusă de Pen- cio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului Național al Frontului Patriei ;
Delegația Partidului Co

munist din Japonia, condusă de Hiromu Murakami, vicepreședinte ăl Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia ;
Delegația Partidului Co

munist Francez,condusă de Jean Colpin, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Francez ;
Delegația Partidului So

cialist Unit din Germania, condusă de Horst Sindermann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Camerei Populare a R.D. Germane, vicepreședinte al Consiliului de Stat ;
Delegația Partidului Co

munist Portughez, condUsă da Sergio Vilarigues, membru al Comisiei Politice, secretar al C.C. al P.C. Portughez ;
Delegația Partidului Mun

citoresc Socialist Ungar, con" dusă de Apro Antal, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Adunării de Stat a R.P. Ungare ;

Delegația Partidului Co
munist Brazilian, condusă d8 Luis Carlos Prestes, secretar general al C.C. al P.C. Brazilian ;

Delegația Partidului Co
munist din Cehoslovacia, con" dusă de Josef Korcak, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace, președintele guvernului ceh ;

Delegația Partidului Unit 
al Independenței Naționale 
din Zambia — U.N.I.P., con' dusă de Daniel Lisulo, membru al C.C. al U.N.I.P., primul ministru al Zambiei ;

Delegația Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, condusă de Stefan Olszowski, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. ;

Delegația Partidului Con
gresul pentru Independența 
Madagascarului (A.K.F.M.), condusă de Richard Andriamanjato, președintele partidului, membru al Consiliului Revoluționar Suprem al Revoluției din R.D. Madagascar ;

Delegația Partidului Co
munist din Cuba, condusă da Armando Hart Davalos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, ministrul culturii ;

Delegația Partidului Co
munist din Chile, condusă da Volodia Teitelboim, membru al Comisiei Politice a C.C. al P.C. din Chile ;

Delegația Partidului Co
munist din Vietnam, condlIsa de Le Quang Dao, secretar al C.C. al P.C. din Vietnam ;

Delegația Partidului Co
munist din Argentina, condusa de Geronimo Arnedo Alvarez, secretar general al P.C. din Argentina ;

Delegația Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, con' dusă de Paavanghiin Damdîn, secretar al C.C. al P.P.R. Mongol ;

Delegația Partidului So
cialist din Chile,condusă de C1°- domiro Almevda, secretar general al P.S. din Chile ;

Delegația Organizației 
poporului din Africa de Sud- 
West - S.W.A.P.O.,condusâ d0 Sam Nujoma, președintele S.W.A.P.O.;

Delegația Partidului So
cialist Popular din Danemar
ca condusă de Gert Petersen, președintele P.S.P. din Danemarca ;

Delegația Partidului Pro
gresului și Socialismului din 
Maroc condusă de Aii Yata, secretar general al P.P.S. din Maroc ;

Delegația Partidului Re
voluționar Instituțional din Mexic condusa de Gustavo Carvajal. Moreno, președintele Comitetului Executiv Național al P.R.I. din Mexic ; . ’ . .

Delegația Partidului Co
munist din Grecia (interior), condusă de Haralambos Drakopoulos, secretarul C.C. al P.C. din Grecia (interior) ;

Delegația Partidului de 
Stingă - Comuniștii din Su
edia condusă de Eivor Marklund, vicepreședinte, membru al Comitetului Executiv al CuC. al Partidului de Stînga — Comuniștii din Suedia ;

Delegația Partidului So
cialist Portughez, condusă de Francisco Ramos da Costa, membru al Comisiei naționale a P.S. Portughez ;

Delegația Partidului Co
munist din Australia, condusă de Judy Mundey, președintele P.C. din Australia ;

Delegația M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola, condusă de Julio Mateus Paulo (Dino Matross), membru supleant al Biroului Politic al M.P.L.A., viceminis- tru al apărării, director național politic al forțelor armate și comisar al provinciei Benguela ;

Delegația Frontului San- 
dinist de Eliberare Naționa
lă din Nicaragua, condusă da Doris Maria Tijerino Haslem. membru al Secretariatului Național al F.S.L.N., responsabil cu relațiile internaționale ;

Delegația Partidului Co
munist Finlandez, condusă da Erkki Kauppila, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Finlandez, re- dactor-șef al ziarului „Kansan Uuti- set“ ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din India (mar
xist) Namboodiripad, secretar general al P.C. din India (marxist) ;

Reprezentanta Partidului 
Socialist Francez, Anne Tre* gouet, secretar național adjunct al P.S. Francez ;

Delegația Partidului Co
munist din Bolivia, condusă de Humberto Ramirez Cardenas, secretar general adjunct al C.C. al P.C. din Bolivia ;

Delegația Partidului De
mocrat din Guineea, condusâ de general Lansana Diane, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, ministrul armatei populare ;

Delegația Partidului So
cialist din Japonia, condusă de Shoichi Shimodaira. vicepreședinte al P.S. din Japonia ;

Delegația Partidului Co
munist din Grecia, condusă da Loula Logaras, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia, secretar al organizației de partid din Atena ;

Delegația Partidului La
burist din Australia, condusăde Joan Taggart, vicepreședinte al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Belgia, condusa de 

Georges Glineur, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Belgia ;
»Delegația Partidului So

cialist Arab Baas din Irak, condusă de Hikmat Ibrahim Al- Azawi, membru al conducerii regionale a Partidului Socialist Arab Baas. membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, responsabil pentiAi problemele economice in Zj cadrul cfâsiliului ... .
Delegația Partidului 

FRELIMO din Mozambic, CQn' dusă de Alberto Cassimo, membru al C.C. al FRELIMO, ministrul muncii ;
Delegația Partidului Co

munist din India, condusă da Prem Sagar Gupta, membru al Consiliului Național . al P.C. din India, secretarul Consiliului statului Delhi ;
Delegația Partidului So

cialist Revoluționar Somalez, condusă de general Ysmail Aii Abo- kar, membru al Biroului Politic, secretar general pentru probleme de partid, vicepreședinte al republicii ;
Delegația Partidului So

cialist Italian, condusă de Clau‘ dio Signorile, vwesecretar al C.C. al P.S. Italian ;
Delegația Partidului Co

munist din Marea Britanie, condusă de Barry Williams, membru al Comitetului Executiv al P.C. din Marea Britanie ;
Delegația Partidului Co

munist Mexican,condusă de An_ tonio Becerra, membru al C.C. al P.C. Mexican, secretar general al Comitetului P.C. Mexican pentru statul Chihuahua ;
Delegația Partidului So

cialist din Senegal, condusă da Kabirou M’Bodje, membru al Biroului Politic al P.S. din Senegal, secretar politic adjunct, vicepreședinte al Adunării Naționale al Republicii Se- ' negal ;
Delegația Partidului Baas 

Arab Socialist din Siria, con' dusă de Georges Saddikim, membru al Comandamentului Național și al Comandamentului Regional ale Partidului Baas Arab Socialist din Siria;
Delegația Mișcării Popu

lare a Revoluției din Zair, condusă de M’Pinga Kasenda. membru al Biroului Politic, secretar permanent al Biroului Politic al M.P.R. din Zair ;
Delegația Partidului So

cialist de Stînga din Norve- gjg condusă de Berge Furre, președintele P.S.S. din Norvegia ;
Delegația Uniunii Socia

liste Sudaneze, condusa de Hl_ lary Logali, membru al Biroului Politic al C.C, al U.S. Sudaneze, secretar adjunct al Departamentului pentru regiunea de sud a Sudanului ;
Delegația Partidului Co

munist din Olanda, condusă da Joop Ijisberg, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din -O- landa ;
Reprezentantul Partidului 

Socialist Behian (flamand), Jos Van Eynde, membru al Biroului Național al P.S. din Belgia (flamand), ministru de stat, președinte de onoare al Internaționalei Socialiste ;
Reprezentantul Partidului 

Socialist din Belgia (valon), Jules Vandoren, membru al Biroului Național al P.S. din Belgia (valon) ;
Delegația Mișcării pentru 

Socialism din Venezuela, condusă de Fredy Munoz, secretar general adjunct al M.A.S. ;

Delegația Partidului Co
munist Irakian, condusă de Tha" bit Habib Al-Ani (Yousef Othman Mahmud), membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Irakian ;

Delegația Partidului Re
publican al Poporului din Turcia condusă de Imadettin El-■ mas. . secretar general adjunct al P.R.P. diii- Turci?:

Delegația Partidului Ra
dical din Chile, condU9ă de An_ selmo Sule, președintele P. Radical din Chile ;

Delegația Partidului Con- 
golez al Muncii, condusâ de Parent Ntsiba, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Congolez al Muncii, șef al Departamentului presă, propagandă și informații, ministrul informațiilor, poștelor și telecomunicațiilor ;

Delegația Partidului Co
munist din Irlanda, condusă de James Stpwart, secretar general adjunct al P.C. din Irlanda ;

Delegația Partidului Co
munist din Columbia, condusă de Carlos Romero, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din Columbia ;

Delegația Partidului Uniu
nea Democratică de Stînga 

*E.D.A. din Grecia, condusă da Sotiris Paulos, membru al Comitetului Executiv al E.D.A. ;
Delegația Organizației 

pentru Eliberarea Palestinei, condusă de Abdelatif Abu-Hijla, director general al Departamentului Politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei ;
Reprezentantul Partidului 

Socialist Muncitoresc Spa- njo| Jose Federico de Carvajal, membru al Comisiei Executive a P.S.M. din Spania ;
Delegația Partidului Liber

tății din Sri Lanka, condusă da Ratnasiri Wickramanayaka, secretar general al Partidului Libertății din Sri Lanka ;
Delegația Partidului So

cialist al Oamenilor Muncii din Mexic condusă de Rafael Aquilar Talamantes, secretar general al C.C. al Partidului Socialist al Oamenilor Muncii din Mexic ;
Delegația Partidului Co

munist din Venezuela,condusâ de Radames Larrazabal, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Venezuela ;
Delegația Partidului Li

beral Autentic din Libe-|-{q condusă de Jackson F. Dor, prim-vicepreședinte al partidului ;
Delegația Partidului Uni

ficat al Comuniștilor Hai
ti eni condusă de Rână Theodore, secretar general al C.C. al Partidului Unificat al Comuniștilor Haitieni ;

Delegația Partidului Fron
tul de Eliberare Națională 
din Algeria, condusă de Moh»- mad Yazid, membru al.C.C. al F.E.N., vicepreședinte al Consiliului Superior al Tineretului și Copiilor ;

Delegația Partidului Elve
țian al Muncii, condusă de Andra Muret, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Elvețian al Muncii ;

Delegația Partidului Pro
gresist al Oamenilor Muncii 

din Cipru (A.K.E.L.), condusâ de Hristos Petas, membru al Biroului Politic al C.C. al A.K.E.L.. secretar al Comitetului județean Nicosia ;
Delegația Partidului Comucondusă de Rafiknist Libanez,Samboun, membru al Biroului Politic al C.C.. al P.C. Libanez, prim-se- cretar al Organizației P.C.L. din Beirut ;
Delegația Partidului Co

munist din Danemarca, con’ dusă de Preben Henriksen, membrii al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C. din Danemarca ;
Delegația Congresu

lui General Popular din Ja- 
mahiria Arabă Libiană
Populară Socialistă, condusă de Mohammed Al Zenati, șef de birou în cadrul Secretariatului pentru legături externe al Congresului General Popular :

Delegația Partidului A- 
vangarda Revoluției Mal- 
gașe — AREMA din Mada
gascar condusă da Ruphin Georges, membru al Biroului Politic al C.C. al AREMA, ministrul informațiilor și activității ideologice ;

Delegația Partidului Na
țional Democrat din R.A. Egipt condusă de Ahmed Salama, membru al C.C. al P.N.D. din R.A. Egipt, președintele Comisiei pentru învățămînt și cercetare științifică a C.C. ;

Delegația Partidului Co
munist German din R.F, 
Germania, condusă da Martha Buschmann, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.G. ;

Delegația Partidului Afri
can al Independenței din 
Senegal condusă de Bafa Gou- diabi, secretar general al P.A.I. din Senegal ;

Delegația Uniunii pentru 
Progres Național din Bu
rundi - UPRONA, condusă de comandant Buhungu Antoine-Marie, membru al Consiliului Suprem Revoluționar din Burundi, guvernatorul provinciei Ngozi ;

Delegația Partidului Po
porului din Panama, condusa de Reyes Mark, membru al C..C. al Partidului Poporului din Panama, directorul ziarului „Unidad“ ;

Delegația Consiliului Mi- 
litpr Administrativ Provizoriu 
din Etiopia - DERG, condusă de căpitan Tessema Belay, membru al C.C. al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu din Etiopia, ad- ministrator-șef al regiunii Kaffa ;

Delegația Partidului So
cialist Democratic Italian,condusă de Ruggero Poletti, vicese- Cretar național al P.S.D. Italian, directoț al ziarului „TUmanită1* ;

Delegația Partidului Baas 
Arab Socialist din Liban, con‘ dusă de Assem Kansou, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Liban ;

Reprezentantul Partidului 
African al Independenței din 
Guineea Bissau și Insulele 
Capului Verde, Franclsc0 da Silva, membru al Comitetului Executiv de luptă al P.A.I.G.C. ;

Delegația Partidului Co
munist Iordanian, condus* da Isa Mdenat, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Iordanian ;

Delegația Mișcării de Ac
țiune Populară Unitară — 
M.A.P.U. din Chile, condusă da Rodrigo Gonzales, membru al C.C. al M.A.P.U. ;

Delegația Partidului Re
voluționar din Tanzania, condusă de J. M. Mwlakangale. mem- . bru al, Comitetului 'Executiv NatiOj nai al1 ‘C.C. al Partidului RevoIUVit/- nar din- Tanzania ;

■ l Delegația Partidului Con
gresul Național al Poporu
lui din Guyana, condusă da Hugh Desmond Hoyte, membru al Comitetului Administrativ și al Comitetului Executiv Central al P.C.N.P., consilier general al partidului, ministrul dezvoltării economice și al cooperativelor ;

Delegația Mișcării Radi
calilor de Stînga din Franța, condusă de Marie-Therese Prevel, membru al Biroului Național, secretar național al M.R.S. din Franța ;

Delegația Partidului Con
gresul întregului Popor din 
Sierra Leone, condusă de SorsonI. Conteh, secretar cu problemele internaționale al C.C. al Partidului. Congresul întregului Popor din Sierra Leone ; .

Delegația Partidului Co
munist din Austria, condusâ de Franz Hager, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria

Delegația Partidului A- 
vangarda Populară din Cos
ta Rica condusă de Francisco Gamboa Guzman, membru al Corni-* siei Politice, secretar al C.C. al P.A.P. din Costa Rica. secretar general al regionalei San Jose ;

Delegația Mișcării de Ac
țiune Populară Unitară Mun
citorească - Țărănească — 
M.A.P.U. - M.Ț. din Chile, condusă de Ismael Llona Mouat, membru al C.C. al M.A.P.U. — M.Ț. ;

Delegația Partidului Na
țional Unit din Sri Lanka, condusă de Hector Alahajoon, membru al Comitetului Executiv al Parti- 'dului Național Unit din Sri Lanka ;

Delegația Partidului So
cialist Desturian din Tuni
sia condusă de Mohămed Ghedira, membru al Biroului Politic al P.S. Desturian, președintele Uniunii Naționale a Agriculturii din Tunisia ;

Delegația Partidului Co
munist din Uruguay, condusa de Enrique Rodriguez, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C. din Uruguay ;

Delegația Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe — 
Z.A.N.U. din Rhodesia, con" dusă de Simon Muzenda, vicepreședinte al Z.A.N.U. ;

Delegația Uniunii Po
porului African Zimbabwe — 
Z.A.P.U. din Rhodesia, condu- să de Steven Nkomo. membru al Biroului Executiv Național și al Consiliului Revoluționar, secretar al C.C. al Z.A.P.U. ;

Reprezentantul Partidului 
Muncii din Olanda, Jaap van der Doef, prim-vicepreședinte al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist din Ecuador, condusă de Solon Mahatma Guerrero Metz, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C. din Ecuador;(Continuare în pag. a Xl-a)
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RAPORTUL
Comitetului Central 

cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român 
în perioada dintre Congresul

al Xl-lea și Congresul 
al Xll-lea și sarcinile de viitor 

ale partidului
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,Cel de-ai Xll-lea Congres al partidului va analiza activitatea desfășurată de Comitetul Central, de întregul nostru partid și popor, în perioada țimilor cinci ani, pentru dezvoltarea economico- socială a patriei, pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale, a civilizației întregului nostru popor. Totodată, Congresul are înalta răspundere de a stabili linia politică generală și orientările fundamentale ale dezvoltării societății noastre în următoarea etapă, ale ridicării pe o treaptă calitativ nouă a planificării și conducerii științifice a vieții economico-sociale, a dezvoltării democrației socialiste și înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice). Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, întregul popor întîmpină Congresul cu noi și importante victorii în toate domeniile de activitate, în înfăptuirea prevederilor planului cincinal, în transpunerea fermă în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Lucrările Congresului se desfășoară în'anul cînd întregul nostru partid și popor au sărbătorit cea de-a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, care a deschis o epocă nouă

l 1MARILE REALIZĂRI OBȚINUTE DE POPORUL
NOSTRU, SUB CONDUCEREA PARTIDULUI, 

ÎN ÎNFĂPTUIREA PLANULUI CINCINAL 1976-1980 
- PRIMA ETAPĂ A PROGRAMULUI DE FĂURIRE

A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE ÎN PATRIA NOASTRĂ

i

Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la Congresul al Xl-lea al partidului au fost obținute realizări remarcabile în înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială a țării pe perioada 1976—1980, prima etapă a Programului de făurire a societății 

în Istoria patriei — epoca împlinirii idealurilor de dreptate și libertate pentru care au'luptat și s-au jertfit numeroase generații de înaintași, a afirmării depline a dreptului sacru al poporului român de a fi liber și suveran în țara sa, stăpîn deplin pe bogățiile naționale, făuritor conștient al propriului său destin socialist și comunist. (Aplauze puternice).în cele trei decenii și jumătațe care au trecut de la revoluția de eliberare, România a parcurs mai multe etape istorice, jalonate de uriașe prefaceri revoluționare, de mărețe realizări în toate domeniile de activitate. Dînd dovadă de înaltă abnegație și devotament pentru cauza socialismului, a înfloririi patriei, învingînd greutăți de tot felul, clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, întregul nostru popor, urmînd cu încredere partidul, au înfăptuit revoluția democratică și revoluția socialistă, au desfășurat cu succes opera istorică de construcție socialistă, lichidînd pentru totdeauna exploatarea omului de către om, con- solidînd noua orînduire și trecînd cu succes la făurirea- societății socialiste multilateral dezvoltate în România. (Aplauze puternice, prelungite).Progresul României s-a realizat în ultimii cinci ani în condiții internaționale deosebit de complexe și contradictorii. După cum este cunoscut, pe plan internațional această perioadă a fost marcată de noi victorii ale forțelor socialismului și progresului social, ale luptei popoarelor pentru dezvoltare liberă, independentă, pentru relații internaționale noi — și, în același timp, de intensifi

socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Succesele obținute în îndeplinirea cincinalului, inclusiv a programului suplimentar elaborat de Conferința Națională din decembrie 1977, au asigurat dezvoltarea puternică a forțelor de producție, creșterea susținută a avuției naționale, au dus la profunde transformări în întreaga societate, la 

carea politicii imperialiste de forță și dictat, de reîmpărțire a zonelor de influență și dominație. A trebuit să ținem seama de implicațiile crizei economice mondiale, agravată de criza energetică ■ și de materii prime, de creșterea exagerată a prețurilor petrolului și altor materii prime de bază, de amplificarea crizei valutar-financiare și adîn- cirea decalajelor tehnologice și economice pe plan internațional.Uriașele realizări și succese dobîndite în dezvoltarea economico-socială multilaterală a patriei noastre în ultimii cinci ani generează un profund optimism în rîndyrile poporului, sînt un izvor de adîncă încredere^ în justețea drumului pe care Partidul Comunist Român călăuzește întreaga națiune. (Aplauze puternice, prelungite).în aceste zile, întregul popor privește cu încredere spre cel mai înalt forum al partidului nostru, chemat să dezbată și să ia hotărîri de uriașă însemnătate pentru mersul înainte al patriei, pentru destinele României socialiste. Cred că sînt in asentimentul tuturor participanților la Congres asigurind partidul și întregul popor că vom face totul pentru a fi la înălțimea' acestei mari răspunderi, pentru ca documentele și hotărîrile ce vor fi adoptate să corespundă pe deplin năzuințelor și aspirațiilor vitale de progres, bunăstare și pace ale națiunii noastre, să asigure întărirea independenței și suveranității țării, înaintarea neabătută a României pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Tabloul realizărilor dobîndite în înfăptuirea Directivelor Congresului al Xl-lea la indicatorii de bază ai dezvoltării economiei naționale se prezintă astfel :

1. Producția globală industrială2. Producția globală agricolă3. Investițiile totale în economia națională; — miliarde lei4. Volumul comerțului exterior5. Productivitatea muncii în industria socialistă6. Produsul social7. Venitul național8. Retribuția reală, creștere pe cipcinal9. Veniturile reale ale țărănimii provenite din producția agricolă, creștere pe cincinalDupă cum rezultă din aceste date, la principalii indicatori prevederile Directivelor Congresului al Xl-lea se realizează cu depășiri importante. în mod deosebit trebuie subliniate succesele obținute în dezvoltarea producției industriale, al cărei volum se prelimina să crească pe întregul cincinal cu circa 70 la sută, într-un ritm mediu anual de 11 la sută, superior prevederilor inițiale ; se asigură astfel o producție suplimentară de circa 100 miliarde lei. Un ritm mai dinamic au cunoscut Construcțiile de mașini — de peste 13 la sută — precum și industria chimică — de circa 14 la sută — ponderea acestor ramuri în ansamblul industriei sporind de la 42 la sută, în ,1975, la 47 la sută, în I960. Totodată, industria bunurilor de consum va înregistra o creștere de circa 60 la sută pe întregul cincinal, asigurind o tot mai largă diversitate de produse în vederea-satisfacerii la un nivel superior a necesităților populației. în acești ani s-a intensificat procesul de înnoire și modernizare a producției industriale, introdueîndu-se în fabricație circa 10 000 de mașini, utilaje și instalații, precum și 5 500 noi materiale și bunuri de consum. Ca urmare, produsele noi. și reproiectate, introduse în fabricație în perioada 1976—1980, vor reprezenta 44 la sută din valoarea producției industriale a anului 1980.Dimensiunile dezvoltării industriei noastre în acest cincinal sînt reliefate cu putere de faptul că în anul 1980 producția. globală industrială va/ fi de 53 ori mai mare decît cea obținută în 1938 Dispunem astăzi de o industrie modernă, dotată cu mijloace de producție avansate, capabilă să rezolve cele mai complexe probleme ale progresului tehnic contemporan, să asigure înzestrarea tuturor ramurilor cu mașini și utilaje de înalt randament. (Aplauze puternice). Industria participă cu 60 la sută la formarea venitului național și cu peste 75 la sută la acoperirea cerințelor de mașini și utilaje ale economiei, cuprinde circa 35 la. sută din totalul populației ocupate, manifeș- tindu-se ca factor hotărîtor al progresului economic și social al societății noastre.însemnate realizări s-au obținut în agricultură, asigurîndu-se 6 creștere a producției medii anuale de circa 5 milioane tone cereale, 2 milioane tone sfeclă de zahăr și peste un milion tone legume față de cincinalul 1971—1975. Au sporit, de asemenea, efectivele de animale, precum și producția animalieră. Producția globală a agriculturii depășește în acest cincinal cu peste 30 la sută nivelul cincinalului trecut, asigurind îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cu produse agroindustriale și a industriei cu materii prime.O mare amploare au cunoscut investițiile. în perioada 1976—1980 se realizează lucrări de investiții în valoare de circa 970 miliarde lei, practic egale cu volumul total al investițiilor din cele 3 cincinale precedente. Prin adoptarea unor soluții constructive mai economice, costurile investițiilor s-au redus pe cincinal cu peste 100 miliarde lei. Pînă în 1980 se asigură punerea în funcțiune

Ritmul mediu anual pe perioada
1976—1980Directivele Congresului al Xl-lea Preliminări pe 5 ani9 —104,6 — 6,0 11,05,4— 6,0920 —960' 11,5— 12,56,7— 7,28— 99— 1018 — 20

circa 97015.08,89.510.4 »30,0—32,020 — 25 circa 30,0a peste 2 800 capacități noi industriale și agrozootehnice mai importante, modernizarea și reuti- larea a numeroase întreprinderi și secții, realizarea unui important număr de obiective social- culturale.Ca rezultat al activității depuse de organizațiile de partid, de conducerile întreprinderilor și centralelor, de colectivele de oameni ai muncii, succese importante ap fost obținute în domeniul creșterii productivității muncii. în industrie, productivitatea crește în actualul cincinal într-un ritm mediu anual de aproape 9 la sută. superior prevederilor din Directivele Congresului al Xl-lea, contribuind cu peste 80 la sută la realizarea sporului de producție. A crescut preocuparea pentru ridicarea mai accentuată a eficienței, activității economice, asigurindu-se sporirea pe cincinal a gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor cu 22 la sută, reducerea costurilor totale de producție cu 7,3 la sută și dimihuarea cheltuielilor materiale cu 4,7 la sută.Introducerea noului mecanism economico-finan- ciar — bazat pe autoconducerea- muncitorească și autogestiunea unităților economice, pe participarea oamenilor muncii la beneficii —■ a avut un rol deosebit de important în așezarea pe noi principii a-planificării și desfășurării activității economice, a stimulat eforturile întreprinderilor pentru realizarea prevederilor de plan, atît la indicatorii cantitativi, cît și la cei calitativi, a determinat creșterea răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în administrarea eficientă a părții din avuția națională încredințate de societate.Succese remarcabile au fost obținute și în înfăptuirea programului de dezvoltare teritorială a țării, pe baza repartizării raționale, într-o concepție unitară și armonioasă, a forțelor de producție, a accelerării progresului economico-social al județelor și localităților rămase în urmă.Dacă în anul 1965 numai Capitala și trei județe realizau o producție industrială de 10 miliarde lei, în 1980 în toate județele se creează capacități pentru realizarea acestui nivel ; în 24 de județe se va asigura o producție industrială de peste 15 miliarde lei. Pînă Ia sfîrșitul actualului cincinal, circa 700 de localități vor dispune de unități industriale republicane. Intensificarea procesului de industrializare a tuturor județelor țării a fost însoțită de extinderea rețelei localităților urbane ; ca urmare, ponderea populației orășenești în totalul populației va fi în anul 1980 de circa 52 la sută, față de 33,7 la sută în 1965. ,în conformitate cu obiectivele stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului, în acest cincinal s-a acționat mai hotărît pentru afirmarea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifice în toate domeniile de activitate. A fost perfecționată rețeaua unităților de cercetare și inginerie tehnologică, s-au dezvoltat capacități puternice de microproducție.(Continuare în pag. a IV-a)
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(Urmare din pag. a III-a)Ca urmare a legării tot mai strînse a cercetării de cerințele concrete ale economiei, a crescut rolul științei în promovarea progresului tehnic ; cercetarea națională asigură, pe cincinal, circa 90 la sută din tehnologiile și materialele noi puse în fabricație. Totodată, au fost extinse cercetările fundamentale, de perspectivă — în matematică, fizică, chimie, biologie, științele tehnice.Succese importante s-au obținut în domeniul învățămîntului și pregătirii cadrelor, încheindu-se în linii mari procesul de organizare și așezare pe baze noi a școlii de toate gradele. S-a realizat generalizarea învățămîntului de 10 ani, extinderea învățămîntului liceal — îndeosebi tehnic — profilarea mai bună a învățămîntului superior, corespunzător necesităților . societății, integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția. S-a acționat mai ferm pentru îmbunătățirea activității de reciclare profesională a cadrelor, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.Ca urmare a dezvoltării economiei naționale, volumul comerțului exterior crește, în acest cincinal, într-un ritm mediu anual de peste 15 la sută, amplificîndu-se relațiile comerciale și de cooperare cu țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. în structura exporturilor, construcțiile de mașini și industria chimică dețin o pondere de 45 la sută. S-a acționat mai ferm și cu rezultate mai bune pentru ridicarea eficientei schimburilor economice, creșterea gradului de valorificare a produselor românești pe piețele internaționale, îmbunătățirea cursului de revenire și a raporturilor dintre moneda românească și alte valute.Dezvoltarea în ritm înalt a producției materiale și sporirea mai accentuată a eficienței economice au făcut ca venitul național să devanseze dinamica produsului social, crescînd pe întregul cincinal cu 64 la sută. Politica partidului de repartizare a venitului național pentru dezvoltare și consum a asigurat întărirea continuă a potențialului economic al țării, concomitent cuPrincipalii indicatori ai creșterii nivelului de trai in perioada 1976—1980U.M. 1975Retribuția medie netă a personalului muncitorRetribuția reală — total personal muncitor Dinamică, anul 1975=100Veniturile nete ale țăranilor obținute din munca în C.A.P. și gospodăriile personale, pe o persoană activăVeniturile reale ale țăranilor obținute din munca în C.A.P. și gospodăriile personale, pe o persoană activăDinamică, anul 1975=100Veniturile obținute de populație din fondurile sociale de consum,.Dinamică, anul 1975=100Veniturile obținute de populație din fondurile sociale de consum ce revin în medie pe o familieDinamică, anul 1975=100Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialistDinamică, anul 1975=100Consumul mediu anual pe un locuitor :— carne și produse din carne, în echivalent carne proaspătă— lapte și produse din lapte, în echivalent lapte (exclusiv untul)— zahăr și produse din zahăr, în echivalent zahăr—' legume și produse din legume, în echivalent legume proaspete— țesături (inclusiv confecții)— încălțăminte • . - a .Volumul serviciilor prestate populației de către unitățile socialisteDinamică; anul 1975=100Aceste date oglindesc marile progrese obținute în creșterea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, precum și în îmbunătățirea aprovizionării populației.Tn domeniul retribuțiilor, ca urmare a aplicării primei etape de majorare generală, s-a realizat încă din 1978 nivelul stabilit pentru ultimul an al cincinalului. Începînd cu luna august 1979, s-a trecut la aplicarea celei de-a doua etape, astfel încît retribuția reală va fi în anul 1980 cu 30—32 la sută maijnare decît în 1975, cu mult peste prevederile inițiale — de 18—20 la sută. De asemenea, în cursul acestui cincinal s-au adus îmbunătățiri în ierarhizarea retribuției pe ramuri și stabilirea coeficienților de încadrare a acestora. Totodată, a fost desființat impozitul pe retribuție. Partidul nostru a acționat cu fermitate pentru realizarea raportului stabilit de Congresul al XI-lea între retribuțiile mari și mici de 5,5 la 1, raport pe deplin corespunzător în actuala etapă principiilor eticii și echității socialiste, cerințelor diferențierii stimulative a veniturilor în funcție de cantitatea și calitatea muncii depuse.Corespunzător creșterii producției agricole, s-a majorat venitul garantat al țăranilor cooperatori. Veniturile reale ale țărănimii, pe o persoană activă, sporesc pe întregul cincinal cu 30 la sută, față de 20—25 la sută cît era prevăzut inițial în plan.Veniturile totale obținute de populație din fon- . durile sociale de consum cresc, de asemenea, pe cincinal, cu 44 la sută, reprezentînd pe o familie 12 000 lei, față de 8 780 lei în 1975.Pensiile pentru asigurări sociale au crescut în medie cu peste 23 la sută, sporuri cu mult mai mari, de 30—40 la sută, realizîndu-se la pensiile mici. A'u fost majorate cu pînă la 40 la sută pensiile invalizilor de război. De asemenea, au fost mărite pensiile militarilor, precum și ale pensionarilor din cooperația meșteșugărească. Au sporit cu peste 20 la sută pensiile țăranilor cooperatori și s-a instituit sistemul de pensionare pentru țăranii din zonele necboperativizate.Alocația de stat pentru copii s-a majorat cu peste 30 la sută, acordîndu-se în prezent la 4,6 milioane copil — de 3,8 ori mai mulți decît în 1956. De asemenea, în acest cincinal ajutoarele pentru mamele cu mulți copii au crescut cu 150—200 lei lunar.Corespunzător veniturilor sporite ale populației, desfacerea de mărfuri prin comerțul socialist va fi în 1980 cu 52 la sută mai mare decît în 1975, asigurîndu-se o bună aprovizionare cu mărfuri alimentare și industriale. Volumul prestațiilor de servicii sporește în acest cincinal cu circa 63 la sută, satisfăcîndu-șe mai bine necesitățile populației în acest domeniu.Dezvoltarea economico-socială a țării a asigurat condițiile necesare pentru evoluția normală a prețurilor •mărfurilor și tarifelor pentru servicii, aceasta constituind o elocventă ilustrare a stabilității economiei noastre, a dezvoltării ei sănătoase — în condițiile în care pe plan Internațional se accentuează tot mai mult tendințele inflaționiste.O puternică dezvoltare a cunoscut construcția de locuințe, preliminîndu-se realizarea a circa 900 mii de apartamente, urmînd ca diferența pînă la 1000 000 de apartamente prevăzute în programul suplimentar să fie asigurată cu front de lucru pentru a putea fi date în funcțiune în cincinalul următor. De asemenea, în perioada 1976—1980 se realizează peste 240 mii de locuri în cămine muncitorești. A fost extinsă și modernizată baza materială a sectorului social-cultural, asigurîndu-se darea în folosință a 13 400 săli de clasă, 32 400 locuri în creșe, 118 000 locuri în grădinițe de copii, 121000 iocuri în internate, 23 100 paturi în spitale, a noi policlinici și dispensare.începînd cu 1 ianuarie 1978 s-a trecut la reducerea treptată a săptămînii de lucru, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului 1980 întregul personal muncitor să beneficieze de săptămîna redusă de lucru de 46 ore.

ridicarea generală a nivelului de trai al oamenilor muncii. Comparativ cu anul 1938, venitul național va fi în 1980 de 16 ori mai mare, iar avuția națională a țării a crescut în anii construcției socialiste de circa 7,6 ori. Dispunem astăzi de o puternică bază tehnico-materială, fondurile fixe ale economiei naționale reprezentînd circa 1 800 de miliarde lei, din care peste 60 la sută puse în funcțiune în ultimul deceniu. Acesta este rezultatul înfăptuirii programului de investiții, al politicii de acumulare și folosire a fondurilor pentru dezvoltarea forțelor de producție, pentru creșterea bogăției naționale a întregului nostru popor, pentru ridicarea bunăstării și fericirii sale. (Aplauze puternice).Marile realizări obținute în anii socialismului în dezvoltarea forței economice a țării sînt rodul activității neobosite, pline de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, al eforturilor considerabile, materiale și umane, ale întregului popor pentru ridicarea eco- nomico-socială a patriei. Nimic nu am primit din afară în mod gratuit, nimic nu a căzut din cer ! Stadiul la care am ajuns este expresia muncii eroice a poporului nostru, a hotărîrii și încrederii cu care toți oamenii muncii urmează și înfăptuiesc neabătut politica partidului, a tăriei și forței socialismului, a capacității noii orînduiri de a asigura întregii națiuni un înalt nivel de civilizație materială și spirituală. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu și poporul!“).
Stimați tovarăși,Comitetul Central al partidului a acționat cu toată fermitatea pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale cu privire la creșterea nivelului de trai și ridicarea calității vieții. Ca urmare a succeselor obținute în dezvoltarea generală a economiei naționale se asigură creșterea veniturilor populației peste prevederile .inițiale. Putem afirma cu satisfacție că actualul cincinal se caracterizează prin cele mai mari realizări în domeniul ridicării bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.
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kg 45,7 62litri 132,6 220kg 20,3 30kg 112,6 160.■ V 24,19 29 ‘(, perechi-./* 3,06 4miliarde lei 31 50,57o 100 163Toate aceste importante realizări în domeniul creșterii nivelului de trai demonstrează cu putere că orînduirea noastră, politica partidului de construcție socialistă nu cunosc țel mai înalt de- cit bunăstarea și fericirea poporului, că tot ceea ce realizăm în România este destinat omului, creșterii nivelului general de civilizație al întregii noastre națiuni socialiste. (Aplauze și urale puternice, îndelungate; se scandează „Ceaușescu — România, stima noastră șî mindria ! “).
Tovarăși,Succesele obținute de poporul român în actualul cincinal apar și mai pregnant în evidență dacă ținem seama de influența calamităților naturale abătute asupra țării noastre în această perioadă — seceta din unii ani și, cu deosebire, cutremurul din martie 1977 care a provocat dispariția unui număr însemnat de vieți omenești și distrugeri materiale în valoare de peste două miliarde de dolari. Repunerea în funcțiune a celor peste 760 unități economice avariate și refacerea a peste 230 000 de locuințe și clădiri social- culturale au cerut eforturi susținute din punct de vedere material, investiții suplimentare și o activitate intensă din partea clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii care, înfăptuind neabătut măsurile stabilite de partid și guvern și. acțio- nînd cu înalt spirit de răspundere și devotament, au înlăturat într-o perioadă relativ scurtă urmările cutremurului.După cum,este cunoscut, unele cercuri din străinătate, inclusiv unii prieteni, considerau că această mare catastrofă va împinge România cu mulți ani în urmă, că, practic, nu se vor mai putea realiza prevederile actualului plan cincinal. Realitatea a demonstrat însă că, unindu-$i strîns forțele în jurul partidului, muncind zi și noapte, renunțînd la zile de odihnă, poporul nostru a învins greutățile, readucînd grabnic la normal întreaga viață eConomico-socială, asigurînd înfăptuirea integrală a planului de dezvoltare a țării, demonstrînd forța unui popor stăpîn pe destinele sale, care își făurește în mod conștient propriul său viitor, tăria socialismului pe care îl edificăm în România. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu ! P.C.R.„Ceaușescu și poporul !“).Realizările obținute îri acest cincinal în toate domeniile de activitate situează în continuare România printre puținele țări din lume a căror dezvoltare economică urmează o linie ascendentă, dinamică și echilibrată, asigurînd un nivel de trai tot mai înalt oamenilor muncii. Aceste mărețe succese demonstrează forța și capacitatea clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care, stăpîn pe destinele sale și într-o strinsă unitate, sub conducerea partidului, acționează cu fermitate și elan revoluționar pentru progresul multilateral al orînduirii noastre socialiste. Marile realizări obținute în toate domeniile construcției socialiste ilustrează, încă o. dată, cu putere justețea politicii și activității practice a partidului, a Comitetului nostru Central, care au asigurat și asigură aplicarea creatoare a legilor obiective ale dezvoltării economico- sociale la condițiile concrete ale României, mobi- lizînd larg energiile întregii națiuni pentru înfăptuirea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale. Putem spune că remarcabilele realizări ale actualului cincinal reprezintă o importantă etapă în transpunerea în viață a Programului partidului și ne dau garanția înaintării ferme și în ritm susținut a țării pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului! (Aplauze puternice, prelungite).Pentru toate marile realizări dobîndite în înfăptuirea Programului partidului, în îndeplinirea cincinalului, doresc ca, de la această înaltă tribună, în numele întregului Congres, să adresez clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, 

tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cele mai calde felicitări și urări de noi succese în dezvoltarea economiei naționale, în ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R. I", „Ceaușescu și poporul !“).
Stimați tovarăși.Realizările obținute în dezvoltarea economico- socială a țării sînt, fără îndoială, un izvor de profundă încredere și îndreptățită mîndrie pentru întregul nostru popor ; dar ele nu trebuie să ducă la automulțumire. Nu trebuie să uităm nici un moment lipsurile, greutățile, precum și unele greșeli manifestate în această perioadă, și care au făcut ca rezultatele să nu fie pe măsura eforturilor depuse, a posibilităților de care dispune economia noastră. Avem încă rămîneri în urmă în realizarea producției fizice — îndeosebi în industria extractivă, în metalurgie, chimie, în construcții de mașini, precum și în alte ramuri industriale. Trebuie să arătăm că, în unele ramuri, s-a trecut cu întîrziere la realizarea investițiilor, pier- zîndu-se timpul cu discuții și tot felul de avizări. Unele cadre, în loc să treacă la „soluționarea problemelor cu forțe proprii, au întîrziat realizarea investițiilor așteptînd importuri suplimentare de utilaje și tehnologii. Din această cauză, o serie de II

OBIECTIVUL FUNDAMENTAL
Șl LINIILE DIRECTOARE ALE DEZVOLTĂRII 

ECONOMICO-SOCIALE A ROMÂNIEI 
ÎN PERIOADA CINCINALULUI 1981-1985

Stimați tovarăși,Congresul al XII-lea al partidului este chemat să stabilească obiectivul fundamental și liniile directoare ale dezvoltării economico-sociale a țării în perioada 1981—1985, în vederea înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în acest scop, Congresul va dezbate și adopta directivele pentru noul cincinal, precum și programele-directivă cu privire la cercetarea științifică și progresul tehnic, asigurarea resurselor energetice, dezvoltarea economico- socială în profil teritorial, creșterea nivelului de trai și ridicarea calițății vieții întregului popor. Prevederi din 1985 față de 1980 in 7o Ritm mediu anual 1981—1985 în 7oValoarea producției nete industriale 154.0—161,0 9,0—10,0Valoarea producției globale industriale 147,0—154,0 8,0— 9,0Valoarea producției globale agricole . L'DO"JC SÎ)(medie anuală pe perioada de cinci ani) ■ o. 124.5—127,5 c •' : 4,5— 5,0Volumul investițiilor în economia riâțioriălă(pe perioada de 5 ani) 130,0—135,0 5,4— 6.2Volumul comerțului exterior(pe perioada de 5 ani) 150,0—157,5 8,5— 9,5Număr de personal total 110,5—112,5 2.0— 2,4Productivitatea muncii(calculată pe baza producției nete)— în industrie 140,0—143,5 7.0— 7.5— în construcții-montaj 130,0—135,0 5,4— 6,2Produsul social 133,5—137,5 6,0— 6,6Venitul național 138,0—143,0 6,7— 7.4Retribuția medie reală 116,0—118.0 3.0— 3,4Veniturile reale ale țărănimii,pe o persoană activă 120,0—123,0 3,7— 4.2Veniturile totale reale ale populației 123,0—125,0 4,2— 4,6înfăptuirea prevederilor noului cincinal va accelera dezvoltarea țării atît în domeniul bazei tehnico-materiale, cireși al organizării societății, asigurîndu-se creșterea venitului național pe locuitor, îmbunătățirea condițiilor de trai ale maselor, ridicarea nivelului învățămîntului, științei și culturii, a gradului general de civilizație al
1. Lărgirea bazei proprii de materii prime 

și energie, accelerarea procesului 
de restructurare a industriei prin creșterea 
prioritară a ramurilor de prelucrare avansată

Stimați tovarăși,Corespunzător obiectivului fundamental al viitorului cincinal, se va asigura creșterea proporțională și armonioasă a industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, realizarea unui echilibru optim între diferite sectoare, în vederea satisfacerii într-o tot mai mare măsură a necesităților progresului general al societății și ridicării continue a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.în perioada 1981—1985, industria va înregistra un ritm de creștere de 10 la sută la producția netă și de 9 la sută la producția globală, ceea ce va permite ca pe întregul cincinal să se obțină un spor egal cu întreaga producție a anului 1975 și de 3 ori mai mare decît cea a anului 1965.Pentru realizarea acestor prevederi situăm pe primul plan lărgirea bazei proprii de materii prime, sporirea gradului de asigurare din resurse interne a necesităților economiei naționale și reducerea substanțială a importurilor. în acest scop se va intensifica activitatea de descoperire și punere în valoare a noi zăcăminte de substanțe minerale utile și’se va accentua creșterea industriei extractive, precum și a agriculturii — una din ramurile hotărîtoare ale producției de materii prime.Va trebui să realizăm o intensificare a cercetării și cunoașterii rezervelor de substanțe minerale utile de pe întreg teritoriul țării, inclusiv a minereurilor sărace, extinzînd tehnicile moderne de prospecțiuni și explorare. Pentru anul 1985 se prevede realizarea unei producții de 72—75 milioane tone lignit, mai mare de aproape 4 ori decît în 1975 și de peste 13 ori față de 1965. Se vor extinde cercetările pentru petrol și gaze, forajele de mare adîncime, precrnn și pe platforma continentală a Mării Negre.Aș dori să anunț Congresul că cei care lucrează pe prima platformă din Marea Neagră au reușit să găsească surse de petrol. (Vii aplauze). Sperăm că ele vor fi așa de mari încît să poată fi exploatate industrial și să ne ajute în realizarea prevederilor programului nostru de a ne satisface complet necesitățile de combustibil și energie, asigurînd din acest punct de vedere o independență deplină a țării în următorul deceniu. (Aplauze puternice, prelungite).Se va acționa pentru creșterea factorului final de recuperare a țițeiului și sporirea extrac

capacități nu au fost date la timp în funcțiune, iar altele au înregistrat serioase întîrzieri în atingerea parametrilor proiectați. Nu se acordă încă peste tot întreaga atenție problemelor eficienței economice, reducerii consumurilor de materiale și de combustibil. Aprovizionarea tehnico-materială prezintă încă necorelări și defecțiuni care impietează buna desfășurare a activității economice. S-au manifestat, de asemenea, lipsuri serioase în organizarea lucrărilor din agricultură, producțiile vegetale și animale obținute nefiind încă la nivelul dotării tehnico-materiale a acestui sector. Se mențin deficiențe importante în folosirea rațională a mijloacelor de transport. Neajunsurile existente în asigurarea producției destinate pieței externe, precum și carențele din activitatea organismelor de comerț exterior au făcut ca prevederile planului de comerț exterior să nu fie îndeplinite integral.S-a acționat și se acționează încă timid pentru aplicarea practică a noului mecanism economico- financiar, pentru așezarea fermă a întregii activități de conducere pe principii economice, pentru afirmarea plenară a autoconducerii și auto- gestiunii economice. Nu s-a asigurat, întotdeauna, un control eficient asupra activității economice în Vederea înfăptuirii neabătute a prevederilor planului de stat. Se fac încă simțite puternice manifestări de birocratism în dauna muncii de îndrumare și sprijinire concretă a întreprinderilor,

Obiectivul fundamental al viitorului plan cincinal îl eonstituie continuarea, pe o treaptă superioară, a îndeplinirii Programului partidului, creșterea în ritm susținut a economiei naționale, afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile, trecerea la o nouă calitate a întregii activități economico-sociale. Pe această bază se asigură consolidarea și mai puternică a modului de producție socialist, ridicarea gradului de civilizație a întregului popor, întărirea forței materiale și spirituale a țării, a independenței și suveranității României socialiste. (Aplauze puternice). Principalii indicatori ai dezvoltării economico-sociale a țării în următorul cincinal se prezintă astfel : 

poporului nostru. România va depăși, astfel, stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare și va deveni o țară socialistă mediu dezvoltată, par- curgînd o etapă de cea mai mare însemnătate in înfăptuirea Programului partidului, pe drumul spre societatea comunistă. (Aplauze puternice, prelungite).

ției la zăcămintele în exploatare. Mult mal activ trebuie să se desfășoare lucrările de exploatare a minereurilor de fier, plumb, zinc, cupru, mangan, metale rare, resurse bauxitice, precum și a substanțelor nemetalifere necesare economiei.O altă orientare principală a viitorului cincinal este creșterea bazei energetice, punîndu-se accentul pe utilizarea cărbunilor în producția de energie electrică și termică^ valorificarea potențialului hidroenergetic, construcția de centrale nuclea- ro-electrice, folosirea noilor surse de energie, îmbunătățirea contipuă a organizării și exploatării sistemului electro-energetic național, aplicarea unui regim sever de economisire a petrolului și gazelor, a tuturor combustibililor și energiei electrice. Se vor crea noi centrale pe cărbuni și șisturi bituminoase — a căror pondere în balanța de energie electrică va ajunge la sfîrșitul cincinalului viitor la cel puțin 55 la sută față de 40 la sută în T980 — asigurîndu-se amplasarea lor rațională, creșterea randamentului de utilizare a combustibilului, extinderea termoficării industriale și urbane. Va fi dată în funcțiune centrala „Porțile de Fier 11“ și se va realiza centrala Turnu Măgurele — Nicopole, va începe construirea de noi hidrocentrale pe Dunăre și rîurile interioare ; se va asigura extinderea microhidrocentralelor. Pînă la sfîrșitul cincinalului va intra în funcțiune prima centrală atomoelectrică cu 660 MW. Va trebui să se treacă, de asemenea, mai rapid la utilizarea energiei soarelui, vîntului, biomasei, biogazului și a altor surse de energie. Se va restrînge folosire'a țițeiului și gazelor în procesele de ardere, acor- dîndu-se prioritate valorificării lor superioare prin chimizare.în perioada 1981—1985 va trebui continuat procesul de restructurare a industriei prin creșterea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată, realizarea de produse de înaltă tehnicitate și mici consumatoare de energie.Siderurgia și metalurgia neferoasă se vor dezvolta într-un ritm de peste 7 la sută. în 1985 producția de' oțel vă fi de peste 20 milioane tone, în această perioadă se vor încheia lucrările de dezvoltare a Combinatului de la Galați, care va ajunge la 10 milioane tone oțel, asigurîndu-se, totodată, intrarea în funcțiune, într-o primă etapă, a noului Combinat de la Călărași cu o capacitate de peste 3 milioane tone. Aș dori, de asemenea, să informez Congresul că deja la Călărași — e 

de soluționare la fața locului a problemelor practice ale activității economico-sociale. Trebuie să adoptăm o atitudine mult mai fermă față de lipsuri și neajunsuri, să luăm toate măsurile pentru creșterea răspunderii în conducerea și buna desfășurare a întregii activități economice.Trebuie să crească răspunderea consiliilor oamenilor muncii, a maselor largi populare, adevă- rații stăpîni ai tuturor bunurilor materiale și care trebuie să exercite controlul asupra tuturor organismelor și cadrelor de conducere. (Aplauze puternice).Dezvăluirea deschisă a lipsurilor nu diminuează și nu poate diminua cu nimic realizările, succesele obținute. Dimpotrivă, aceasta constituie o dovadă a forței partidului nostru, care acționează cu fermitate împotriva vechiului, a tot ceea ce este negativ, pentru accelerarea mersului înainte al societății. Dispunem de tot ceea ce este necesar pentru a asigura îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan pe acest an, precum și pe anul 1980 — și îmi exprim convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, întregul postru popor vor face totul pentru înfăptuirea integrală a actualului cincinal, asigurînd astfel consolidarea și mai puternică a economiei naționale, creșterea continuă a forței patriei noastre, întărirea independenței și suveranității naționale a României socialiste. (Aplauze puternice, îndelungate).

adevărat pe un cuptor electric — ieri am obținut prima șarjă de oțel. (Aplauze). Vor începe să producă, de asemenea, un mare număr de laminoare, vom realiza o largă gamă de laminate, noi mărci de oțeluri, profile și țevi din oțeluri speciale șî aliate, asigurîndu-se integral necesitățile industriei construcțiilor de mașini, ale economiei.Construcția de mașini va continua să fie ramura cu cea mai d inamică dezvoltare, crescînd într-un ritm de aproape 12 la sută anual. Industriile electronică și electrotehnică vor cunoaște o creștere de circa 13 la sută anual, iar producția da mașini-unelte va spori, pe cincinal, de 2,2 ori. Producția industriei de mecanică fină va crește de aproape 3 ori, asigurînd, practic, întregul necesar de echipamente hidraulice și pneumatice, precum și elementele pentru cibernetizarea întregii producții. Se va extinde producția utilajelor tehnologice de mare complexitate, cu grad ridicat de automatizare. în domeniul mijloacelor de transport vor fi realizate autobasculante grele de pînă la 100 tone, vagoane și nave specializate de mare tonaj. Se va trece la reproiectarea întregii game de motoare cu combustie internă pentru reducerea consumului de carburanți. Un deosebit accent se va pune pe dezvoltarea industriei aeronautice și de utilaje pentru centrale atortioelectrice. Va fi asigurată producerea bunurilor de consum de folosință îndelungată într-o structură sortimentală modernă, care să satisfacă tot mai deplin cerințele întregii populații.Industria chimică va înregistra un ritm anual de dezvoltare de aproape 10 la sută — fiind orientată mai hotărît spre valorificarea superioară a materiilor prime și energiei. Menținînd cantitatea de țiței supusă prelucrării la nivelul anului 1980, vom ridica substanțial gradul de chimizare, asigurînd o creștere a producției de mase plastice de aproape 1,7 ori, a fibrelor și firelor sintetice de 1,8 ori, iar a cauciucului „sintetic de circa 1,6 ori. în 1985 producția de îngrășăminte va ajunge la 5 milioane tone și se vor asigura integral cantitățile de pesticide necesare agriculturii. O mare atenție trebuie acordată dezvoltării chimiei de sinteză fină și mic tonaj, a producției de medicamente, co- loranți, pigmenți organici, produse cosmetice șî detergenți. într-un ritm mai rapid va trebui să se dezvolte chimia anorganică, pe baza resurselor interne, creîndu-se noi materiale necesare economiei naționale.Industria materialelor de construcții și prelucrării lemnului se va dezvolta într-un ritm anual de 5,7 Ia sută, acoperind cerințele programului de investiții și nevoile populației. Producția de ciment se va realiza în proporție de 95 la sută prin. procedeul uscat, mai economic din punct de - vedere energetic, iar în cadrul materialelor de zidărie va spori de 2 ori producția de blocuri ceramice ușoare. Vor trebui folosite pe scară largă zgurile metalurgice, cenușile de termocentrale, calcarele moi, tufurile vulcanice și alte materiale locale. Va spori cu cel puțin 30 la sută gradul de valorificare a masei lemnoase, dezvoltîndu-se îndeosebi industria de mobilă și hîrtie.industria ușoară va crește cu un ritm mediu de circa 8 la sută, fiind orientată îndeosebi spre îmbunătățirea structurii sortimentale și calității produselor, valorificarea superioară a resurselor de materii prime naturale și sintetice din țară. Se va realiza o gamă variată de țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte, articole de blănărie și marochinărie, cu Un grad ridicat de finisaj. In același timp, va spori producția de articole de uz casnic, sticlărie, porțelan și faianță, precum și de ceramică populară, corespunzător cerințelor populației.Industria alimentară se va dezvolta într-un ritm mediu de peste 8 la sută anual. în cadrul subra- murilor producătoare de alimente de bază — carne, pește, lactate, uleiuri, zahăr, conserve — se va pune accentul pe asimilarea de noi sortimente cu un conținut nutritiv ridicat. Producția de preparate și semipreparate culinare va crește pe cincinal de 2,5—2,8 ori.în industria bunurilor de consum va trebui extinsă producția de serie mică în unități de dimensiuni reduse. Cooperația meșteșugărească, alte organizații cooperatiste și unități de industrie locală vor asigura creșterea de cel puțin două ori a producției industriei mici și artizanale.. O problemă centrală a întregii industrii este „înfăptuirea unei CQțituri „radicale în domeniul calității produselor, al îmbunătățirii performanțelor lor tehnice. Trebuie să se asigure perfecționarea standardelor în pas cu noile tendințe ale progresului tehnic, dotarea unităților cu echipamente de măsură și testare, întărirea controlului tehnic pe toate fazele procesului de producție.O deosebită atenție se va acorda îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale a producției, asi- gurîndu-se normarea tehnică a consumurilor materiale și energetice, extinderea tipizării produselor, desfășurarea ritmică a cooperării în producție, dimensionarea corespunzătoare a stocurilor, gospodărirea rațională a materiilor prime și materialelor, organizarea recuperării și refolosirii integrale a acestora. Prin recuperare trebuie să(Continuare în pag. a V-a)
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4. Pentru o calitate nouă, superioară 
in întreaga activitate economică, pentru 

creșterea puternică a productivității muncii 
și gospodărirea cu maximă eficiență 
a resurselor materiale și financiare

se acopere cel puțin 40—50 la sută din nevoile interne de fier, metale neferoase, fibre și fire textile, uleiuri minerale și altele, punîndu-se capăt cu desăvîrșire oricărei risipe.Organizațiile de partid, Consiliul Național al Oamenilor Muncii, organele de conducere colectivă din ministere, centrale și întreprinderi tre-' buie să ia toate măsurile pentru înfăptuirea exemplară a prevederilor de creștere și modernizare
2. înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, 

dezvoltarea și modernizarea susținută 
a producției agricole

Tovarăși,Un obiectiv esențial al cincinalului viitor este înfăptuirea unei profunde revoluții agrare cuprin- zînd atît baza tehnico-materială, cit și organizarea producției. în acest scop se vor asigura folosirea rațională a întregului fond funciar, încheierea procesului de raionare a culturilor și stabilire a asolamentelor, mecanizarea complexă a lucrărilor și chimizarea producției, modernizarea integrală a patrimoniului pomiviticol, creșterea în continuare a efectivelor și ameliorarea raselor de animale, rezolvarea radicală a problemei furajelor.Pentru realizarea obiectivelor din agricultură se vor aloca investiții în valoare de circa 155 miliarde Iei, cu 22 miliarde lei peste prevederile din Directive. Sper că Congresul va fi de acord să majorăm această cifră. (Aplauze puternice).Dotarea cu tractoare, combine și alte mașini agricole va permite realizarea lucrărilor de însă- mînțat în 15 zile, recoltarea griului în 8 zile și a porumbului în cel mult 25—30 de zile, executarea în bune condiții a lucrărilor în legumicultura, pomicultură, viticultură, a strîngerii furajelor. Vor fi create, de asemenea, condiții pentru mecanizarea complexă a lucrărilor în zootehnie. La sfîrșitul cincinalului vom dispune de peste 320 kg substanță activă de îngrășăminte chimice Ia hectarul de teren arabil, vii și livezi.Prin realizarea integrală a programului de îmbunătățiri funciare, suprafața totală irigată va ajunge în 1985 la aproape 4 milioane hectare. Vor fi efectuate importante lucrări de desecări, combatere a eroziunii solului, vor fi atrase în circuitul agricol noi terenuri neproductive. .O deosebită atenție trebuie acordată organizării unitare a teritoriului, în vederea valorificării maxime a capacității productive a tuturor terenurilor. Culturile duble se vor extinde la cel puțin 2 milioane hectare.în perioada 1981—1985, producția agricolă va spori cu 24,5—27,5 la sută față de cincinalul anterior.Se va pune în continuare accentul principal pe sporirea producției de cereale — care trebuie să ajungă la 27—28 milioane tone anual. O atenție mai mare se va acorda plantelor tehnice, și în mod deosebit sfeclei de zahăr, florii-soarelui, inului și cînepei. în legumicultura se vor introduce în cultură soiuri bogate în substanțe nutritive și vitamine, asigurîndu-se toate sortimentele necesare consumului populației. în pomicultură și viticultură, programul de modernizare a plantațiilor existente și de înființare a plantațiilor intensive și superintensive va trebui să se încheie în primii 2—3 ani ai cincinalului, pentru ca acestea să intre pe rod pînă în anul 1985. O importanță deosebită va trebui acordată asigurării semințelor și materialului săditor de înaltă productivitate și în cantități suficiente.Ca rezultat al tuturor acestor măsuri, pînă la sfîrșitul cincinalului se prevede realizarea următoarelor niveluri de producție anuală :Cultura Producție totală mii tone Producție medie kg/haGrîu-secară 7 300— 7 500 3 500— 3 600Porumb boabe 14 800—15 300 4 500— 5 000Floarea-soarelui 1 200— 1 300 2 300— 2 400Sfeclă de zahăr 10 000—10 400 38 000—40 000Soia 920— 950 2 400In pentru fibre 400— 420 5 800Cînepăpentru fibre 260— 280 7 000Cartofide toamnă 6 000— 6 400 25 000Legume de cîmp 5 400— 5 700 17 000Fructe 3 000— 3 200 11 600Struguri 2 400— 2 500 8 000în zootehnie, efectivele vor ajunge în 1985 la 8 milioane bovine, 14—15 milioane porcine, 20—22 milioane ovine și caprine, 60 milioane păsări ouătoare. Se va continua, totodată, acțiunea de îmbunătățire a raselor de animale.Pe această bază se prevede realizarea următoarelor niveluri de producție :Produsul U.M. Cantitateacarne în viu mii tone 4 000— 4 100lapte vacă mii hl 85 000—88 700lînă tone 58 000—61 100ouă mii. buc 8 000— 8 200în domeniul bazei furajere trebuie să se acorde prioritate plantelor de mare randament, extinderii culturilor duble, utilizării furajelor grosiere, valorificării mai bune a zonelor colinare și montane. Pentru realizarea producțiilor zootehnice prevăzute în perioada 1981—1985 va trebui să 

a producției industriale, punînd pe primul plan realizarea producției fizice și nete. îmi exprim convingerea că oamenii muncii, cadrele tehnice, de conducere vor face totul pentru a-și îndeplini sarcinile de mare răspundere ce le revin, aducînd astfel o contribuție de cea mai mare importanță Ia progresul impetuos al întregii economii naționale, Ia ridicarea bunăstării poporului, la sporirea avuției naționale și întărirea independenței și suveranității țării. (Aplauze puternice, prelungite).

producem anual circa 120—130 milioane tone masă verde și siloz, inclusiv furaje grosiere.Un rol deosebit de important în noua organizare a agriculturii revine consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, care au datoria să asigure concentrarea și specializarea producției, folosirea eficientă a fondului funciar, a mijloacelor materiale, financiare și a forței de muncă, întărirea economică a fiecărei unități componente.întreprinderile agricole de stat trebuie să asigure aplicarea rapidă, în toate sectoarele de producție, a celor mai avansate tehnologii și metode de organizare, contribuind activ la așezarea pe baze moderne și creșterea eficienței întregii noastre agriculturi.Cooperativele agricole de producție trebuie să ia măsuri ferme pentru îmbunătățirea organizării muncii și instaurarea unui spirit de deplină ordine și disciplină în producție. Se impune perfecționarea muncii consiliilor de conducere și creșterea rolului adunărilor generale, dezvoltarea democrației cooperatiste și asigurarea condițiilor ca toți membrii cooperatori să participe efectiv la activitatea de producție și la munca de conducere.Sarcini importante revin S.M.A.-urilor, ca sectoare unice de mecanizare, care trebuie să asigure folosirea judicioasă a parcului de mașini și tractoare, mecanizarea tuturor lucrărilor din sectoarele de producție vegetală și zootehnică, executarea in perioade optime și la înalt nivel calitativ a lucrărilor agricole, răspunzînd nemijlocit de realizarea producției stabilite.Se impune, de asemenea, să fie sprijinite mai activ gospodăriile membrilor cooperatori, ale țăranilor individuali, asociațiile pomicole și ale crescătorilor de animale, în vederea valorificării mai largi a potențialului lor de producție.Răspunderi deosebit de mari revin Consiliului Național al Agriculturii, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole, ministerului și celorlalte organe agricole în dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale și creșterea producției, în așezarea pe baze moderne a întregii agriculturi.De asemenea, comitetele județene de partid, toate organele și organizațiile de partid din agricultură^ trebuie să situeze pe prim plan ridicarea
3. Dezvoltarea puternică a bazei tehnico- 
materiale a societății, continuarea fermă 

a politicii de amplasare rațională 
pe teritoriu a forțelor de producție

Tovarăși,Pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare economico-socială a țării, în viitorul cincinal urmează să se realizeze un volum de investiții de 1 300—1 350 miliarde lei, superior întregului volum efectuat între anii 1951—1975, și de peste 20 de ori mai mare decît cel realizat în perioada 1951—1955. Vor fi construite peste 1 200 noi capacități și modernizate circa 1100 unități industriale importante. în același timp, vor fi create 375 noi capacități în agricultură, precum și numeroase alte obiective economice, științifice, sociale și culturale.în 1985, ca urmare a înfăptuirii programului de investiții, fondurile fixe totale vor ajunge la 3 000 miliarde lei, din care 77 la sută productive. Dacă am repartiza aceste fonduri pe fiecare proprietar, deci pe cei peste 23 milioane de locuitori din 1985, înseamnă că fiecare va fi de fapt proprietarul a unor mijloace fixe de circa 120 000 lei. Aceasta impune fiecăruia răspunderea de a le gospodări cum trebuie, ca proprietate comună, asigurînd creșterea continuă a forței societății noastre socialiste, baza societății comuniste. (Aplauze puternice, prelungite ; urale ; se scandează „Ceaușescu— P.C.R. !“).Un program de construcții de o asemenea amploare presupune aplicarea pe scară largă a unor soluții constructive superioare, pregătirea temeinică a lucrărilor, mecanizarea și industrializarea intr-o proporție mult mai mare a construcțiilor- montaj, folosirea mai eficientă a utilajelor și mijloacelor de transport, a forței de muncă.Trăgînd toate învățămintele din lipsurile manifestate în acest cincinal, este necesar să fie luate toate măsurile pentru pregătirea temeinică a lucrărilor de investiții, astfel ca nici o lucrare să nu mai înceapă decît după aprobarea studiilor tehni- co-economice și a proiectelor de execuție. 

generală a muncii de organizare și conducere a activității agricole, să mobilizeze comuniștii, pe toți oamenii muncii de la sate în vederea înfăptuirii prevederilor de dezvoltare a agriculturii în viitorul cincinal. îmi exprim convingerea că țărănimea cooperatistă, specialiștii, toți lucrătorii din agricultură se vor achita cu cinste de sarcinile ce le revin, sporind contribuția acestei importante ramuri economice la progreșul multilateral al patriei noastre. (Aplauze puternice).în domeniul silviculturii vor fi înfăptuite în continuare prevederile programului național de conservare și dezvoltare a fondului forestier. Va trebui să fie intensificat ritmul împăduririlor, îndeosebi cu specii repede crescătoare, asigurîndu-se completarea golurilor existente în păduri și compensarea tăierilor anuale.Este necesar, totodată, să se înfăptuiască în. continuare prevederile programului național pentru amenajarea și folosirea potențialului hidrologic, în scopul acoperirii cerințelor de apă ale populației, industriei și agriculturii, al apărării împotriva inundațiilor și gospodăririi unitare a resurselor de apă. O mai mare atenție trebuie acordată folosirii raționale a apei în procesele tehnologice, diminuării pierderilor și consumurilor specifice, reducerii poluării și păstrării calității apei, ca factor esențial al echilibrului ecologic. Vor trebui aplicate în mod riguros prevederile legii cu privire la ocrotirea mediului înconjurător, asigurînd echilibrul naturii și ambianța corespunzătoare vieții poporului nostru în prezent - și în viitor.Un obiectiv important în viitorul cincinal îl constituie perfecționarea activității în domeniul transporturilor, care trebuie să satisfacă în tot mai bune condiții cerințele dezj^oRării... economico- sociale a țării. Este necesar sg’^e '^sigure utilizarea mai eficientă a mijloacelor șj, opțitnizarea transporturilor, aplicarea largă in'acest sector a tehnologiilor moderne, îndeosebi a paletizării și conteinerizării mărfurilor.Calea ferată va constitui în continuare principalul mijloc de transport, asigurîndu-se dotareâ ei cu locomotive și vagoane de mare capacitate, dublarea și electrificarea liniilor cu trafic intens. în transportul rutier se va mări dotarea cu a>®ove- hicule de capacități sporite și se va acționa pentru eliminarea hotărîtă a transporturilor la mari distanțe. Transportul fluvial va crește de 2,0—2,2 ori prin dotarea cu nave de puteri mai mari și specializate, precum și prin intrarea în funcțiune a canalului Dunărea — Marea Neagră. Va începe, de asemenea, construcția canalului navigabil București — Dunăre, care va asigura o legătură directă pe apă între Capitala țării, porturile de la Marea Neagră și țările Europei centrale. Creșterea capacității flotei maritime va asigura sporirea de 2,2—2,5 ori a traficului. Se vor mări capacitățile portujare, se va da în funcțiune noul port Constanța-Sud — Agigea și se vor dezvolta prin amenajări simple și ieftine noi porturi dunărene. De asemenea, transportul aerian va fi dotat cu noi avioane și va crește în cincinalul viitor cu 30 la sută.în întregul transport trebuie să se acorde mai multă atenție întăririi ordinii și disciplinei, funcționării exemplare a tuturor mijloacelor din dotare.

O atenție deosebită trebuie acordată realizării la timp și de calitate corespunzătoare a tuturor investițiilor, intrării în producție la termenele stabilite a noilor obiective și funcționării lor la parametrii proiectați. Trebuie să urmărim permanent creșterea eficienței economice a investițiilor, una din cerințele esențiale pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale, pentru creșterea avuției întregului popor.Planul cincinal 1981—1985 prevede continuarea politicii de amplasare rațională a forțelor de producție pe teritoriu, asigurîndu-se dezvoltarea e- chilibrată în perspectivă a tuturor zonelor, apropierea județelor în ce privește nivelul producției globale pe locuitor și folosirea resurselor de muncă, sistematizarea și modernizarea rețelei de localități urbane și rurale, ridicarea gradului general de civilizație al tuturor regiunilor țării. Se va urmări realizarea în cadrul fiecărui județ a unui raport corespunzător în dezvoltarea sectoarelor de bază — industrie, agricultură, construcții, transporturi, prestări de servicii. Programul-directivă în profil teritorial stabilește ca pînă în anul 1985 fiecare județ să ajungă la o producție globală de cel puțin 70 000 lei pe locuitor și la un grad de ocupare a forței de muncă de minimum 400 persoane la o mie de locuitori. în viitorul cincinal vor fi transformate în orașe agroindustriale încă 140 centre, comunale. înfăptuirea acestor prevederi va accelera procesul dispariției deosebirilor esențiale dintre sat și oraș, dintre activitatea agricolă și industrială, va determina omogenizarea crescîn- dă a societății noastre, crearea unui fundament trainic pentru afirmarea deplinei egalități între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale, a gradului general de civilizație al întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,O orientare principală a viitorului cincinal este creșterea mai rapidă a productivității sociale, prin organizarea științifică a producției și muncii în toate ramurile economiei. Productivitatea în industrie va trebui să crească în cincinalul viitor în- tr-un ritm mediu anual de 7—7,5 la sută, contribuind cu circa 80 la sută la realizarea sporului de producție. Un rol însemnat vor avea în acest scop extinderea mecanizării și automatizării, realizarea de linii complet automatizate, îndeosebi în turnătorii, forje, secții de tratamente termice și alte sectoare cu muncă grea, folosirea mașinilor-agre- gat multifuncționale, a roboților industriali și microprocesoarelor. Va trebui acționat pentru conducerea cibernetizată a proceselor tehnologice, generalizarea muncii la mai multe mașini, utilizarea rațională a timpului de lucru, folosirea tehnicii electronice în programarea producției, în lucrările de calcul și evidență și, pe această bază, reducerea la strictul necesar a personalului funcționăresc. Calificarea’ muncitorilor trebuie ridicată în toate unitățile la nivelul de complexitate al producției moderne, asigurîndu-se, totodată, normarea științifică a muncii.în acest scop, sint necesare măsuri organizatorice corespunzătoare în toate unitățile, creșterea răspunderii consiliilor oamenilor muncii, a conducerilor ministerelor, precum și perfecționarea activității Consiliului Organizării Economico-So- ciale.Un alt obiectiv important este sporirea mai accentuată a eficienței activității economice prin ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor și energiei, folosirea intensivă a mașinilor și utilajelor, reducerea costurilor, îndeosebi a cheltuielilor materiale, și creșterea beneficiilor. Pentru viitorul cincinal se prevede sporirea gradului de valorificare a materiilor prime cu cel puțin 34 la sută, precum și obținerea unei producții globale de cel puțin 1 800 lei și a unei producții nete de peste 600 lei la fiecare mie de lei fonduri fixe, valoare neamortizată. Cheltuielile totale la o mie lei producție-marfă industrială vor trebui să scadă cu 7—8 Ia sută, iar cheltuielile materiale cu 5,5—6 la sută.Pe ansamblul economiei, ponderea cheltuielilor materiale în produsul social va trebui să se reducă de la 57,7 la sută, preliminat pentru 1980, Ia 55,5 la sută în 1985, realizîndu-se creșterea venitului național într-un ritm anual de 6,7—7,4 la sută. Rata
5. Afirmarea revoluției tehnico-științifice 

în toate domeniile de activitate, creșterea 
rolului științei in modernizarea economiei 

naționale, in asigurarea progresului 
multilateral al patriei

Dragi tovarăși,în cincinalul viitor, un rol tot mai important revine științei — factor determinant al dezvoltării societății. Orientarea de bază a programului-di- rectivă o constituie afirmarea revoluției tehnico- științifice în toate domeniile de activitate, creșterea rolului științei în modernizarea economiei naționale, a întregii vieți sociale, în conducerea societății, legarea tot mai strînsă a cercetării de producție, accentuarea contribuției creației științifice românești la progresul multilateral și dinamic al țării noastre, la îmbogățirea tezaurului cunoașterii universale, astfel încît deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței. (Aplauze puternice, prelungite).în industrie, cercetarea trebuie să asigure dezvoltarea mai rapidă a bazei proprii de materii prime și energie, valorificarea complexă a rezervelor interne de substanțe minerale, utilizarea intensă a noilor surse de energie, asimilarea de noi produse cu caracteristici superioare, generalizarea mecanizării, automatizării și cibernetizării producției, introducerea de noi tehnologii avansate în toate ramurile producției, care să permită reducerea mai accentuată a consumurilor materiale și energetice, recuperarea și refolosirea materiilor prime și materialelor.Cercetarea agricolă, biologia modernă, ingineria genetică și bioenergetica trebuie să acționeze mai ferm pentru crearea de noi soiuri și hibrizi cu un înalt potențial productiv, • îmbunătățirea raselor de animale și promovarea celor mai eficiente tehnologii de producție în agricultură. Trebuie extinse noile principii de genetică și bioinginerie pentru obținerea unor specii forestiere care să producă mari cantități de masă lemnoasă și biomasă.Cercetarea românească trebuie să-și aducă o contribuție sporită la aprofundarea cunoașterii legilor naturii și ale societății, pe baza concepției materialist-dialectice și istorice, la investigarea
6. Politica demografică, asigurarea 

și pregătirea forței de muncă, dezvoltarea 
învățămintului de toate gradele

Stimați tovarăși,Partidul va urmări în continuare promovarea și întărirea sănătății poporului, stimularea natalității și asigurarea unui spor demografic normal, ocrotirea mamei și copilului, întărirea familiei, realizarea unor proporții juste în structura de vîrstă a populației, creșterea viguroasă, fizică și intelectuală, a noilor generații. Pe această bază se estimează că populația țării va ajunge la 23,4—23,7 milioane persoane în anul 1985, asigurîndu-se totodată, în continuare, un echilibru corespunzător între generații. Durata medie a vieții s-a prevăzut să fie de circa 71 de ani. Corespunzător dezvoltării economico-sociale a țării, populația ocupată va spori de la 10,4 milioane persoane, in 1980, la 11,4 milioane persoane în 1985, din care peste 78 la sută vor lucra în industrie și in ramurile neagricole.Un obiectiv esențial al cincinalului esțe dezvoltarea în continuare a învățămintului pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, a politehnizării și integrării strînse cu producția și cercetarea, organizarea temeinică a calificării forței de muncă, generalizarea procesului de reciclare a cadrelor, perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii.Populația școlară va reprezenta în 1985 circa 27 la sută. Sistemul de învățămînt creat în țara noastră asigură școlarizarea corespunzătoare a întregului tineret, formarea cadrelor necesare tuturor sectoarelor activității economico-sociale. Se 

acumulării prevăzută pentru cincinalul următor, de 30 la sută, se situează la nivelul optim pentru această etapă, asigurînd clezvoltarea puternică a bazei tehnico-materiale, concomitent cu ridicarea bunăstării întregului popor.Trebuie asigurate aplicarea fermă a noului mecanism economico-financiar în toate sectoarele, a principiilor autoconducerii muncitorești, autoges- tiunii și participării oamenilor muncii la beneficii, sporirea rolului bugetelor de venituri și cheltuieli în activitatea întreprinderilor, punîndu-se accentul pe realizarea producției nete și a producției fizice — indicatori fundamentali ai planului economic.în actuala etapă se impune creșterea în continuare a rolului finanțelor și creditului. Ministerul Finanțelor, toate organele financiar-bancare au obligația să asigure buna funcționare a mecanismului economic, creșterea eficienței economice, a beneficiilor și rentabilității, consolidarea echilibrului financiar al economiei, administrarea cu înalt simț de răspundere a banului public, accelerarea vitezei de rotație a fondurilor, instaurarea unui regim strict de economii și a unei discipline financiare desăvîrșite în toate unitățile. Trebuie asigurate o circulație monetară sănătoasă, întărirea puterii de cumpărare a monedei naționale, îmbunătățirea raportului dintre leu și alte valute.Este necesar să se asigure în continuare stabilitatea prețurilor de producție și livrare, pe baza reducerii costurilor de producție și circulație. în același timp, va trebui să se asigure o mai bună fundamentare a corelațiilor dintre prețurile produselor de bază și ale mărfurilor finite, pornind de la cheltuielile socialmente necesare și prețurile pieței mondiale, de la necesitatea valorificării superioare a materiilor prime, materialelor și energiei.O importanță deosebită pentru realizarea cu succes a viitorului cincinal are folosirea tot mai judicioasă a legităților economice obiective în scopul dezvoltării susținute, pe baze sănătoase, a întregii economii naționale, creșterii calității și eficienței în toate sectoarele producției materiale.Este necesar ca toți oamenii muncii, toate organizațiile de partid să facă totul pentru ca întreaga noastră activitate economică să se desfășoare cu cea mai înaltă eficiență, asigurînd creșterea continuă a bogăției naționale, baza sigură — și singura bază — pentru dezvoltarea continuă a patriei, ridicarea bunăstării poporului. (Aplauze puternice).

structurii interne a materiei, a legilor ei de mișcare și transformare, a caracteristicilor biologice ale plantelor și animalelor. Se impune, de asemenea, o angajare mai activă a cercetării în studierea proceselor care au loc în univers, în vederea identificării modalităților de valorificare în practică, în folosul întregii umanități, a resurselor infinite ale acestuia. Știința românească trebuie să participe activ la cunoașterea și valorificarea potențialului geologic și biologic al Mării Negre și al oceanului mondial. O atenție deosebită trebuie acordată dezvoltării cercetărilor în domeniile matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, care exercită un rol esențial în progresul general al științei și tehnicii contemporane.Sarcini importante revin cercetării științifice în analiza proceselor economice și sociale, inclusiv a celor care se manifestă pe plan mondial, în elaborarea celor mai eficiente soluții de modernizare a economiei naționale, de perfecționare a relațiilor de producție, a organizării societății corespunzător condițiilor istorice și necesităților progresului României.Este necesar să se acționeze mai ferm pentru legarea cercetării cu învățămîntul și producția și întărirea conlucrării oamenilor de știință cu masele largi ale celor ce muncesc — făuritorii bunurilor materiale.Trebuie să acordăm întreaga atenție dezvoltării cercetării de perspectivă, a cercetării fundamentale pentru a asigura condițiile progresului multilateral al științei și al societății noastre.Dispunem de o bază materială corespunzătoare, de o puternică rețea de unități și de oameni de știință de o valoare deosebită, avem deci toate condițiile ca marile probleme ce se pun în fața științei să poată fi rezolvate cu deplin succes, îmi exprim convingerea că oamenii de știință, conlucrînd strîns cu eroica noastră clasă muncitoare, cu toți cei ce muncesc, vor îmbogăți continuu patrimoniul științei și tehnicii românești, sporindu-și contribuția la progresul României socialiste, la știința universală. (Aplauze puternice).

vor crea condiții ca pînă în anul 1990 să fie generalizat învățămîntul de 12 ani. Se va dezvolta în continuare învățămîntul superior — cu deosebire cel tehnic — care la sfîrșitul anului 1985 va cuprinde peste 200 mii studenți. Se va asigura o creștere mai accentuată a învățămintului seral și fără frecvență pentru a da posibilitatea oamenilor muncii care lucrează direct în producție să obțină o calificare tot mai înaltă. Învățămîntul profesional va continua să constituie o formă importantă de pregătire a muncitorilor calificați, cuprinzînd circa 20 la sută din numărul absolvenților învățămintului de 10 ani. Cheltuielile statului pentru dezvoltarea bazei materiale, finanțarea procesului de învățămînt, acordarea de burse și alte forme de sprijin material elevilor și studenților vor depăși 128 miliarde lei.O atenție deosebită trebuie acordată practicii în producție, care va reprezenta circa o treime din totalul programului de învățămînt, asigurînd însușirea de către tinerele generații a deprinderilor necesare exercitării unor profesii utile, care să le permită încadrarea rapidă în producție.Concomitent cu dezvoltarea învățămintului, se va extinde acțiunea de reciclare profesională a oamenilor muncii, inclusiv a țărănimii. Se prevede cuprinderea în programele de reciclare a peste 2 milioane de persoane anual, astfel ca în cursul unui cincinal fiecare om al muncii să participe cel puțin o dată la o formă organizată de perfecționare a pregătirii profesionale și tehnice.(Continuare în pag. a Vl-a)
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(Urmare din pag. a V-a)Dispunem în învățămînt de o bază materială modernă și un puternic detașament de Cadre didactice și trebuie să facem totul pentru a folosi
7. Participarea activă și eficientă a României 

la diviziunea internațională a muncii, 
accentuarea cooperării cu alte state 

in domeniul producției, științei și tehnologiei
Tovarăși,O orientare de bază a viitorului cincinal o constituie participarea activă și eficientă a României la diviziunea internațională a muncii, accentuarea cooperării în domeniul producției, al științei și tehnologiei, asigurarea unei balanțe de plăți externe echilibrate și consolidarea rezervelor valutare ale țării.Volumul comerțului exterior va crește în perioada cincinalului următor cu 50—57 la sută, intr-un ritm mediu de 8,5—9,5 la sută anual. In acest cadru, exporturile vor trebui să sporească mai accentuat,, asigurând mijloacele necesare importurilor și rambursării plăților scadente pentru creditele angajate în trecut, în vederea realizării unei balanțe de plăți externe echilibrate.O problemă principală a viitorului cincinal este creșterea substanțială a eficienței exporturilor. în acest scop, se impune limitarea și eliminarea produselor cu aport valutar scăzut, sporirea mai accentuată a ponderii mărfurilor care valorifică superior materiile prime, energia și munca socială, îndeosebi din domeniile construcției de mașini, metalurgiei, industriei chimice, prelucrării lemnului și industriei ușoare. Trebuie luate, de asemenea, măsuri pentru studierea mai temeinică a tendințelor pieței externe, vînzarea produselor noastre la prețuri corespunzătoare și îmbunătățirea continuă a cursurilor de revenire, asigurîndu-se un comerț echilibrat, echitabil. Planul cincinal prevede, totodată, fondurile valutare pentru achiziționarea materiilor prime de bază in vederea realizării unei aprovizionări sigure a eco- , pomi ei.O extensiune tot mai mare trebuie să capete

8. Creșterea continuă a bunăstării întregului 
popor și crearea unei noi calități a vieții - 
scopul fundamental al politicii partidului nostru

Stimați tovarăși,înfăptuirea prevederilor planului cincinal de dezvoltare economico-socială a țării va permite creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — scopul fundamental al politicii partidului nostru, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în România. (Aplauze puterniee).în conformitate cu Programul-dlrectivă de creștere a nivelului de trai, veniturile totale reale ale populației vor spori în anul 1985 cu 23—25 la sută față de anul 1980, retribuția medie reală mărindu-se cu 16—18 la sută și menținîndu-se raportul de 1 la 5,5 între retribuția minimă și maximă din economie, considerînd, așa cum am menționat deja, .că acest raport este pe deplin, corespunzător actualei etape de dezvoltare și el trebuie să fie păstrat încă multă, multă vreme. Retribuția minimă va spori de la l 425 lei lunar în 1980 la 1630 lei în 1985, la care se vor adăuga alocația pentru copii .și .celelalte .„venituri U.M. 1980 1985Carne și produse din carne kg 62 68 — 72Lapte și produse din lapte(exclusiv unt) litri 220 230 —240Grăsimi total Kg 19 20.5— 21,5Zahăr și produse din zahăr kg 30 33,0— 35Ouă buc. 270 275 —280Legume și produse din legume kg 160 190 —200Kructe și produse din fructe kg 63 75 — 85Țesături (inclusiv confecții) x mp 29 36Încălțăminte perechi 4 4,1Volumul prestărilor de servicii va crește cu peste 54 la sută, față de anul 1980.O deosebită atenție va acorda partidul nostru menținerii în limite strict controlațe a dinamicii prețurilor la bunurile de consum și a tarifelor la prestațiile de servicii, prevăzindu-se o creștere medie anuală de 1—1,2 la sută, corelat cu prevederile de sporire a veniturilor reale ale populației.în cincinalul viitor se vor construi 1 100 000 apartamente din fondurile de investiții ale statului, din care cel puțin 450 000 destinate vînzăfii către populație. Suprafața medie locuibilă pe un locuitor va ajunge, în mediul urban, la 10.6 mp în anul 1985, la nivelul normelor prevăzute în țara noastră, precum și în alte țări. în 1985, în București se va rezolva, in linii generale, problema locuințelor, asigurîndu-se condiții corespunzătoare de locuit pentru întreaga populație a Capitalei. (Vii aplauze). în municipii și orașe va spori capacitatea instalațiilor de alimentare și distribuire a apei, a celor de canalizare, a stațiilor de epurare.
9. Deceniul 1981-1990 - deceniul realizării 
in linii mari a sarcinilor făuririi societății 

socialiste multilateral dezvoltate
Stimați tovarăși, velor generale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, principalii indicatori ai dez- în conformitate cu prevederile Programului voltării economico-sociale a țării în deceniul ur- partidului și pentru a asigura înfăptuirea obiecti- mător se prezintă astfel :

1. Produsul social2. Venitul național3. Valoarea producției globale industriale4. Valoarea producției agricole globale (medie anuală pe perioada de 10 ani)5. Volumul investițiilor în economia națională (pe perioada de 10 ani)6. Productivitatea muncii sociale7. Ponderea fondului de acumulare în venitul național repartizat (în % — medie pe 10 ani)8. Veniturile totale reale pe locuitorDupă cum rezultă, Industria se va dezvolta în deceniul următor intr-un ritm mediu anual de 8.1—8.5 Ia sută, acordîndu-se în continuare prioritate lărgirii bazei proprii de materii prime și asigurării independenței energetice a țării, creșterii accelerate a ramurilor prelucrătoare. Se va accentua transformarea agriculturii într-o variantă a activității industriale, pe baza mecanizării și chimizării producției, a aplicării celor mai noi cuceriri ale geneticii și științei agrotehnice. Va continua in ritm intens programul de industrializare a tuturor județelor, asigurîndu-se ridicarea tuturor zonelor tării la un înalt nivel de civilizație materială și spirituală. Structura socială a țării va cunoaște noi 

în cele mai bune condiții acest potențial, ridicind pe o treaptă calitativ superioară întregul învăță- mînt — important factor de cultură și civilizație, de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).

cooperarea economică și tehnico-științifică, atit pentru asigurarea pe termen lung și in condiții reciproc avantajoase a necesarului de materii prime al economiei, cît și pentru dezvoltarea construcțiilor de mașini, în cadrul unor schimburi echivalente. Trebuie lărgite formele superioare ds cooperare economică, cum ar fi construirea, conducerea și exploatarea în comun a unor unități industriale, crearea de societăți mixte pentru exportul unor produse, executarea în comun a unor obiective economice pe terțe piețe și altele.România va dezvolta în continuare relațiile economice cu statele membre ale -C.A.E.R., cu toate țările socialiste, acestea urmind să aibă o pondere de circa 48 Ia sută în comerțul nostru exterior. Vom acorda, ca și pînă acum, o atenție deosebită extinderii schimburilor comerciale și cooperării în producție cu țările în curs de dezvoltare, estimînd o creștere a ponderii acestora la peste 25 la sută. Vor fi amplificate relațiile economice cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, în spiritul avantajului reciproc, deplinei egalități in drepturi, respectării ■ independenței și suveranității naționale, excluderii oricărui amestec în treburile interne. țApJauze puternice).în activitatea de comerț, și cooperare internațională va trebui să ținem permanent seama de fenomenele de instabilitate și criză care se manifestă, pe plan mondial și care impun intensificarea conlucrării și colaborării între state în vederea- soluționării în comun a problemelor pe baze echitabile. Vom acționa și în viitor pentru eliminarea obstacolelor din comerțul internațional, așezarea mai justă a prețurilor, instaurarea noii ordini economice internaționale.

obținute din fondurile sociale de consum. Se va urmări, de asemenea, realizarea unei corelații mai echilibrate între veniturile oamenilor muncii de la orașe și sate. Veniturile reale ale țărănimii vor crește cu 20—25 la sută. Pensiile nominale de asigurări sociale de stat se vor majora in medie cu 23 la sută, iar alocația de stat pentru copii cu 27 la sută. Se vor mări penșiile militare și LO.V.R., pensiile membrilor organizațiilor cooperatiste, precum și ale altor categorii de pensionari.Cheltuielile finanțate din bugetul de stat, precum și din veniturile întreprinderilor, organizațiilor cooperatiste și obștești pentru dezvoltarea învățămîntului, ocrotirii sănătății, asistenței sociale, culturii și sportului vor crește cu circa 37 la sută în 1985, ajungînd să reprezinte 14 200 lei pe o familie. tâ <*•*'Volumul desfacerilor de mărfuri va spori în- tr-un ritm de 5,4—6,4 lă sută anual, asigurin- du-se la principalele produse următorul consum mediu pe locuitor..:____  

se va îmbunătăți rețeaua de străzi, iar transportul în comun va fi extins prin dotarea cu vehicule de mare capacitate. în București, în următorii doi ani se va rezolva definitiv problema transportului în bune condiții și, după cum cunoașteți, de citeva zile prima linie a metroului a început să funcționeze, urmînd ca pînă în 1985 rețeaua metroului să ajungă la peste 35 km. (Aplauze puternice).Se va trece la realizarea etapei a doua a programului de reducere a săptămînii de lucru, astfel ca pină la sfîrșitul cincinalului să se generalizeze săptămîna de lucrp de 44 ore. înfăptuirea acestor obiective va determina ridicarea pe o treaptă superioară a bunăstării poporului și realizarea unei noi calități a vieții, dezvoltarea generală a civilizației materiale și spirituale a societății noastre socialiste, afirmarea tot mai puternică a umanismului revoluționar, în centrul căruia se află demnitatea, libertatea și fericirea omului. (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“).

Dinamica in 1990 Ritm mediufață de 1980 in % anual in %184—193 6.3—6.8200—210 7.2—7,7217—227 8,1—8,5155—165 4,5—5,1191—200 6.7—7,2176—185 5,8—6,429,5—30,0140—143 3,4—3.7schimbări calitative : se estimează că în anul 1990 populația României va ajunge la circa 25 milioane de locuitori, iar populația ocupată la circa 12 milioane, ponderea hotărîtoare revenind industriei și celorlalte ramuri neagricole. Creșterea forței economice va asigura participarea tot mai amplă a României la diviziunea internațională a muncii, ducînd la dublarea volumului comerțului exterior. Dezvoltarea dinamică a economiei va determina creșterea de peste 2 ori a venitului național, asigu- rîndu-se un nivel pe locuitor de 47—50 mii lei. Retribuția reală a personalului muncitor va spori in deceniul următor cu 37—39 la sută, veniturile reale ale țărănimii pe o persoană activă cu 48—50 la 

sută, iar fondurile sociale de consum pe locuitor cu circa 40 la sută. în perioada 1981—1990 se prevede realizarea a 2 350—2 450 mii apartamente, ceea ce va permite rezolvarea în întreaga țară a problemei locuințelor, asigurarea condițiilor de locuit corespunzătoare pentru toți oamenii muncii. (Aplauze puternice).Pentru a asigura în continuare o perspectivă clară a dezvoltării economico-sociale a țării, apare necesar ca în cursul viitorului cincinal să se elaboreze Programul partidului pînă în anul 2000 sau 2010. De aceea, propun Congresului nostru să împuternicească noul Comitet Central al partidului să întocmească acest program pînă la Congresul al XIII-lea. Pornind de la faptul că în deceniul următor vom asigura realizarea în linii mari a sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, noul Program va trebui să traseze căile și direcțiile consolidării în continuare a acesteia, ale trecerii treptate la înfăptuirea principiilor comuniste de muncă și viață in țara noastră. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Un deosebit accent se va pune pe încheierea procesului de organizare și, sistematizare a teritoriului, a orașelor și comunelor, pe apropierea tot mai mare a condițiilor . de muncă și viață de la oraș și sat. De asemenea, un obiectiv important îl va constitui eliminarea deosebirilor esențiale între munca fizică și intelectuală, ca rezultat al generalizării mecanizării complexe și automati
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MARILE SCHIMBĂRI PETRECUTE IN STRUCTURA 
SOCIALĂ A TĂRII, PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII 
STATULUI, PROMOVAREA LARGĂ A FORMELOR 

COLECTIVE DE CONDUCERE, A DEMOCRAȚIEI 
SOCIALISTE IN TOATE SFERELE DE ACTIVITATE, 
Întărirea autoconducerii muncitorești

Stimați tovarăși,Ca rezultat al dezvoltării susținute a forțelor de producție, ai, întregii politici a partidului de construcție socialistă, în perioada care a trecut de . la Congresul al XI-lea au continuat să se producă noi schimbări în structura societății, în fizionomia claselor și în raporturile dintre ele, în direcția întăririi alianței clasei muncitoare și țărănimii, a unității întregului popor, a afirmării tot mai puternice a coeziunii națiunii noastre socialiste.Au continuat să se afirme tot mai puternic, în întreaga viață politico-socială, rolul și concepția revoluționară-a clasei muncitoare — clasa, con-. ducătoare a societății. Semnificativ pentru creșterea numerică a clasei muncitoare este faptul că ponderea forței de muncă ocupate în industrie, transporturi, construcții și celelalte sectoare neagricole a crescut de la 60,2 la șută în 1974, la 69 la sută în prezent. Ridicîndu-și nivelul politic și ideologic, lărgindu-și orizontul științific și tehnic, clasa muncitoare își îndeplinește cu cinste misiunea istorică în conducerea întregului popor pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice).Importante procese calitative s-au petrecut, de asemenea. în rindurile țărănimii. Modernizarea agriculturii, precum și trecerea unei părți a forței de muncă din acest sector în industrie și construcții au determinat diminuarea ponderii numerice a țărănimii în totajul populației ocupate, dar, în același timp, a crescut nivelul ei de pregătire politică, agrotehnică și culturală. Acționînd in strînsă alianță cu clasa muncitoare, țărănimea ocupă un loc important în producția materială, în activitatea generală de- construcție a societății socialiste.A sporit, de asemenea, rolul intelectualității, îndeosebi al celei tehnice, ca urmare a desfășurării tot mai largi a revoluției tehnico-științifice. intelectualitatea aduce o contribuție importantă la afirmarea gîndirii' și creației românești pe toate planurile, la progresul general al societății.Societatea noastră este alcătuită din clase și categorii sociale prietene, participante active la producția de bunuri materiale și spirituale. între care se realizează o apropiere continuă în ce privește condițiile de muncă, orizontul tehnico-pro- fesional și de cultură generală, modul de viață material și spiritual.Dezvoltarea și modernizarea mijloacelor de producție, a forțelor de producție în general, perfecționarea relațiilor sociale au asigurat creșterea amplorii și ridicarea pe O treaptă calitativ superioară a modului de producție socialist din țara noastră. S-a dezvoltat tot mai puternic proprietatea socialistă de stat și cooperatistă, exercitin- du-se la un nivel tot mai înalt rolul oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari ai bunurilor materiale și spirituale ale societății.Pornind de la realitatea care demonstrează ca unitatea și lupta contrariilor constituie o lege obiectivă a dezvoltării sociale, partidul a actional în mod conștient, sistematic, pentru realizarea concordanței dintre noile schimbări și cerințe obiective ale mersului înainte și formele de organizare și conducere a societății. Soluționarea contradicțiilor și dezvoltarea continuă a orânduirii socialiste impun amplificarea și perfecționarea conducerii colective, renunțarea la principiul conducerii unipersonale, participarea tot mai largă a maselor de oameni ai muncii la conducerea tuturor domeniilor de activitate. Aceasta cere, totodată, perfecționarea repartiției socialiste în concordanță cu normele eticii și echității.Pornind de la aceste considerente, de la prevederile Programului Partidului Comunist Român, și ținînd seama de legitățile obiective, au fost luate o serie de măsuri pentru realizarea concordanței între dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție și relațiile sociale, pentru perfecționarea organizării și conducerii democratice a societății. In sistemul de repartiție s-au adus noi îmbunătățiri, asigurîndu-se o creștere mai accentuată a veniturilor mici și diminuarea Veniturilor prea mari, realizarea unui raport echitabil.Prevederile viitorului cincinal vor determina noi schimbări calitative în structura socială, omogenizarea crescîndă a orânduirii socialiste, creșterea rolului maselor în conducerea conștientă a societății, în făurirea propriului lor destin.In cadrul activității generale de organizare și conducere științifică a societății s-a întărit continuu statul nostru socialist, s-au perfecționat funcțiile sale în concordanță cu cerințele actualei etape. Au fost luate noi măsuri pe linia adincirii 

zării în toate ramurile, al ridicării nivelului de pregătire tehnică și culturală al oamenilor muncii, toți cetățenii urmînd să aibă cel puțin pregătire liceală.Dezvoltarea producției materiale și creșterea în ritm susținut a productivității muncii sociale vor crea condițiile pentru satisfacerea deplină a necesităților de consum științific fundamentate ale tuturor membrilor societății. Aceste transformări vor determina o tot mai accentuată apropiere între clasele și categoriile sociale, omogenizarea cres- cîndă a societății noastre. Dezvoltarea continuă a democrației socialiste, întărirea autoconducerii muncitoreși și autogestiunii economice vor deschide un cîmp tot mai larg de manifestare a inițiativei oamenilor muncii, a capacităților creatoare ale întregului popor, de afirmare plenară a personalității umane, a afirmării principiilor comuniste în toate domeniile. (Aplauze puternice).Aceasta va însemna că, într-o perioadă de circa o jumătate de secol de la revoluția de eliberare socială și națională, se va produce un uriaș salt în istoria României, în destinele poporului nostru, confirmîndu-se în i fapt superioritatea noii orîn- duiri sociale care asigură punerea deplină în valoare a bogățiilor naționale în folosul întregii societăți, crearea unei vieți libere și fericite pentru toți cei ce muncesc, împlinirea celor mai nobile idealuri de dreptate și echitate socială ale întregului nostru popor. (Aplauze puternice și urale ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Minunate sint realizările poporului nostru în 

caracterului democratic al statului prin afirmarea și mai puternică a principiului conducerii colective, crearea de noi organe colective de conducere, participarea și mai largă a poporului la conducerea treburilor obștești, s-au întărit legăturile statului cu masele de oameni ai muncii. Toate acestea au sporit capacitatea organelor de stat, atît la nivel central; cît și local, de a administra și gospodări resursele societății, de a soluționa problemele de muncă și viață ale cetățenilor, de a organiza activitatea pentru îndeplinirea politicii partidului.Iii această perioadă au fost aplicate o serie de măsuri de dimensionare mai justă și reducere a aparatului de stat, asigurîndu-se un grad sporit de competență și operativitate în soluționarea problemelor. Au fost create noi organisme de conducere colectivă, cu caracter permanent, la nivel național; S-au instituționalizat congresele naționale, conferințele și consfătuirile centrale pe ramuri și sectoare de activitate, în cadrul cărora oamenii muncii dezbat și hotărăsc problemele mersului înainte al societății.Obiectivele și sarcinile perioadei următoare impun perfecționarea în continuare a activității statului, întărirea disciplinei, exigenței și răspunderii tuturor organelor centrale și locale în aplicarea legilor, a hotărîrilor. de partid și de stat. Se impun înfăptuirea consecventă a principiului centralismului democratic, îmbinarea tot mai strînsă a conducerii centrale, pe baza planului unic de dezvoltare economico-socială, cu accentuarea inițiativei și autonomiei organelor locale ale puterii și administrației.S-a perfecționat, în continuare, în spiritul Constituției, legislația socialistă. Marea Adunare Națională a dezbătut și adoptat —• pe lingă planurile de dezvoltare economică și socială și bugetele anuale — o serie de legi de cea mai mare importanță pentru reglementarea activității economico- sociale, întărirea spiritului de ordine și disciplină și perfecționarea conducerii științifice a societății. Odată cu perfecționarea în continuare a activității legislative, în spiritul noilor principii de drept, inclusiv cu elaborarea noului Cod penal, se impune să'se asigure respectarea riguroasă, în toate domeniile, a legilor adoptate.O bogată activitate a desfășurat Consiliul de Stat în, direcția reglementării juridice a unor aspecte importante ale vieții sociale, ale organizării și controlului diferitelor domenii ale societății.De asemenea, guvernul a depus o activitate intensă în organizarea și conducerea administrației, în buna funcționare a aparatului de stat, în soluționarea problemelor tot mai complexe ale dezvoltării economice și sociale. Ținînd seama de răspunderile sporite încredințate, de noile sarcini și obiective pe care le avem de înfăptuit, este necesar ca guvernul să acționeze tot mai ferm pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele, pentru îmbunătățirea controlului și organizarea științifică a. muncii, pentru înfăptuirea neabătută, în cele mai bune condiții, a politicii interne și externe a țării.Aceasta impune buna funcționare a consiliilor de conducere ale ministerelor și celorlalte organe centrale — care trebuie să se bazeze. în activitatea lor, pe participarea activă a maselor de oameni ai muncii, a specialiștilor — lichidarea manifestărilor de centralism excesiv și birocratism in munca aparatului de stat. In spiritul Legii planificării, este necesar să fie întărită și perfecționată continuu conducerea unitară, pe baza planului național unic, a dezvoltării economico-sociale și. totodată, corespunzător lărgirii atribuțiilor unităților economice, să sporească rolul și răspunderea centralelor, județelor și întreprinderilor în elaborarea și înfăptuirea tuturor prevederilor de plan, în întărirea autoconducerii și autogestiunii economice.Va trebui, de asemenea, să se ridice la un nivel superior activitatea consiliilor populare, cărora le revin atribuții noi, de cea mai mare importanță, în elaborarea planurilor dezvoltării economico- sociale în profil teritorial. Drepturile tot mai largi de care se bucură le impun acestora și mari obligații, o inaltă răspundere în înfăptuirea obiectivelor planului economic, in dezvoltarea și înflorirea localităților, in aplicarea programului de sistematizare urbană și rurală, în respectarea fermă a legilor țării, a hotărîrilor de partid și de stat.Toate organele noastre de stat, centralele, conducerile întreprinderilor, consiliile populare trebuie să-și bazeze întreaga activitate pe consultarea largă a maselor, pornind de la faptul că socialismul se construiește cu poporul și pentru po^- (Aplauze puternice, îndelungate).Partidul nostru a acord»*prim ordin dezvohăr 

anii construcției socialiste, mărețe sînt perspectivele înaintării României spre comunism — societatea dreptății, egalității, a frăției și păcii.Generația noastră are marea fericire de a fi făuritoarea tuturor acestor mari transformări revoluționare din România și de a putea spune, cu satisfacția datoriei împlinite :Am înfăptuit revoluția de eliberare națională și socială. Am asigurat dezvoltarea democratică a țării, înfăptuirea revoluției și victoria socialismului, edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și deschiderea căilor spre comunism. Am schimbat radical condițiile de muncă și de viață ale întregului nostru popor.Am învins multe greutăți, de tot felul, dar am mers neabătut înainte, în frunte cu Partidul nostru Comunist — forța politică conducătoare a națiunii, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a asigura dezvoltarea continuă, independentă a patriei, de a asigura victoria comunismului în România. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Privind cutezători la viitorul comunist al României, să ne angajăm că și în continuare, într-o deplină unitate, vom face totul pentru gloria poporului nostru, pentru măreția patriei noastre socialiste, pentru ridicarea ei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație, pentru demnitatea, independența ei, pentru a trăi egală în rin- dul națiunilor lumii. (Aplauze puternice, urale : se scandează „Ceausescu reales la al XII-lea Congres !“).

latură esențială a operei de construcție socialistă și comunistă. Am realizat — după cum am arătat mai înaipte — un sistem unitar de conducere a țării de către popor, o democrație economică și socială de tip nou, care ne permite să valorificăm larg inițiativa, experiența și capacitatea de creație a maselor în înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Acum, esențial este să asigurăm buna funcționare a acestui cadru democratic, folosirea deplină a posibilităților pp care el le oferă. Organismele democrației noastre socialiste — consiliile oamenilor muncii, adunările generale, consiliile populare, organele de conducere democratică la nivel național —■ trebuie să capete un conținut tot mai profund, să acționeze efectiv ca foruri de dezbatere responsabilă și soluționare justă, operativă a tuturor problemelor.Partidul nostru va promova larg și. în viitor practica dezbaterii nemijlocite cu oamenii muncii. cu întregul popor a politicii interne și externe, a hotărîrilor de importanță majoră pentru destinele României. Vom organiza în continuare, sistematic, congrese, conferințe, consfătuiri de lucru — atît la nivel central și pe ramuri, cît și pe plan local — pentru analizarea și soluționarea celor mai importante probleme ale dezvoltării societății.Pornind de la unitatea dialectică dintre munca și conducerea colectivă și răspunderea personală, va trebui să perfecționăm continuu cadrul organizatoric, democratic, de participare a maselor de oameni ai muncii, a întregului popor la făurirea conștientă a propriului său destin comunist, demonstrînd în fapt că numai în socialism, numai în condițiile cînd întreaga putere politică este în mina maselor populare de oameni ai muncii se poate realiza o adevărată democrație. (Aplauze prelungite, se scandează „Ceaușescu și poporul!“).
Stima|i tovarăși,Aplicînd în viață Directivele Congresului al XI-lea, Comitetul Central a acționat cu toată fermitatea în direcția îmbunătățirii în continuare a activității organelor de justiție, miliție și securitate, a întăririi legalității socialiste. A sporit rolul opiniei publice în aplicarea și respectarea legilor țării, în prevenirea și combaterea încălcării normelor de conviețuire socială. Va trebui tot mai larg valorificată experiența acumulată de consiliile muncitorești de judecată din unitățile economico- sociale și de pe îîngă comitetele executive ale consiliilor populare. De asemenea, organele de justiție, tribunalele, procuratura trebuie să-și sporească exigența, fermitatea, spiritul de dreptate, mani- festînd, totodată, cea mai mare grijă față de oameni. astfel ca cei ce au comis anumite abateri să se poată îndrepta, să poată fi redați societății.Sarcini importanțe au, de asemenea, organele Ministerului de Interne — ale miliției și securității — chemate să vegheze la liniștea publică, la apărarea proprietății socialiste și a proprietății personale, a cuceririlor revoluționare ale întregului nostru popor. îndeplinindu-și răspunderile încredințate, întemeindu-și activitatea pe sprijinul și participarea maselor, aceste organe .trebuie să asigure ca.nici o încălcare a legilor socialiste să nu rămînă nepedepsită și, în același timp, ca nimeni să nu fie sancționat pe nedrept !In această perioadă. Comitetul Central a acordat o atenție deosebită întăririi capacității de apărare a patriei. Pornind de la realitățile lumii contemporane, care demonstrează că pericolul unor noi războaie n-a fost incă înlăturat, precum și de la răspunderea apărării cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității patriei, partidul nostru va acorda și în viitor toată atenția întăririi forțelor armate, instruirii și echipării acestora cu mijloacele corespunzătoare, ridicării nivelului lor de pregătire militară și politică. Pornind de la principiul că apărarea patriei este sarcina întregului popor, vom întări în continuare activitatea gărzilor patriotice, pregătirea militară a tineretului, a tuturor oamenilor muncii. Preocu- pîndu-ne de edificarea socialismului in patria noastră, vom face totul pentru a asigura munca pașnică a poporului, pentru a apăra cuceririle revoluționare, independența și suveranitatea națională a țării. (Aplauze furtunoase, ovații).
Stimați tovarăși,Una din marile cuceriri ale construcției socialiste din patria noastră, ale politicii partidului nostru este rezolvarea justă. în spiritul concepției revoluționare marxis.t-leniniste, a problemei, na-(Continuare in pag. a Vil-a)



SCINTEIA - marți 20 noiembrie 1979 PAGINA 7

(Urmare din pag. a Vl-a)ționale, asigurarea unor condiții egale de muncă și viață pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Această politică își găsește expresie în ritmul înalt de dezvoltare economico-socială a tuturor județelor, inclusiv a celor 'în care, alături de români, trăiesc și oameni ai muncii apar- ținînd altor naționalități. Odată cu aceasta au fost asigurate dezvoltarea și perfecționarea învățămîn- tului și lărgirea bazei materiale a activității cul- tural-artistice în limbile naționalităților*din țara noastră. Este concludent în acest sens faptul că din circa 29 000 de unități școlare, cîte există în România, în peste 3 300 se predă în limbile naționalităților. în aceste limbi funcționează, de asemenea, un număr de 14 teatre, se tipăresc 61 de naționalist-șovină a cercurilor reacționare din
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PARTIDUL - CENTRUL VITAL AL ÎNTREGII NAȚIUNI, 
PUTERNICA UNITATE A RÎNDURILOR SALE.

CREȘTEREA ROLULUI PARTIDULUI 
ÎN CONDUCEREA VASTEI OPERE 

DE TRANSFORMARE REVOLUȚIONARĂ 
A SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, Comitetul Central a acționat ferm, asigu- rind conducerea unitară a tuturor sectoarelor vieții economieo-sociale, unirea eforturilor clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, ale întregului popor pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a Programului partidului. Este limpede pentru Oricine că marile succese obținute de România socialistă sînt nemijlocit legate de uriașa activitate politică și organizatorică desfășurată de partidul nostru, care își îndeplinește cu •cinste misiunea istorică de forță politică conducătoare a societății. Viața demonstrează cu putere justețea politicii partidului nostru bazată pe aplicarea creatoare a socialismului științific, a adevărurilor universal valabile la coridițiile concrete ale a țării noastre. Partidul se afirmă tot mai puternic ca centru vital al întregii națiunii, de la care emană gindirea cutezătoare menită să asigure transformarea revoluționară a societății, forța ce însuflețește toate energiile creatoare și pune in valoare geniul întregului popor român, deschizînd patriei minunate perspective de progres și civilizație. (Aplauze prelungite). Se poate spune, dragi tovarăși, că la cel de-al XII-lea Congres partidul nostru se prezintă mai puternic și mai unit ca oricînd, chezășuind dobîndirea de noi' și noi victorii în construirea pe pămîntul României a celei mai drepte și mai umane orînduiri sociale, a orîn- duirii comuniste. (Aplauze puternice).în ultimii cinci ani, partidul nostru s-a dezvoltat nuternic din punct de vedere numeric, sporind cu peste 580 000 de oameni ai muncii, 85 la sută dintre aceștia provenind din rîndurile muncitorilor și țăranilor. In prezent, 'partidul numără peste 2 930 000 membri, din rîndurile celor mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali, reprezentind 25 la sută din populația activă a țării. Deosebit de semnificativ pentru prestigiul de care partidul se bucură în rîndurile poporului este faptul că, practic, de la Congresul al IX-lea, efectivul său s-a dublat. în partid s-au produs o serie de schimbări structurale, care reflectă profundele modificări din însăși structura societății. Din totalul membrilor de partid, aproape 54 la sută sînt muncitori, față de 44 la sută în 1965. aproape 18 la sută sînt țărani și 29 la sută intelectuali. A sporit numărul femeilor, ponderea acestora in partid ajungînd la aproape 28 la sută. Din punct de vedere al compoziției naționale. 90 la sută din membrii partidului sînt români, aproape 8 la sută maghiari, iar 2 la sută germani și de alte naționalități. în unitățile economice și sociale, la orașe și la sate își desfășoară activitatea peste 7 000 de organizații de partid conduse de comitete și circa 60 400 organizații de bază.în perioada dintre cele două congrese, Comitetul Central a organizat numeroase consfătuiri și. schimburi de experiență. Un rol deosebit l-a avut Conferința Națională din anul 1977, care a confirmat, prin importanța hotărîrilor adoptate, valoarea experienței partidului nostru de a organiza conferințe între congrese.înfăptuirea Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea impune ridicarea la un nivel tot mai înalt a activității politice și organizatorice a partidului nostru, a tuturor organelor și organizațiilor sale. Partidul trebuie să dea răspuns și să soluționeze problemele noi, deosebit de complexe ale dezvoltării țării, contradicțiile ce apar în acest proces de o extraordinară complexitate, asigurînd conducerea unitară și progresul armonios al tuturor domeniilor de activitate.Realitatea, viața arată că procesul de transformare revoluționară a societății nu se încheie odată cu instaurarea puterii politice a clasei muncitoare, cu înfăptuirea socialismului, că transformările revoluționare, legile dialecticii materialiste, contradicțiile dintre vechi și nou, trecerea de la cantitate la o nouă calitate continuă să constituie factorul activ, dinamizator al progresului multilateral al țării, al edificării orînduirii comuniste. Iată de ce organele și organizațiile de partid, comuniștii, întregul nostru partid trebuie să acționeze cu combativitate și hotărîre împotriva oricăror tendințe de automulțumire și autoliniștire care apar ca urmare a marilor realizări obținute in construcția socialismului. Trebuie să fim conștiențl că mai avem încă destul de multe de făcut pentru a asigura poporului nostru nivelul de viață și civilizație pe care și-l dorește și pe care-1 merită. Iată de ce trebuie să menținem și să accentuăm permanent elanul revoluționar al poporului, hotă- rîrea sa de a înfăptui neabătut măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României. (Aplauze puternice, prelungite).Cînd vorbim de rolul partidului în conducerea societății trebuie să pornim de la activitatea practică a fiecărei organizații, a fiecărui comunist. In această privință trebuie să spunem că, pe lingă rezultatele bune, în activitatea organelor și organizațiilor noastre de partid s-au manifestat și o serie de lipsuri și deficiențe. Nu întotdeauna și nu peste tot se reușește cuprinderea și soluționarea ia timp a tuturor lăturilor activității, justa repartizare a forțelor, exercitarea unui control permanent și exigent, asigurarea îndrumării și sprijinului corespunzător. Despre lipsurile muncii organelor și organizațiilor de partid, la toate nivelurile.Ș •

publicații de tot felul. Naționalitățile conlocuitoare participă activ la viața politica, la activitatea de conducere a societății, în organele partidului, în Marea Adunare Națională, în organismele centrale de stat, în consiliile populare, la toate nivelurile. Un rol important în acest sens îl au consiliile oamenilor muncii maghiare, germane și ale altor naționalități. Partidul nostru consideră rezolvarea problemei naționale, lichidarea oricărei inegalități și discriminări de ordin național' și asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii o pafte integrantă, organică,; a întregii politici de construcție socialistă și comunistă.în conformitate cu înaltele sale idealuri umaniste, partidul va combate cu tărie propaganda 

am vorbit pe larg recent, Ia consfătuirea cU activul de la Comitetul Central și de aceea nu voi insista acum asupra lor. Ceea ce se impune este adoptarea unor măsuri hotărîte pentru lichidarea tuturor manifestărilor negative, pentru ridicarea întregii munci de partid la un nivel și mai înalt, corespunzător noii etape de dezvoltare.în acest sens, organele și organizațiile partidului trebuie să acționeze cu hotărîre pentru a-și îmbunătăți stilul și metodele de muncă, mani- festîndu-se pretutindeni ca forța dinamică, de avangardă a maselor de oameni ai muncii, mili- tînd neobosit împotriva a tot ce este vechi și perimat, pentru promovarea fermă a noului în toate domeniile, pentru afirmarea largă și generalizarea experienței, gîndirii și practicii înaintate- Organizațiile de partid trebuie să acționeze neabătut pentru mobilizarea și mai puternică a oamenilor muncii în vederea lichidării deficiențelor și neajunsurilor, a stărilor de lucruri negative, pentru depășirea greutăților și soluționarea problemelor complexe pe care le ridică înaintarea țării pe calea socialismului.O importanță hotărîtoare în ridicarea rolului conducător al partidului are activitatea organizatorică. Organizarea muncii pentru realizarea hotărîrilor, îndrumarea competentă și controlul la fața locului, repartizarea corespunzătoare a forțelor de care dispunem constituie factorii decisivi de care depinde înfăptuirea programelor și a măsurilor adoptate. Este cunoscut că oricît de justă ar fi linia politică, oricît de bune ar fi hotărîrile, fără o activitate organizatorică intensă, concretă, ele rămîn simple documente. Iată de ce organele și organizațiile de partid — începînd cu cele din unitățile economico-sociale și pînă la organele centrale — trebuie să acorde o atenție sporită activității organizatorice, practice, de înfăptuire în viață a legilor și hotărîrilor adoptate.Trebuie făcut totul, în continuare, la toate nivelurile activității, pentru aplicarea fermă a principiului centralismului democratic — care stă la baza organizării întregului nostru partid — și care presupune îmbinarea armonioasă a participării largi a organizațiilor și a »membrilor de partid la dezbaterea și elaborarea hotărîrilor, cu răspunderea și disciplina în înfăptuirea în viață a deciziilor adoptate,O importanță deosebită pentru întărirea muncii de partid are dezvoltarea spiritului critic și autocritic — expresie a democratismului vieții partidului, a legăturii sale cu masele, condiție hotărîtoare pentru lichidarea lipsurilor și perfecționarea continuă a activității. Dezvăluirea și criticarea lipsurilor ajută pe fiecare activist, pe fiecare comunist, pe fiecare om al muncii să-și concentreze energiile și capacitatea pentru a răspunde cît mai bine exigențelor tot mai înalte pe care le pune în fața noastră opera de uriașă complexitate pe care o înfăptuim.Un accent mai mare va trebui să punem în perioada care urmează pe întărirea democrației de partid, pe consultarea și dezbaterea tot mai largă cu comuniștii, cu activul de partid a problemelor din fiecare sector de activitate. Numai astfel vom avea garanția adoptării unor decizii juste, responsabile, precum și garanția îndeplinirii lor. Dezbaterea largă a documentelor celui de-al XII- lea Congres în cadrul adunărilor generale de partid, în conferințele orășenești, municipale și județene de partid, practic cu toți comuniștii, precum și desemnarea candidaților pentru organele conducătoare la nivel central în acest cadru constituie o vie expresie a democratismului existent în partidul nostru, un factor important al întăririi unității și coeziunii sale.O conducere corespunzătoare impune, de asemenea, funcționarea în cele mai bune condiții a organelor colective de partid și de stat, îmbinată în mod dialectic cu o creștere corespunzătoare a răspunderii fiecărui activist, ,a tuturor comuniștilor pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate.Este necesar să se acționeze neabătut pentru întărirea ordinii și disciplinei la toate nivelurile, ca o cerință primordială a desfășurării cu succes a întregii activități, a întăririi forței și unității partidului. (Aplauze puternice).Așa cum am mai arătat, din punct de vedere numeric partidul nostru are o situație foarte bună. Va trebui să ne preocupăm în continuare de creșterea numărului femeilor în partid, corespunzător rolului important pe care îl au în societatea noastră. Paralel cu atenția pe care o vom acorda creșterii in continuare a rîndurilor partidului, trebuie concentrată atenția spre îmbunătățirea continuă a calității membrilor săi. înaltul titlu de comunist să fie acordat numai acelora care dovedesc că știu să lupte pentru înfăptuirea politicii partidului, care manifestă spirit revoluționar în întreaga lor activitate. Fiecare comunist trebuie să reprezinte un înalt exemplu de devotament și dăruite revoluționară în lupta și munca pentru construcția socialismului, punînd pe primul plan interesele generale ale societății, ale poporului, cauza partidului, a propășirii patriei. (Aplauze puternice, prelungite). în muncă, în viață, în societate și familie, in toate împrejurările, comunistul trebuie să aibă o atitudine înaintată, să fie un model de principialitate, autoexigență și responsabilitate. Calitatea de membru al partidului nu conferă drepturi in plus, ci, dimpotrivă, presupune îndatoriri sporite, răspundere și devotament nemărginit pentru înfăptuirea politicii partidului, 

afară, denaturarea realităților din țara noastră, încercările de dezorientare a oamenilor muncii de alte naționalități. Interesele supreme ale celor ce muncesc, aspirațiile lor de progres, bunăstare și fericire se pot împlini numai printr-un efort unit pentru înălțarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice).Și în viitor partidul nostru va acționa neabătut în vederea asigurării deplinei egalități în drepturi, în toate domeniile, a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, pentru întărirea continuă a unității și colaborării lor în munca și lupta pentru făurirea socialismului și comunismului pe pămîntul patriei comune — România. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).

pentru binele poporului șî progresul României. (Vii și puternice aplauze).Doresc să subliniez și cu acest prilej că rezultatele minunate pe care le-am obținut și le obținem în toate sectoarele sînt indisolubil legate de felul în care cadrele de partid și de stat, activul nostru își’ desfășoară activitatea. în perioada de la Congresul al XI-lea s-a desfășurat o intensă activitate și s-au obținut rezultate însemnate in selecționarea, recrutarea, pregătirea și promovarea cadrelor. Aproape 43 000 de activiști au absolvit școli de partid de diferite .grade. S-a acordat o mai mare atenție promovării femeilor și tineretului. Cu toate acestea, trebuie să arătăm că în acest domeniu există și o serie de lipsuri și deficiențe. Nu întotdeauna organele și organizațiile de partid acordă atenția cuvenită cunoașterii îndeaproape a oamenilor, folosirii lor pe măsura capacității și pregătirii pe care o au. Este necesar să acordăm în continuare o atenție deosebită promovării cadrelor provenite dii> rîndul clasei muncitoare, avînd în vedere că ea constituie astăzi
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ACTIVITATEA IDEOLOGICĂ Șl POLITICO-EDUCATIVĂ
PENTRU FORMAREA OMULUI NOU, CU 0 ÎNALTĂ
CONȘTIINȚĂ SOCIALISTĂ, PENTRU EDUCAREA 

PATRIOTICĂ Șl REVOLUȚIONARĂ 
A MASELOR LARGI, PENTRU AFIRMAREA PLENARĂ 

ÎN SOCIETATEA NOASTRĂ A PRINCIPIILOR
ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE

Stimați tovarăși,în perioada dintre cele două congrese, Comitetul Central, întregul partid au desfășurat o intensă activitate ideologică și politico-educativă pentru formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, pentru afirmarea hotărită în viață a principiilor eticii și echității socialiste. Astfel, s-a lărgit și s-a organizat mai bine învățămîntul de partid, precum și învățămîntul politic de masă, la Care iau parte peste 6 200 000 membri de partid, ai organizațiilor sindicale, de tineret și femei, alte categorii de oameni ai muncii. A fost amplificată, de asemenea, dezbaterea problemelor ideologice și politice, editarea cărții social-politice. O activitate susținută au desfășurat presa și radioteleviziu- nea. celelalte mijloace de informare în masă. S-a intensificat munca politică desfășurată de organele și organizațiile de partid, de organizațiile de masă și obștești.O importanță deosebită a avut Congresul educației politice și al culturii socialiste, care a adoptat un amplu program de măsuri pentru impulsionarea activității de educație politică a maselor. Merită, de asemenea, să subliniem rolul important pe care îl are Festivalul național „Cîntarea Româ- niei“ în impulsionarea activității educative, in făurirea culturii noi, în întreaga viață spirituală a societății. Festivalul a pus cu putere în evidență geniul creator al poporului nostru, care întotdeauna a fost adevăratul purtător al celor mai înalte năzuințe sociale și spirituale, creatorul culturii înaintate, făuritorul' civilizației materiale și spirituale în România. (Aplauze puternice). Este ilustrativ faptul că la ultima etapă a festivalului au participat peste 120 000 de formații cultural- artistice și aproape două milioane și jumătate de artiști și creatori — dovadă elocventă a condițiilor create de societatea noastră pentru manifestarea largă a maselor în viața spirituală a țării.Putem deci afirma că și în acest domeniu avem o serie de rezultate pozitive. Acestea se reflectă în primul rînd în ridicarea conștiinței oamenilor muncii, în felul în care comuniștii, activul de partid își îndeplinesc îndatoririle, în avîntul și spi- 

forța cea mai numeroasă a națiunii noastre. în același timp, trebuie să acționăm pentru recrutarea și creșterea cadrelor din rîndul țărănimii, al intelectualității, asigUrînd participarea lor activă în toate organele de partid șide stat. O atenție mai mare va trebui acordată promovării femeilor în munci de răspundere în toate domeniile. De asemenea, este necesar să se acorde o atenție deosebită îmbinării armonioase a activității cadrelor mai în vîrstă, care au mai multă experiență, cu elanul și entuziasmul cadrelor tinere, păstrînd un raport rațional și o structură corespunzătoare, asigurînd o permanentă împrospătare a partidului, pentru a-și putea îndeplini in cele mai bune condiții atribuțiile ce-i revin. Trebuie să aplicăm, de asemenea, cu fermitate în viață hotărîrile privind rotația cadrelor, trecerea de la o muncă la alta pentru îmbogățirea experienței și lărgirea orizontului acestora, pentru întărirea spiritului novator, revoluționar al întregului activ de partid, al partidului însuși. (Vii aplauze).După cum se știe, anul viitor va începe preschimbarea carnetelor de partid. Această acțiune este impusă de necesitatea înlocuirii carnetelor expirate, dar ea trebuie să devină și un important eveniment politic, prilejuind analiza activității comuniștilor, întărirea răspunderii lor partinice, a combativității și spiritului revoluționar al întregului nostru partid.Toate organele și organizațiile de partid au îndatorirea de a face totul pentru lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea activității în toate domeniile, pentru ridicarea continuă a rolului politic conducător al partidului în întreaga viață economico-socială, aceasta constituind chezășia îndeplinirii cu succes a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al XII-lea al partidului. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu reales, la al XII-lea Congres !“).
Dragi tovarăși,în Unirea eforturilor oamenilor muncii pentru transpunerea în viață a Programului partidului, în desfășurarea activității de educație socialistă și comunistă a maselor și soluționarea problemelor de muncă și de viață ale oamenilor, în dezvoltarea generală a societății răspunderi importante revin organizațiilor de masă și obștești.Sindicatele, cea mai largă organizație a clasei muncitoare, clasa conducătoare a societății, care cuprind peste 7 000 000 de membri, aduc o contribuție importantă la mobilizarea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — în calitate de proprietari, producători și beneficiari — la înfăptuirea prevederilor planului cincinal. Ele sînt chefnate să-și intensifice activitatea, participind într-o măsură tot mai mare la. elaborarea legilor și măsurilor privind dezvoltarea economico-socială a țării, Ia soluționarea problemelor de viață și muncă ale oamenilor, la înfăptuirea politicii partidului de ridicare generală a nivelului de trai, material și spiritual al poporului. O sarcină importantă a sindicatelor este ridicarea rolului și eficienței adunărilor generale ale oamenilor muncii. Avem convingerea că sindicatele își vor îndeplini în condiții tot mai bune atribuțiile, aducînd o contribuție însemnată la realizarea hotărîrilor Congresului ;al XII-lea, la dezvoltarea patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Un aport de cea mai mare importanță la progresul multilateral al țării aduc milioanele de femei — peste jumătate din populația țării — care reprezintă o puternică forță socială a orînduirii noastre. Partidul dă o înaltă apreciere spiritului de abnegație al femeilor, contribuției lor la realizarea sarcinilor din domeniul producției materiale și al vieții spirituale, la educarea tinerei generații,

ritul de abnegație cu care oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — înfăptuiesc politica internă și externă a partidului și statului. Putem spune cu mindrie' că în România, socialistă se ridică un om nou, profund devotat idealurilor socialismului și comunismului, înarmat cu noile cuceriri ale cunoașterii, cu ideologia revoluționară, științifică a partidului nostru 1 (Aplauze puternice, prelungite).Subliniind realizările obținute, nu putem trece cu vederea lipsurile și deficiențele existente în propaganda de partid, în munca ideologică, politică și culturală. Încă nu în suficientă măsură a- ceastă activitate este legată de înfăptuirea în practică a planurilor de dezvoltare economico- socială, de realitățile concrete din fiecare localitate și unitate socialistă. învățămîntul de partid nu asigură în suficientă măsură înarmarea comuniștilor, a cadrelor cu principiile de bază ale ideologiei științifice a partidului nostru, nu îi ajută, în mod corespunzător, să aplice aceste principii în activitatea concretă din domeniul în care lucrează. în munca de propagandă se mai manifestă destule tendințe de formalism și superficialitate care diminuează rolul și eficiența acesteia în mobilizarea și educația maselor. De asemenea, presa, radioteleviziunea nu redau încă în toată amploarea ei realitatea concretă a vieții economice, sociale, politice și culturale din societatea noastră, marile transformări revoluționare ce se petrec in România. Lipsuri serioase se manifestă, de asemenea, în domeniul științelor sociale, în aprofundarea gîndirii social-politice originale a partidului nostru. în general, se poate spune că se menține încă o evidentă răminere in urmă a activității ideologice și politico-educative față de dezvoltarea generală a societății. De aceea, sarcina centrală a partidului pentru perioada următoare este ridicarea întregii propagande la nivelul marilor realizări obținute în opera de construcție socialistă, transformarea într-o măsură și mai mare a ideologiei noastre revoluționare, a muncii educative într-o puternică forță de mobilizare și dinamizare a energiilor creatoare ale întregului nostru popor.

la conducerea întregii societăți. în viitor, organele și organizațiile de partid și de stat trebuie să- acorde o atenție și mai mare promovării femeilor în toate sferele activității sociale, în munci de conducere la toate nivelurile — pe măsura ponderii și rolului lor în viața societății noastre. Am convingerea că, răspunzînd încrederii pe care le-o acordă partidul, angajîndu-se plenar in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al partidului, masele largi de femei își vor pune tot mai puternic în valoare energia, talentul, spiritul gospodăresc, aducînd o contribuție de prim ordin la mersul înainte al construcției socialiste și comuniste în România. (Vii și îndelungi aplauze).Partidul nostru acordă, de asemenea; o înaltă prețuire tineretului — Viitorul națiunii noastre socialiste — care aduce o importantă contribuție la opera de edificare a socialismului. Urmînd cu entuziâSm și dăruire politica partidului, tineretul, organizația sa revoluționară — Uniunea Tineretului Comunist — au fost și sînt prezente pe întregul front al construcției socialiste, participind în fabrici și uzine, pe ogoare, pe marile șantiere, la înfăptuirea obiectivelor cincinalului. Sînt convins că și în viitor Uniunea Tineretului Comunist, organizațiile studențești și de pionieri vor desfășura o și mai intensă activitate pentru mobilizarea tinerilor la înfăptuirea operei de construcție socialistă, pentru educarea lor în spiritul dragostei de patrie și partid, al tradițiilor glorioase și cuceririlor revoluționare ale poporului român. Adresez generației tinere îndemnul de a învăța și a se pregăti tot mai temeinic pentru muncă și viață, de a-și însuși cele mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii, concepția revoluționară despre lume, pentru a putea duce mal departe făclia progresului, socialismului și comunismului în România. (Vii și îndelungate aplauze).De asemenea, și celelalte organizații obștești, uniunile cooperatiste, uniunile de creație, asociațiile profesionale desfășoară o largă activitate de organizare, educare și mobilizare a membrilor lor la înfăptuirea politicii partidului. O contribuție tot mai activă aduc, de asemenea, asociațiile sportive, care au un rol de seamă în organizarea și desfășurarea activității sportive de masă, a „Daciadei“.O importanță deosebită are în societatea noastră Frontul Unității Socialiste — organism politic reprezentativ, care exprimă unitatea de voință și acțiune a tuturor claselor și categoriilor sociale, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor. Ținînd seama de dezvoltarea continuă a democrației socialiste, care presupune perfecționarea neîntreruptă a cadrului de participare a maselor la conducerea vieții economico-sociale, au fost adoptate recent măsurile de constituire a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, în care se pot organiza ca membri ai Frontului Unității Socialiste oameni ai muncii ce nu sînt membri ai Partidului Comunist Român. Adoptarea acestor măsuri, corespunzătoare noii etape istorice în care se află România, vă duce la îmbunătățirea activității Frontului Unității Socialiste, la creșterea rolului său în unirea, sub conducerea partidului, a tuturor forțelor națiunii noastre, la întărirea orînduirii socialiste, a independenței și suveranității patriei. (Aplauze puternice, prelungite).Fără îndoială că hotărîrile Congresului al XII-lea vor duce la creșterea și mai puternică a rolului conducător al partidului în societate, la dezvoltarea continuă a democrației socialiste, la întărirea legăturii partidului cu masele, aceasta constituind chezășia victoriei construcției socialiste și comuniste în România, a ridicării bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).

Partidul nostru, organele și organizațiile sale dispun de capacitatea de a înlătura neajunsurile existente, de a îmbunătăți activitatea politico- ideologică, corespunzător sarcinilor etapei actuale a dezvoltării societății. Trebuie realizată o nouă calitate în organizarea și conducerea muncii politico-educative, în pregătirea ideologica a comuniștilor, a maselor populare, în explicarea și înțelegerea tendințelor și sensului dezvoltării economico-sociale, a profundelor transformări revoluționare care au loc în țara noastră și în întreaga lume.Este necesar să pornim permanent de la faptul că întreaga dezvoltare a lumii este rezultatul evoluției dialectice neîntrerupte a naturii și universului, precum și rezultatul muncii omului, al lărgirii orizontului său de cunoaștere. Prin muncă și -gîndire, omul s-a format pe sine și s-a auto- perfecționat mereu, transformind totodată natura și societatea. Conform acestei viziuni revoluționare, realității însăși, nu există fenomene ce nu pot fi cunoscute, ci numai care nu au fost încă cunoscute, dar pot și vor fi cunoscute prin munca și gîndirea omului, aceasta asigurînd totodată transformarea înnoitoare a naturii și societății, progresul și dezvoltarea civilizației umane. (Aplauze puternice).O cerință obiectivă a înaintării spre comunism este aprofundarea teoretică a problemelor dezvoltării orînduirii noastre, prefigurarea evoluției în perspectivă a societății socialiste. In acest scop, se impune o preocupare mult mai mare pentru studierea temeinică a schimbărilor ce au loc în domeniul forțelor de producție și al relațiilor sociale, in fizionomia și structura claselor sociale, in raporturile dintre ele, în viața statului. Trebuie, de asemenea, să se aprofundeze mai mult în lucrări teoretice fenomenele care au loc în lume, contradicțiile internaționale și modificările in raportul cTe forțe pe plan mondial. La baza întregii activități ideologice trebuie să stea materialismul dialectic și istoric, socialismul științific, Programul partidului — Carta noastră funda-(Continuare in pag. a VIII-a)
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(Urmare din pag. a Vil-a)mentală ideologică, teoretică și politică, expresia marxism-leninismului creator în România. (Aplauze puternice). Să facem ca teoria noastră revoluționară să constituie flacăra vie ce luminează permanent activitatea partidului, a comuniștilor, a întregului popor în uriașa operă de edificare a societății comuniste. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).Propaganda, învățămîntul de partid, munca po- litico-educativă trebuie să acționeze perseverent pentru ridicarea conștiinței socialiste și creșterea combativității și răspunderii revoluționare a membrilor partidului, a maselor largi ale celor ce muncesc. Un obiectiv de cea mai mare importanță al propagandei noastre este dezvoltarea spiritului patriotic al oamenilor muncii, a devotamentului față de partid, față de patrie, față de cauza socialismului, a hotărîrii lor de a-și pune întreaga energie și forță creatoare în slujba înfloririi continue a României socialiste. în acest scop, este necesar să fie puse mai puternic în evidență realitățile noi ale societății noastre, grandioasele succese obținute într-un timp istoric atît de scurt în transformarea revoluționară a țării, în schimbarea întregului mod de viață al poporului nostru. Trebuie înfățișată în adevărata ei lumină justețea politicii partidului nostru, umanismul nou, revoluționar al orînduirii pe care o edificăm, în centrul căreia se află omul, demnitatea, bunăstarea și fericirea lui. Propaganda noastră trebuie să manifeste mult mai multă combativitate față de activitatea de ponegrire a României socialiste desfășurată de cercurile reacționare de peste hotare. Trebuie să se dea o ripostă hotărîtă celor ce neagă victoriile istorice obținute de poporul nostru, progresul României — realități evidente pentru toată lumea — celor ce pun sub semnul întrebării însăși esența socialismului, în general trebuie combătute mai susținut încercările forțelor reacționare de a pune la îndoială capacitatea orînduirii socialiste — dovedită în practică — de a soluționa marile probleme ale dezvoltării sociale în epoca noastră, îndemnul la întoarcerea spre epoci și orînduiri perimate, condamnate de istorie.Se impune, de asemenea, să sporească combativitatea propagandei, a tuturor mijloacelor politico-educative împotriva mentalităților și concepțiilor înapoiate ce se mai manifestă în societatea noastră, a tendințelor de parazitism social și căpătuială, a oricăror influențe ideologice și morale străine, pentru așezarea fermă a întregii vieți sociale pe principiile eticii și echității socialiste, pentru dezvoltarea relațiilor umane noi, de respect, stimă și întrajutorare între oameni, caracteristice societății socialiste și comuniste. (Aplauze puternice).O sarcină de primă importanță o constituie formarea concepției științifice despre materie, univers și societate a comuniștilor, a maselor largi de oameni ai muncii. Persistența unor concepții mistice, retrograde în gîndirea unor oameni fri- nează afirmarea lor plenară în viața societății. Este un anacronism ca în epoca marilor cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, a cunoașterii, cînd poporul se afirmă ca un creator conștient al tuturor valorilor materiale și spirituale, să existe oameni, chiar membri de partid, care mai cred

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA A PARTIDULUI 
Șl STATULUI NOSTRU ÎN PERIOADA 

DE LA ULTIMUL CONGRES, OBIECTIVELE 
Șl LINIILE DIRECTOARE ALE POLITICII VIITOARE 

A ROMÂNIEI PE PLAN MONDIAL
1. întreaga evoluție a vieții politice 

internaționale, procesele și tendințele noi 
ce se manifestă pe plan mondial confirmă 
realismul și justețea aprecierilor partidului 

nostru, a orientărilor politicii externe 
a României

Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea al partidului, în viața internațională s-au produs profunde mutații în raportul de forțe. Pe baza analizei materialist-dialectice și istorice a dezvoltării sociale se poate spune că în viața internațională s-au conturat tot mai puternic două tendințe diametral opuse. Pe de o parte, s-a manifestat tendința spre menținerea sferelor de influență și dominație, spre o nouă reîmpărțire a acestora, iar, pe de altă parte, tendința de a se pune capăt politicii imperialiste de forță și dictat, a sferelor de influență, de a se asigura afirmarea independentă a tuturor națiunilor lumii, destinderea și pacea.A continuat, de asemenea, să se amplifice criza economică, petrolieră și financiară și, pe această bază, criza socială și politică a lumii capitaliste, s-au intensificat și s-au ivit noi contradicții între diferite state și grupări de state, ceea ce a dus la agravarea conflictelor existente și la apariția altora noi în diferite zone ale lumii, la momente de încordare și la accentuarea instabilității în viața internațională.Ca rezultat al adîncirii crizei economice și sociale, are loc o diminuare a ratei investițiilor productive, a alocărilor de fonduri pentru dezvoltarea agriculturii, paralel cu creșterea în ritm înalt a cheltuielilor militare. în multe state, creșterea venitului național este mai mică decît procentul sporirii anuale a cheltuielilor pentru înarmare. Ca rezultat al inflației, are loc o înrăutățire a condițiilor de viață a maselor de oameni ai muncii, crește tot mai mult șomajul, în timp ce veniturile monopolurilor și societăților supranaționale înregistrează o evoluție mereu ascendentă. Este concludent că în discuțiile și pronosticurile despre situația deceniului al nouălea, chiar și cei mai optimiști economiști privesc cu pesimism perspectiva depășirii actualei crize economice.Trebuie spus deschis că sporirea în proporții uriașe a cheltuielilor militare constituie una din cauzele cele mai importante ale amplificării crizei economice. Realitatea, viața demonstrează că nu se va mai putea continua mult timp situația în care cheltuielile militare depășesc creșterea veniturilor naționale. Deja în momentul de față se 

în forțe supranaturale. Activitatea politico-educa- tivă trebuie să ducă la formarea omului nou, cu un larg orizont de cunoaștere a legităților dezvoltării lumii, a cuceririlor culturii și științei moderne, militant activ pentru transformarea revoluționară a lumii, pentru idealurile nobile ale comunismului.în această concepție se impun orientate și manifestările politico-culturale ce au loc în cadrul Festivalului „Cîntarea României" și care nu ' trebuie să se rezume numai lă serbări și concursuri folclorice, la divertisment artistic, ci trebuie să contribuie la intensificarea muncii politice și educative de masă, împletind organic activitatea artistică, tehnico-științifică și interpretativă cu munca creatoare în producție pentru realizarea marilor obiective ale dezvoltării patriei.Un rol important revine în acest sens Consiliului Culturii; și Educației Socialiste, care trebuie vsă adopte un stil de muncă mai militant, revoluționar, asigurînd ca minunatele condiții create de societatea noastră activității cultural-educative să fie puse în întregime în valoare pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a poporului.
Stimați tovarăși,Partidul nostru dă o înaltă prețuire realizărilor obțjnute în formarea culturii noi, socialiste. Subliniez cu satisfacție că în această perioadă au apărut numeroase lucrări literare și de artă de certă valoare educativă și artistică, ce îmbogățesc patrimoniul cultural al țării noastre.Cu toate realizările, avem încă mult de făcut pentru a da strălucirea cuvenită literaturii și artelor, pentru a crea opere demne de marea epopee constructivă pe care o înfăptuiește poporul nostru. In acești ani au apărut și destule lucrări literare și artistice nesemnificative, ce nu se ridică la înălțimea posibilităților creatorilor și a cerințelor societății. Oamenii muncii așteaptă o creație artistică bogată, de o mare diversitate de genuri și stiluri, cu adevărat revoluționară, pătrunsă de spiritul înnoitor al socialismului, care să militeze cu pasiune pentru perfecționarea societății și omului. Iată de ce este necesar ca membrii de partid, toți cei ce lucrează pe acest important front al construirii socialismului să-și pună întreaga forță creatoare, tot talentul în slujba ridicării literaturii și artei pe o treaptă nouă, superioară. O importanță hotărîtoare are în această privință prezența permanentă a scriitorilor și artiștilor în clocotul vieții și muncii constructive, acolo unde se făuresc marile valori ale progresului uman. Munca este uriașul laborator în care se plămădesc personalitățile cu adevărat proeminente, se afirmă talentele autentice, se nasc geniile, se făuresc capodoperele — atît pe planul creației materiale, cît și al culturii. Inspirîndu-se din impresionantul tablou pe care îl oferă marea ctitorie socialistă a poporului și participînd ei înșiși la munca eroică pentru zidirea noii orînduiri, scriitorii și artiștii vor putea dura opere nemuritoare, mărturii emoționante ale celei mai grandioase epoci din istoria României.Literatura este chemată să reliefeze convingător noua condiție umană din societatea noastră, idealurile, frămîntările și aspirațiile omului nou, universul său spiritual tot mai bogat, virtuțile și
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poate spune că în multe state, ținînd cont și de rata inflației, nu se realizează nici o creștere a nivelului economie, dimpotrivă, asistăm chiar la o reducere a acestuia. Astfel, se adîncesc tot mai mult decalajele dintre state, se agravează sărăcia și mizeria a sute și sute de milioane de oameni din diferite zone și țări ale lumii.Este evident pentru oricine judecă rațional că singura cale de ieșire din marile dificultăți ale crizei economice mondiale este promovarea fermă a unei politici economice bazate pe schimbarea radicală a raportului dintre cheltuielile pentru dezvoltare și cele pentru înarmare, pe orientarea folosirii preponderente a venitului național în scopul accelerării progresului economico-social al popoarelor, al creșterii nivelului lor de viață material și spiritual. (Vii aplauze). Aceasta este o cerință obiectivă a asigurării mersului înainte al civilizației umane, a soluționării gravelor probleme economice și sociale care confruntă lumea contemporană.în anii din urmă asistăm, totodată, la intensificarea luptei maselor populare, a forțelor progresiste împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, la realizarea de noi succese în mișcarea de eliberare națională, în apărarea și consolidarea independenței popoarelor. O înrîurire deosebit de pozitivă asupra cursului vieții internaționale exercită țările socialiste, precum și tinerele state independente, țările în curs de dezvoltare care au pășit pe calea afirmării economice și social-poli-tice de sine stătătoare. Noi și noi popoare se pronunță pentru trecerea la organizarea societății pe baze socialiste, ca singur mod de lichidare a exploatării și asupririi, de înfăptuire a aspirațiilor de libertate și bunăstare, de dreptate socială și națională. Aceasta demonstrează forța ideilor socialismului, creșterea influenței și prestigiului socialismului pe plan mondial. (Aplauze puternice, prelungite).Din studierea aprofundată a faptelor și realităților în continuă dezvoltare și schimbare se poate trage concluzia că lupta dintre cele două tendințe diametral opuse din viața internațională va caracteriza în continuare situația politică pe arena mondială. Se poate spune că tendințele actuale de consolidare și împărțire a zonelor de influență vor continua să persiste, chiar să se amplifice. 

trăsăturile sale morale înaintate, să militeze pentru triumful noului, al idealurilor de dreptate și libertate socială ! Biciuind stările de lucruri negative și concepțiile înapoiate, literatura trebuie să dezvolte încrederea omului în forțele sale și în nobilele idealuri revoluționare, punînd în evidență superioritatea orînduirii socialiste. Avem, de asemenea, nevoie de creații muzicale pătrunse de optimism, care să exprime elanul constructiv al poporului, să constituie un imbold în lupta pentru cauza socialismului. Așteptăm tot mai multe lucrări plastice de toate genurile, care să redea frumusețile patriei, frumusețea chipului ei nou, ca și figura luminoasă a omului de azi. Așteptăm, de asemenea, lucrări mai multe și tot mai valoroase pe tărîmul teatrului și cinematografiei, care să îmbogățească continuu viața spirituală a societății noastre.De la tribuna Congresului adresez oamenilor de litere, compozitorilor și plasticienilor, creatorilor din teatru și cinematografie, tuturor oamenilor de artă chemarea de a da țării tot mai multe lucrări pătrunse de umanismul revoluționar al societății noastre, care prin mesajul și valoarea lor artistică să contribuie la înnobilarea ființei umane, să cultive spiritul patriotic, devotamentul față de patrie, de cauza socialismului, a fericirii întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar ca organizațiile de partid din instituțiile de artă și cultură, uniunile de creație, Consiliul Culturii și Educației Socialiste să exercite un rol mai activ în orientarea și îndrumarea creației artistice, în promovarea fermă în sfera culturii a concepției filozofice materialist-dialectice și istorice despre lume și viață.Sarcini și răspunderi tot mai mari revin în perioada următoare presei și radioteleviziunii, chemate să pună în centrul preocupărilor lor problemele de bază ale dezvoltării societății noastre, obiectivele esențiale ale Programului partidului, ale hotărîrilor Congresului al XII-lea. Presa și radioteleviziunea trebuie să manifeste cea mai mare fermitate în promovarea noului în toate domeniile de activitate, a experienței înaintate a constructorilor socialismului, a concepției noastre despre lume și viață. Dovedind în toate împrejurările o înaltă principialitate comunistă, presa trebuie să se situeze pe poziții ferme față de stările de lucruri și fenomenele negative, față de concepțiile perimate, retrograde, față de tot ce frînea- ză mersul înainte al societății noastre. Organele de presă, radioteleviziunea trebuie să-și sporească rolul în educația socialistă a maselor, în dezvoltarea spiritului patriotic și a elanului revoluționar al celor ce muncesc, în formarea gîndirii noi, in aplicarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste. Ele trebuie să devină tot mai mult o puternică tribună a democrației noastre socialiste, a participării maselor la dezbaterea politicii partidului, la conducerea societății.Doresc să-mi exprim convingerea că membrii partidului nostru, toți cei ce activează în domeniul propagandei, al educației politice, al vieții cultu- ral-artistice vor face totul pentru a fi lâ înălțimea sarcinilor trasate de Congresul al XII-lea, adycînd o contribuție sporită la transformarea revoluționară a omului și societății, la făurirea socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice, prelungite).

Este cunoscut că în tdtima vreme s-au înmulțit declarațiile unor cercuri conducătoare din diferite state cu privire la pregătirile militare pentru menținerea sau consolidarea influenței lor în anumite părți ale lumii. Viața demonstrează că pentru exercitarea politicii de dominație și asuprire se folosește atît calea economică, cît și cea militară. Fără îndoială că ambele constituie un pericol pentru cauza independenței și păcii și trebuie respinse cu fermitate de către toate popoarele. în momentul de față însă, pericolul principal îl reprezintă calea militară — și împotriva acesteia trebuie îndreptate toate forțele, pentru a se asigura independența națiunilor, promovarea unor relații noi între state, pe baza deplinei egalități în drepturi, împiedicarea agravării situației internaționale, a izbucnirii de noi războaie, inclusiv a unui nou război mondial, pentru asigurarea păcii. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Deși situația politică internațională este destul de complexă și se caracterizează prin contradicții puternice, se poate afirma cu deplină răspundere că există forțe care — acționînd unite — pot împiedica războiul, pot asigura o politică de independență și destindere, o pace trainică în lume.In perioada care a trecut de la congresul precedent s-au realizat pași de importanță deosebită în politica de destindere și pace. Merită menționată în acest sens Conferința pentru securitate europeană de la Helsinki, eveniment de importanță istorică ce a demonstrat posibilitatea de a se ajunge la acorduri și înțelegeri atunci cînd se pornește de la interesele fiecărui popor, ale progresului și păcii. De asemenea, unele stări de încordare, inclusiv conflicte, care au avut loc în această perioadă, au putut fi depășite și soluționate pe calea tratativelor. Aceasta a demonstrat cu putere faptul că numai și numai prin mijloace pașnice se poate asigura soluționarea problemelor litigioase dintre state, oricît de complexe ar fi ele, orice acțiune militară nefăcînd decît să complice și mai mult relațiile dintre state, raporturile internaționale.Pornind de la aceste realități, concluzia logică ce se poate trage este că trebuie făcut totul pentru a se renunța cu desăvîrșire la politica de forță și dictat în viața internațională, la amestecul în treburile interne ale altor state, la politica sferelor de influență, la hegemonie, că trebuie să se pună capăt cu hotărîre dominației imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, promovîndu-se o politică bazată pe respectul independenței și suveranității naționale, pe colaborare egală, reciproc avantajoasă între state. (Vii aplauze). Instaurarea unei politici internaționale noi, democratice și echitabile, oprirea cursei înarmărilor și orientarea resurselor tuturor popoarelor spre progres economico-social, intensificarea eforturilor pentru destindere, colaborare și pace constituie singura alternativă la agravarea continuă a crizei mondiale, singura cale ce poate deschide o perspectivă luminoasă de pace viitorului omenirii.Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România se angajează să acționeze — ca și pînă acum — cu întreaga forță, împreună cu țările so

cialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate popoarele și forțele progresiste pentru o politică nouă, democratică, pentru soluționarea în interesul progresului și păcii a tuturor
2. 0 politică activă, consecventă de dezvoltare 
a relațiilor de prietenie și colaborare cu țările 
socialiste, cu statele in curs de dezvoltare 
și nealiniate, de intensificare a conlucrării 

cu toate țările lumii, fără deosebire 
de orinduire socială

Stimați tovarăși,Aplicînd consecvent în viață hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, Comitetul Central, guvernul, Republica Socialistă România au desfășurat o largă activitate internațională de dezvoltare a relațiilor de colaborare multilaterală cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Țara noastră a participat activ la lupta dusă Pe plan internațional pentru soluționarea problemelor lumii de azi în interesul tuturor națiunilor, al destinderii și păcii.România întreține raporturi diplomatice și consulare cu 134 de state și relații de colaborare economică cu 140 de țări de pe toate continentele. Se poate spune că țara noastră și-a amplificat, mai mult ca oricînd, colaborarea cu alte state, are prieteni pe toate meridianele, se bucură de un binemeritat prestigiu pe arena mondială, politica sa fiind apreciată și respectată ca o contribuție de seamă la cauza independenței popoarelor, a destinderii și păcii în lume. (Aplauze puternice).Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România au pus și pun neabătut în centrul activității lor dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate statele socialiste, militînd pentru depășirea divergențelor și întărirea solidarității lor. Au avut loc numeroase vizite, întîlniri. și contacte pe linie de partid și de stat, inclusiv la nivelul cel mai înalt, care au contribuit la extinderea conlucrării multilaterale a României cu toate statele socialiste.Situăm la loc de frunte întărirea relațiilor cu țările socialiste vecine — și sîntem ferm hotărîți să facem totul și în viitor pentru extinderea raporturilor de bună vecinătate, colaborare și solidaritate cu acestea. Aș menționa, în acest cadru, importanța deosebită pe care o acordăm relațiilor cu 'marea noastră vecină, Uniunea Sovietică, cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. (Aplauze puternice). Dezvoltăm și vom dezvolta, de asemenea, relațiile cu toate celelalte țări socialiste din Europa. De asemenea, acționăm pentru amplificarea colaborării active cu țările socialiste din Asia și America Latină, întărirea solidarității cu toate aceste țări reprezentînd un factor important al politicii internaționale a României. (A- plauze puternice). România va continua să acționeze cu fermitate pentru dezvoltarea colaborării și perfecționarea activității C.A.E.R. pe baza principiilor de egalitate și avantaj reciproc, în scopul înfloririi tot mai puternice a fiecărei economii naționale. Vom dezvolta, totodată, cooperarea economică cu toate celelalte state socialiste, în interesul accelerării edificării noii orînduiri, pentru binele și prosperitatea popoarelor noastre.De asemenea, o importanță deosebită în politica externă a României au colaborarea cu țările membre ale Tratatului de la Varșovia, conlucrarea militară cu acestea în vederea apărării împotriva unei agresiuni imperialiste, colaborarea activă în scopul promovării politicii de destindere și pace. Consider necesar să afirm și în fața Congresului că România socialistă va acționa cu toată consecvența pentru a-și îndeplini obligațiile asumate. De asemenea, și după desființarea pactelor militare — deci și a Tratatului de la Varșovia — vom duce o politică de colaborare cu vecinii, în scopul apărării împotriva oricăror agresiuni imperialiste, așa cum vom dezvolta continuu conlucrarea cu armatele celorlalte țări socialiste, precum și cu armatele altor țări prietene.Ținînd seama de existența unor divergențe, contradicții și deosebiri de păreri între diferite țări socialiste, Partidul Comunist Român, România socialistă se pronunță cu toată hotărîrea pentru depășirea actualei stări de lucruri, pentru realizarea unității și solidarității țărilor socialiste pe baza principiilor socialismului științific, egalității și respectului reciproc, neamestecului în treburile interne și conlucrării reciproc avantajoase. (Aplauze puternice). Considerăm necesar să se facă totul, de către toate țările socialiste, pentru depășirea contradicțiilor și divergențelor existente, pe calea tratativelor directe între țările interesate. în acest cadru, salutăm începerea convorbirilor sovieto-chineze, cărora le atribuim o însemnătate deosebită, și ne exprimăm speranța că ele vor fi încununate de succes, ducînd la depășirea diferendelor, la întărirea înțelegerii și colaborării în interesul celor două țări și popoare, al cauzei generale a socialismului, destinderii și păcii. De asemenea, considerăm că problemele dintre Republica Populară Chineză și Republica Socialistă Vietnam trebuie soluționate numai pe calea tratativelor, fă- cîndu-se totul pentru evitarea unor noi confruntări militare care ar avea o influență profund negativă asupra intereselor generale ale socialismului, asupra situației internaționale. în general, toate problemele din Indochina trebuie să fie soluționate pe baza tratativelor pașnice, a respectului independenței fiecărui stat, al dreptului fiecărui popor de a-și rezolva problemele de sine stătător, fără amestec din afară. (Aplauze puternice, îndelungate).O importanță deosebită ar avea dacă toate țările socialiste și-ar lua angajamentul de a nu întreprinde nici un fel de acțiuni de natură să agraveze relațiile dintre ele, declarînd în mod solemn Că nu vor recurge, sub nici un motiv și sub nici o formă, la acțiuni militare, la intervenția în treburile interne ale altor state. Interesele_ fiecărei țări socialiste, ale forțelor socialismului în general, cer să se acționeze cu toată hotărîrea în direcția dezvoltării tot mai puternice a solidarității lor, a amplificării colaborării economice, tehnico- științifice, culturale. în actuala situație internațională, țările socialiste au datoria de înaltă răspundere de a demonstra în practică faptul că pot
3. înfăptuirea securității și păcii in Europa - 

un obiectiv de cea mai mare însemnătate 
al politicii noastre externe

Stimați tovarăși,Un obiectiv de cea mai mare însemnătate al politicii noastre externe este înfăptuirea securității și păcii în Europa, continentul de pe care s-au declanșat cele două războaie mondiale și unde există cea mai mare densitate de arme și trupe, precum și cele două blocuri militare opuse.în perioada ce a trecut de la Congresul al XI-lea, în viața continentului nostru s-au petrecut evenimente de o importanță deosebită și, în primul rînd — așa cum am arătat mai înainte — organizarea Conferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare. Din păcate insă s-a făcut prea 

problemelor complexe ala. vieții internaționale. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu, România — stima noastră și mândria !“).

soluționa orice problemă dintre ele pe calea tratativelor, fără a recurge la forță, în spiritul principiilor relațiilor noi, de tip socialist. în condițiile internaționale complexe de astăzi aceasta ar avea o mare însemnătate politică, ar duce la creșterea în întreaga lume a prestigiului țărilor socialiste, la sporirea influenței lor, a socialismului în general. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Propun Congresului să împuternicească noul Comitet Central să acționeze neabătut, în spiritul Programului partidului, în direcția dezvoltării active a conlucrării cu toate țările socialiste, și în primul rînd cu țările socialiste vecine, pentru depășirea divergențelor și întărirea colaborării, solidarității și unității lor.Doresc ca de la înalta tribună a Congresului al XII-lea să asigur partidul și întregul popor că vom face totul pentru înfăptuirea politicii de colaborare cu țările socialiste și partidele comuniste frățești. Asigur, de asemenea, toate țările socialiste și partidele comuniste frățești că vom milita neabătut în direcția unității partidelor ș< statelor socialiste, pentru progresul și prosperitatea tuturor popoarelor care construiesc noua orîn duire, în interesul cauzei generale a socialismulu destinderii și păcii în lume. (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).
Stimați tovarăși,înfăptuind consecvent principiile politicii externe a României, în perioada de la Congresul al XI-lea, partidul și statul nostru au extins puternic relațiile cu. țările în curs de dezvoltare, iar România a devenit membră a „Grupului celor 77“, intensificîndu-și solidaritatea și cooperarea cu i țările din acest grup în lupta pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea . noii ordini economice internaționale. în această perioadă s-au intensificat schimburile de delegații ale României cu aceste țări, inclusiv la niVel înalt, s-au realizat importante acorduri privind colaborarea pe plan politic, economic, cultural și tehnico-științific, precum și conlucrarea pe arena internațională. Situăm raporturile cu aceste țări în contextul politicii noastre generale, antiimperialiste și anticolonialiste, de afirmare liberă, independentă și prosperă a’ fiecărui popor.O puternică dezvoltare au cunoscut în această perioadă colaborarea și solidaritatea cu popoarele din Africa, Asia și America Latină, atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională. S-au extins îndeosebi, în ultimii ani, raporturile de colaborare economică și cooperare în producție cu multe din aceste țări, în interesul propășirii popoarelor noastre.Așa cum am mai arătat și cu alte prilejuri, considerăm că forma cea mai bună de a ajuta țările în curs de dezvoltare o reprezintă promovarea unei largi cooperări economice și în producție. Valoarea schimburilor comerciale, a colaborării și cooperării cu țările în curs de dezvoltare — în domeniile industriei, agriculturii, științei și tehnicii și în alte sectoare de interes comun — au sporit an de an. O formă importantă de sprijinire a statelor în curs de dezvoltare în crearea de cadre naționale proprii o constituie pregătirea în țara noastră a unui număr de circa 15 000 tineri din aceste țări ; de asemenea, în aceste țări lucrează, acordînd asistență tehnică, inclusiv în pregătirea cadrelor, peste 15 000 de specialiști români. România va întări continuu și în viitor colaborarea și solidaritatea cu aceste state în lupta pentru dezvoltarea economico-socială independentă, pentru dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta în mod liber. (Aplauze puternice, prelungite).în același timp, pornind de Ia realitatea împărțirii lumii în țări cu orînduiri sociale diferite și conștientă că această situație va continua să dăinuie o lungă perioadă de timp, România, acționînd în spiritul coexistenței pașnice, va lărgi raporturile economice, tehnico-științifice și culturale cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, participînd activ la diviziunea internațională a muncii, la schimbul mondial de valori. în acest spirit am dezvoltat și dezvoltăm raporturi economice multilaterale cu țările Pieței comune, am amplificat colaborarea cu țările nealiniate și neutre din Europa, am continuat să dezvoltăm relațiile României cu țările din America de Nord și America Centrală, cu celelalte țări capitaliste dezvoltate.La baza raporturilor cu toate statele, țara noastră situează ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța — principii care se bucură de o largă recunoaștere pe arena mondială, ca singurele pe baza cărora se pot dezvolta o colaborare fructuoasă între națiuni, un climat de pace și securitate internațională. Sîntem hotărîți să acționăm și în viitor, în modul cel mai ferm, pentru ca aceste principii să fie larg promovate în relațiile dintre toate statele lumii. (Vii aplauze).De la înalta tribună a Congresului asigur, în numele întregului nostru popor, că România va face totul pentru amplificarea continuă a raporturilor politice, economice, tehnico-științifice și în alte domenii cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, avînd convingerea că aceasta corespunde atît intereselor progresului economic și social multilateral al poporului nostru, cît și propășirii celorlalte popoare, cauzei generale a progresului și păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice, prelungite).

puțin pentru înfăptuirea în viață, ca un tot unitar, a documentelor adoptate. Conferința de la Belgrad, din 1977, care avea acest obiectiv, s-a încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare. Iată de ce trebuie făcut totul pentru pregătirea temeinică a viitoarei reuniuni de la Madrid, din anul 1980, astfel incit aceasta să răspundă pe deplin așteptărilor popoarelor, să dea un puternic impuls întăririi colaborării și securității pe continent.După opinia partidului și statului nostru, este necesar să fie intensificate eforturile în direcția(Continuare în pag. a IX-a)
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(Urmare din pag. a VIII-a)dezvoltării unei largi și neîngrădite colaborări între toate țările europene, înlăturîndu-se practicile și barierele discriminatorii care mai afectează cooperarea intereuropeană. Se cer, de asemenea, extinse acțiunile pentru lărgirea relațiilor in domeniul învățămîntului și științei, pentru intensificarea schimburilor cultural-artistice — pe planul literaturii, teatrului, muzicii, artelor plastice, inclusiv al mișcării artistice de amatori — care pot contribui la mai buna cunoaștere între națiuni, la apropierea popoarelor de pe continent, la instaurarea unui climat de stimă și prețuire reciprocă.Considerăm că trebuie să se acționeze cu mai multă fermitate împotriva factorilor negativi care mai există în viața continentului, a forțelor ce se opun cursului spre destindere, a mișcărilor fasciste, reacționare, național-șovine, iredentiste, care încearcă să semene vrajbă și neîncredere între popoare, să împiedice colaborarea și înțelegerea în Europa și in întreaga lume. în acest sens, este necesar ca toate statele participante la Conferința general-europeană de la Helsinki să-și asume ferm obligația de a nu admite ca pe teritoriul lor să se desfășoare activități îndreptate împotriva altui stat sau a altor state, inclusiv din partea mijloacelor de informare in masă. Să se facă totul pentru informarea corectă a opiniei publice asupra situației din fiecare țară, aceasta fiind o condiție a dezvoltării încrederii și prieteniei între națiuni. Trebuie împiedicată orice fel de propagandă care ațiță la violență și război, promovîndu-se un climat de destindere, prietenie și conlucrare între națiuni. (Aplauze puternice).O atenție deosebită trebuie să se acorde problemelor de ordin militar în Europa, luptei pentru dezangajare militară și dezarmare pe continent. Pentru realizarea unei reale securități, este necesar să se acționeze pentru retragerea trupelor de pe teritorii străine în interiorul granițelor naționale, precum și pentru reducerea, efectivelor armate și a armamentelor fiecărui stat, pentru diminuarea cheltuielilor militare. Considerăm că ar fi deosebit de utilă, în acest scop, organizarea unei conferințe speciale de dezarmare în Europa și încheierea unui pact general de renunțare la forță și la amenințarea cu forța, de nefolosire a armamentelor nucleare și clasice. Aceasta ar avea o puternică semnificație politică, demonstrînd posibilitatea ajungerii la înțelegeri concrete pentru înfăptuirea aspirațiilor popoarelor de a trăi într-o ,jjme a păcii și securității. (Aplauze prelungite).Apreciem că hotărîrea Uniunii Sovietice de a efectua, în mod unilateral, retragerea de pe teritoriul Republicii Democrate Germane a unui număr de militari și a unei cantități de tehnică de luptă constituie o măsură pozitivă, în concordanță cu interesele și cerințele majore ale cauzei securității în Europa și în întreaga lume. (Aplauze puternice).
4. Necesitatea soluționării problemelor 
litigioase exclusiv pe calea tratativelor, 

poziția fermă a României privind lichidarea, 
pe această cale, a tuturor conflictelor 

și stărilor de conflicte care mai există 
in diferite regiuni ale lumii

Stimați tovarăși,Așa cum am mai menționat înainte, partidul și statul nostru se pronunță constant pentru soluționarea oricăror probleme litigioase dintre state numai pe calea tratativelor. în situația internațională de azi, în condițiile existenței unor probleme deosebit de complexe, orice conflict nu poate duce decît la încordarea atmosferei politice generale,- prezentînd un pericol grav atît pentru popoarele din zonele respective, cît și pentru pacea și securitatea internațională. De aceea trebuie făcut totul pentru soluționarea oricărui conflict numai pe .calea tratativelor, pentru evitarea izbucnirii altora oi, pentru normalizarea relațiilor dintre toate statele.Este necesar să fie respectate normele de drept internațional unanim recunoscute, să «e dea dovadă de reținere și moderare în soluționarea diferitelor probleme, să nu se recurgă la acțiuni de nici un fel care pot să ducă la încordare, la înrăutățirea vieții internaționale.Considerăm că trebuie să se facă totul pentru soluționarea oricărui conflict numai pe calea tratativelor, pentru evitarea izbucnirii altora noi, pentru normalizarea relațiilor dintre toate statele, indiferent de problemele și deosebirile existente între state, de opțiunile lor social-politice. Se impune ca, în spiritul răspunderii față de fiecare popor, față de pace și civilizație, față de omenire, să se facă totul pentru a se asigura colaborarea și dezvoltarea relațiilor dintre toate popoarele.România este profund preocupată de situația din
5. Dezarmarea generală și, in primul rind, 

dezarmarea nucleară - imperativ 
de importanță vitală pentru progresul 

și existența întregii umanități
Dragi tovarăși,O importanță fundamentală pentru progresul și dezvoltarea omenirii, pentru existența însăși a civilizației umane are înfăptuirea dezarmării generale, și în primul rind a dezarmării nucleare. Intensificarea cursei înarmărilor, creșterea uriașă a cheltuielilor militare — care au ajuns în acest ah la cifra record de 425 miliarde de dolari — constituie o povară tot mai grea pentru toate popoarele lumii, reprezintă un grav pericol pentru securitatea și pacea mondială. Se apreciază că în lume s-a acumulat un arsenal de arme și armamente — îndeosebi atomic — capabil să distrugă de cîteva ori omenirea. într-adevăr, se poate pune întrebarea : „Ce va mai rămîne, în aceste condiții, din civilizația umană, după un război nuclear ?“în fața acestei realități și perspective este evident că nici un popor nu poate sta deoparte, nu poate rămîne în afara luptei pentru dezarmare și pace. (Aplauze puternice). în- momentul de față nu există, de fapt, decît două căi, două politici posibile : sau continuarea cursei înarmărilor cu consecințele ei nefaste, sau trecerea hotărîtă la înfăptuirea dezarmării și păcii. Interesele fiecărui popor,- ale dezvoltării civilizației întregii omeniri cer să se facă totul pentru respingerea fermă a politicii înarmării și promovarea consecventă a politicii de dezarmare și pace. (Aplauze puternice). Sarcina primordială a epocii noastre este oprirea neîntirziată a cursei înarmărilor ! Răspunderea față de propriile popoare, față de pacea și existența întregii umanități Impune conducătorilor de state, guvernelor, forțelor politice realiste de pretutindeni, opiniei publice mondiale să acționeze cu toată hotărîrea în această direcție ! Toate țările, toate popoarele trebuie să spună un NU hotărit cursei înarmărilor, să facă totul pentru a se trece la reducerea cheltuielilor militare, la dezarmare. (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !").Considerăm de cea mai mare importanță să se acționeze pentru reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin 10 la'sută pînă în 1985. Din sumele economisite pe această cale, 50 la sută ar putea fi 

Ne exprimăm speranța că țările N.A.T.O. vor răspunde pozitiv propunerii statelor socialiste de a nu se mai amplasa arme nucleare pe continentul european și de a sd trece în mod efectiv, de comun acord, la reducerea armamentelor.Fără îndoială, este necesar ca pînă la înfăptuirea deplină a dezarmării să se asigure un echilibru de forțe atît în Europa, cît și pe plan general, care să nu pună în pericol securitatea nici unei părți. Dar acest echilibru poate șl trebuie să fie realizat nu pe calea amplasării de noi trupe și arme, nu pe calea intensificării cursei înarmărilor, ci, dimpotrivă, prin retragerea și diminuarea forțelor armate, prin reducerea înarmării, prin oprirea cursei înarmărilor. (Aplauze puternice, prelungite).împreună cu celelalte țări socialiste, România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru desființarea concomitentă a blocurilor militare din Europa — atît a N.A.T.O., cît și a Tratatului de la Varșovia. Considerăm că pentru a se putea păși în mod real pe calea diminuării și lichidării blocurilor este necesar ca în aceste pacte militare să nu mai intre noi state,Numai prin măsuri ferme de dezangajare militară și dezarmare se poate asigura transformarea destinderii intr-un proces ireversibil, se poate da securității europene un conținut real.Pentru soluționarea problemelor securității europene, considerăm că ar fi necesar să se găsească o formă organizatorică adecvată de permanentizare a contactelor între state. Ar fi, de asemenea, deosebit de important ca viitoarea reuniune de la Madrid, din 1980, să se desfășoare la nivelul miniștrilor de externe și, totodată, să se convină la organizarea, pînă în 1984, a unei noi conferințe pentru securitate europeană la nivelul șefilor de state și guverne.în contextul preocupărilor pentru asigurarea securității pe continentul european, România acordă o mare importanță dezvoltării unor relații de bună vecinătate și colaborare cu țările din Balcani, acționează pentru întărirea încrederii și cooperării în această regiune, militează pentru adoptarea de măsuri care să ducă la transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, lipsită de arme nucleare.De la tribuna Congresului reafirmăm hotărîrea fermă a României de a nu precupeți nici un efort pentru triumful cauzei securității, destinderii și păcii pe continentul nostru, pentru crearea în Europa a unui climat de deplină înțelegere și conlucrare între state. Asigurăm toate statele participante la Conferința de la Helsinki că România va milita ca și pînă acum, cu toată hotărîrea, pentru înfăptuirea tuturor principiilor înscrise în documentul comun pe care și-a pus semnătura. Adresăm un apel solemn guvernelor, popoarelor Europei de a acționa cu hotărîre pentru securitatea și pacea continentului nostru,, asigurînd generațiilor viitoare o lume a colaborării, încrederii și prieteniei. (Aplauze puternice, prelungite).

Orientul Mijlociu, care poate deveni oricînd sursa unor grave pericole la adresa păcii nu numai în zonă, ci in întreaga lume. Dțipă cum se știe, încă de la declanșarea acestui conflict, țara noastră s-a pronunțat pentru soluționarea lui politică, pentru realizarea unei păci globale care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la înfăptuirea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian — inclusiv la constituirea unui stat propriu independent — la asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă. Am arătat și cu alte prilejuri că fără soluționarea problemei poporului palestinian, pe baza dreptului la autodeterminare și a constituirii unui stat independent, nu se poate realiza pacea in Orientul Mijlociu. După opinia noastră, Organizația Națiunilor Unite trebuie să aibă un rol mai activ în rezolvarea acestui conflict. O importanță deosebită ar avea organizarea, sub egida O.N.U., a unei conferințe internaționale, cu participarea tuturor celor Interesați, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și a celor doi copreședinți ai Conferinței de la Geneva — U.R.S.S. și S.U.A. Se impune, de asemenea, să se pună capăt situației deosebit de îngrijorătoare existente în Liban, asi- gurindu-se integritatea și independența acestei țări.în general, țara noastră militează activ pentru soluționarea pe cale pașnică a tuturor problemelor lăsate moștenire de îndelungata dominație colonială în Africa, Asia și în alte regiuni ale lumii.

alocate pentru satisfacerea nevoilor sociale din fiecare țară, iar 50 la sută pentru sprijinirea țărilor în Curs de dezvoltare. După cum se cunoaște, țara noastră a luat unele măsuri concrete în a- ceastă privință, reducînd cheltuielile militare din bugetele anilor 1979 și 1980 în vederea sporirii alocațiilor pentru copii. Această hotărîre a României a avut, dtjpă cum se știe, un out.emic ecou internațional, fiind apreciată ca o inițiativă menită să stimuleze preocuparea pentru reducerea cheltuielilor militare. (Aplauze puternice).România a prezentat la Organizația Națiunilor Unite și în alte foruri internaționale propuneri concrete de dezarmare. Desigur, sîntem conștienți că dezarmarea este un proces complex, de durată. De aceea, apreciem că o importanță deosebită ar avea trecerea la adoptarea unor măsuri parțiale, cum ar fi lichidarea bazelor militare străine, retragerea în interiorul frontierelor naționale a tuturor trupelor și armamentelor, reducerea treptată a armatelor naționale, desființarea blocurilor militare. Asemenea măsuri ar duce la întărirea încrederii între state, ar- permite trecerea la dezarmarea generală și totală.Chiar dacă unii consideră măsurile de reducere parțiale ca demonstrative și simbolice, trebuie să declar că noi preferăm măsuri cît de mici, chiar simbolice, de dezarmare, de reducere a armamentelor — în locul măsurilor de înarmare. Am dori ca toți să adopte in fiecare lună — dacă e posibil, în fiecare zi — măsuri simbolice de reducere a înarmărilor și să renunțe la măsuri mari de înarmare. (Aplauze și urale; se scandează „Ceaușescu — pace!“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).Sesiunea specială a Organizației Națiunilor Unite consacrată problemelor dezarmării a creat un cadru organizatoric mai democratic de dezbatere și soluționare a acestei probleme. Esențială este acum folosirea acestui cadru, a altor organisme existente, treeîndu-se realmente la măsuri practice de dezarmare. Apreciem că în prezent există condiții internaționale favorabile pentru realizarea unor acțiuni' concrete în această direcție. Este momentul ca toate popoarele să acționeze 

ferm pentru transformarea acestor posibilități în realitate.România apreciază încheierea acordului SALT II între Uniunea Sovietică și Statele Unite alefAme- ricii ca un factor pozitiv în direcția dezvoltării încrederii și creării condițiilor pentru abordarea în viitor a problemelor de fond ale dezarmării. Noi considerăm că, în condițiile actuale, o importanță hotărîtoare are oprirea producției armamentelor nucleare și a celorlalte mijloace de distrugere în masă, trecerea reală la dezarmare nucleară sub un strict control internațional, în cadrul și sub egida Organizației Națiunilor Unite.Ca țară socialistă, care-și întemeiază întreaga politică pe idealurile păcii și progresului, Româ
6. Lichidarea subdezvoltării și instaurarea 

noii ordini economice, întărirea rolului 0. N. U. 
și participarea, în condiții de deplină egalitate, 
a tuturor țărilor la soluționarea complexelor 

probleme ale lumii de azi-cerințe de prim ordin 
ale progresului și păcii în epoca noastră

Stimați tovarăși,Una din cele mai grave probleme nesoluționate ale lumii de astăzi este perpetuarea stării de subdezvoltare în care se mai află o mare parte a omenirii, ca rezultat al vechii politfci imperialiste și colonialiste ce a dus la împărțirea lumii în țări sărace și bogate. De lichidarea subdezvoltării depinde în mod direct instaurarea unor relații de încredere, colaborare și pace în lume. Din păcate, trebuie să spunem că în această direcție s-a făcut practic extrem de puțin. Nici „deceniul dezvol- tării“, nici tratativele Nord-Sud nu s-au soldat cu rezultatele scontate. Realitatea evidențiază tendința țărilor capitaliste industrializate de a-și rezolva problemele generate de actuala criză economică pe seama țărilor sărace, a maselor largi populare. Rezultatele necorespunzătoare ale conferinței din acest an de la Manila au arătat că țările bogate nu dovedesc înțelegerea necesară față de problemele atît de arzătoare care preocupă țările în curs de dezvoltare. Iată de ce considerăm necesar să se treacă hotărît la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, ca parte integrantă a luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolo- nialismului. ’Așa cum am arătat și în alte împrejurări, noua ordine economică trebuie să așeze relațiile dintre toate statele pe principii de egalitate și echitate, să asigure accesul țărilor slab dezvoltate și în curs de dezvoltare la tehnologiile moderne, la cuceririle științei contemporane, să favorizeze progresul lor rapid și multilateral, creînd, totodată, condiții pentru o evoluție echilibrată a tuturor zonelor lumii, a economiei mondiale. Fără îndoială, un rol important în lichidarea subdezvoltării revine popoarelor respective, precum și întăririi solidarității și colaborării dintre ele. In același timp, România consideră că o însemnată răspundere în sprijinirea țărilor rămase în urmă revine statelor dezvoltate, care, după cum se știe, și-au asigurat progresul și pe seama exploatării coloniale a altor popoare. Se impune, de asemenea, să se treacă urgent la stabilirea unor raporturi juste între prețurile materiilor prime și ale produselor industrializate, între costurile combustibililor și energiei și ale celorlalte produse, asigurîndu-se accesul tuturor țărilor, în. condiții echitabile, la materii prime și la.- sursele ...de energie.Pornind de la necesitatea întăririi unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare pentru promovarea intereselor lor vitale, România consideră de cea mai mare însemnătate să se creeze un organism permanent al acestora — care să nu necesite, desigur, cheltuieli speciale — pentru a se trata cu țările dezvoltate în mod organizat și în condiții de deplină egalitate, pe baza unei platforme comune. Problema subdezvoltării și instaurării noii ordini trebuie să facă obiectul unor tratative la care să participe țările în curs de dezvoltare, țările capitaliste dezvoltate, precum și țările socialiste, care să elaboreze împreună un program concret pentru a fi supus sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 1980. Considerăm că trebuie acordată b atenție deosebită pregătirii în condiții cît mai bune a a- cestei sesiuni.Omenirea, popoarele nu vor mai putea suporta adîncirea în continuare a decalajelor, concentrarea la un pol al lumii a bogăției și la celălalt, a mizeriei și sărăciei. Pacea și colaborarea nu se pot realiza fără lichidarea subdezvoltării, fără instaurarea noii ordini economice internaționale.România adresează, și cu acest prilej, un apel solemn către toate țările lumii de a-și țini eforturile și a conlucra tot mai strîns, într-o atmosferă de înțelegere și colaborare, pentru a se pune capăt cît mai curînd stării de subdezvoltare, pentru a se deschide tuturor popoarelor perspectiva progresului economic și social tot mai rapid, a bunăstării și fericirii. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,România, Partidul Comunist Român promovează o politică fermă de solidaritate activă cu po

7. întărirea colaborării și solidarității 
Partidului Comunist Român cu toate

partidele comuniste, cu partidele socialiste 
și democratice, cu mișcările de eliberare, 
cu forțele antiimperialiste de pretutindeni, 
in lupta pentru transformări progresiste, 
democratice in societate, pentru progres 

. social și pace în lume
Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, partidul nostru a dezvoltat larg colaborarea și solidaritatea cu partidele comuniste și muncitorești. Au avut loc numeroase contacte și întîlniri la toate nivelurile cu aceste partide, s-a amplificat schimbul reciproc de experiență. Noi considerări^ că întărirea continuă a solidarității partidelor comuniste constituie o cerință esențială a luptei pentru progres, un factor important al dezvoltării contemporane. în numeroase țări, partidele comuniste și muncitorești au obținut importante succese în activitatea revoluționară, s-a întărit și și-au sporit influența în mase, afirmîn- du-se tot mai puternic ca promotoare ale intereselor fundamentale ale oamenilor muncii. Ele joacă de asemenea un rol tot mai însemnat pe arena internațională, afirmîndu-se ca principale forțe ale democrației, progresului și păcii.Este cunoscut că, în epoca noastră, partidele comuniste și muncitorești își desfășoară activitatea în condiții economice, sociale, istorice extrem de diferite de la o țară la alta, fiind permanent confruntate cu numeroase probleme specifice, noi. 

nia va milita în modul cel mai ferm, și în viitor, pentru făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, a unei lumi a securității și colaborării pe întreaga planetă ! Adresăm, de la tribuna Congresului, tuturor popoarelor lumii, parlamentelor și guvernelor statelor, partidelor politice, forțelor democratice de pretutindeni, opiniei publice mondiale chemarea de a acționa ferm și neobosit pentru trecerea la înfăptuirea dezideratului suprem al omenirii — dezarmarea ! Să facem totul pentru ca uriașele resurse materiale și umane ce se irosesc astăzi pentru înarmări, pentru crearea de mijloace de distrugere în masă și pentru război să fie puse numai și numai în slujba păcii și bunăstării popoarelor, a independenței și fericirii lor. (Aplauze puternice, prelungite).

poarele care luptă pentru a-și cuceri dreptul la viață liberă și independentă, pentru înlăturarea oricărei forme de dominație colonialistă și neo- colonialistă. în acest sens, poporul nostru acordă întregul său sprijin mișcărilor de eliberare din Namibia și Zimbabwe pentru dobîndirea deplinei independențe naționale, își manifestă întreaga solidaritate cu lupta populației din Africa de Sud ’ împotriva politicii rasiste și de apartheid. România a fost și va fi întotdeauna un sprijinitor și un prieten de nădejde al tuturor popoarelor care luptă pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru apărarea și întărirea independenței naționale a statelor.România dă o înaltă apreciere rolului pe care-1 joacă în viața internațională, în lupta împotriva vechii politici de dominație și asuprire, pentru depășirea politicii *tie blocuri și a zonelor de influență, pentru promovarea unor relații noi, țările nealiniate, care reprezintă marea majoritate a lumii. Așa cum s-a desprins și din lucrările Conferinței de la Havana, țările nealiniate pot aduce o importantă contribuție pozitivă la soluționarea constructivă a problemelor internaționale complexe. Desigur, din rîndurile țărilor nealiniate fac parte state cu orînduiri sociale diferite — dar aceasta nu trebuie să împiedice colaborarea și conlucrarea lor strînsă. Dimpotrivă, forța mișcării nealiniate constă tocmai în posibilitatea acestor state de a acționa peste orice deosebiri, respec- tîndu-și reciproc opțiunile și calea dezvoltării, pentru o politică nouă, democratică în lume. România, care participă în calitate de invitată la activitatea mișcării nealiniate, va dezvolta și în viitor colaborarea și conlucrarea activă cu aceste țări în slujba cauzei destinderii și păcii.Soluționarea gravelor și complexelor probleme din viața mondială imp'une intensificarea eforturilor pentru democratizarea relațiilor dintre state, pentru participarea activă, în condiții de deplină egalitate, a tuturor țărilor la viața internațională. Desigur, recunoaștem rolul țărilor mari și foarte mări, dar azi nici o problemă nu mai poate fi soluționată doar de cîteva state. De aceea, considerăm că o mare însemnătate are asigurarea participării active, în condiții de deplină egalitate, „la soluționarea prot)lerpelpr. a .țărilor iTrici și mijlocii, a-țărilor în curs de tl&voîtafe, ’â țărilor nealiniate, fără deosebire de orînduire socială, care reprezintă marea majoritate a lumii și care — așa cum viața ne-o arată, nu o dată — sint primele ce suportă consecințele încordării internaționale. România va conlucra și în viitor cu toate aceste țări pentru însănătoșirea climatului politic internațional, pentru o politică de independență, securitate și pace.Acordăm o mare importanță Organizației Națiunilor Unite, cel mai reprezentativ for mondial, chemat să asigure participarea tuturor statelor la dezbaterea și soluționarea marilor probleme contemporane. De aceea, considerăm necesar să se facă totul pentru perfecționarea activității Organizației Națiunilor Unite, pentru democratizarea sa continuă, pentru sporirea rolului și contribuției sale în viața internațională- România va participa activ la activitatea Organizației Națiunilor Unite, a organismelor sale, a altor organisme internaționale. După cum se știe, la actuala sesiune a Organizației Națiunilor Unite, România a prezentat o nouă inițiativă concretă privind reglementarea prin mijloace pașnice a diferendelor dintre state, crearea unei comisii permanente de bune oficii și conciliere a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Țara noastră va participa activ și în viitor la viața internațională și, împreună cu celelalte țări iubitoare de pace, va milita cu toată energia pentru rezolvarea constructivă a problemelor care confruntă omenirea contemporană, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. (Aplauze puternice, prelungite).

Aceasta impune fiecărui partid să-și elaboreze de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară, în concordanță cu realitățile din țara respectivă, pentru găsirea soluțiilor corespunzătoare în vederea transforrfiării revoluționare a societății. Este cunoscut că teoria științifică a socialismului se dezvoltă ca rezultat al schimbărilor în viața socială, în dezvoltarea forțelor de producție, al cunoașterii științifice, îmbogățindu-se cu noile concluzii ale practicii revoluționare, ale activității desfășurate de flecare partid. Viața a demonstrat și demonstrează că o condiție esențială a succesului în lupta fiecărui partid este călăuzirea fermă după concepția materialismului dialectic și istoric, după socialismul științific și gîndirea clasicilor marxism-leninismului. în același timp, trebuie înțeles că trăim în altă epocă istorică și că aceasta impune o abordare nouă a problemelor fundamentale ale dezvoltării sociale. Este firesc, de aceea, Să apară o serie de deosebiri de păreri cu privire la unele probleme, interpretări diferite ale unor realități ale vieții contemporane aflată în continuă schimbare. Cauza unității cere însă ca deosebirile de vederi să fie dezbătute în 

mod principial, într-un climat de stimă și înțelegere reciprocă, pe baza deplinei egalități și a autonomiei fiecărui partid, astfel încit controversele să nu prejudicieze colaborarea și prietenia dintre partide. în aceste condiții, realizarea solidarității și unității de tip nou între partidele comuniste capătă o importanță deosebită pentru desfășurarea cu succes a luptei revoluționare, pentru cauza progresului social, a politicii de independență, de destindere și de pace. (Aplauze puternice).Partidul nostru și-a amplificat relațiile cu partidele socialiste, social-democrate, cu toate organizațiile muncitorești, democratice, antiimperialiste, considerînd că aceasta are o importanță esențială pentru dezvoltarea vieții internaționale pe o cale nouă, democratică. De asemenea, partidul nostru a întărit și va întări și în viitor raporturile de solidaritate și colaborare cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, cu alte partide democratice, cu organizații progresiste, revoluționare de pretutindeni. Pornim de la realitatea că întărirea so'i- darității și colaborării acestor forțe este un imperativ al zilelor noastre, condiția sine qua non a edificării unei lumi a dreptății sociale și naționale, a independenței și bunăstării fiecărei națiuni. (Aplauze puternice, prelungite).în determinarea cursului dezvoltării omenirii • contemporane un rol hotărîtor au masele populare de pretutindeni — adevăratele făuritoare ale istoriei. Fără îndoială că, acționînd unite, masele populare, forțele sociale progresiste, popoarele de pretutindeni Vor asigura evoluția vieții internaționale pe o cale justă — aceea a destinderii, independenței și păcii ! înflăcăratul apel revoluționar lansat de Marx și Engels cu aproape un secol și jumătate în urmă „Proletari din toate țările, uniți-vă !“ este mai actual ca oricînd. în noile condiții istorice el ar trebui însă completat cu apelul : „Muncitori, țărani, intelectuali, forțe progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, popoare din toate țările, uniți-vă în lupta pentru progres și pace, pentru lichidarea imperialismului și colonialismului, pentru libertate națională și socială, pentru dezvoltare liberă și independentă ! Acționați ferm pentru colaborare, pentru destindere, pentru securitate, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră, pentru pace I1'. (Aplauze prelungite, urale puternice; se scandează „Ceaușescu — pace !“).Doresc să afirm încă o dată, cu putere, de la înalta tribună a Congresului al XII-lea, că Partidul Comunist Român va acționa și în viitor, cu toată fermitatea, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice și progresiste, că își va îndeplini cu hotărîre rolul de detașament revoluționar în lupta pentru o politică nouă, de progres, pace și destindere, de securitate și dezarmare, de lichidare a subdezvoltării și înfăptuire a noii ordini economice internaționale, de largă colaborare între toate națiunile lumii. (Aplauze puternice).
Stimați tovarăși,Raportul Comitetului Central prezentat Congresului, precum și celelalte documente de pe ordinea de zi sintetizează activitatea internă și externă desfășurată de partidul nostru în perioada ce a trecut de la ultimul Congres, generalizează experiența dobîndită în construcția socialistă de Partidul Comunist Român, în același timp bazîndu-se și pe studierea experienței altor partide comuniste, a mișcării revoluționare, muncitorești internaționale. pe schimbările care au loc în lume. în acest spirit, documentele Congresului stabilesc, în concordanță cu realitățile economico-sociale din țara noastră, căile și obiectivele viitoare ale dezvoltării societății românești.După cum este cunoscut, documentele prezentate Congresului au fost larg dezbătute, timp de cjteva luni, .cu întregul nostru partid și cu întregul „popor. în adunările organizațiilor de bază din întreprinderi și instituții, în plenarele comitetelor de partid comunale, orășenești, municipale și județene, în conferințele de partid, în plenarele organizațiilor de masă și obștești, în toate organismele democrației noastre socialiste. comuniștii, oamenii muncii de la orașe și sate și-au spus nemijlocit cuvîntul în legătură cu aceste documente, și-au exprimat aprobarea unanimă față de obiectivele și orientările stabilite de partid pentru dezvoltarea viitoare a societății românești. în cadrul acestei ample dezbateri democratice au fost prezentate un mare număr de propuneri pentru îmbunătățirea documentelor și s-au formulat mii de sugestii cu privire la îmbunătățirea întregii, activități. în timpul dezbaterilor, comuniștii, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, și-au luat angajamentul de a munci cu întregul elan pentru înfăptuirea neabătută a ho- tăririlor ce vor fi adoptate de marele nostru forum revoluționar. (Aplauze puternice, prelungite).De la înalta tribună a Congresului, adresez cele mai vii mulțumiri tuturor comuniștilor, întregului nostru popor pentru contribuția inestimabilă pe care au adus-o la elaborarea documentelor Congresului, a politicii interne și externe a României. Se poate afirma cu deplin temei că documentele care urmează să fie adoptate de Congresul nostru sînt emanația gîndirii creatoare a tuturor comuniștilor, expresia intereselor și aspirațiilor fundamentale ale întregului nostru popor. Iată de ce Congresul al XII-lea al partidului nostru s-â transformat în Congresul tuturor comuniștilor și al întregului popor, devenind cel mai reprezentativ și cel mai democratic forum național. (Aplauze șl urale puternice, se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).Delegații la Congres au mandatul și împuternicirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, să chibzuiască cu răspundere asupra sarcinilor de viitor ale partidului, ale’întregii .țări. în spiritul celei mai înalte răspunderi față de partid și popor, să facem totul ca hotărîrile ce vor fi adoptate de forumul suprem al comuniștilor și al întregului popor să marcheze o etapă nouă, superioară în înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism ! (Aplauze și urale puternice. îndelungate).Să facem astfel îneît lucrările și hotărîrile Congresului al XII-lea să constituie o puternică manifestare a forței și unității politice, ideologice și organizatorice a Paftidului Comunist Român, a unității întregului popor în jurul partidului, în lupta pentru triumful socialismului și comunismului în România, pentru întărirea continuă a independenței și suveranității patriei noastre, pentru o politică de pace, progres social și colaborare în întreaga lume ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“).Trăiască cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român ! Trăiască partidul — forța politică conducătoare a societății, călăuza încercată a poporului nostru spre zorile luminoase ale comunismului ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează „Ceaușescu reales, la al XII-lea Congres !“).Trăiască eroicul nostru popor, făuritor al celei mai drepte și Umane orînduiri pe pămîntul României ! (Aplauze și urale îndelungate ; se scandează „Ceaușescu și poporul !“).Trăiască solidaritatea și colaborarea dintre toate partidele comuniste și muncitorești, dintre țările socialiste, dintre forțele revoluționare, democratice și antiimperialiste de pretutindeni ! (Aplauze și urale puternice. îndelungate; se scandează „Ceaușescu — pace !").Să trăiască colaborarea între toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, să triumfe pacea în întreaga lume!(Aplauze și urale puternice. Toți cei prezenți In marca sală a Congresului se ridică în picioare și ovaționează îndelung, într-o atmosferă de puternic entuziasm, pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general. Se scandează cu însuflețire : „Ceaușescu reales la al XII-lea Congres !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“).



PAGINA 10 SCINTEIA — marți 20 noiembrie 1979LUCRĂRILE CONGRESULUI Al XII-LEA Al P.C.R. Sub bolțile istoriei
(Urmare din pag. I)făptui neabătut politica partidului, izvorîtă din cele mai înalte aspirații ale națiunii noastre socialiste. Miile de participanti scandează cu - înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. Sint exprimate, in mod vibrant, sentimentele de dragoste fierbinte, de profundă stimă și recunoștință fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. care, prin gindirea și fapta sa, a determinat creșterea rolului conducător al partidului în societatea noastră, a imprimat un puternic dinamism și spirit înnoitor întregii vieți so- cial-politice, economice si spirituale, a contribuit in chip hotăritor la marile victorii ale construcției socialiste în patria noastră și a ridicat prestigiul internațional al României.în SSla Palatului domnește o ambianță însuflețită, sărbătorească, caracteristică momentelor de seamă din viața națiunii noastre. Pe fundalul scenei, steaguri roșii și tricolore — larg desfășurate —' încadrează stema, partidului. Cu litere mari se află înscris evenimentul istoric ce polarizează. în aceste zile, atenția și interesul întregii țări : „Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român".La . Congres participă delegați aleși de conferințele organizațiilor județene de partid și a municipiului București — muncitori, țărani • și intelectuali, activiști de partid și ei organizațiilor de masă și obștești, cadre ale forțelor noastre armate — 'comuniști cu experiență bogată, care s-au distins prin abnegație și pasiune revoluționară, prin competentă și înalte trăsături moral-politice.Iau parte, de asemenea, 148 delegații din 98 de țări reprezentind partide comuniste și muncitorești, socialiste, social-democrate, alte organizații ale clasei muncitoare, partide și organizații democratice, progresiste, mișcări de eliberare națională, forțe sociale și politice înaintate, antiimp^riallste de pretutindeni, cu care‘î partidul nostru întreține relații de solidaritate Și colaborare.La ședință sint prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați Ia București, precum și un mare număr de corespondenți ai presei străine și trimiși speciali ai unor agenții de presă, cotidlane și ai unor posturi de radio și televiziune de peste hotare. .Se intonează Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu rostește cuvintul de deschidere a lucrărilor Congresului.Delegații au ales, in unanimitate, PREZIDIUL CONGRESULUI, din care fac parte tovarășii : NICOLAE CEAUȘESCU, Ștefan Andrei, Dan Mircea Anșhel. Ioan Avram, Iosif Banc. Floarea Barbu, Dimitrie Alexandru Bitang, Emil Bobu, Ilie Bologa, Maria Caba, Virgil Cazacu, Elena Ceaușescu, Dorina Ceguș, Lina Ciobanu, Ion Coman, Ion Cristea, Petre Bănică, Constantin Dăscălescu. Miu Dobrescu, Eduard Eisenburgcr, Iosif Eckcnreiter, Petre Enache. Janos Fazekas, Viorica Fekete, Cornelia Filipaș, Alexandrina Găinușe, Pantelimon Găvă- nescu. Suzana Gâdea, Mihai Gere, Nicolae Giosan. Elisabeta Kovăcs, Maria Ton, Letiția lonaș, Petre Lupu, George Macovescu, Ștefan Mocuța, Angelica Munteanu, Ana Mureșan, Ferdinand Nagy, Patrița Neacșu, Andrei Neagu, Paul Niculescu. Constantin Olteanu, Gheor- ghe Oprea, Gheorghe Pană, Constantin Pirvulescu. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Raveica Sănduleac, Vasile Alexa Sechel, Aneta Spornic, Dan- Otto Surulescu, Rada Tănase. Florian Tănăsescu, Ion Ursu, Corneliu Velincov, Ilie Verdeț, Gheza Vida, Aurica Vizitiu, Paraschivă Rodica Vilcu, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec.în prezidiu iau loc, de asemenea, conducătorii delegațiilor de peste hotare participante la Congres.Lucrările primei ședințe plenare sint conduse de tovarășul Ștefan , V oitec.Sint alese organele de lucru ale Congresului :COMISIA DE VALIDARE, com-• pusă din tovarășii : Dumitru Popa, Ion Catrinescu. Persida Catană, Elvira Chiriei, Stelian Ciulacu, Ion Coman, Vasile Dancoș. Marin Enache, Ștefan Hirzoiu, Nicolae Hur- bean, Ioachim Moga. Iulian Ploștl- naru, Florea Ristache.SECRETARIATUL CONGRESU

LUI, alcătuit din tovarășii : Constantin Dăscălescu, Virgil Cazacu, Nicu Ceaușescu, Tamara Dobrin, Alexandrina Găinușe, Ioaehim Moga, Dumitru Popa, Vasile Pun- gan, Ilie Rădulescu, Iosif Szâsz, Ghizela Vass.Congresul a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi:1. Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XII-lea și sarcinile de viitor ale partidului.2. Raportul Comisiei Centrale de Revizie.3. Proiectul Directivelor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român cu privire Ia dezvoltarea economico-socia- lă a României in cincinalul
PRIMA ZI A LUCRĂRILOR

1981—1985 și orientările de perspectivă pină in 1990.4. Proiectul Programului-dî- rectivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic in perioada 1981—1990 și direcțiile principale pină in anul 3000.5. Proiectul Programului-di- rcetivă de cercetare și dezvoltare in domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și orientările principale pină în anul 2000.6. Proiectul Programului-di- rectivă de creștere a nivelului de trai'in perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții.7. Proiectul Programului-di- fectivă de dezvoltare economi- co-socială a României in profil teritorial in perioada 1981—1985.8. Modificarea unor prevederi ale Statutului Partidului Comunist Român.9. Alegerea secretarului general al Partidului Comunist Român, a Comitetului Central al partidului și a Comisiei Centrale de Revizie.în continuare au fost alese :COMISIA DE REDACTARE A PROIECTELOR DE HOTĂRÎRI ȘI REZOLUȚII ALE CONGRESULUI, din care fac parte tovarășii : NICOLAE CEAUȘESCU, Neculai Agachi. Gheorghe Aldea, Agurița Alexandrescu, Ioan Anton, Pavel Aron, Ioan Avram, Iosif Banc, Radu Barbu, Anghel Bărbuți, Paraschiv Benescu, Ștefan Birlea, Dumitru Blaj, Elena Borodi, Cornel Burtică, Nicolae Bușui, Irimie Catargiu, Li- dia-Virginia Catrinescu, Virgil Cazacu, Elena Ceaușescu, Gheorghe 

Cilibiu, George Ciucu, Ion Ciucu, Nicolae Constantin. Constantin Dăscălescu, Elena Deliu, Ion Din- că, Cristița Dinu, Emilian Dobrescu, Miu Dobrescu, Janos Fazekas, Magdalena Filipaș, Alexandru Fiii oreanu, Eugen Florescu, Ioan Fo- riș, Nicolae Gavrileseu, Victor Ghi- darcea, Petre Gigea, Gheorghe Groza, Florea Gruia, Margareta- Hedwiga Hauser, Ion Koos, Găbor Lâszlă, Lajos Letay, George MUco- vescu, Angelica Manole. Lucreția Matei, Maria Miclea, Angelo Micu- Iescu, Constantin Mitea, Ion Mo- ceau. Ștefan Mocuța, Mihai Mora- ru, Boleslav Miiler, Paul Niculescu, Dumitru Nistor, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Alexandru Popescu. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie Rădulescu, Leonte Răutu, Florea Ristache, Gheorghe Roman, Teodor Șuteu, Ion Totu, Virgil Trofin,

Elena Tudoran, Ton Tulpan. Ioan Ursu, Marin Vasile, Ilie Verdeț, Nicolae Vereș.COMISIA DE PRESA, alcătuită din tovarășii : Dumilru Popescu, Ernest Breitenstein, Maria Costache; Ion Cumpănașu, Petru Enache, Eugen Florescu, Alexandru lonescu, Constantin Mitea. Octavian Paler, Ion Sirbu, Dezideriu Szilâgyi.i COMISIA DE EXAMINARE A APELURILOR, compusă din tovarășii : Petre Lupu, Gheorghe Ar- sene, Vasile Bărbuleț, Cristița Dinu, Nicolae Gavrileseu. loan Gluvacov, Ioan Hadnagy, Dumitru Ivanovici, Gheorghe Petrescu, Florica Toma, Marin Vasile.Delegații au aprobat, în unanimitate, constituirea celor 15 secțiuni ale Congresului și prezidiile acestora :Secțiunea pentru dezvoltarea forțelor de producție și continuarea pc o treaptă superioară a industrializării socialiste a țării — tovarășii: Gheorghe Oprea, Neculai Agachi, loan Avram, Vasile Bălan, Ion Cir- cei, Afrodita Liliana Corâci, Sabin Faur, Magdalena Filipaș, Ion Licu, Gheorghe Pană, Letiția Leonora Stănilă ;Secțiunea pentru dezvoltarea bazei de materii prime și asigurarea aprovizionării tehnico-materiale — tovarășii : Ion Pățan, luliana Bucur, Ion Ciucu, Teodor Coman, Dumitru Condrache, Nicolae Constantin, Andrei Csillag, Ludovic Fazekas, Maria Nițescu, Ion Tănase, Laurean Tulai ;Secțiunea pentru asigurarea surselor de energie, creșterea potențialului energetic național, dezvoltarea producției de energie și utilizarea ei cu inaltă eficiență econo

mică — tovarășii : Virgil Trofin, Nicolae AndrBescu, Gheorghe Cioară, Eva Feder, Nicolae Gavrileseu, Cornel Mihulecea, Vasile Patilineț, Gheorghe Pop, Mircea Refec, Constanța Rotărescu, Constantin Savu ;Secțiunea pentru cercetare științifică. dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, perfecționarea invățămintului, pregătirea forței de muncă și a cadrelor — tovarășii : Elena Ceaușescu, loan Anton, George Ciucu, Alexandrina Felicia Cornea. Petre Enache, Francisc Tudor, Marin Ivașcu. Ștefan Mocuța, Ion Sîrbu, Aneta Spornic. Ioan Ursu :Secțiunea pentru agricultură, silvicultură. industrie alimentară, gospodărirea apelor și protecția mediului înconjurător — tovarășii : Marin Vasile, Ion Albulețu, Ion Ceaușescu. Maria Ciocan, Nicolae Giosan, Alexandru Iliescu, Jon

Iliescu; Natalia Jipa, Angelo Micu- lescu. Vasile Mușat., Ion Tarachiu ;Secțiunea pentru investiții, construcții. transporturi și telecomunicații — tovarășii : Iosif Banc, Paraschiv Benescu, Vasile Bulucea, Ion Dincă, loan Drâghici, Letiția lonaș, Gheorghe Popescu. Ion Stoian, Ernest Szotyori, Grațian ȘBrban, Vasilica Vilcu ;Secțiunea pentru dezvoltarea eco- nomico-socială in profil teritorial— tovarășii : Iosif Uglar, Haralam- bie Alexa. Gheorghe Blaj, Ion Bucur, Aglaia Caloinescu, Maria Cebuc, Miu Dobrescu. Liviu Minda, Ferdinand Nagy, Valeriu Nicolescu, Ion Tulpan ;Secțiunea pentru dezvoltarea producției bunurilor de consum, a comerțului interior și serviciilor pentru populație — tovarășii : Janos Fazekas. Petre Blajovici. Lina Ciobanu, Ana Ciurea, Tudor Done, Emil Drăgănescu, Ion Gheorghe. Matei, Ana Mureșan: Ion Petre, Teodor Roman, Gheorghe Roșu ;Secțiunea pentru problemele sociale, creșterea nivelului de trai și ridicarea continuă a calității vieții— tovarășii : .Emil Bobu, loan Blăgăilă, Eleono/a Cojocaru, Petre Dănică, Cristița Dinu. Alexandrina Găinușe, Ion Toniță. Elisabeta Kovacs, Eugen Proca, Ion Tudor, Eu- geniu Voicu ;Secțiunea pentru politica financiară și ridicarea continuă a eficientei activității economice — tovarășii : Paul Niculescu. Gheorghe Chivulescu, Gheorghe Cilibiu, Mihai Moraru, Gheorghe Petrescu, Florea Ristache, Teodora Sandu, Veronica Sandu. Iosif Szăsz, Ioan Totu, Richard Winter ;Secțiunea pentru comerțul exte

rior și cooperarea economică internațională — tovarășii : Gheorghe Rădulescu, Emanuel Bahici, Maxim Berghianu, Verona Elena Burtea, Cornel Burtică, Nicolae Bușui, Gheorghe Dumitrache, Mihail Florescu. Trajan Girba, Floare Jiyoi, Gheorghe Petrescu ;Secțiunea pentru problemele orin- duirii sociale și de stat, perfecționarea conducerii științifice a societății și dezvoltarea democrației socialiste — tovarășii : Ilie Verdeț, Pavel Aron, Ion Coman, Mihai Dalea, George Homoștean, Rodica Anica Lung, Mihai Marina, Alexandrina Mocanu, Iulian Ploștinaru, Dumitru Popa, Nicolae Popovici ;Secțiunea pentru problemele ideologice, ale activității politice, culturale și de educație socialistă — tovarășii : dumitru Popescu, Ernest Breitenstein, Doina .Drăgușin. Ioan Foriș, Suzana Gâdea, Dumitru Gheorghe, Mihai Gere, Gheorghe Manta, Ion Popescu-Puțuri, Ilie Rădulescu, Leonte Răutu,;Secțiunea pentru problemele organizatorice, ale vieții interne de partid și ale organizațiilor de masă și obștești — tovarășii : Constantin Dăscălescu, Maria Bradea, Ton Catrinescu, Nicu Ceaușescu, Nicolae Hurbean. Ștefan Korodi, Petre Lupu, Nicolae Mihalache. Ioachim Moga, Vasile Potop, Gizela Vlad ;Secțiunea pentru activitatea internațională a partidului și statului nostru — tovarășii •: Virgil Cazacu, Ștefan Andrei, Vasile Bărbuleț, Dumitru Bejan, Gheorghe Dinu, Cornelia Filipaș. Pantelimon Gă- vănescu. Alexandru Ionescu, Gheorghe Stoica, Ghizela Vass, Nicolae Vereș.A fost aprobat regulamentul de desfășurare a lucrărilor Congresului, care vor avea loc atit în ședințe plenare, cit și în cadrul secțiunilor, pentru a se da posibilitatea unui număr cit mai mare de delegați și invitați să iă cuvintul. adu- cîndu-și astfel contribuția la dezbaterea și aprofundarea problemelor înscrise pe ordinea de zi.În aclamațiile participanților, in entuziasmul și însuflețirea generală, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU prezintă, de la tribuna înaltului forum, Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român in perioada dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XII-lea și sarcinile de viitor ale partidului.Raportul prezentat de secretarul general al partidului — înalt model de abordare creatoare a aspectelor fundamentale ale dezvoltării societății românești în prezent și în perspectivă, a problemelor actuale ale vieții internaționale, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru — a fost urmărit cu deosebită atenție, cu profundă satisfacție și deplină aprobare. el fiind subliniat, in repetate rin duri, cu vii și puternice aplauze.La incheierea raportului. întreaga asistență ovaționează, aclamă cu însuflețire pentru partid și secretarul său general, scandează îndelung „Ceaușescu—P.C.R. !“, două nume cu valoare de simbol, rostite într-o alăturare firească, două nume atit de scumpe tuturor, cu profunde rezonanțe în sufletul și conștiința întregii națiuni.Delegații și invitații fac să răsune. în marea sală a Congresului, cuvintele înălțătoare ce înflăcărează. întreaga tară, ce umplu de dragoste și mîndrie inimile tuturor' fiilor patriei: „Partidul — Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu reales, la al XII-lea Congres !“. Este scandat, de asemenea, cuvintul „Pace !“.•; Particîpanții la Congres — și prin ei toți comuniștii, toți cetățenii patriei. bărbați si femei, tineri și virsțnici. români, maghiari, germani și de alte naționalități — își reafirmă cu putere dragostea și încrederea in partid și secretarul său general. în aceste momente vibrante, de înălțător patriotism, entuziasmul lor este expresia angajamentului ferm în fața partidului, a tovarășului Nicolâe "Ceaușescu. de a munci cu abnegație revoluționară pentru a transpune în viată, in mod exemplar, politica partidului, ho- tăririle pe care le va adopta Congresul a] XIMea. Programul de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, avind convingerea nestrămutată că aceasta este singura cale pentru asigurarea fericirii și bunăstării poporului.

contemporane 
a României - o nouă 

poartă de aur
Vibranta oră de 

istorie a celui de-al 
XII-lea. Congres...

Partidul comuniști
lor, al întregului nos
tru popor și-a trimis 
aici, sub cupola Sălii 
Palatului, pe cei mai 
vrednici reprezentanți 
ai săi. Stăruim cu pri
virea pe chipurile ce
lor care hotărăsc in 
aceste zile drumul de
venirii noastre comu
niste.

Comuniști destoinici, 
căliți la flacăra furna
lelor și oțelăriilor ori 
in bărbăteasca bătălie 
din adine, pentru mai 
mult cărbune.

Comuniști destoinici 
pe frontul. plinii, me
reu la datorie în toate 
cele patru anotimpuri 
ale anului.

Comuniști destoinici 
din laboratoare șt de la 
catedră, din toate do
meniile creației mate
riale si spirituale.

Oameni a căror viață 
se îngemănează cu în
săși epopeea marilor 
înfăptuiri socialiste pe 
pământul de iubire 
eternă al României. 
Oameni ai aceluiași 
ideal, comunist, fii ai 
patriei comune, Româ
nia, de orice profesie, 
fără deosebire de na
ționalitate...

Ora vibrantă de is
torie a celui de-al 
XII-lea Congres.

Oră de rostire clară, 
înflăcărată, cu o mare 
reverberație in con
științe : rostirea revo
luționară si vizionară 
a secretarului 'general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ascultăm Raportul 
comunist despre dru
mul străbătut, despre 
azi și despre miine. 
Ascultam insuși glasul 
partidului, al națiunii 
intregi. Stăruim asupra 
ideilor-forță despre 
destinul nostru in epo
ca contemporană ; me
dităm. indelung asupra 
ideilor deschizătoare de 
drumuri noi ale secre
tarului general privind 
construcția unei lumi 
mai drepte șt mai 
bune pe planeta noas
tră, o lume a păcii, 
prieteniei, înțelegerii 
și colaborării intre 
toate popoarele lumii. 
Și astfel încredințăm 
coloanei de ziar o in
fimă parte din ecou
rile înregistrate la 
temperatura fierbinte, 
revoluționară de sub 
cupola Congresului. Și 
astfel captăm o infi
mă parte a fluxului de 
mari ■ elanuri creatoare 
și de simțire pe care 
Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu l-a 
declanșat in rindul 
tuturor celor aproape 
trei milioane de co
muniști, in inima și 
conștiința celor două
zeci și două de mili
oane de cetățeni ai 
României socialiste.

— Înfățișarea reali
zărilor istorice ale po
porului, sub condu
cerea partidului, mi-a 
trezit un puternic sen
timent de mândrie, 
ne-a declarat 'munci
torul specialist Gri- gore Lupaș. Erou al 
Muncii Socialiste, de 
la întreprinderea de 
țevi Roman. Sint suc
cese dobindite de fa
milia unită a națiunii 
noastre. Sint rezultate 
ale celei mai rodnice 
etape istorice pe care 
o străbatem. Mă nu
măr printre sutele de 
muncitori care au pus 
în funcțiune noul la
minor din Roman. Mă 
număr printre miile 
de muncitori care au 
asigurat materialul tu
bular necesar forajului 
marin. Mindria pen
tru rodnicia muncii 
noastre se împletește 
cu mindria legitimă 
pentru succesele între
gului popor și. ca 
membru al partidului.

însemnări 

din sala 
Congresului

socotesc îndemnul 
^secretarului general de 
a nu ne mulțumi cu 
cit am realizat pină 
acum, ci de a năzui 
spre o nouă calitate, 
superioară in toate do
meniile, drept un pro
gram personal . de 
muncă.

— Amintea la un 
moment dat in Raport 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu despre o 
adevărată revoluție în 
agricultură, reținem 
din cele spuse de Teodor Maghiar, pre
ședintele cooperativei 
agricole de producție 
Măâăraș, județul Bi
hor. Noi și pină acum 
am obținut recolte 
mari. Comunistul insă 
de aceea se cheamă 
comunist, pentru că 
țintește mereu mai 
sus. Și din acest punct 
de vedere, al exigențe
lor mereu mai ■ înalte, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu oferă între
gului partid și între
gului popor un strălu
cit model revoluțio
nar de gindire și ac
țiune. Da, stă in pu
terea noastră să săvâr
șim, această revoluție 
in agricultură, pentru 
ca România să urce 
noi trepte de civiliza
ție, pentru ca poporul 
nostru să se bucure 
din plin de bineface
rile socialismului.

— Intre 
care mi-au 
inimă din 
tovarășului 
Ceaușescu 
acelea prin 
că nimic n

cuvintele 
mers la 
Raportul 

Nicolae 
au fost și 
care arăta 

u ne-a că
zut din cer. nimic nu

am primit pe gratis, . 
ne-a spus Ion Tănase, ' 
primul secretar al co-, 
mitetului de partid de 
pe platforma siderur- j 
giei gălățene. Ca ostaș 
al partidului in rindul 
celor peste 18 000 de 
comuniști de pe plat
formă, in rindul celor 
peste patruzeci de niii 
de oameni ai muncii 
de aici, pot să probez 
cit de temeinică, cit de 
conformă cu realitatea 
este această afirmație. 
Da, tot ce am înfăp
tuit in Romania, intre 
cele două congrese ale 
partidului, in epoca 
construcției socialiste 
este rodul muncii po
porului unit in jurul 
partidului. Este rodul 
muncii eroice a clasei 
muncitoare, țărănimii 
intelectualității și mă 
mindre.se că fac narte 
dintr-un asemenea 
partid care a știut să 
stimuleze și să pună 
în mișcare energiile 
întregii națiuni in nu
mele idealului nostru 
comunist.

— Din Raportul pre
zentat de tovarășul 
Ceaușescu eu am re
ținut, intre atitea idei 
deosebit, de valoroase 
și înțelepte, si impe
rativul răspunderii co
muniștilor pentru în
făptuirea exemplară a 
programului devenirii 
comuniste a patriei, 
remarca un alt delegat 
la Congres, tovarășul Alexandru Coadă, se
cretarul comitetului de 
partid de la Combina
tul de fire artificiale 
Brăila. Comuniștii au 
dus pină acum nenu
mărate bătălii pentru 
fericirea poporului. Ei 
au ciștigat nenumăra
te bătălii, Avem un 
partid unit, puternic, 
cutezător, a cărui po
litică științifică este 
urmată cu nestrămu
tată încredere de în
tregul popor. Avem in 
fruntea partidului, a 
poporului un conducă
tor incercat, un emi
nent militant revolu
ționar și comunist de 
omenie, cel mai iubit 
fiu al partidului și 
poporului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. 
Vom înfăptui cu suc
ces opera de edificare 
a socialismului pe pă- 
mintul României. Vom 
ctitori' țara nouă, d 
miine. așa cum o pre
figurează documentele 
aflate pe mâsa de lu
cru a congresului, așa 
cum ne este vrerea, 
liberi și independenți, 
deplin stăpini pe des
tinul nostru.

...Sub bolțile isto
riei contemporane a 
României, Congresul 
al XII-lea deschide o 
nouă poartă de aur de, 
unde, așa cum zice, 
poetul, privim cum 
„Timpul pe marele o- 
rizont românesc / Ri
dică spre alt mileniu, 
catarge"...

Ilie TANASACHE

la ora cîr.d se deschideau lucrările forumului comuniștilor, posturile noastre de radio și televiziune s-au conectat la pulsul întregii națiuni — Sala Palatului unde batea inima țării racordindu-se astfel, prin sunet și imagini, cu fiecare cămin, cu fiecare vatră, cu fiecare loc de muncă de pe întreg cuprinsul patriei.De sub obcir.ele Bucovinei pină la Dunărea albastră și de dincolo de Apuseni pină la Marea cea mare, un glas răzbătea peste spații găsindu-și ecou în 22 de milioane de inimi : glasul Omului care se identifică cu glasul partidului, cu însuși glasul poporului, rostind Raportul într-un moment atit de înălțător, cînd privim la rodnicia anilor dintre cele două congrese și, totodată, către perspectivele pline de lumină ale anilor ce vin, științific jalonate de partidul comuniștilor și de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Am fost în nenumărate locuri martorii unor momente de neuitat. Am receptat ginduri, idei, mărturii emoționante din partea unor oameni care se socoteau prezențiacolo, in locul spre care seîn vreme ce peste vastele ateliere ale uriașei întreprinderi bucureștene „23 August", acoperind zumzetul caracteristic muncii industriale, vibrau pîlniile megafoanelor, in fața televizoarelor din noul club muncitoresc se adunaseră numeroși oameni ai muncii din acest colectiv de 18 000 de suflete să vadă la televizor ședința inaugurală a Congresului.— Sint de peste 20 de ani membru de partid — ne spune maistrul Ion Niță de la secția aparataj. Și sint unul din cei peste cinci mii de comuniști ai. acestui colectiv muncitoresc — iar pe oricare l-ați întreba ce simte în aceste clipe v-ar vorbi despre același lucru : despre increderea nețărmurită in ziua de miine,' despre certitudinea viitorului tot mai luminos pentru noi și pentru copiii noștri. Trebuie să vă spun că, în prima pauză a transmisiunii directe A de la marele forum al comuniștilor, am discutat, pe mar- 

îndreptau toate privirile țării.ginea magistralului Raport prezentat de secretarul general al partidului, cu ciți- va dintre tovarășii mei de muncă : Vasile Oprescu, frezor, Ion Melinte, energe- tician, loan Păun, forjor, cu numeroși tineri din secțiile noastre. Ne-am amintit cu emoție de cite ori l-am avut pe tovarășul Nicolae Ceaușescu in mijlocul nostru, și la bine, și la greu, și ne-am dat incă o dată seama că toți de-aici sin-’ terii direct implicați in lucrările Congresului, că siniem părtași la tot ce se face in țara asta și că formăm un front comun cu partidul, cu omul al cărui suflet este rupt din sufletul nostru muncitoresc, din. năzuințele și din speranțele noastre.Susținind din toată inima propunerea realegerii tovarășului NicolaeCeaușescu in fruntea partidului, aceste năzuințe vor deveni realitate, așa cum realitate a devenit tot ce ne-am propus pină acum.Din străvechea cetate de 

scaun a lui Ștefan cel Mare, Suceava, comunistul loan Baran, maistru la secția mecanică a întreprinderii de utilaje și piese de schimb, ne declară :— Pentru mine, ca și pentru toți tovarășii mei de muncă, documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului se constituie 
Congresul comuniștilor e țara întreagă 
și întreaga țară participă la Congres

• Raportul prezentat de secretarul general al partidului — urmărit cu profund interes de întreaga 
națiune • „Sîntem cu toții direct implicați în lucrările Congresului** • Marea chezășie că hotărîriie 

vor deveni realitate : realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului

într-un insuflețitor program al viitorului nostru comunist. Nimic din ceea ce s-a hotărit in această țară nu s-a hotărit fără noi. Tot ceea ce dezbate și hotărăște partidul, în cel mai înalt forum al său, Congresul, se face în fața poporului. Am ascultat raportul tovarășului . Nicolae Ceaușescu. Ne-am recunoscut in el gindurile, năzuințele, planurile noastre de viitor. Sintem laolaltă, ca un singur om, și tocmai sentimentul acesta de puternică și mare familie ne dă tăria. Aici, unde fiecare piatră tăinuiește in ea memoria istoriei, simțim că, prin noi, și cu noi. se scrie noua istorie a României. Iată de ce, ca și pină acum, 

dar cu osebire de acum înainte, noi cei ce făurim utilaje și piese de schimb care poartă efigia Sucevei se cuvine să punem cu și mai multă nădejde umărul la treabă, neprecupețindu-ne nici un efort in sporirea eficienței activității noastre.Din Valea Jiului, de la

Petrila, minerul Ștefan Alba ne spune :— Am dezbătut temeinic, cu răspundere comunistă documentele programatice ale Congresului care deschid perspective minunate muncii și vieții noastre, întregului popor, și sintem ferm hotăriți să ne îndeplinim exemplar sarcinile ce ne revin nouă, minerilor de aici, de a asigura din Valea Jiului, pină in 1990, cel puțin 80 la sută din cărbunele cocsificabil necesar industriei românești. în aceste zile cfnd, alături de ' ceilalți delegați, șeful nostru de brigadă, Eugen Voicu, se află la lucrările marelui forum al comuniștilor, noi, cei 70 de ortaci ai săi, vom ridica ștacheta 

realizărilor de la 70—80 tone cit extrăgeam zilnic peste plan, la peste o sută de tone pe zi, înțelegind să ne rostim astfel cuvintul nostru mineresc la Congres, deoarece, așa cum am Înțeles eu din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, la baza tuturor victoriilor noastre nu poate sta decit 

munca, munca și iarăși munca !— în acest moment de sărbătoare inimile noastre bat odată cu inima țării — ne spune Kiss S. Iren, Erou al Muncii Socialiste, filatoare Ia întreprinderea textilă „Oltul" din Sf. Gheorghe. Deși ne aflăm-la locurile noastre de muncă, ne simțim și noi prezenți, prin gindurile și faptele noastre, la lucrările înaltului forum al comuniștilor. Ascultînd. strălucitul bilanț de realizări prezentat în Raportul secretarului general al partidului, am simțit că și noi, oamenii muncii din Sf. Gheorghe, români și ma-, ghiari care au muncit în toți acești ani în frăție, cu 

devotament și abnegație, am contribuit la obținerea acestor succese, exprimin- du-nd în acest fel recunoștința față de partid pentru viața nouă și minunată pe care o construim, pentru tot ce asigură egalitatea deplină în drepturi a tuturor fiilor și fiicelor patriei, fără deosebire de na

ționalitate. La 1 noiembrie, in cinstea Congresului, noi, cei de la „Oltul", am anunțat îndeplinirea planului la producția globală pe patru ani ai cincinalului. Am vrut ca, in. felul acesta, muncitoresc, să ne rostim și noi cuvintul la Congres. Pină la sfîrșitul anului vom da peste plan produse in valoare de peste 180 milioane lei. Așa înțelegem să ne respectăm cuvintul dat, arătind astfel că hotărîriie Congresului sint cu adevărat hotărîriie poporului !— L-am ascultat acasă la noi, in satul Gubănești din frumoasa vale a Argovei, pe iubitul conducător al partidului nostril, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne 

spune cooperatoarea Petra Biban din vechea comună ilfoveană. în toată comuna răsunau radiourile și prin ferestrele caselor se vedeau ecranele televizoarelor lu- minind, de parcă era zi de cea mai frumoasă sărbătoare. Am ascultat, am vorbit între noi, ca oamenii, am pus la cale cite și cite 

mai avem încă de făcut și am trecut la treabă. în acest an noi am realizat cea mai mare producție de porumb cunoscută prin părțile noastre și am livrat la fondul de stat de două ori mai mult decit era planul. Viața ne este tot mai îmbelșugată, mai luminoasă, plină de făgăduinți pentru viitorul pe care știm că-1 vom preface in faptă. Căci asta este caracteristica vieții și muncii noastre de. azi : cuvintul devine faptă. Așa cum spunea dragul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, nimic nu ne-a picat din cer, ci tot ce-am făcut in țara asta de cind sîntem stăpini pe soartă și-I avem pe el in fruntea partidului,

---- --------------------»pe umerii, pe mintea și pe brațele noastre s-a rezemat. "Așa va fi și de-acum încolo, și incă și mai cu spor !— Acum. în pragul terminării facultății, Înțeleg și mai profund, cu și mai multă responsabilitate, noile prevederi subliniate in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața Congresului — ne spună Elena Adam, studentă în anul V la Facultatea de construcții din Iași. I-am ascultat cu toții cuvintul, și amfiteatrele noastre păreau o necuprinsă agora a - înțelepciunii, a sfatului cu țapa. Am . simțit atunci că trebuie să răspund prezent, ca toți colegii mei, la înfăptuirea de către fiecare din noi a documentelor acestui măreț Congres, in așa fel îneît, după susținerea lucrării de diplomă cu cea mai înaltă autoexigență, să-mi iau in primire locul pe orice șantier al țării, hotărită să muncesc cu perseverență și abnegație la realizarea tuturor sarcinilor ce mi se vor încredința.— Ascultînd Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu in fața delegați- lor la Congres și a atitor oaspeți din străinătate care onorează cu prezența lor acest marcant eveniment din viața României — ne spune acad. prof. Tudor Ionescu, președintele Comitetului Național pentru Apă...Țara trăiește zile fierbinți, zile de neuitat. Un singur gînd, o singură voință : perpetua înflorire a României, bunăstarea și fericirea poporului. Din această vibrantă trăire, din vrerile și hotărîriie poporului - sentimentul fundamental care unește întreaga națiune într-un gînd : 
Partidul, Ceaușescu, România,

REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SCINTEir

rarea Păcii — am avut încă o dată confirmarea temeinicelor motive pentru care țara noastră se bucftră astăzi de stimă și considerație in lumea contemporană. Mai presus de orice, aceasta se datorează înaltei personalități a președintelui României. secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la care emană soluțiile majore propuse de țara noastră in cele mai înalte foruri internaționale pentru rezolvarea marilor probleme cu care Se confruntă astăzi o- menirea. Sint mindru că patria mea, prin vocea acestui eminent . om de stat, știe șă se facă prezentă și ascultată cu viu interes și simpatie de toate popoarele lumii. Luptăm pentru o viață mai bună, mai înfloritoare pe pămin- tul patriei noastre dragi, dar luptăm și pentru ca o- menirea de mîine să aparțină unei lumi demne, in care statele să se respecte reciproc, excluzind din relațiile lor tot ceea ce deteriorează atmosfera internațională, forța sau amenințarea cu forța, militind neobosiți pentru dezarmare, și in primul rind pentru dezarmarea nucleară, pentru pace și colaborare intre toate popoarele. Să nu uităm că ultimul cuvint cu care se încheie magistralul Raport al tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congres este cuvintul „Pace"..

mindre.se
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumirile mele sincere și cea mai profundă apreciere pentru mesajul dumneavoastră călduros și sincer, de felicitări cu ocazia zilei mele de naștere.

HUSSEIN I

Oamenii muncii cinstesc
Congresul partidului 

prin fapte deosebiteSosirea unor delegații

la Congresul al

Re-

Xll-lea al P.C.R.

k

In cursul zilei de luni au continuat să sosească in Capitală delegații și reprezentanți ai unor partide comuniste, muncitorești, socialiste și progresiste, precum și ai. unor mișcări de eliberare națională, pentru a participa la lucrările celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Au îndeplinit planul pe patru ani
SIDERURGIȘTII REȘIȚENI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, s-a întilnit, luni, cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al . Partidului Comunist din Spania, conducătorul delegației Partidului Comunist din Spania la cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R. Oaspetele a fost însoțit de tovarășul Armando Lopez Salinas, membru al setului Executiv al C.C. al P.C. di ii .. pania.La întrevedere a participat tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. ăl P.C.R.In numele conducerii Partidului Comunist din Spania, tovarășul Santiago Carrillo a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului, comuniștilor și întregului popor român calde salutări și urări de noi victorii în

măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră. Secretarul general al P.C. din Spania a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat la Congres de secretarul general al P.C.R., subliniind că acest document programatic, precum și Congresul al XH-lea al P.C.R., prin larga problematică internă și internațională, sint de o importanță deosebită, atît pentru mersul înainte al României pe calea socialismului și comunismului, cit și pentru pacea și colaborarea intre toate națiunile lumii.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat tovarășului Santiago Carrillo, comuniștilor spanioli un cald salut și cele mai bune urări de noi succese in lupta lor pentru bunăstarea poporului spaniol.

în cadrul convorbirii s-a subliniat cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și conlucrare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania și s-a exprimat hotărirea de a adinei și extinde aceste raporturi, în interesul celor două partide și popoare, al cauzei păcii și socialismului.Abordîndu-se probleme privind a- slgurarea păcii și securității in Europa, s-a apreciat că trebuie acționat în continuare pentru înfăptuirea unei securități reale pe continentul nostru și buna pregătire a reuniunii de la Madrid din 1980, pentru realizarea unor măsuri concrete de dezarmare și în primul rind de dezarmare nucleară.întilnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și cordialitate.

Delegația Partidului De
mocrat din Guineea, condusă de Lansana Diane, membru al Biroului Politic Național al partidului ;

Delegația Partidului Baas 
Arab Socialist din Irak, con" dusă de Hickmat Ibrahim Al Azzawi, membru al conducerii regionale a partidului, membru al Consiliului Comandamentului Revoluției al publicii Irak, ministru de stat ;

Delegația Partidului Re
publican al Poporului din Turcia condusă de Imadettin El- mas, secretar general adjunct al partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Martinica, Bour' geois Felicien, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului ;

Delegația Partidului Con
gresul întregului Popor din 
Sierra Leone, condusă de Sorson I. Conteh, secretar cu probleme internaționale al C.C. al partidului ;

Delegația Frontului de 
Eliberare Națională din Al
geria condus& de Mphamad Yasid, membru al C.C. al F.N.L., vicepreședinte al Consiliului Superior al Tineretului și Copiilor ;

Delegația Partidului Re
publican Italian, condusă Aristide Gunnella, membru al Direcțiunii și Secretariatului partidului ;

Delegația Partidului So
cialist Revoluționar Soma
lez, condusă de general Ismail Aii Abokar, membru al Biroului Politic, secretar general pentru probleme de partid, vicepreședinte al republicii ;

Delegația Consiliului Mi
litar Administrativ Provizo
riu din Etiopia - D.E.R.G., condusă de căpitan Tessema Belay, membru al C.C. al Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, administrator șef al regiunii Kaffa ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Norvegia, Eivlnd Cristofersen, membru al Biroului Politic al partidului.

★La sosire, delegațiile au fost salutate de tovarășii Mihai Gere, membru sunleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., .Marin Vasile, secretar al C.C. al P.C.R., Va- sile Pungan, membru al C.C. al P.C.R., de alți activiști de partid.

Hotărîți să cinstească marele eveniment din viata partidului și a poporului — Congresul al Xll-lea al partidului — cu realizări de .prestigiu, siderurgiștii reșițeni raportează că au realizat sarcinile de plan pe primii 4 ani din actualul cincinal. Pe această b#ză, pină la sfîrșitul anului ei vor da o producție fizică suplimentară de 13 000 tone cocs metalurgic. 68 000 tone de
ALUMINIȘTIIOdată cu începerea lucrărilor marelui forum al comuniștilor români — Congresul al XH-lea al partidului — oamenii muncii de la întreprinderea de aluminiu Slatina au anunțat realizarea planului pe 4 ani ai actualului cincinal. Pînă la finele anului, ei vor realiza suplimentar peste primar și aliaje7 300 tone aluminiu din aluminiu. De

MINERIImarelui forum al România, mineriiLa deschiderea comuniștilor din suceveni raportează cu- mindrie obținerea unui remarcabil succes : Îndeplinirea prevederilor de plan pe 4 ani ai cincinalului la producția industrială. Avansul înregistrat
VALEA JIULUI

cantități

Ședința festivă consacrată transmiterii mesajelor adresate tv 1

Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. a H-a)

10,06
li.ua
11.15
11,45

12,1»
16,00

de către oaspeții de peste hotare

PROGRAMUL 1

Cu patria in inimi
„Semne durabile" (documentar) 
„Vlbrind odată cu inimă țării" 
Telex • Cronica lucrărilor Con
gresului al XH-lea al P.C.R. 
închiderea programului
Telejurnal • Cronica lucrărilor 
Congresului al Xll-lea al P.C.R. 
Cu dragoste cînt astăzi țara 
Documentar de știință

16,20
16,40 . _______
16,50 Cîntec nou pe plai străbun
17.20 “ .........................

«V X

Delegația Mișcării Socia
liste Panelene — PASOK, condusă de Ghiorghios Ghenimațes. membru al Secretariatului Biroului Executiv al C.C. al PASOK ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Canada, Bruce ’agnuson, membru al Comitetului cutiv Central al C.C. al P.C. din ada ;

Delegația Partidului So
cialist Progresist din Liban, condusă de Fouad Salman, secretar general al P.S.P. din Liban ;

Delegația Partidului Co
munist Dominican, condusă d« Jose Israel Cuello, membru al Co- rjiișiei Politice a Comitetului Executiv, secretar al CC. al P.C. Dominican ;

Delegația Partidului Co
munist din Bangladesh, con‘ dusă de Nurul Islam, secretar al C.C. al P.C. din Bangladesh, președintele Uniunii Tineretului din Bangladesh ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Honduras.

Reprezentantul Partidului 
Politic Radical din Olanda, Michiel van de Kasteleen, membru al Conducerii partidului, secretar cu probleme internaționale al Partidului Politic Radical din Olanda ;

Delegația Partidului Co
munist din S.U.A., condusă de Hellen Winter, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din S.U.A. ;

Delegația Partidului So
cialist Unit din Berlinul oc
cidental condusă de Erlch zîe- gler, membru al Biroului Comitetului Director al P.S.U. din Berlinul occidental ;

Delegația Partidului MA- 
PAM din Israel, condusă de Meir Talmi, secretar general al Partidului MAPAM ;

Delegația Partidului Re
publican Italian, condusă da Aristide Gunnella, membru al Direcțiunii și Secretariatului P.R. Italian;

Delegația Uniunii Socia
liste a Forțelor Populare din 
Maroc condusă da Al-Mandi Alaoui, membru al Biroului Politic, președintele Comisiei pentru afaceri externe a C.C. al U.S.F.P. din Maroc ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Reunion, Ehe Moarau, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. “

Reprezentantul Partidului 
Comunist dinBourgeois Felicien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Martinica ;

Delegația Congresul Na
țional African din Africa de

din Reunion ;
Martinica,

Sud (A N C ) conâue& de Stefben Dlamini, membru al Comitetului E- xecutiv Național al A.N.C., președintele Uniunii Sindicatelor — SACTU ;
Delegația Partidului Co

munist Sirian, condusă ds Abdel Wahab Richwani, membru al C.C. al P. Comunist Sirian ;
Delegația Partidului Mun

citorilor din Spania, condusă de Nazario Aguado Aguilar, membru al Secretariatului permanent al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al Partidului Muncitorilor din Spania ;
Reprezentantul Partidului 

Guatemalez al Muncii, Otto Sanchez, membru al C.C. al partidu- dului ;
Delegația Uniunii Demo

crate a Poporului Malian, condusă de col. Youssouf Traore, membru al Comitetului Executiv Central, secretar pentru informații și cultură.al U.D.P.M. ;
Delegația Partidului Uni

unea Centrului Democratic 
- EDIK - din Grecia,condusâ de George Kotzas, membru al C.C. al EDIK ;

Delegația Partidului Mun
cii din Israel, condusă de Haim Bar-Lev, director general al partidului ;

Delegația Partidului Co
munist Sanmarinez, condusă de Renzi Giuseppe, membru al Direcțiunii P.C. Sanmarinez, președintele Comisiei de Control a partidului ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist Luxemburghez, Fer’ nand Hubsch, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C. Luxemburghez ;

Delegația Partidului Pro
gresist al Poporului din Gu
yana condusă de Narbada Mer- saud, membru al C.C. al Partidului Progresist al Poporului ;

Delegația Partidului Tu- 
deh din Iran, condusă de Ahmad Rassadl, membru al C.C. al partidului ;

Reprezentantul Uniunii 
Democratice a Poporului 
Finlandez Kalevi Suomela, membru al Consiliului de conducere al U.D.F.P. ;

Reprezentantul Partidului 
Comunist din Guadelupa, Emmanuel Ibene. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Guadelupa ;

Delegația Partidului Na
ționalist din Bangladesh, C011‘ dusă de Mohammad Ismail, vicepreședinte al Comitetului Național Executiv al P.N.B. ;

Delegația Partidului De
mocrat al Poporului din Af-,

ga ni Stan condus^ de Khan Meer Gheur, membru al C.C. ai P.D.P., vicepreședinte al Departamentului Sănătății Publice ;
Delegația Partidului So

cialist Revoluționar din E- CUador condusă de Fernando Maldonado Donoso, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.S.R. din Ecuador ;
Delegația Partidului Na

țional Social Sirian din Li- [-jqP condusă de Marwan Fares, membru al Comitetului Executiv al P.N.S. Sirian din Liban ;
Delegația Partidului CO- 

PEI din Venezuela, condusâ de Jorge Sucre, membru supleant al Comitetului Executiv Național al Partidului COPEI ;
Delegația Partidului So

cialismului Democratic (Ko- 
diso) din Grecia, condusă de Haralambos Protopapas, membru al Biroului Politic al C.C. al Kodiso ;

Delegația Partidului So
cialist din Costd Rica, con’ dusă de Luis Fernando Alfaro, membru al Comisiei Politice, secretar al C.C. al P.S. din Costa Rica ;

Delegația Partidului So
cialist Yemenit, condusă de Saed Salem Al-Khaibah, președintele Comisiei de Revizie a P.S. Yemenit ;

Delegația Partidului De
mocrat din Coasta de Fildeș, condusă de Konan Kouassi, membru al Biroului Politic al Comitetului Director al P.D. din Coasta de Fildeș ;

Reprezentantul Partidului 
Socialist din Cipru — EDEK, Doros Theodorou, secretar al C.C. al EDEK ;

Delegația Mișcării de 
Stingă Revoluționare — MIR 
din Chile, condusă de Glad^ Diaz, membru al C.C. al MIR ;

Delegația Partidului Co-con-munist din Mauritius, dusă de Leetoraj Chundramun, dintele C.C. al P.C. din Mauritius ;
Delegația Partidului Na

țional al Poporului din 
Ghana condus& de Eric Adjei, membru al C.C. al P.N.P. din Ghana ;

Delegația Mișcării Revo
luționare Naționale pentru 
Dezvoltare din Ruanda, con_ dusă de Habarushaka Claudien, membru al C.C. al M.R.N.D., secretar general al Ministerului de Interne ; ,

Reprezentantul Partidului 
Comunist Paraguayan, Hug0 Campos, membru al C.C. al P.C. Paraguayan, director al ziarului „Ade- lante" ;

preșe-

Delegația Uniunii Națio
nale □ Forțelor Populare 
din Maroc, condusă de Ahmed Souhaili, membru al Consiliului Central al Comitetului Central al U.N.F.P. din Maroc ;

Reprezentantul Uniunii 
Democrate Volteze, Harouna Traore, membru al Biroului Politic al C.C. al Uniunii Democratice Volteze, ministrul învățămintului superior și cercetării științifice ;

Delegația Partidului So
cialist din Uruguay, condusă de Carlos Piriz Mac Golj, membru al C.C. al P.S..din Uruguay ;

Delegația Partidului So
cialist Sanmarinez, condusă de Alvaro Faetaninl, membru al Direcțiunii P.S. Sanmarinez

Delegația Uniunii Poporu- 
rului Togolez, condusă de Samon Kortho, membru al C.C. al Uniunii Poporului Togolez, ministrul amenajării rurale ;

Reprezentantul Partidului 
Eliberării Naționale din Cos
ta Rica Alfonso Carro Zuniga, membru al Directoratului Politic Național al Partidului Eliberării Naționale din Costa Rica ;

Reprezentantul Partidului 
Mișcarea de Eliberare din 
Insulele Sao Tome Ci pe Elavio Quaresma Santos, ambasador. ’

★La lucrările Congresului . în calitate de observator, din partea Partidului Social-Democrat din R.F.G., Giinter Markscheffel.
★De asemenea, au transmis mesaje de salut celui de-al XH-lea Congres al P.C.R. următoarele partide ;

- Alianța Populară din 
Islanda ;
- Partidul Comunist din 

Africa de Sud ;
— Partidul Muncitoresc 

Socialist Luxemburghez ;
Muncitoresc

Comuniștii schimbă fața tării. La 
temelia școlii — concepția revo
luționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind integrarea în- 
vățămîntului cu cercetarea șl pro
ducția
Avînt tineresc
Almanah pionieresc : Gînd cute
zător, partidului părinte
România de azi. România de mîl- 
ne. Anotimpurile agriculturii so
cialiste. (Film documentar-artlstic) 
10M de seri
Telejurnal • Cronica lucrărilor 
Congresului al Xn-iea al P.C.R. 

ÎS,50 Congresul
întregului 
țara... 
Din toată 
zical
Oamenii faptelor, faptele oameni
lor
Telejurnal » Cronica lucrărilor 
Congresului al XH-lea al P.C R.

PROGRAMUL 2

17,50
18,00

20,35

21.OS

21,30

16,00

16,20
16,40
17,00
17,15

18,00

.18,25
18,50
10.00

partidului — congresul 
popor. Dăm legătura cu

inima — spectacol mu-

Telejurnal • Cronica lucrărilor
Congresului al Xll-lea al P.C.R. 
Tot înainte !
Melodii popular»
Buletin rutiey
Bucuriile muzicii — Odă unul ev 
aprins (III)
Cinci ani de împliniri, cinci desti
ne umane
Muzică ușoară 
1001 de seri 
Telejurnal • 
Congresului al
Viața economică 
Muzică de 
Moștenire 
Un cintec 
Telejurnal

românească

Cronica lucrărilor 
XH-lea al P.C.R.

cameră 
pentru viitor 
de slavă
• Cronica lucrărilor 

Congresului al XH-lea.
i»

vremea
și Prin-Pires dos
participă,

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 noiembrie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească ușor. Cerul va 
fi noros, mai mult acoperit in sudul și 
estul țării. Vor cădea ploi temporare 
la munte, Izolat în regiunile din nord- 
vestul tării In a doua parte a interva
lului. Precipitațiile vor fi și sub formă 
de lapovițâ șl ninsoare* Vintul va su
fla moderat, cu intensificări locale. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 șl plus 8 grade, local 
mai coborîte in a doua parte a inter
valului, iar maximele între 2 și 12 gra
de. In București : Vremea va fi în ge
neral închisă. Temporar va ploua.

cinema

Socialist El-

*
Comunist din

Social-Demo-

— Partidul 
Norvegian ;
- Partidul 

veți an ;
— Partidul Congresul Na

țional Indian
- Partidul 

Sri Lanka ;
— Partidul

crat din Suedia ;
— Partidul Democrat din 

Botswana :
— Frontul Democratic 

pentru Eliberarea Palestinei;
— Partidul Revoluției 

Populare a Beninului.

• Omul care ne trebuie : SCALA
— 15; 17,30; 20.
• Zidul : PATRIA
19,30. '
• Speranța : CAPITOL — 15,30;
17,45; 20, FAVORIT — 11,16; 15,45; 
18; 20.15.
• Mihai Viteazul î BUCUREȘTI
— 15,30; 18,45, DRUMUL SĂRII — 
15,30: 19.
• Procesul de la NUmberg : CI
NEMA STUDIO - 10; 14; 18.
• Un suris tn plină vară : LU
CEAFĂRUL — 15,30; 18; 20,15.
• Sutjeska : FESTIVAL — 14,30; 
17,15; 20.
• Clipa : CENTRAL — 15; 18.
• Drumuri tn cumpănă : VICTO
RIA — 15; 17,15; 19,30.
• Program de 
9; 10,30, Albă 
ca trandafirul 
torul Bethune
• întoarcerea 
TIMPURI NOI
• Dacii : FEROVIAR 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• 39 de trepte : EXCELSIOR 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.16, 
LODIA - 9; 11,15; 13 30: 
18; 20,15 GLORIA - 9;
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Pentru patrie : GRIVITA 
12,30: 16, 19,15.
• Ciprian Porumbescu : BUZEȘTI
— 15,30; 19.

14,36: 17;

desene animate — 
ca zăpada și roșie
— 12; 14; 16, Doc-
— 18; 26 : DOINA.

fiului risipitor :
— 15,45; 18.30.

- 0; 11,15;

— »; 
ME- 

15.45; 
11.15;

— >;

fontă, 100 659 tone oțel aliat, importante cantități de produse refractare, utilaje pentru industria metalurgică și piese de schimb. Angajamentul siderurgiștilor. fundamentat pe realizările de pînă acum, vizează obținerea pînă la sfîrșitul cincinalului a unei producții suplimentare în valoare de 600 milioane lei. (Nicolae Cătană).
DIN SLATINAasemenea, producția industrială obținută peste plan pînă la Sfîrșitul acestui an va fi de 440 milioane lei, Iar la export se vor livra în plus produse din aluminiu în valoare de 234 milioane lei valută. Aluminiștii slătineni raportează totodată intrarea parțială în funcțiune a noii capacități de 50 000 de tone aluminiu pe an. (Emilian Rouă).

SUCEVENIasigură realizarea pină la finele a- cestui an a unei producții suplimentare în valoare de 90 milioane lei, constînd din importante cantități de substanțe (Gh. Parascan). minerale utile,.
Din adîncuri 

sporite de cărbunePrin mecanizarea lucrărilor miniere de înaintare, tăiere și extracție a cărbunelui, mai buna organizare a muncii și extinderea policalificării, minerii din Valea Jiului au obținut în cinstea Congresului al Xll-lea al partidului cea mai mare creștere a producției de cărbune. Se estimează că pînă la sfîrșitul acestui an, față de 1978, se va realiza un spor de 530 000 tone la extracția de huilă brută și peste 700 000 tone la producția de huilă netă. Se evidențiază minerii din Lupeni, care au extras în cinstea marelui forum al comuniștilor 52 000 tone cărbune cocsificabil, și cei din Petrlla, care au scos din adîncuri mai mult de 21 000 tone cărbune peste prevederi. (Sabin Cerbu).

la
LA PORȚILE DE FIER I 

Zilnic, o producție 
de 20 milioane 

kilowați-oră ■Colectivul de energeticienl dePorțile de Fier I muncește in aceste zile, cînd se desfășoară lucrările Congresului al Xll-lea, sub deviza : „Toate hidroagregatele și instalațiile — folosite la puterea ma-

da patriei cit . electrică. Ieri producție zilni-ximă" pentru a mai multă energie s-a atins o că record : 20 de milioane kilo-wați-oră energie electrică, deci cu aproape 3,2 milioane kilowați-oră mai mult față de nivelul obținut pină acum. Aceasta înseamnă — după cum s-a angajat colectivul de aici — ca numai în perioada desfășurării lucrărilor Congresului, de la Porțile de Fier I să se asigure în plus sistemului energetic național cel puțin 15 milioane kilowați-oră energie electrică. (Virgiliu Tătaru).
Schimburi de onoareAntrenate In entuziaste schimburi de onoare, colectivele întreprinderilor industriale din județele Dîmbovița și Prahova au realizat luni, peste prevederi, produse evaluate la 12 milioane lei. Rezultate cu mult peste nivelul rezultatelor zilnice de pînă acum au obținut, după primul schimb, lucrătorii rafinăriilor prahovene, care au furnizat economiei naționale un plus de circa 2 000 tone derivate, minerii de la Filipeștii.de Pădure și cei de la Șotinga — cu 300 tone cărbune, oțelarii de la Tîrgoviște — cu 80 tone oțel și laminate, sondorii de la Moreni și Băicoi, cimentiștii de la Fieni și Comarnic, constructorii de utilaj petrolier, chimic și tehnologic de lă Ploiești, Cimpina, Tîrgoviște și Găești, colectivul întreprinderii de mecanică fină — Sinaia și cel al întreprinderii de aparataj electric de la Titu.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sportivi români in întreceri internaționaleLa Sofia s-au încheiat întrecerile tradiționalei competiții internaționale de box „Dinamoviada", la care au participat 57 de sportivi din 7 țări.Printre protagoniștii turneului s-au numărat și pugiliștii români, care au cucerit trei medalii de aur prin Nicolae Crăciun (categoria semimuscă), Gheorghe Simion (categoria semimij- locie) și Teodor Pirjol (categoria grea). In gala finală, Nicolae Crăciun l-a învins pe Gheorghiev (Bulgaria), Gheorghe Simion a ciștigat la Schneider (R.D. Germană), iar Teodor Pirjol l-a învins pe bulgarul Ermilov.Din echipa română s-au mai evidențiat Teodor Dinu (cocoș), Nicolae Iordache (semiușoară) și Simion Cuțov (ușoară), clasați pe locul doi.In cadrul turneului internațional de box de la Budapesta, pugilistul român Leontin Sandu a obținut un frumos succes, terminînd învingător la categoria ușoară, (pană)' și Ion Dobre situat pe locul doi.La Budapesta au neele finale ale „Cupei campionilor europeni" la popic#. în competiția feminină, echipa Laromet București a ciștigat medalia de argint, iar in turneul masculin formația Aurul Baia Mare a ocupat locul trei.Clasamente finale :Carl Zeiss Jena (R.D. Germană) — 4 927 p. ; 2. Laromet4 879 p. ; 3. K.K. Celje (Iugoslavia) — 4 745 p. ; Masculin: 1. Rot Weiss Sandhausen (R.F. Germania) — 10 504 p. ; 2. Ferencvaros Budapesta —10 483 p. ; 3. Aurul Baia Mare —10 446 p.

Victor Duchin (mijlocie) s-auluat sfîrșit tur-
feminin : 1.București —

• Drumul razelor de soare : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 15,4?; 18; 20.
• Columna : BUCEGl - 15; 18,30.
• Mihail, ciine de circ : LIRA — 
15,30; 18; 20
• Iarna bobocilor : FERENTART
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Deducțiile colonelului Zorin :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Vis de ianuarie ; COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
• Găină sau vultur : PACEA — 
16; 18; 20.
• Ora zero : FLOREASCA
11; 13; 15.30; 17,4*5: 20.
• Totul pentru un cîntec ; VOL
GA — 9: 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Teatrul cel mare : VTITORUL
— 15,30; 17.45; 20.
• Vlad Țepeș : AURORA — 9; 12; 
15.30; 19.
• Luca cel sărac : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Camera cu fereastră spre mare: 
POPULAR — 15,30; 17,30: 19,30.
• Uraganul vine de, la Navarone : 
MUNCA — 15; 17,30; 20. FLAMU
RA — 9: 11,30; 14; 16.45; 19,30.
• Jachetele galbene : COSMOS — 
15.30; 17,30; 19,30.
• Vis de dragoste : TOMIS — 9; 
12,15: 15,30; 18,45.
• Iarba verde de acasă : FLA
CĂRA ~ 15,30; 17,45; 20.
• Orașul văzut de sus : ARTA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Zburați in înaltul cerului : MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
• Elefantul alb : PROGRESUL
— 15; 17,30; 20.

Miercuri încep /la Sofia întrecerile Balcaniadei de scrimă. La actuala ediție a competiției sportivii români participă la toate probele : floretă (masculin și feminin), sabie și spadă, la individual și pe echipe.Din lotul echipei noastre fac parte, printre alții, Adriana Dragomir, Tudor Petruș, Mihai Țiu, Anton Pon- graț, Emii Oancea ■ — ■ nescu.în ultima zi a național studențesc volei de la Praga, echipa României a întrecut cu scorul de 3—2 (15—10, 15—9. 10—15, 10—15, 16—14) formația Ungariei. într-un alt joc, selecționata Cehoslovaciei a învins, tot cu 3—2 echipa Poloniei.Clasament final : 1 — Cehoslovacia ; 2 — Polonia ; 3 — România ; 4 — Ungaria ; 5 — R.D. Germană ; 6 — Cehoslovacia (B) ; 7 — Bulgaria.

și Florin Pău-turneului inter- masculin de

în cîteva iîndun• Turneul Internațional de tenis de la Londra a fost cîștigat de jucătorul american John McEnroe, care l-a întrecut în finală cu 7—5 pe coechipierul său lomon.• Echipa de fotbal a aflată în turneu în R. P. susținut un meci amical nia selecționatei orașului Tianjin. Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 3—0 (1—0).

6—3, 6—4, Harold So-Australiei, Chineză, a in compa-

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mica) : Un fluture pe lampă
— 20, (sala Atelier) : Poezia vie
ții, muncii, dragostei — 16. Poezie, 
muzică dans — 19,30.
• Opera română . 
jertfă — 19.
• Teatrul „Lucia 
lajidra“ (sala Schitu 
Răceala — 19; (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Se ridică ceața — 
19,30.
• Teatrul Foarte Mic : O șansă 
pentru fiecare — 20.
• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul ,Nottara“ (saia Maghe- 
ru) : Micul infern — ' 
Studio) : Ultima cursă
• Teatrul 
...Eseu — 
Cocoșelul
• Teatrul 
'nașe' , 
muzică ușoară 
19,30.
• Teatrul „Ion 
tră la rinichi —
• Teatrul ..ion 
grăsani —- 17.
• Circul București • Vivat
— 19.30.
• Teatrul ,.Țăndărică" :
Sînziana — 10.

Dragoste șl

Sturdza Bu- 
Mâgureanu) :

19.30, (sala 
— 19

Giulești (sala Majestic): 
19,30. (sala Glulești) : 
neascultător — 16.
satiric-muzical „C. 

(sala Savoy) : Concert 
românească

Tâ- 
de

Vasilescu" : 
19,30.
Creangă" :

Pla-

Trei

circul

neana

2;

li.ua
Filipe%25c8%2599tii.de


PUTERNIC ECOU AL CONGRESULUI P. C. R. 
PE TOATE MERIDIANELE

Marele forum al comuniștilor din (ara noastră — al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Komăn — se bucură, pe meridianele lumii, de un larg ecou, presa, radioul, televiziunea 'din diferite țări continuind să consacre articole, ample emisiuni documentelor de mare importantă ale Congresului, programelor-directivă de dezvoltare a tării noastre, politicii externe de pace și cooperare a 'României, al căror arhitect este tovarășul Nicolae Ceaușescu.„La București s-a deschis Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român. In sala mare a Palatului Republicii se află trimiși ai armatei de aproape trei milioane a comuniștilor români — forța principală a poporului șl organizatorul construcției socialiste, veterani ai mișcării muncitorești din România, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, precum și invitați de peste hotare", anunță agenția T.A.S.S., care remarcă :„Congresul a fost deschis de secretarul general al PiC.R., Nicolae Ceaușescu. El i-a felicitat pe delegați și pe invitați cu prilejul acestui însemnat eveniment din viața Partidului Comunist Român și a întregit țări".La rlndul său, agenția TANIUG, agențiile A.D.N., PRENSA LATINA, E.F.E., FRANCE PRESSE. UNITEI) PRESS INTERNATIONAL, alte agenții, Informînd despre deschiderea marelui forum al comuniștilor români, subliniază că cel de-al XU-lea Congres al Partidului Comunist Român va stabili principalele direcții ale dezvoltării sociale și economice a țării pentru următorii cinci ani și In perspectivă, pină in 1990.Marele forum al comuniștilor români este „un eveniment remarcabil în viața poporului, o etapă importantă în lupta sa pentru’ realizarea mărețelor idealuri propuse", scrie ziarul „PRAVDA" intr-o amplă corespondență din București — „Pe drumul împlinirilor". După ce înfățișează succesele cu care oamenii muncii din România au întimpinat Congresul, ziarul relevă : „Privind retrospectiv drumul parcurs după Congresul al Xl-lea al P.C.R., comuniștii români fac bilanțul înfăptuirii planurilor stabilite. In dezvoltarea sa, economia națională a realizat pași importanți. Astfel, producția industriei socialiste a sporit într-un ritm mediu anual de 11,2 la sută. Volumul acestei producții a depășit nivelul anilor 1950 de mal birje de 29 de ori. In cincinalul actual, pe harta României au apărut zeci de noi orașe și așezări muncitorești. înfăptuirea orientării privind amplasarea rațională a obiectivelor industriale și a construcțiilor capitale pe întregul teritoriu al republicii a apropiat esențial nivelurile de dezvoltare a județelor. în prezent, deja aproape jumătate din populația țării a devenit orășenească și, cu toate că ponderea specifică a locuitorilor satelor continuă să scadă, producția cerealieră și zootehnică sporește an de an. O dezvoltare continuă au cunoscut știința, cultura și arta României socialiste".După ce evidențiază dezvoltarea relațiilor româno-sovietice, în conformitate cu documentele semnate și înțelegerile convenite la intilnirile conducătorilor de partid și de stat ai Uniunii Sovietice și României, „Pravda" arată că in dezbaterea înaltului forum al comuniștilor români sint aduse importante documentă programatice. „La conferințele de partid ce au ’ precedat* Congresul — menționează ziarul — s-a subliniat că oamenii muncii din România sprijină și înfăptuiesc neabătut programul elaborat de partid, de construire pe pămîntul românesc a societății socialiste multilateral dezvoltate, creează prin munca lor cotidiană baza materială a acesteia. Țelul suprem al partidului comunist este totul pentru om, totul pentru bunăstarea poporului. Proiectul Directivelor Congresului al XII- lea al P.C.R. prevede, odată cu creșterea rapțdă a economiei naționale, ridicarea constantă a nivelului vieții materiale și spirituale a poporului". Ziarul relevă, in încheiere, că înaltul forum al P.C.R. reprezintă „un jalon important pe drumul făuririi de către poporul român a socialismului multilateral dezvoltat".Ziarul „VECERNAIA MOSKVA** publică, sub titlul „Bucureștiul in ajunul Congresului", un articol in care sînt prezentate realizările dedicate forumului comuniștilor de oamenii muncii din întreprinderile industriale ale capitalei române.„România a obținut realizări remarcabile In construcția socialist^, îndeosebi în domeniul industriei, in perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român" — scrie agenția CHINA NOUA într-o relatare prilejuită de deschiderea Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român. Pre- zentînd o serie de cifre edificatoare în acest sens, agenția relevă, totodată, creșterea veniturilor oamenilor muncii „ca rezultat al acestei dezvoltări industriale viguroase". Este reliefată activitatea secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în direcția perfecționării continue a sistemului de conducere a economiei, menționindu-se deciziile luate în acest sens la Congresul al X-lea și Congresul al XI-lfea, precum și la Plenara din martie 1978 a. C.C. al P.C.R. „Al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român — scrie agenția China Nouă — este chemat să adopte noi decizii privind dezvoltarea continuă a economiei și perfecționarea pe mai departe a conducerii economiei țării în noile .circumstanțe externe și interne".De asemenea, agenția relatează despre succesele cu care oamenii muncii din țara noastră au întimpinat Congresul.„ZIARUL POPORULUI", organul C.C. al P.C. Chinez, informează intr-o corespondentă despre succesele remarcabile cu care lucrătorii din industria românească au întimpinat cel de-al Xll-lea Congres. „Pînă in prezent, se menționează. 550 de întreprinderi industriale din toată țara au îndeplinit înainte de termen planul pe anul in curs, o serie de unități îndeplinind deja prevederile Întregului plan cincinal". „în cinstea Congresului — se arată în corespondență — numeroși oameni ai muncii din întreprinderi și instituții au formulat noi propuneri pentru sporirea producției și efectuarea de economii, s-au mobilizat puternic, au acționat cu energie pentru creșterea necontenită a productivității muncii".Posturile de radio ale R.P. Chineze au reflectat, de asemenea, pe larg realizările românești, au marcat marea sărbătoare a poporului nostru

— deschiderea Congresului al Xll-lea al P.C.R.Informind despre deschiderea lucrărilor cel*Bi de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român, ziarul iugoslav „BORBA" subliniază : „Românii acordă in acest moment o atenție deosebită rezultatelor de pină acum ale dezvoltării și — cu satisfacția pe care nu o umbrește nici faptul că sarcinile de plan cer o sporire generală a eforturilor — afirmă că tocmai experiența de pînă acum a confirmat justețea opțiunilor țârii. Congresul partidului trebuie, Înainte de toate, să arate — așa cum se subliniază la București — că, in cele trei decenii și jumătate de dezvoltare socialistă, țara a Învins mari obstacole, că sub conducerea partidului și, în special, a secretarului său general, Nicolae Ceaușescu. a obținut succese care sint apreciate aici ca extraordinare".Făcind referiri la activitatea internațională a României, ziarul arată că „această activitate, fără îndoială excepțională, trebuie să confirme dorința fără echivoc a României de a-șl întări in continuare independența și —• indiferent de apartenența la pactul de la Varșovia — să confirme propriul său specific In activitatea internațională. Totodată, se relevă că „delegații la al Xll-lea Congres al partidului de trei milioane de membri intenționează să-l realeagă pe Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general, pentru a exprima, încă o dată, recunoștința lor pentru conducerea cu succes a partidului și statului. Această recunoștință se întemeiază pe hotărîrea sa de a consolida șl întări independența națională, unitatea țării și — așa cum se arată adeseori aici — echitatea socială. așa incit partidul poate conta cu siguranță pe cel mai larg sprijin al întregii populații".Intr-un comentariu ce a premers ziua deschiderii lucrărilor marelui forum al comuniștilor români, agenția iugoslavă TANIUG scrie : „Congresul are o mare importanță pen-# tru clasa muncitoare din România, pentru poporul român". El va stabili dezvoltarea pe termen mediu a țării și va analiza perioada care a trecut. Comentariul evidențiază faptul că in cadrul adunărilor pregătitoare pentru Congres membrii de partid au a- probat prin aclamații propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului. „Congresul P.C.R. — adaugă Tanlug — reține atenția opiniei publice interne și internaționale, deoarece are loc într-o conjunctură internațională destul de complexă, atit în ceea ce privește focarele de criză, cit și în legătură cu mișcarea muncitorească, cu revendicările pentru soluționarea drepturilor fundamentale și lupta pentru eliberarea națională și socială din unele țări".Ziarul „RABOTNICESKO DELO", organ al C.C. al P.C. Bulgar, consacră începerii lucrărilor celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român articolul „Eveniment important pentru România socialistă", in care se subliniază că cel mai înalt for al partidului, conducătorul- transformărilor socialiste pe pâmîn- tul românesc, face bilanțul realizărilor din perioada de după Congresul al Xl-lea și va trasa perspectivele progresului general al țării în următorul cincinal și în perspectivă pînă în anul 1990“.„Anii care au trecut au constituit o perioadă de muncă rodnică pentru realizarea Programului, adoptat la cel de-al Xl-lea. Congres al P.C.R., de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Succesele obținute in economie, în creșterea nivelului de trai al poporului, în cultură permit un bilanț pozitiv privind transpunerea în viață a directivelor partidului" — scrie ziarul bulgar.Se prezintă, în sinteză, proiectpl de Directive cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1981—1985 șl orientările de perspectivă pină in 1990, celelalte documente care vor fi adoptate de Congresul al Xll-lea al partidului, se înfățișează' unele din obiectivele și sarcinile viitoarei etape de dezvoltare a țării noastre. In încheierea articolului, se relevă : „Cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român iși începe lucrările lntr-o atmosferă de avînt social-politic în întreaga țară. Clasa muncitoare, oamenii muncii de la sate, intelectualitatea intîmpină Congresul așa cum se întimpină evenimentele de mare însemnătate pentru dezvoltarea patriei socialiste și bunăstarea poporului".Cotidianul ungar „NEPSZABAD- SAG", organ central al C.C. al P.M.S.U., a publicat un articol consacrat pregătirilor în vederea Congresului. Ziarul și-a informat, Intra altele, cititorii despre aprobarea, de către Plenara C.C. al P.C.R., a raportului central al Congresului.Televiziunea ungară a prezentat un film documentar despre realizările României în perioada dintre Congresele al Xl-lea și al Xll-lea ale P.C.R.. in domeniul industriei, agriculturii, științei, învățămintulul, vieții sociale. Comentariul filmului subliniază : „La Congresul al Xl-lea al P.C.R. a fost adoptat Pf-ogramul Partidului Comunist Român, care stabilește direcțiile de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Etapa în care se află România pe acest drum va fi dezbătută de Congresul al Xll-lea al partidului".„TRYBUNA LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P.. publică o corespondență a trimișilor speciali la Bucu- . rești intitulată : „Azi încep lucrările celui de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român". Intr-un reportaj amplu sint oglindite succesele obținute de România in dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării. Se subliniază numărul- de locuințe prevăzut a se construi in cincinalul 1981—1985, menționindu-se că, in 1985. se prevede ca in orașe să locuiască 60 la sută din populație. „Documentele Congresului al Xll-lea— arată autorul — prevăd că dezvoltarea economică a orașelor și localităților românești va asigura condiții din ce în ce mai bune de muncă și viață tuturor cetățenilor, o participare tot mai plenară la viața socială și la rezolvarea problemelor 

economice șl obștești ale diferitelor regiuni ale țării".Sub titlul „Astăzi începe la București cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român", ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", organ al C.C. al P.S.U.G.. relevă într-un articol că delegații la marele forum vor face bilanțul activității depuse de la Congresul al Xl-lea pină în prezent și vor lua hotăriri cu privire Ia sarcinile fundamentale pentru etapa următoare. In centrul dezbaterilor, menționează ziarul, se vor afla raportul Comitetului Central al partidului, proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientările de perspectivă ■ pină in anul 1990... Se mențio- -nează că la București sînt prezente 140 de delegații, reprezentind partide comuniste și muncitorești, partide socialiste și social-democrate, partide democratice și progresiste și mișcări de eliberare națională.Un alt cotidian din R.D.G., „BAUERN ECHO", informează, sub titlul „P.C.R. în preajma celui de-al Xll-lea Congres ; importante realizări în producție ale oamenilor muncii", despre entuziasmul cu care este întimpinat marele forum. „Tot mal multe , unități de producție, tot mai multe întreprinderi — arată ziarul — raportează îndeplinirea înainte de termen a planului pe anul 1979". Sint menționate realizări din diverse județe ale țării.Posturile de radio șl televiziune din R.D. Germană au inserat în emisiunile de actualități știri referitoare la Congres, au fost înfățișate aspecte din București, secvențe din viața cultural-științiflcă, liniile de dezvoltare a orașului în etapa viitoare. Imaginile au fost însoțite de date din proiectul de Directive ale celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R.Ziarul grec „PROINI" prezintă do- cumentele-directivă aflate în dezbaterea Congresului comuniștilor români. „Ambițios, dar pe deplin realizabil, arată ziarul, programul de dezvoltare economică, politică, culturală și socială privește atit viitorul apropiat, cit șl cel îndepărtat". „România — scrie «Proini»-— intră acum într-o nouă etapă de industrializare, calitativ superioară, de propulsare a agriculturii la un nivel mai înalt, de dezvoltare șl modernizare a forțelor de producție, bazîndu-se pe ultimele realizări ale științei și tehnicii. Planurile și programele ce vor fi adoptate de Congres au ca țel final ridicarea continuă a nivelului material și cultural al întregului popor român— cel mai înalt obiectiv al politicii P.C.R." — subliniază „Proini".Revista „IRAN WEEK", care apare la Teheran, a dedicat relațiilor ro- ■ mâno-iraniene, in ultimul său număr, o pagină întreagă. „Atenția poporului român se concentrează, in aceste zile — relevă săptămînalulir— asupra utiui eveniment foarte important, Congresul al XU-lea al Partidului Comunist Român, care va adopta planul de dezvoltare pină in 1985 și liniile directoare ale progresului țării pină in anul 1990. Congresul va face bilanțul 'realizărilor obținute în domeniile social și industrial și va trasa cadrul dezvoltării viitoare, într-o lume care se află în evoluție rapidă". Sint menționate „marile posibilități existente pentru dezvoltarea comerțului și cooperării româno-iraniene", pe baza avantajului reciproc și a neamestecului in treburile interne.Organul central de presă al Partidului Comunist din India, cotidianul „PATRIOT", a dedicat evenimentului amplul articol „Dezvoltarea — principalul obiectiv al Congresului din București". „Congresul Partidului Comunist Român — se relevă in articol — va finaliza "principalele direcții ale dezvoltării țării în viitorii cinci ani, în concordanță cu propunerile proiectului de plan pentru anii 1981—1985..." Ziarul subliniază nivelul înalt pe care il va atinge economia României, exemplificind cu date din domeniile metalurgiei, siderurgiei și energeticii. în ceea ce privește politica externă, articolul arată că „România acționează pentru unitate și solidaritate între țările socialiste, pe bazele unei complete egalități șl a independenței, luind în considerare condițiile diferite din fiecare țară". In încheiere sînt subliniate bunele relații existente intre România și India in toate domeniile de activitate.Cotidianul „THE PAKISTAN TIMES" a publicat, pe prima pagină, un articol referitor la principa'lele b- biective ale Congresului, precum și la cooperarea economică și comercială dintre România și Pakistan. în mod deosebit se accentuează proiectele privind dezvoltarea multilaterală a României socialiste în viitorul cincinal, subliniindu-se în context : „în următorii 10 ani România iși propune să devină independentă in ce privește petrolul și energia, prin exploatarea resurselor sale naționale".Un alt cotidian pakistanez de largă circulație, „THE MUSLIM", publică Intr-un articol date privind succesele obținute de poporul român în cei 35 de ani de existență
Manifestări consacrate marelui 
forum al comuniștilor români

MOSCOVA
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Muzeul Revoluției din Moscova a fost 
deschisă expoziția documentară de 
fotografii „România la cel de-al 
Xll-lea Congres al Partidului Comu
nist Român", care ilustrează momen
te semnificative ■ din istoria partidu
lui, a mișcării muncitorești și revo
luționare, principalele succese dobin- 
dite de oamenii muncii din tara noas
tră, sub conducerea P.C.R., in dez
voltarea social-economică a patriei.

La deschiderea expoziției au parti
cipat N. I. Mohov, adjunct al minis
trului culturii al U.R.S.S., activiști cu 
munci de răspundere in C.C. al 
P.C.U.S., funcționari superiori ai 
M.A.E. al U.R.S.S., membri ai con
ducerii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-rOmână. A luat parte 
Ion Mielcioiu, însărcinat cu afaceri 
a.i. al României in Uniunea Sovietică.

In alocuțiunile rostite la vernisaj 
au fost apreciate realizările cu care 
țara noastră se prezintă la Congresul 
al Xll-lea, subliniindu-se însemnăta
tea deosebită a evenimentului in via
ța partidului, a întregului nostru 
popor. 

liberă și, îndeosebi, în ultimii 15 ani. Subliniind că „de la Congresul ăl IX-lea al P.C.R., din 1965. cind Nicolae Ceaușescu a fost ales secretar general al P.C.R., România a obținut succese deosebite in dezvoltarea bazei tehnico-materiale și ridicarea nivelului de trai", articolul menționează că obiectivele de bază ale Congresului al "XU-lea vor fi „continuarea îndeplinirii Programului P.C.R. privind construirea societății socialiste și ridicarea intr-un grad și mai mare a nivelului de trai al întregii națiuni române".Articole și fotografii dedicate celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R. au publicat și ziarele pakistaneze de limbă urdu „NAWA-I-WAGT", „DAILY JANG", „TAMEER".Cotidianul „Nawa-i-Wagt“ se referă, intr-un editorial, la importanța deosebită a evenimentului, arătînd : „Sub inalta conducere a președintelui Nicolae Ceaușescu, România a obținut progrese-.deosebite in toate domeniile de activitate. Cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R.’ va examina realizările obținute și va adopta noul plan cincinal pe anii 1981—1985. Congresul va adopta o linie de acțiune care va permite creșterea nivelului de trai și .a bunăstării poporului". De asemenea, se arată că „România, prin căile sale specifice de acțiune, iși va aduce contribuția în continuare la realizarea păcii mondiale, apărin- du-și, totodată, libertatea, independența și suveranitatea. Poporul are încredere in partidul său" — scrie ziarul, arătînd că această încredere are la bază eforturile depuse de P.C.R. pentru a asigura dezvoltarea țării și prestigiul de care se bucură țara pe plan internațional.Cel mai mare cotidian de limbă engleză din Sri Lanka, „CEYLQN DAILY NEWS", subliniază, într-un amplu articol •— „Congresul P.C.R. se deschide astăzi" — importanța deosebită a evenimentului în viața și activitatea poporului român : „Toate marile rezultate obținute in ultimii 15 ani de poporul român — se accentuează in articol — sint legate dâ activitatea desfășurată, cu adincă pasiune revoluționară și înaltă responsabilitate față de destinele tării, de președintele Nicolae Ceaușescu". O reuniune cu un asemenea scop ca acela al Congresului al XU-lea al P.C.R., de la care întregul popor așteaptă noi forme și modalități de dezvoltare a României, este ' o sărbătoare a țării — se relevă in încheiere, arătîndu-se că „românii consideră Congresul o acțiune a întregului popor, dată fiind identitatea dintre partid și popor".„Partidul Comunist Român îșl inaugurează Congresul" — scrie cotidianul „CORREIO BRASILIENȘE", evidențiind că obiectivul principal al Congresului constă in „analiza rezultatelor economiei românești pe perioada ultimilor cinci ani și stabilirea orientărilor de dezvoltare economico-socială pentru următorii cinci ani". In articol Sint prezentate documentele ce figurează pe ordinea de zi a lucrărilor, menționindu-se că a- cestea „au fost dezbătute in ultimele luni de intregul popor român". Subliniindu-se bă toate programele sint de mare importanța pentru dezvoltarea economiei românești în viitorul cincinal și chiar pină in anul 2000, in articol sînt înfățișate în detaliu orientările cuprinse in Programul-directivă de cercetare și dezvoltare in domeniul energiei. „Și în acest domeniu, ca in toate celelalte — arată ziarul — România dorește să dezvolte cooperarea cu toate țările lumii, o atenție specială acordindu-se cooperării cu țările in curs de dezvoltare".Despre deschiderea lucrărilor Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român iși informează cititorii și ziarele „DAILY MAIL" și „TIME OF yAMBIA", care relevă însemnătatea'* 1 și semnificația acestui „important eveniment politic în viața poporului român". La rîndul său, televiziunea zambiană a difuzat emisiuni în legătură cu forumul comuniștilor români.

| MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL U.R.S.S., ÎN SPANIA.' La Madrid au început luni convorbirile intre ministrul de externe al Spaniei. Marcelino Oreja, și minis- I trul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromiko. sosit intr-o vizită oficială in Spania. Convorbirile se referă la aspecte ale relațiilor bila- ' terale și la probleme ale situației . internaționale actuale, relatează a- genția T.A.S.S,SUCCESE ELECTORALE ALE I' COMUNIȘTILOR. NIPONI. Parți- 
. dul Comunist din Japonia și-a 

sporit' reprezentarea in adunările 
. municipale ale unui număr de cinci 

orașe, in alegerile locale parțiale
I desfășurate duminică. Din primă

vara acestui an și pină in prezent, 
comuniștii japonezi și-au mărit cu 
57 de locuri reprezentarea in orga
nele locale, iar la alegerile din oc- I tombrie, pentru camera inferioară 
a parlamentului, și-au dublat nu- I mărul de mandate.I COOPERARE LIBIANO-MALȚE- ZA. Jamahiria Libiana va investi 50 de milioane de dolari în diverse proiecte de dezvoltare din Malta.

Ziarul „DIE WAHRHEIT", organul Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, publică, în numerele de duminică și luni, materiale dedicate Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român. Sub titlul „înainte de cel de-al Xll-lea Congres al comuniștilor români", ziarul subliniază că forul suprem al comuniștilor români acordă o mare a- tenție economiei, științei și tehnicii.Posturile de radio din Berlinul occidental au informat, în buletinele de știri, despre deschiderea Congresului.Informind despre pregătirile in vederea deschiderii Congresului al XU-lea al Partidului Comunist Român, ziarul suedez „SVEN- SKA DAGBLADET" relevă că rolul președintelui României, Nicolae Ceaușescu. de „mare om de stat, dfe talie internațională, va fi pus in evidență cu prilejul Congresului P.C.R.". Totodată, se relevă : Contactele care au avut loc în ultimul timp, vizitele efectuate în România in ultimele săpr tămîni de personalități marcante de peste hotare au ilustrat prestigiul internațional al României, politica sa independentă.

BEIJING
BEIJING 19 (Agerpres). — La Mu

zeul Revoluției chineze din Beijing 
a avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii „România la cel de-al 
XU-lea Congres al Partidului Comu
nist Român". La ceremonia deschide
rii au luat parte Ji Pengfei. membru 
al C.C. al P.C. Chinez, șeful secției 
relații externe a C.C. al P.C.C., vice- 
premier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Liu Xinquan, adjunct al 
șefului secției relații externe a C.C. 
al P.C.C.. Liao Qingdan, adjunct al 
șefului secției de propagandă a C.C. 
al P.C.C., Zhang Haifeng, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Zhou 
Weishi, adjunct al ministrului cultu
rii, alte cadre din aparatul de partid 
și de stat, reprezentanți ai armatei, 
tineretului, studenților, ziariști.

In alocuțiunile rostite la vernisaj 
s-a dat o înaltă apreciere succeselor 
strălucite obținute de poporul român, 
sub conducerea ' Partidului Comu
nist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in revoluția și construcția 
socialistă.

Necesitatea opririi cursei înarmărilor 
și înfăptuirii dezarmării

Rezoluție inițiată de România, impreunâ cu alte state, adoptată 
la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 19. — Trimisul „Agerpres", Nicolae Chilie, trans
mite : Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Ge
nerale a trecut în aceste zile la examinarea și adoptarea proiectelor de re
zoluții prezentate de diferite state i 

■prooi.emat.ica importantă și urgentă 
tuirii dezarmării.Din inițiativa României și a altor 11 state, Comitetul Politic a adoptat 6 rezoluție privind relația dintre dezarmare și securitatea internațională.Rezoluția reafirmă responsabilitatea O.N.U. în menținerea păcii și securității internaționale, precum și rolul central și responsabilitatea primordială a organizației in sfera dezarmării, subliniind că „o pace justă și durabilă poate fi edificată numai prin transpunerea efectivă în viață a sistemului de securitate prevăzut de Carta O.N.U. și prin reducerea grabnică și substanțială a armamentelor și forțelor armate prin acorduri internaționale și exemplul reciproc, care să ducă, in final. Ia dezarmarea generală și totală sub un control internațional efectiv".- După ce relevă relația organică de strinsă interdependență dintre dezarmare, reducerea încordării internaționale, dreptul popoarelor la autodeterminare și independența națională, reglementarea pașnică a diferendelor și întărirea păcii și securității mondiale, rezoluția evidențiază in partea dispo-

Dreptul Ia educație — componentă 
a noii ordini economice internaționale 
Dezbateri in Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și 

culturale al Adunării Generale a O.N.U.Printre temele" fundamentale examinate de Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale al Adunării Generale se numără problematica stării actuale a lumii pe plan economic, social și spiritual. Această problematică’ este dezbătută pe baza Raportului anual al Consiliului Economic și Social (E.C.O.S.O.C.), organ principal al Națiunilor Unite compus din 54 de state, între care și România.In acest context, țara noastră, împreună cu alte 26 de state de pe toate continentele, a depus proiectul de rezoluție „Dreptul la educație".Documentul reafirmă valoarea ho- tărîtoare a formării de personal șl cadre naționale, a creării și îmbună
PORTUGALIA

In perspectiva 
alegerilor legislativeLISABONA 19 (Agerpres). — La Lisabona a fost dat publicității programul electoral al Mișcării Democratice Portugheze. partid care, împreună cu Partidul Comunist Portughez, alcătuiește alianța electorală „Povo Unido".Mișcarea Democratică Portugheză — se relevă în program — se pronunță in favoarea adoptării unor măsuri vizînd dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață, pentru democratizarea organelor puterii, în apărarea independenței naționale. Mișcarea dorește să contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă și la lărgirea colaborării dintre toate forțele democratice reprezentate in parlament.

BOLIVIA

Obiective imediate 
ale guvernului MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat unui post de radio’ Uruguayan, .citat de agenția E.F.E., președintele constituțional al Boliviei, Lidia Gueiler. a declarat că obiectivele imediate ale guvernului său constau in unificarea forțelor armate boliviene și in obținerea sprijinului necesar din partea Centralei Muncitorești Boliviene (C.O.B.) și a ■ Congresului național (parlamentul).

i

CURSURI INTERNAȚIONALE DE APICULTURA IN ROMANIA. La Roma 
s-a încheiat ședința comuna F.A.O. — Apimondia, desfășurată sub preșe
dinția prof. dr. irig.. V. Harnaj (România), președintele Apimondiei. S-a 
hotărît organizarea în România, începînd cu 1980, a unor cursuri interna
ționale de perfecționare în apicultură, cit și crearea unei reprezentanțe 
permanente F.A.O. — Apimondia la Roma.

punctele agendei sale referitoare la 
a opririi cursei înarmărilor și injap-zitivă că „oprirea cursei înarmărilor, și in primul rind a cursei înarmărilor nucleare, trebuie să constituie primul pas pe calea aplicării documentului final al celei dc-a X-a sesiuni speciale a Adunării Generale consacrată dezarmării". Rezoluția adresează tuturor statelor apelul de a elimina sursele de incordare și conflict din relațiile dintre ele, de a adopta măsuri pentru crearea unui sistem de securitate și ordine internațională, paralel cu eforturile in direcția unor măsuri de dezarmare.Comitetul Politic a adoptat, de asemenea, o rezoluție inițiată de U.R.S.S. și S.U.A. privind continuarea eforturilor și negocierilor in vederea elaborării unei convenții asupra interzicerii perfecționării, producției, stocă- rii și folosirii armelor radiologice, | precum și două rezoluții prezentate de statele latino-americane vizind re- ! cunoașterea și respectarea de către toate puterile nucleare a prevederilor tratatului privind transformarea Americii Latine intr-o zonă denuclea- rizată.

tățirii structurilor legislative In acest domeniu, pentru asigurarea realizării și garantarea deplinei exercitări a dreptului la educație. Totodată, subliniază că statornicirea unei noi ordini economice internaționale reclamă îmbunătățirea și extinderea sistemelor de invățămint, formarea de personal specializat și de cadre calificate, in vederea progresului economic al tuturor țărilor in curs de dezvoltare.Proiectul cuprinde un larg evantai de măsuri concrete pentru materializarea dreptului la învățătură și încorporează recomandări privind amplificarea și diversificarea cooperării internaționale in vederea universalizării dreptului la educație.
Conferința de la Londra în problema rhodesîană
Propuneri ale Frontului Patriotic privind perioada de tranzițieLONDRA 19 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă organizate la Londra. copreședinții Frontului Patriotic Zimbabwe, Joshua Nkomo și Robert Mugabe, au apreciat că proiectul prezentat de ministrul de externe britanic, lordul Carrington, nu poate asigura instaurarea Și menținerea efectivă a încetării focului in perioada de tranziție ce ar urma să preceadă organizarea alegerilor generale și proclamar’ea independenței Zimbabwe — informează .agențiile Reuter. Associated Press și United Press International. Subliniind că problema esențială o constituie „caracterul și calitatea acordului de încetare a focului", ei au arătat că Frontul Patriotic nu va accepta nici un fel de propunere susceptibilă să ofere trupelor regimului minoritar de la Salisbury posibilitatea de a acționa împotriva forțelor patriotice. în consecință, cel doi copreședinți au prezentat proiectul Frontului Patriotic, menit să confere substanță și eficacitate acordului de Încetare a focului — indispensabile pentru desfășurarea unor alegeri cu adevărat libere in țară.Ca un prim element, proiectul preconizează trimiterea unei forțe a Commonwealthului în Rhodesia, alcătuită din citeva mii de persoane, care să aibă nu numai atribuția de a supraveghea respectarea încetării focului, ci și de a acționa efectiv in acest sens. Totodată, pentru a se asigura în țară o atmosferă de liniște și calm și pentru a se preveni eventuale incidente, se propune desființarea unităților militare și paramilitare create de regimul minoritar pentru a lupta împotriva forțelor patriotice, precum și dezarmarea civililor rhodesieni, cerîndu-se in același timp retragerea din Rhodesia a for
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PLENARA C.C. AL P.P.R.M. Luni, ta Ulan Bator a avut Toc plenara C.C. al P.P.R.M., care a examinat raportul cu privire la proiectul planului de stat de dezvoltare a economiei naționale și a culturii R. P. Mongole și la proiectul bugetului de stat pe 1980. La plenară a luat cuvintul Jumjaaghiin Țeden- bal, prim-secrețar al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului Mirelui Mural Popular al R. P. Mongole.
ORCHESTRA FILARMONICII DE 

STAT „GEORGE ENESCU" din 
București iși continuă cu succes 
turneul in R.P. Chineză. După con
certele programate la Beijing, solii 
artei interpretative românești au 
fost aplaudați la Shanghai și 
Canton.BANGLADESH : PLAN CINCINAL PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII. Președintele Republicii Populare Bangladesh. Ziaur Rahman, a prezentat, intr-un discurs radiodifuzat, un plan cincinal pentru dezvoltarea agriculturii — informează agenția United Press InternationqJ. După cum s-a precizat oficial la Dacca, acest plan este menit să asigure dublarea producției alimentare a R. P. Bangladesh, scopul său principal fiind asigurarea autonomiei in domeniul alimentar.

Consultări anglo-franceze 
la nivel înaltLONDRA 19 (Agerpres). — In capitala Marii Britanii au început luni convorbirile dintre președintele francez. Valery Giscard d’Estaing. și primul ministru britanic, Margaret Thatcher.Dosarul acestor convorbiri cuprinde o serie de probleme bilaterale și internaționale. o parte din prima categorie urmind a fi abordate cu regim de urgență in perspectiva reuntunli la nivel înalt a C.E.E., de la Dubim (Irlanda). Sint menționate aici cererea britanică vizind micșorarea contribuției naționale la bugetul Pieței comune și probleme legate de unele măsuri protecționiste, care ființează in schimburile comerciala bilaterale.Dintre chestiunile externe, vor fi analizate, potrivit agenției France Presse, situația din Orientul Mijlociu și din Asia de sud-est etc.

BRUXELLES

Reuniunea miniștrilor 
de finanțe 

ai „celor nouă11BRUXELLES 19 (Agerpres). —• Marea Britanie a respins luni la Bruxelles, in cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe ai „celor nouă", propunerile de compromis prezentate de delegația R’.F.G. privind reducerea contribuției Londrei la bugetul C.E.E. pe anul 1980. în intervenția sa, ministrul de resort britanic, Geoffrey Howe, a calificat drept „insuficientă" reducerea propusă. In concepția delegației vest-germane, care s-a consultat și cu celelalte țări, reducerea contribuției britanice nu -Vbi'.ie să fie mai mare de 500—600 r '' ana unități de cont. Or, Marea Urftanie a cerut o reduceye de un miliard de unități de cont.Comentind rezultatele dezbaterilor /de la Bruxelles, agenția France Presse scrie că divergențele dintre Marea Britanie și celelalte opt țări comunitare creează un climat de tensiune înaintea desfășurării la Dublin (29—30 noiembrie) a reuniunii la nivel înalt a Pieței comune.Pe de altă parte, agenția citată adaugă că Marea Britanie nu intenționează pentru moment să adere la Sistemul Monetar vest-european, sistem care a intrat In vigoare la 1 martie a.c. și la care au aderat 8 din cele 9 țări membre ale C.E.E.
țelor militare sud-africane șl a oricăror altor forțe străine.Totodată, se preconizează, între altele, crearea unei comisii comune de supraveghere a încetării focului, alcătuită din reprezentanți ai Frontului Patriotic și ăi regimului minoritar de la Salisbury, care să fie condusă de un pr.eședinte din partea Marii Britanii, precum și a unei comisii alcătuite din reprezentanți ai tuturor statelor ce participă la alcătuirea forței militare a Commonwealthului.Ministrul de externe britanic a precizat că va examina propunerile prezentate de Frontul Patriotic pînă la viitoarea sesiune plenară a conferinței de la Londra in problema rhode- siană, ce urmează să aibă loc in cursul acestei săptămîni. T».

Noi acțiuni agresiv vt 
ale regimului 

de la Salisbury 
împotriva ZambieiLUSAKA 19 (Agerpres). — Forțele militare ale regimului de la Salisbury și-au continuat acțiunile agresive împotriva Zambiei, încercind, diipă cum a declarat președintele Kenneth Kaunda, „să intimideze această țară pentru a o face să renunțe la sprijinul pe care-l acordă forțelor patriotice Zimbabwe" — informează agențiile France Presse și Associated Press.In acest sens, la Lusaka se precizează că unități de comando ale trupelor rhodesiene au aruncat luni in aer un important pod de pe teritoriul Zambiei, situat pe drumul ce asigura legătura provinciei de nord cu centrul țării.

ANIVERSARE. La Tel Avlv • avut loc o conferință dedicată im- ■ plinirii a 60 de ani de la crearea P. C. din Israel. Cu acest prilej, I Meir Vilner, secretar general al C.C. al P. C. din Israel, a prezentat un raport.
REZULTATELE ALEGERILOR . 

DIN NOILE HEBRIDE. La Noumea 
au fost date publicității rezultatele I 
definitive ale alegerilor pentru 
Adunarea Reprezentativă din Noile 
Hebride, desfășurate săptămina tre- ] cută. Reprezentanții Partidului Va- 
naaku ~au obținut 26 din cele 39 de t 
locuri, urmind să formeze — după 
proclamarea independenței, în cursul I 
anului viitor — primul guvern al 
statului independent. Partidul Fe- l 
deral și alte formațiuni politice dis
pun in forumul legislativ de 13 man- 1 
date. *CANDIDATURA. Consiliul Na- | țional al Partidului Socialist Unificat din Franța, reunit in portul • Le Havre (nord-vestul Franței), a desemnat-o pe Huguette Bouchar- I deau drept candidată a acestei formațiuni politice in alegerile prezidențiale programate să se desfă- | șoare în 1981.
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