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ÎN CEA DE-A DOUA ZI A LUCRĂRILOR

Aprobare deplină, entuziastă a orientărilor 
programatice cuprinse în Raportul 

tovarășului Nicolae Ceausescu, 
a documentelor supuse dezbaterii, 
analiză aprofundată, caracterizată de înaltă 

exigență și responsabilitate partinică

Marți, 20 noiembrie, au continuat, in Sala Palatului Republicii, lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, eveni- • ment de seamă în viața partidului $1 a țării, trăit cu Însuflețire, cu deplină satisfacție și aprobare, cu tnaltă conștiință și răspundere partinică de toți fiii patriei.

La reluarea lucrărilor, delegații și invitații salută cu vii și îndelungi aplauze sosirea in sală a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, a ce
lorlalți tovarăși din -prezidiul Congresului. Asistăm din nou la momente de vibrant entuziasm. Parti- cipanții aclamă cu putere pentru gloriosul nostru partid comunist.

forța politică conducătoare a societății, călăuzitorul încercat al poporului pe calea luminoasă a socialismului și comunismului, inima și conștiința vie a națiunii, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a cărui viață și activitate revoluționară este indisolubil legat tot ce se

înfăptuiește in România socialistă, spre binele și fericirea cetățenilor ei. Se scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu reales la al XII-lea Congres".La lucrări sînt prezente delegațiile străine invitate să participe la Congresul partidului nostru.
(Continuare în pag. a XV-a)

Strălucită expresie a unității poporului 
în jurul partidului, al secretarului său general 
Cuvîntările delegaților, scrisorile și telegramele adresate 
Congresului dau glas voinței întregii națiuni de a aplica 
neabătut hotărîrile ce vor fi adoptate de înaltul forum, 
de a înfăptui cu fermitate programul de făurire 

a viitorului comunist al patriei
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Telegrame adresate Congresului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
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Dezbalerile în plenul Congresului
ÎN PAGINILE lll-XI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLA^CEAUȘESCU

Delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul Arvid Ianovici 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., care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.Au luat parte la Întrevedere K. V.

Rusakov, secretar al C.C. al P.C.U.S., I. P. Kalin, secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. Moldovenească, și V. I. Drozdenko, membru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. la București.La întrevedere au participat, de asemenea, tovarășii Iosif Banc și Virgil Cazacu, membri ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C al P.C.R., Traian Dudaș, membru ăl C.C. al P.C.R.Tovarășul A. I. Pelșe a exprimat

calde mulțumiri și deplina satisfacție pentru invitația de a participa la lucrările Congresului. în numele Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., al tovarășului Leonid Illci Brejnev personal, conducătorul delegației a a- dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din țara noastră un salut prietenesc și cele mai calde felicitări. Evi-• dențiind marea importanță a C011-
(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest (S. W. A. P. 0.)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit marți pe Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud- Vest (S.W.A.P.O.), conducătorul delegației S.W.A.P.O., care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.în numele conducerii organizației, al luptătorilor S.W.A.P.O., oaspetele

a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut și felicitări pentru importantul Raport prezentat la lucrările acestui forum al comuniștilor român;. Totodată, președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, a mulțumit pentru sprijinul permanent și multilateral acordat de România socialistă luptei poporului namibian pentru emanciparea națională .și socială, pentru înfăptuirea idealurilor sale de independentă și libertate,

pentru dezvoltarea sa de sine stătătoare- pe calea progresului economic și social.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a muliun-.it pentru salut și felicitări și a rugat pe oaspete să transmită conducerii organizației cordiale salutări și urări de succes in lupta de eliberare națională a poporului namibian.
(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Comitetului Executiv Național al Partidului
Revoluționar Instituțional din Mexic

Marți, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Gustavo Carvajal Moreno, președintele Comitetului Executiv Național al. Partidului Revoluționar Instituțional din Mexic, conducătorul delegației P.R.I. la lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R. Oaspetele a fost însoțit de Rafael Rodriguez, secretar

al Comitetului Executiv Național al P.R.I.La primire a luat parte tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față ambasadorul Mexicului la București, Emilio Calderon Puig.Arătînd că se simte deosebit de onorat pentru întrevederea acordată,

pentru posibilitatea oferită de a participa ia marele forum al comuniștilor români, oaspetele a relevat că ii revine plăcuta misiune de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Statelor Unite Mexicane, Jose Lopez Portillo. un cald salut, cele mai cordiale urări și noi succese în activitatea prodlgioa-
(Continuare în pag. a Ili-a)
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PINT INIMĂ, DINI FIERBINTEA SIMȚIRE 
A ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN

Ilustrtnd grăitor faptul că întregul nostru popor urmărește cu viu 
interes și legitimă mindrie patriotică lucrările Marelui Forum national 
al comuniștilor, participarea activă a întregii noastre națiuni la mă
rețul eveniment ce-l trăim in aceste zile, pe adresa Congresului, a to
varășului, Nicolae Ceaușescu au sosit in cursul zilei de ieri un mare 
număr de telegrame și scrisori trimise de pe tot cuprinsul țării. Ele 
cuprind vibrante mesaje din partea unor organizații de partid jude
țene, municipale, orășenești și comunale, a unor organizații de masă 
fi obștești, a unor colective de muncă din industrie și construcții, din 
agricultură și transporturi, din instituții de invățămint și cultură, a 
unor oameni ai muncii de diferite virste și profesiuni — români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități. în cuvinte pornite din inimi 
sint exprimate calde saluturi și urări de succes către Congres, înalte 
aprecieri cu privire la magistralul Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adeziunea deplină la documentele istorice supuse 
dezbaterii și aprobării forumului comuniștilor, angajamentul ferm și 
unanim al țării de a munci neobosit pentru a înfăptui neabătut politica 
partidului.

Redăm, pe scurt,. din telegramele și scrisorile primite.„în aceste zile de puternică efervescență politică și de înflăcărat avînt revoluționar al Întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii din Capitală urmăresc cu deosebită satisfacție și nețărmurită mindrie patriotică lucrările Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, care dezbate într-o atmosferă de înaltă responsabilitate partinică problemele majore ale înaintării impetuoase a patriei pe calea făuririi societății socialiste și comuniste — se spune în telegrama Comitetului municipal București al P.C.R. Asigurăm Congresul, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe secretar general, că, urmîn- du-vă insuflețitorul exemplu de muncă și viață, de totală dăruire și devotament nemărginit față de patrie și popor, vom munci fără preget pentru traducerea în viață a documentelor ce vor fi adoptate, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, sporind necontenit contribuția Capitalei la accelerarea dezvoltării economice și sociale a României, la ridicarea ei In rindul țărilor dezvoltate ale lumii, pe noi trepte de progres și civili-1' zație“.„Organizația județeană Argeș a P.C.R. exprimă, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri, adeziunea deplină față de Raportul și documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului al XII-lea al partidului. Ele demonstrează încă o dată uriașa capacitate de analiză și sinteză a partidului nostru, previziunea științifică și responsabilitatea istorica față de interesele majore ale patriei și poporului și poartă adînc încrustate în substanța lor înflâcăratul patriotism, clarviziunea, cutezanța și înțelepciunea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sîntem profund convinși că partidul nostru — puternic ca granitul prin unitatea sa de monolit, identificat pe deplin cu năzuințele și aspirațiile întregului popor, călăuzit de un program clar, cutezător, de largă perspectivă, avind în fruntea sa pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai înflăcărat revoluționar și patriot, militant neobosit pentru cauza socialismului și păcii — va face ca România socialistă să devină o țară mereu mai prosperă și înfloritoare, ridicînd-o neabătut pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație socialistă și comunistă".în telegrama Comitetului județean Brașov al P.C.R. se spune : „In aceste zile de mare semnificație politică în viața și activitatea partidului și poporului nostru, comuniștii, toți oamenii muncii — români, germani, maghiari și de alte naționalități din județul Brașov — urează din adincul inimilor lor succes deplin lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al partidului și își reafirmă totalul acord cu documentele înscrise pe ordinea de zi a înaltului forum al comuniștilor din România. Prin grandioasele obiective ce vor fi adoptate de Congres, cincinalul 1981—1985 se va înscrie ca o nouă și importantă etapă istorică în dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste, care va asigura trecerea României în rindul țărilor cu nivel mediu de dezvoltare economică.Folosim șl acest prilej pentru a da glas voinței unanime a tuturor locuitorilor acestor străvechi meleaguri pentru realegerea dumnea- 1 voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai de seamă și iubit fiu al poporului, eminentă personalitate a lumii contemporane, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, garanția sigură a mersului ascendent al patriei pe noi coordonate ale progresului și civilizației socialiste și comuniste".„Comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari și de alte naționalități — de pe meleagurile covăsnene, asemenea întregului nostru popor, au ascultat cu un interes viu, deplină satisfacție și nețărmurită încredere, magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, la cel de-al XII-lea Congres al partidului și își exprimă acordul total, aprobarea și adeziunea unanimă față de ideile însu- flețitoare, de inestimabilă însemnătate teoretică și practică pentru făurirea Viitorului luminos al României socialiste — se spune în telegrama Comitetului județean Covasna al P.C.R. Ne exprimăm totala adeziune și față de celelalte documente supuse dezbaterii.Intr-un gînd cu toți fiii patriei, dînd glas voinței unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, strîns uniți în jurul partidului, ne exprimăm întreaga noastră adeziune și susținem din toată inima, cu bucurie și mîndrie patriotică, propunerea ca dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, ilustru conducător, patriot înflăcărat, eminent conducător de partid și de stat, exemplu de Înaltă conștiinciozitate comunistă, de cutezanță și intransigență revoluționară, personalitate de frunte a vieții politice internaționale contemporane, să fiți reales în funcția supremă de secretar general al partidului, văzînd In aceasta garanția sigură a înaintării României pe noi culmi de progres și civilizație.Sîntem conștienți că dezvoltarea Impetuoasă pe care județul Covasna o cunoaște în anii socialismului, în contextul înfloririi economico-sociale a întregii țări, demonstrează, fără putință de tăgadă, înțelepciunea politicii partidului și statului nostru de industrializare socialistă și repartizare judicioasă a forțelor de producție pe Întreg teritoriul țării, de asigurare a deplinei și adevăratei ega

lități a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate",Spicuim din telegrama Comitetului județean Dolj al P.C.R. : „împreună cu întreaga națiune, comuniștii, toți oamenii muncii din această parte a României socialiste își exprimă deplina adeziune față de magistralul document expus cu atita frumusețe, limpezime și profunzime de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, față de acest document istoric de inestimabilă valoare, sinteză atotcuprinzătoare a bogatelor noastre înfăptuiri, analiză revoluționară a politicii interne și externe a partidului nostru, și se angajează cu toată fermitatea să nu precupețească nici un efort pentru realizarea exemplară a mărețelor sarcini care ne revin din documentele Congresului. Vă rugăm să ne permiteți să ne alăturăm cu întreaga noastră ființă actului de voință al întregului partid și popor, ca în înalta funcție de secretar general al partidului să fiți reales dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — chezășie a mersului nostru victorios spre noi culmi de progres și civilizație.
Telegrame adresate Congresului, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu de către organizații de partid, colective 
de oameni ai muncii, cetățeni de pe întregul cuprins al țării

Vă raportăm, tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Dolj cinstesc Congresul cu realizări de seamă, 23 de unități economice in- deplinindu-și planul pe primii 4 ani ai cincinalului, ceea ce va face posibilă obținerea unei producții suplimentare de circa 1 miliard lei. Și in continuare ne angajăm să acționăm cu întreaga noastră capacitate și elân revoluționar, spre a transforma realizările de pînă acum în cea mai solidă temelie pentru înfăptuiri și împliniri viitoare".•„Cu bucurie nemărginită ne exprimăm ferma convingere că delegații la Congres, în virtutea mandatului încredințat de comuniști, de întregul popor, vor vota din adîncul inimii realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al partidului și poporului român, remarcabil om politic al lumii contemporane, în înalta funcție de secretar general al partidului — se arată în telegrama Comitetului județean Hunedoara al P.C.R. In consens unanim cu întregul partid și întreaga noastră națiune, asigurăm Congresul, personal pe dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că detașamentul comuniștilor din județul Hunedoara va constitui în orice împrejurare un sprijin de nădejde al partidului, va lupta cu abnegație revoluționară pentru cauza Partidului Comunist Român, pentru făurirea viitorului comunist al patriei noastre".„Comuniștii, toți oamenii muncii, întreaga suflare a Bărăganului ialo- mițean, tradiționala și recunoscuta vatră de pîine, iar din aceste zile noua și trainica vatră de oțel a țării, dau o, înaltă apreciere magistralului Raport pe care l-ați prezentat Congresului și își exprimă totala adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru — se spune în telegrama Comitetului județean Ialomița al P.C.R. In realizările istorice obținute de poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă a partidului, ca și in perspectivele jalonate în mod științific și cu deplină consecvență revoluționară, am recunoscut și de această dată contribuția hotăritoare pe care o aveți dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, la elaborarea și înfăptuirea întregii noastre politici interne și externe, grija ce o purtațl cauzei păcii și socialismului în întreaga lume.Ne angajăm — iubite tovarășe secretar general — ca, însuflețiți de orientările și indicațiile dumneavoastră, de obiectivele și sarcinile stabilite, să acționăm cu toate forțele, pentru realizarea exemplară a istoricelor hotăriri ce vor fi adoptate la cel de-al XII-lea Congres, a Programului partidului, care este propriul nostru program de muncă și de viață".In telegrama Comitetului județean Iași al P.C.R. se arată : „Comuniștii, oamenii muncii, întreaga populație a județului Iași, ascultînd Raportul prezentat Congresului de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, își exprimă întreaga adeziune la tezele și ideile originale, la întreaga problematică abordată, fiind ferm hotărîți să acționeze pentru transpunerea integrală în viață a sarcinilor care ne revin. Organizația județeană de partid, toți oamenii muncii care trăiesc pe aceste meleaguri își manifestă deplina aprobare față de documentele programatice supuse dezbaterii forumului suprem al comuniștilor români, față de politica internă și externă a partidului, al cărei promotor de frunte și militant ferm sînteți dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, un permanent și strălucit exemplu pentru fiecare dintre noi.Dînd glas voinței unanime a celor 83 000 de comuniști, a tuturor oamenilor muncii din județul Iași, susținem din adîncul Inimilor noastre re

alegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, fiind ferm convinși că aceasta înseamnă o opțiune hotărîtă și responsabilă pentru o Românie modernă, puternică, independentă și suverană, pentru progres și bunăstare, pentru pace în lume".Cuvinte de fierbinte devotament • patriotic cuprinde și telegrama Comitetului județean Mureș al P.C.R. : „Făcîndu-ne mesagerii gîndurilor și sentimentelor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii mureșeni — români, maghiari, germani — care trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri în deplină unitate și frăție, adresăm din inimă o caldă și sinceră urare de succes deplin lucrărilor marelui forum național al comuniștilor, moment sărbătoresc, de o însemnătate istorică pentru partid, popor și țară. Am încredințat delega- ților noștri la Congres mandatul să aprobe fără rezerve documentele supuse dezbaterii, ferm convinși că ele prefigurează magistral viitorul de aur al patriei, al tuturor fiilor ei, fără deosebire de naționalitate".„Magistralul Raport prezentat Congresului de către dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în telegrama Comitetului județean Olt al P.C.R. — model de analiză și sinteză a efortului constructiv depus de partid și popor în anii care au trecut de la Congresul al XI-lea, purtînd amprenta uriașei dumneavoastră personalități vizionare, de patriot înflăcărat, de pasionat revoluționar și internaționalist consecvent, luptător neînfricat pentru binele poporului, pentru cauza socialismului, a păcii și colaborării internaționale, a fost primit și de locuitorii județului Olt cu un puternic entuziasm și încredere nestrămutată în viitorul luminos al patriei. Pentru binele și prosperitatea 

întregii națiuni, pentru înflorirea multilaterală a localităților patriei, pentru triumful ideilor păcii șl cooperării între popoare, comuniștii, toți locuitorii județului susțin din toată inima propunerea ca dumneavoastră, iubit și stimat fiu al multimilenarului popor român, să vă aflați în continuare ' în fruntea partidului — chezășie sigură a înfăptuirii tuturor programelor desprinse cu claritate din documentele acestui mare Congres, ce va rămîne înscris cu litere de aur în istoria contemporană a României socialiste".„Exprimîndu-ne totala și deplina adeziune față de magistralul Raport, ca și față de documentele programatice supuse dezbaterii Congresului, elaborate cu contribuția dumneavoastră hotăritoare, sub permanenta și prodigioasa dumneavoastră îndrumare — se menționează în telegrama Comitetului județean Satu Mare al P.C.R. — sîntem mîndri, totodată, să vă putem raporta că oamenii muncii din județul nostru au întîmpinat marele forum cu succese remarcabile în toate domeniile de activitate. îndeplinind încă la data de 3 noiembrie a.c. planul pe primii 4 ani ai actualului cincinal, detașamentul săt- mărean al clasei noastre muncitoare a creat condițiile pentru a da peste prevederi, pînă la sfîrșitul anului, o producție industrială de 2 miliarde lei, iar pînă la finele cincinalului de 2,6 miliarde»lel. înfrățiți în gînd și fapte, în deplin consens cu voința și simțirea întregii națiuni, toți oamenii muncii de pe cuprinsul județului Satu Mare își exprimă voința lor fermă ca la cel de-al XII-lea Congres, dumneavoastră, mult stimate și iUbite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mal Iubit fiu al patriei,' să fiți reînvestit în înalta funcție de secretar general al partidului — chezășia de granit a înainfpi viguroase a României pe calea unui viitor tot mai luminos și prosper".„Comitetul județean de partid, în numele celor aproape 70 000 de comuniști, al tuturor locuitorilor acestor străvechi meleaguri — se arată în telegrama Comitetului județean Sibiu al P.C.R. — își manifestă adeziunea totală față de prevederile de excepțională Însemnătate pentru viitorul luminos al scumpei noastre patrii, cuprinse în documentele programatice ce sînt supuse dezbaterii și aprobării celui mai înalt forum al comuniștilor români. Vedem in conținutul acestor documente, elaborate și fundamentate cu contribuția hotă- rîtoare și sub permanenta îndrumare a secretarului general al partidului, grija deosebită pe care partidul, personal dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați destinelor patriei și poporului, prosperității și progresului societății noastre socialiste.Exprimînd sentimentele de tnaltă prețuire față de activitatea neobosită consacrată fericirii patriei și bunăstării poporului nostru, față de contribuția inestimabilă adusă la îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii revoluționare, la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, comuniștii, toți oamenii muncii, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, fără deosebire de naționalitate din județul Sibiu, susțin din toată inima realegerea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român"„Raportăm cu deosebită satisfacție că în ziua de 19 noiembrie 1979, ziua deschiderii lucrărilor Congresului al XII-lea, muncitorii, inginerii și tehnicienii din industria județului nostru au îndeplinit în întregime angajamentul de 5,7 miliarde lei, asumat în cadrul programului suplimentar de dezvoltare economică și socială a patriei în perioada 1976—1980, urmînd ca pînă la sfîrșitul cincinalului să realizăm peste prevederi o producție totală de 7 miliarde lei — se men

ționează în telegrama Comitetului județean Timiș al P.C.R.Manifestindu-ne deplina adeziune la documentul de excepțională însemnătate teoretică și practică pe care-1 reprezintă Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dorim totodată să afirmăm adeziunea deplină, entuziastă a întregii organizații județene de partid la proiectele de documente ale Congresului, la întreaga politică internă și internațională a partidului nostru. în același timp, exprimînd voința unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate din județul Timiș, susținem cu deosebită căldură propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al națiunii noastre, militant neobosit pentru afirmarea nobilelor idealuri ale păcii și progresului social în întreaga lume, să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului". •„La deschiderea lucrărilor celui de al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, Comitetul județean de partid Tulcea, în numele comuniștilor, al întregii populații din județul de la Porțile Dunării, transmite un fierbinte salut comunist, însoțit de cele mai calde urări de succes deplin marelui forum al comuniștilor — se arată intr-o altă telegramă. în consens cu voința unanimă a întregului nostru popor, avem sentimentul mîn- driei patriotice și convingerea fermă că ceea ce se va dezbate și se va hotărî la cel de-al XII-lea Congres al partidului corespunde pe deplin intereselor țării, ale poporului român, ridicării României pe noi trepte de progres și civilizație".„întîmpinînd Congresul al XII-lea al partidului cu noi fapte de muncă în întrecerea socialistă, organizația județeană de partid raportează că 11 unități economice din județ au înde

plinit cu două luni mai devreme planul la producția industrială globală pe cei patru ani ai actualului cincinal <— se arată în telegrama Comitetului județean Vaslui al P.C.R. Muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii din județ, în frunte cu comuniștii, asigură Congresul, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător și înflăcărat patriot, că documentele ce vor fi adoptate vor constitui pentru noi un mobilizator program de acțiune, convinși fiind că transpunerea lor în viață va ridica România pe noi trepte de progres și bunăstare.Și cu acest prilej, lucrătorii meleagurilor vasluiene, în consens cu întreaga noastră națiune, își reafirmă cu deplină mîndrie patriotică totala adeziune pentru realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiu credincios al poporului, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești, în fruntea partidului, realegere în care vedem chezășia sigură a edificării societății socialiste și comtțniste in România".După ce se exprimă adeziunea profundă față de documentele programatice ce se dezbat acum la Congres, în telegrama trimisă de Comitetul de Stat al Planificării, se spune : „însuflețiți de prestigioasa dumneavoastră personalitate, luptător revoluționar neînfricat pentru drepturile naționale și sociale ale României, care și-a dedicat și iși dedică întreaga viață ridicării patriei noastre pe noi culmi de civilizație și bunăstare, afirmării sale plenare pe plan mondial, comuniștii din Comitetul de Stat al Planificării se alătură voinței tuturor comuniștilor din patria noastră, exprimîndu-și adeziunea deplină pentru realegerea dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Exprimînd cele mal vii și înalta aprecieri față de Inestimabila dumneavoastră contribuție la fundamentarea orientărilor privind dezvoltarea viitoare a patriei noastre, animați de un înalt patriotism, comuniștii din instituția noastră se angajează ferm să facă totul pentru ca documentele ce vor fi adoptate de cel de ai XII-lea Congres al partidului să prindă viață, să asigurăm o aplicare In toate domeniile a noului mecanism economico-financiar, o convergență maximă a activității de planificare cu realitatea, să fundamentăm temeinic proiectul viitorului plan cincinal, potrivit hotărîrilor pe care le va adopta Congresul, să sprijinim în mai mare măsură unitățile economico-sociale în rezolvarea problemelor de care depinde îndeplinirea tuturor sarcinilor de plan".Intr-o altă telegramă citim tntre altele : „Comuniștii din Ministerul Afacerilor Externe, întregul colectiv de oameni ai muncii din centrală și de ța misiunile diplomatice ale Republicii Socialiste România, trăiesc, alături de întregul nostru popor, din adîncul inimii lor, marea bucurie sărbătorească și profunda mîndrie patriotică ce au cuprins Întreaga țară în aceste zile.Exprimăm Întreaga noastră adeziune la înaripatele idei novatoare, originale, la viziunea profund științifică și plină de responsabilitate In fața istoriei, cuprinse in raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de uriașă valoare teoretică și practică, nouă contribuție remarcabilă la îmbogățirea tezaurului gîndirii revoluționare românești și mondiale contemporane, un exemplu de consecvență militantă a politicii principiale, interne și externe, a partidului nostru, o expresie a forței și încrederii nestrămutate în viitorul comunist al țării.înaltul exemplu al secretarului general al partidului constituie pentru noi toți un îndemn continuu și exi- (£bnt, la eforturi susținute pentru în

deplinirea neabătută a tuturor sarcinilor ce ne revin".„Sub semnul deplinei unități, puternicul colectiv din industria construcțiilor de mașini în frunte cu comuniștii, își exprimă totala adeziune față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și față de celelalte documente programatice supuse dezbaterii și aprobării celui de al XII-lea Congres al partidului nostru — se arată în telegrama, adresată de Ministerul Industriei Con: strucțiilor de Mașini. Recunoaștem în aceste documente amprenta puternică a personalității secretarului general al partidului nostru.Susținem cu toată căldura, cunemărginită încredere, întregii națiuni dumneavoastră, Ceaușescu, în secretar general nist Român, exprimindu-ne gerea că aceasta constituie garanția înaintării României în rîndul țărilor cu o dezvoltare medie, în mersul ei ascendent spre comunism".

propunereapentru realegerea tovarășe Nicolae Înalta funcție de al Partidului Comu- convin-
„Atît Raportul, cit și celelalte documente supuse dezbaterii Congresului, pătrunse de grija patriotică față de destinele poporului român, ne însuflețesc în activitatea pe care o desfășurăm pentru înfăptuirea politicii financiare a partidului și statului nostru, se arată in telegrama trimisă de Ministerul Finanțelor.Dînd glas sentimentelor de nețărmurită dragoste față de cel mai iubit fiu al poporului nostru, ne alăturăm din toată inima și cu toată căldura la actul de voință al întregului partid și popor de realegere a dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului nostru. Aceasta ne dă garanția sigură a înfăptuirii Programului partidului, a prevederilor .documentelor ce vor fi adoptate de Congres în scopul dez

voltării și mai puternice, mai viguroase a vieții economice și sociale, al creșterii necontenite a nivelului de trai, al ridicării patriei noastre pe cele mai înalte trepte ale civilizației și progresului.Asigurăm Congresul partidului, pe dumneavoastră personal, că oamenii muncii din Ministerul Finanțelor, în frunte cu comuniștii, vpr munci cu abnegație, energie și simț de răspundere, pentru înfăptuirea întregii politici financiare a partidului și statului nostru, a tuturor hotăririlor pe care le va adopta Congresul al XII- lea spre binele, progresul și prosperitatea patriei, a poporului român".Din telegrama trimisă de Ministerul Muncii, redăm mai jos următoarele :„Programele ample și cutezătoare de înflorire a României socialiste cu consecințe profunde de importanță crucială pentru viitorul luminos al țării, reliefează cu deosebită pregnanță capacitatea creatoare și rolul istoric al Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a întregii societăți — in realizarea aspirațiilor și idealurilor întregului popor român, pentru construirea desti-. nului socialist și comunist pe pămin- tul românesc.Cu vibrantă recunoștință, na exprimăm totodată acordul nostru deplin față de tezele, ideile și obiectivele însuflețitoare cuprinse tn Raportul prezentat Congresului de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o Inestimabilă valoare teoretică și practică, far luminos, călăuzitor care jalonează pentru o perspectivă îndelungată căile dezvoltării impetuoase și progresului neîntrerupt al României. împreună cu întregul nostru popor, toți lucrătorii din Ministerul Muncii se angajează solemn în fața Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor depune toate eforturile și toată priceperea pentru traducerea neabătută in viață a sarcinilor ce le revin din istoricele documente adoptate de înaltul forum al comuniștilor".în cuprinsul telegramei trimise de Ministerul Industriei Ușoare pe adresa Congresului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune între altele : „Urmînd neabătut indicațiile Dumneavoastră prețioase, exemplul Dumneavoastră strălucit de clarviziune și cutezanță revoluționară, de muncă fără odihnă, pentru îndeplinirea aspirațiilor și idealurilor noastre de pace, prietenie, înțelegere și colaborare intre popoare, oamenii muncii din industria ușoară vor munci cu și mai mare însuflețire pentru valorificarea inteligenței tehnice românești, crearea de produse originale, cu performanțe superioare și creșterea participării acestei ramuri în schimbul internațional de valori.Mulțumindu-vă pentru prodigioasa Dumneavoastră activitate, pentru dragostea și energia cu care luptați pentru dezvoltarea patriei noastre socialiste și pentru creșterea prestigiului națiunii noastre in lume, apro- bind cu convingere documentele Congresului al XII-lea, susținem din toată inima realegerea Dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, voință nestrămutată a întregului popor, garanția sigură a mersului nostru înainte, pentru făurirea unei Românii moderne și prospere".„Magistralul raport prezentat Congresului, de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, document programatic remarcabil, este o nouă și valoroasă analiză și prospectivă riguros științifică a drumului străbătut de România socialistă și a sarcinilor ce trebuie realizate în continuare pentru înaintarea fermă a țării noastre spre comunism, se spune în telegrama expediată da Ministerul 

Comerțulul Interior. Slntem ferm hotărîți să folosim întreaga noastră energie și capacitate pentru ca sarcinile ce ne revin din documentele ce se vor adopta, să fie înfăptuite in mod exemplar, pentru ca, alături de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, care trăiesc pe meleagurile acestei țări, să ne aducem contribuția la opera de construire a societății socialiste și comuniste.Cu sentimente de profundă satisfacție și .mîndrie patriotică susținem propunerea că tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului.Alăturîndu-ne dorinței exprimate de cei 22 milioane de cetățeni ai acestei țări, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales. în funcția de secretar general al partidului, ne considerăm angajați la o participare plenară în realizarea țelurilor pentru care tovarășul Ceaușescu și-a consacrat întreaga sa viață și luptă. Opțiunea tuturor oamenilor muncii pentru această înaltă învestitură, acordată celui mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, reprezintă pentru noi certitudinea materializării hotărîrilor pe care Congresul le va adopta".In telegrama trimisă de Ministerul Apărării Naționale pe adresa Congresului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, comandantul suprem al forțelor armate, se subliniază :„Exprimindu-și satisfacția nemărginită pentru realizările remarcabile obținute de poporul nostru, sub conducerea dumneavoastră, în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului, ostașii țării — de la soldat la general — vă asigură, tovarășe comandant suprem, că documentele *e vor jalona politica internă și externă a României în perioada 1981—1985 și în perspectivă ne 

vor călăuzi permanent în activitatea consacrată străjuirii patriei și înălțării ei pe culmile cele mai înalte ale progresului și civilizației socialiste.Preocupării nestrămutate, pătrunsă de înalta responsabilitate comunistă, pe care partidul, dumneavoastră personal o manifestați pentru destinele țării, pentru dezvoltarea ei neîntreruptă, pentru întărirea puterii combative, dotarea, instruirea și educarea armatei, grijii părintești pe care o purtați îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață ale tuturor militarilor — grijă materializată și in recenta hotărîre cu privire la aplicarea celei de-a doua etape de majorare a retribuției personalului forțelor armate — le vom răspunde prin îndeplinirea neabătută a sarcinilor ce ne vor reveni din documentele Congresului al XII-lea al partidului, a tuturor misiunilor încredințate. Asigurăm înaltul forum al comuniștilor că, în posturile datoriei lor, ostașii tării își vor face cu demnitate și devotament datoria față de patrie, popor și partid".Aceleași simțăminte de dragoste, prețuire și devotament se desprind și din alte scrisori și telegrame :„Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, în numele tuturor membrilor de sindicat — români, maghiari, germani și de alte naționalități — își exprimă profunda satisfacție, deplina aprobare și unanima adeziune față de Raportul de activitate al Comitetului Central al P.C.R., prezentat supremului forum de conducere, Congresul al XII-lea, de către dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu".„Oamenii muncii din Institutul de cercetări chimice București au luat cunoștință cu emoție și un profund sentiment de mîndrie patriotică de conținutul Raportului pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, l-a prezentat in fața delegaților celor peste 2 900 000 de membri ai partidului și a tuturor cetățenilor țării și își exprimă totala lor adeziune. Colectivul nostru se angajează să îmbunătățească întreaga activitate pentru scurtarea duratei cercetărilot și aplicarea rapidă în industrie a rezultatelor obținute, pentru valorificarea la maximum a materiilor prime de care dispune țara noastră, pentru elaborarea de tehnologii ale unor noi produse chimice, pentru modernizarea tehnologiilor existente, în scopul reducerii consumurilor specifice de materii prime, materiale și energie".Citim într-o telegramă sosită din cea mai nouă vatră siderurgică a țării : „Mult iubite - și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, colectivul de oțelari de pe platforma siderurgică Călărași, care a trăit o mare bucurie atunci cînd a elaborat prima șarjă de oțel, a ascultat cu multă satisfacție magistralul Raport expus de dumneavoastră la înalta tribună a Congresului și aprobă întrutotul politica internă și externă a partidului și statului nostru, care ne dă garanția realizării mărețului edificiu al socialismului și al comunismului în patria străbună.Am fost profund emoționați de a fi fost citați în Raportul prezentat de dumneavoastră și vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru noi, oțelarii de pe aceste meleaguri, nu există un ideal mai înalt decit acela de a înfăptui neabătut programul și politica partidului nostru, de a făuri o Românie liberă și înfloritoare".„Document major și responsabil — Raportul, alături de celelalte proiecte de documente ale Congresului^ alcătuiește o frescă realistă a României de azi și stabilește noile dimensiuni ale devenirii noastre de mîine, prilej de justificată mîndrie și deplină încredere în politica înțeleaptă a partidului nostru, în înaltele dumneavoastră virtuți de conducător și făurar de 

țară nouă, se spune în telegrama expediată de cooperativa agricolă de producție din Scornicești. Noi, comuniștii, toți membrii cooperatori ai cooperativei agricole de producție Scornicești, asemenea întregii țări, cinstim acest important act istoric din viața partidului și a poporului nostru prin fapte de muncă demne de măreția evenimentului pe care-1 trăim.Vă raportăm, dumneavoastră și Congresului, că prin munca noastră însuflețită am îndeplinit și depășit sarcinile ce ne-au ’ revenit pe întregul cincinal. Avem condiții minunate de muncă și de trai, iar prin eforturile noastre comune vrem să realizăm la Scornicești localitatea model a satului românesc de mîine".„Sprijinim într-un glas, din toată Inima, alături de întregul nostru popor, propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român —‘ se spune in telegrama trimisă de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.Ne angajăm să muncim mai mult și mai bine pentru ca cercetarea științifică și ingineria tehnologică din țara noastră să-și îndeplinească la cele mai înalte cote de calitate și eficiență sarcinile actualului cincinal, să facem totul pentru deplina înfăptuire a prevederilor din mărețele documente programatice ale Congresului al XII-lea, să fim demni de marea încredere și sprijinul acordate domeniului nostru de activitate, mobili- zînd întreaga capacitate de creație a țării în opera de afirmare plenară a revoluției tehnico-științifice în toate sectoarele activității economico-sociale, pentru triumful în viață al Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".„Dînd glas sentimentelor de dragoste fierbinte față de partid, de încredere în politica sa clarvăzătoare — se arată în telegrama colectivului întreprinderii „Electromureș" din Tîrgu Mureș — cei 6 000 de oameni ai muncii — români, maghiari și de alte naționalități — în frunte cu comuniștii, animați de profundă mîndrie patriotică, au exprimat în unanimitate adeziunea deplină la documentele programatice ale celui de-al XII-lea Congres. Colectivul nostru și-a creat premise reale, certe, pentru Îndeplinirea înajnte de termen a cincinalului, - pentru respectarea angajamentului comunist pe care și l-a asumat. Sîntem mîndri că vă putem raporta. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că tn contul acestui angajament am înscris în cronica întrecerii socialiste un avans de 122 zile în îndeplinirea prevederilor actualului cincinal. Făcîndu-se ecoul dorinței fierbinți, unanim exprimate, comuniștii, toți oamenii muncii de la „Electromureș" își manifestă voința de neclintit ca înaltul forum al partidului să vă realeagă pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului. Aceasta este o expresie a recunoașterii meritelor dumneavoastră excepționale în activitatea de conducere a Partidului Comunist Român, o garanție sigură pentru întreaga națiune că toate cuceririle revoluționare de pînă acum vor fi continuate și ridicate pe o treaptă superioară".„Dînd glas înaltelor sentimente de încredere, prețuire și respect, comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea „23 August" își exprimă totala adeziune și unanima aprobare față de Raportul prezentat de dumneavoastră, .mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, celui de-al XII-lea Congres ăl Partidului Comunist Român, excepțională sinteză a remarcabilelor rezultate obținute de poporul român în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a țării spre comunism, previziune de o excepțională însemnătate a mersului ascendent al României pe calea progresului și civilizației. Alăturîndu-ne sentimentelor de nețărmurită dragoste și stimă, pe care întregul popor le nutrește față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, vă asigurăm și cu acest prilej de hotărîrea noastră fermă de a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin".„Țăranii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii din cooperativa agricolă de producție Tunari, județul Ilfov, în frunte cu comuniștii, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom face tot ce ne stă în putință, că nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui în practică sarcinile ce le va trasa marele forum al comuniștilor".„Colectivul Teatrului Național din București — se spune într-o altă telegramă — puternic însuflețit de desfășurarea lucrărilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, moment de extraordinară semnificație istorică pentru întregul nostru popor, iși exprimă întreaga sa adeziune față de mărețele ho- tărîri adoptate pentru dezvoltarea neabătută a României socialiste P* drumul avîntat al construcției comunismului, al slujirii păcii și progresului în lume. Iată de ce artiștii, tehnicienii, toți oamenii muncii, slujitori ai primei scene românești, simt astăzi nevoia să se angajeze încă o dată în fața marelui forum .că nu vor precupeți nici un efort în vederea mobilizării întregii lor capacități creatoare pentru o artă a întregului popor, militantă și revoluționară, mereu confruntată cu realitățile mărețelor transformări românești, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu".„Mă numesc Man Dionisie și lucrez în secția sculărie de la întreprinderea de autocamioane Brașov, de peste 40 de ani, în calitate de sculer- universal. Făcîndu-mă interpretul gîndurilor și voinței colectivului în mijlocul căruia îmi desfășor activitatea, exprim Congresului partidului, dumneavoastră, tovarășe secretar general, profunda noastră adeziune față de documentele programatice ale Congresului al XII-lea și ne alăturăm dorinței unanime a comuniștilor români, pentru ca dumneavoastră să fiți reînvestit cu suprema funcție de conducere a partidului".
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA
ALPARTIDULUI COMUNIST ROMAN

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Viceșecretarul C. C. al P. S. Italian

RAPORTUL COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL VASILE VÎLCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe Claudio Signorile, vicesecretar al C.C. al P.S. Italian, conducătorul delegației P.S. Italian la lucrările celui de-al XII-Iea Congres al P.C.R.Oaspetele a arătat că are plăcuta nisiune de a transmite tovarășului wicolae Ceaușescu un călduros salut, urări de sănătate și fericire din partea secretarului general al Partidului Socialist Italian, Bettino Craxi. Totodată, el și-a exprimat deplina satisfacție de a participa la lucrările Congresului, dînd o înaltă apreciere acestui forum al comuniștilor români, precum și Raportului prezentat la
Secretarul general al Partidului Comunist din India (Marxist)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe E. M. S. Namboodiripad, secretar general al Partidului, Comunist din India (Marxist), care ia parte la lucrările celui de-al XII-Iea Congres al P.C.R.Secretarul general al P.C. din India (Marxist) a exprimat profunda gratitudine pentru invitația de a participa la Congresul al XII-Iea al
Delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

(Urmare din pag. I)greșului in viața Partidului Comunist Român, tovarășul A. I. Pelșe a arătat că Raportul prezentat la Congres de secretarul general al P.C.R. reflectă marile succese obținute de poporul român sub conducerea P.C.R. în construcția socialismului, succese cărora P.C.U.S., oamenii sovietici le acordă o deosebită importantă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru aprecierile exprimate și urările ce i-au fost adresate și a rugat să se transmită Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., tovarășului Leonid Ilici Brejnev un călduros salut, multă sănătate și fericire din
Președintele Organizației Poporului din Africa 

de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
(Urmare din pag. I)Secretarul general al P.C.R. a reafirmat solidaritatea militantă a Partidului Comunist Român, a României socialiste cu lupta dreaptă a poporului namibian pentru eliberare națională, pentru dezvoltare progresistă, independentă a patriei sale.în cadrul convorbirii s-a exprimat satisfacția față de bunele relații de prietenie, solidaritate militantă și 

Președintele Comitetului Executiv Național al Partidului 
Revoluționar Instituțional din Mexic

(Urmare din pag.să pe care o desfășoară In fruntea partidului și statului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Statelor Unite Mexicane salutul său călduros, împreună cu cele mai. bune urări, iar poporului mexican prieten noi succese în dezvoltarea economică și socială a patriei.în cadrul convorbirii s-au evocat bunele relații existente între P.C.R. *1 P.R.I., între România și Mexic, 

Congres de secretarul general al P.C.R.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită secretarului general al Partidului Socialist Italian salutul său călduros și cele mai bune urări.în cadrul convorbirii s-au relevat bunele raporturi de prietenie și colaborare existente între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Italian, precum și relațiile de cooperare care se dezvoltă pe multiple planuri intre România și Italia. S-a subliniat, totodată, interesul comun pentru amplificarea acestor raporturi spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

P.C.R. și a rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să primească un călduros salut din partea conducerii partidului și a sa personal.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis, la rîndul său, un cald salut și urări de succes conducerii Partidului Comunist din India (Marxist).în timpul convorbirii au fost evidențiate bunele relații dintre cele două partide, precum și dorința de a le dezvolta și în viitor, în inte
partea conducerii P.C.R. și a să personal, iar popoarelor Uniunii Sovietice noi succese în construirea comunismului, sub conducerea P.C.U.S.în timpul convorbirii s-a făcut un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și strinsă colaborare dintre P.C.R. și .P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S. A fost exprimată satisfacția față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre, precum și dorința comună de a se extinde și diversifica aceste raporturi pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural, in spiritul înțelegerilor convenite cu 

colaborare dintre P.C.R. și S.W.A.P.O. și a fost exprimată dorința de a dezvolta aceste raporturi în folosul ambelor partide și popoare, al cauzei luptei împotriva imperialismului, colonialismului și rasismului, a politicii de apartheid, pentru afirmarea liberă și independentă a tuturor popoarelor.S-a subliniat însemnătatea întăririi unității tuturor forțelor naționale, patriotice și progresiste namibiene

impulsionate îndeosebi de vizita e- fectuată în Mexic de tovarășul Nicolae Ceaușescu, moment remarcabil în cronica relațiilor româno-mexi- cane. S-a exprimat, totodată, dorința lărgirii raporturilor dintre cele două partide, dintre România și Mexic in folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii intre națiuni.Abordîndu-se unele aspecte ale actualității politice internaționale s-a relevat importanța lichidării subdezvoltării, reducerii decalajelor economice dintre țări, făuririi unei noi or

Schimbul de vederi în probleme actuale ale situației internaționale a evidențiat necesitatea de a se acționa în' continuare pentru consolidarea climatului de pace, securitate și colaborare în Europa și în întreaga lume, pentru realizarea unor măsuri concrete de dezarmare, și în primul rînd de dezarmare nucleară. în acest context s-a subliniat importanța intensificării eforturilor tuturor forțelor revoluționare, democratice și progresiste în lupta pentru transformări sociale, pentru progres și civilizație, pentru înfăptuirea aspirațiilor de pace și colaborare între toate națiunile lumii. <Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

resul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și socialismului.Schimbul de vederi in probleme internaționale a reliefat necesitatea intensificării eforturilor pentru îmbunătățirea climatului internațional, pentru soluționarea, pe cale pașnică, în interesul popoarelor, a problemelor litigioase, a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale lumii.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
prilejul întîlnirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Leonid Ilici Brejnev, corespunzător intereselor fundamentale ale celor două partide, țări și popoare, pe baza stimei și respectului reciproc.Au fost ' abordate, de asemenea, unele probleme ale situației internaționale, subliniindu-se cu acest prilej dorința României și U.R.S.S. de a intensifica conlucrarea în vederea asigurării păcii, consolidării destinderii, pentru înfătrtuirea aspirațiilor popoarelor de progres social. în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

pentru făurirea unei Namibii cu a- devărat libere și independente. S-a relevat, totodată, importanța folosirii tuturor mijloacelor politice, diplomatice, inclusiv tratativele, precum și a luptei armate pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate, dreptate și progres ale poporului namibian, ale celorlalte popoare din Africa australă. ,întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță caldă, prietenească.

dini economice internaționale care să asigure progresul mai rapid al tuturor statelor și îndeosebi al celor rămase în urmă. S-au relevat profundele schimbări revoluționare și sociale care au loc în lume, inclusiv în America Latină, subliniindu-se însemnătatea intensificării eforturilor pentru consolidarea procesului destinderii, pentru adoptarea unor măsuri concrete de dezarmare, pentru întărirea păcii, colaborării și înțelegerii între popoare.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

Mult stimate tovarășe secretar general,Tovarăși delegați și Invitați,Congresul al XII-Iea al Partidului Comunist Român, care se înscrie ca. un forum de importanță epocală în viața partidului și poporului nostru, face bilanțul bogat al profundelor transformări economico-sociale ce au avut loc în România, stabilește orientările fundamentale ale mersului înainte al patriei noastre în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de o înaltă ținută științifică, de analiză cuprinzătoare a realităților societăți noastre, este dovada imensei capacități a partidului, a secretarului său general de a pătrunde esența fenomenelor, de a desprinde concluzii și a formula teze de maximă generalizare, pe baza cărora se prefigurează viitorul României socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii, întregul nostru popor au primit cu deosebită satisfacție și unanimă a- probare Directivele Congresului cu privire la dezvoltarea economico-so- cială a României în cincinalul 1981— 1985 și orientările de perspectivă pină în 1990, Programele-directivă privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cercetarea și dezvoltarea în domeniul energiei și ridicarea continuă a nivelului de trai, ale căror prevederi sînt în deplină concordanță cu năzuințele și interesele fundamentale ale națiunii noastre, cu cerințele pe care le ridică progresul neîntrerupt al societății românești pe calea socialismului și comunismului.Fundamentate pe principiile socia- lismului științific, Documentele Congresului âl XII-Iea înmănunchează, într-o sinteză de amplă perspectivă, experiența de pină acum în. edificarea noii societăți, abordează în mod științific problemele complexe pe care 1$ implică dezvoltarea viitoare a patriei. Ele evidențiază trăsăturile fundamentale ale evoluției societății românești, care se caracterizează prin modernizarea tot mai accentuată a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor sociale și lărgirea continuă a democrației muncitorești, transformarea acumulărilor cantitative într-o nouă calitate, superioară, în toate domeniile de activitate, asigurînd creșterea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, dezvoltarea in continuare în ritm înalt a patriei noastre. De aceea, Comisia Centrală de Revizie, împreună cu întregul partid, cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, exprimă aprobarea deplină față de aceste documente, avînd convingerea fermă că prin Înfăptuirea lor poporul nostru va înregistra noi și însemnate realizări în edificarea economică și socială a țării, în ridicarea ei pe o treaptă nouă, superioară de progres și civilizație, în înaintarea sa fermă și rapidă pe drumul socialismului^ comunismului.Cu urc profund sentiment de prețuire și recunoștință, subliniem că realizările istorice din ultimul deceniu și jumătate, cu care întregul popor se prezintă lâ actualul forum al partidului nostru comunist, ca și obiectivele cutezătoare cuprinse în documentele Congresului poartă amprenta personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, a contribuției sale hotărîtoare teoretice și practice, a gîndirii îndrăznețe, a intransigenței revoluționare și simțului viu al realităților, a receptivității și sensibilității sale față de nou, a consecvenței cu care aplică adevărurile fundamentale ale comunismului științific Ja condițiile concrete ale României.Vă rog să-mi permiteți ca, împreună cu toți comuniștii, cu întregul nostru popor, în numele Comisiei Centrale de Revizie, să susțin din toată inima, cu căldură și vibrant entuziasm propunerea ca supremul forum al comuniștilor la care participăm să realeagă în înalta funcție de secretar general al partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de stat, patriot înflăcărat, revoluționar de frunte al mișcării comuniste internaționale, care își pune întreaga sa viață și capacitate creatoare în sluj

ba intereselor și fericirii poporului, a cauzei socialismului, comunismului, păcii și progresului în lume.Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, care exprimă voința, încrederea și dragostea fierbinte a organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, constituie garanția cea mai sigură a continuării neintrerupte a activității rodnice desfășurate de partid, a amplificării succeselor remarcabile înregistrate, a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a întregii politici interne și externe, a asigurării mersului ferm al României pe drumul socialismului și comunismului.Stimați tovarăși,în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, oamenii muncii din patria noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sub conducerea Comitetului Central al partidului, a organelor și organizațiilor de partid, au obținut rezultate deosebite în toate domeniile de activitate. Așa cum se- arată și în Raportul prezentat Congresului, a crescut rolul conducător al partidului, s-au adus perfecționări structurilor organizatorice, s-a adin- cit si .perfecționat democrația socialistă.în această perioadă, în conformitate cu atribuțiile conferite de Statutul Partidului Comunist Român, Comisia Centrală de Revizie a desfășurat o susținută activitate, a acționat pentru îmbunătățirea continuă a muncii de constituire și gospodărire a fondurilor și bunurilor materiale ale partidului și de examinare și soluționare a cererilor, scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii.Membrii Comisiei Centrale de Revizie au verificat sistematic la instituțiile centrale și unitățile economice ale partidului, Ia organizațiile de masă și obștești, modul de realizare a veniturilor și de efectuare a cheltuielilor, sprijinindu-le în stabilirea măsurilor necesare pentru utilizarea judicioasă a fondurilor materiale și bănești, în sporirea eficienței activității lor economico-financiare. De asemenea, împreună cu comisiile județene de revizie s-au efectuat verificări pe teren privind activitatea financiară și de gospodărire a bunurilor la toate comitetele județene, precum și la unitățile economice ale acestora.Subliniem faptul că în activitatea de realizare și folosire a mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale partidului, o preocupare permanentă a manifestat-o Comitetul Central al partidului, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a indicat noi căi și rezerve în vederea creșterii veniturilor proprii ale partidului.Raportăm Congresului că, în con- stițuirea veniturilor partidului ponderea principală revine cotizațiilor, formă de manifestare directă a participării tuturor membrilor de partid la asigurarea mijloacelor materiale necesare îndeplinirii politicii interne și externe a partidului. în perioada dintre cele două Congrese, datorită creșterii numărului membrilor de partid, precum și măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului nostru în vederea majorării retribuțiilor tarifare, veniturile partidului provenite din cotizații au crescut de peste două ori.O contribuție importantă la creșterea veniturilor au adus, de asemenea, unitățile economice ale partidului. Prin dezvoltarea și mai buna organizare a activității acestor unități pe principii de eficiență economică, veniturile lor au crescut in ultimii cinci ani cu aproape 67 la sută. S-au dublat în aceeași perioadă veniturile realizate în domeniul e- ditorial. și al presei de - partid.în același timp, s-a manifestat mai multă grijă pentru gospodărirea fondurilor, pentru orientarea lor spre realizarea acțiunilor întreprinse de partid în această perioadă, pentru utilizarea cu eficiență sporită a acestora.Prin înfăptuirea în continuare a hotăririlor privind trecerea activității organelor de partid județene la autofinanțare s-au redus simțitor 

cheltuielile și au crescut veniturile proprii ale acestora. Astfel, în prezent, 35 din cele 39 de organizații județene de partid, precum și municipiul București se autofinanțează.Importante economii s-au realizat în această perioadă prin intensificarea preocupării organelor de partid, a instituțiilor finanțate de la bugetul partidului pentru gospodărirea cu multă grijă a mijloacelor materiale și financiare, pentru utilizarea lor in acțiuni a căror eficiență organizatorică, politico-educativă și socială s-a urmărit să sporească. S-au asigurat fondurile necesare pentru instruirea, pregătirea și perfecționarea unui număr mai mare de activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești.în această perioadă, peste 2 300 de activiști au absolvit cursurile de 4 ani ale' Institutului de pregătire a cadrelor în problemele «conducerii social-politice de la Academia „Ștefan Gheorghiu", iar peste 2 500 — cursurile de un an ale școlilor inter- județene de partid. Numărul activiștilor care au absolvit școli de partid de diferite grade este de aproape 43 000.S-au asigurat, de asemenea, fonduri pentru dezvoltarea bazei materiale necesare bunei desfășurări a muncii politice de masă și propagandei de partid.Raportăm Congresului că datorită aplicării cu strictețe a hotăririlor de partid și a îndrumărilor primite din partea tovarășului secretar general, situația financiară a partidului este bună. Veniturile realizate, înaltul spirit de răspundere manifestat în utilizarea fondurilor de partid, de instituțiile centrale ale partidului și de organizațiile de masă au asigurat acoperirea integrală a cheltuielilor pentru activitatea curentă, mijloacele materiale necesare pentru realizarea în bune condiții a sarcinilor poli- tico-organizatorice și educative ale partidului.Menționînd toate aceste rezultate, trebuie să arătăm, totodată, că prin- tr-o activitate mai susținută Comisia Centrală de Revizie putea să determine realizări mai substanțiale in gospodărirea fondurilor și mijloacelor materiale ale partidului.De asemenea, considerăm că nu în toate cazurile au fost folosite posibilitățile existente pentru valorificarea tuturor resurselor și rezervelor, precum și pentru utilizarea cu eficiență maximă de către toate unitățile a fondurilor puse la dispoziție. De aceea, se impune ca în viitor Comisia Centrală de Revizie să sprijine mai susținut instituțiile, , organizațiile centrale subvenționate '.de la bugetul partidului, unitățile economice centrale, precum și comitetele județene de partid, în vederea îmbunătățirii în continuare a activității lor economico-financiare, să vegheze pentru întărirea controlului și creșterea exigenței acestuia, să acționeze cu mai multă fermitate pentru jnlăturarea neajunsurilor care se mai manifestă în utilizarea fondurilor și bunurilor partidului.Stimați tovarăși,Un loc central în preocupările partidului în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea l-a ocupat perfecționarea continuă a activității de soluționare a cererilor și sesizărilor prezentate de oameni ai muncii în scrisori și audiențe.în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea s-au adresat conducerii partidului prin scrisori 647142 de cetățeni, iar 132 230 cetățeni au fost primiți în audiență la Comitetul Central al partidului. Un mare număr de cetățeni au fost primiți în audiență de tovarăși din conducerea partidului, miniștri și alți conducători ai celorlalte organe de partid, de stat, instituții și unități economice.Problemele ridicate în scrisori și audiențe au prezentat o amplă gamă tematică, de interes general, ceea ce evidențiază o atenție sporită a oamenilor muncii față de aspectele majore ale vieții noastre politice, economice și sociale. Subliniem în mod deosebit că numeroase colective de ' oameni ai muncii, mii de membri și nemembri de partid, români, maghiari, germani și de alte naționalități, și-au exprimat prin scris, tele

grame și mesaje atașamentul profund față de politica'internă și externă a Partidului Comunist Român, dragostea și stima față de secretarul general al partidului, recunoștința și admirația pentru înțelepciunea și curajul său revoluționar, pentru contribuția sa la elaborarea și înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Este semnificativ faptul că scrisorile și audiențele, prin conținutul lor bogat in propuneri, observații, soluții, dovedesc angajarea plenară a oamenilor muncii in acțiunile de perfecționare a organizării și conducerii producției și a muncii, a relațiilor de producție și sociale, a activității în diverse sectoare și traducerea tot mai mult în viață a principiilor și normelor eticii și echității socialiste. Prin problemele ridicate în scrisori, organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii au primit un sprijin eficient în înlăturarea deficiențelor și in imbunătățirea activității politice, organizatorice și da producție. Aceasta dovedește ridicarea continuă a nivelului conștiinței socialiste a oamenilor muncii, a răspunderii pe care o au în calitate de proprietari ai mijloacelor de producție, producători și beneficiari, exprimă in mod pregnant afirmarea reală a democrației muncitorești în țara noastră.Un număr important de scrisori șl audiențe s-au referit la unele situații personale ale oamenilor muncii, acestea fiind analizate și soluționate cu toată răspunderea.Avînd în vedere cerința de a soluționa în spiritul prevederilor legale problemele ridicate în scrisori și audiențe, organele de partid și de stat, organizațiile de masă și obștești au luat măsuri ferme de control și îndrumare a acestei activități în toate unitățile socialiste, asigurînd analiza periodică a modului de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor formulate de oamenii muncii.S-au instituit programe de primire în audiență la cadrele de conducere de la toate nivelurile, s-au organizat și activizat comisiile de oameni ai muncii pentru scrisori și audiențe de pe lingă comitetele de partid sau birourile organizațiilor de bază din întreprinderi și instituții. Aceste comisii în care sînt cuprinși peste 80 000 de membri au' adus o contribuție însemnată în organizarea și conducerea întregii activități de rezolvare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și cererilor oamenilor muncii.S-a extins practica verificării la fața locului a sesizărilor mai importante și a avut loc o îmbunătățire simțitoare a modului de analiză și valorificare a concluziilor, de utilizare a presei, radioului și televiziunii în îmbunătățirea acestei activități. Ziarul „Scînteia" reflectă mai bine în paginile sale modul de soluționare a problemelor ridicate în scris, adresate conducerii partidului nostru.Activitatea de soluționare a scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii a fost examinată trimestrial de Secretariatul Comitetului Central și semestrial de Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. în anul 1978 și 1979 această importantă activitate a fost analizată în ședințele plenare ale Comitetului Central, stabilindu-se de fiecare dată sarcini corespunzătoare pentru organele de partid, de stat și obștești. De asemenea, pe linie de stat, munca în acest domeniu a fost analizată semestrial, atît de Consiliul de Stat, cît și de Consiliul de Miniștri.Datorită îmbunătățirii continue a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești pentru rezolvarea cu operativitate, cu atenție și receptivitate partinică a problemelor ridicate de oamenii muncii, această acțiune a scos la iveală o multitudine de resurse de natură să contribuie la dezvoltarea și aprofundarea democrației socialiste, amplificarea dialogului între masele de cetățeni și organele de partid și de stat, la afirmarea cu și mai mare vigoare a spiritului de inițiativă și responsabilitate civică. Soluționarea cu o crescută promptitudine, potrivit eticii și echității socialiste, a cererilor și sesizărilor oamenilor muncii, promovarea inițiativei lor în cele mai variate domenii de activitate dau avint participării acestora la îndeplinirea hotăririlor și sarcinilor stabilite, la autoconducerea muncitorească in unitățile economice, la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru.Un Strălucit exemplu de înaltă solicitudine și răspundere comunistă față de această importantă, formă de
(Continuare în pag. a IV-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII LEA AL PARTIOULUI COMUNIST RUMÂN
RAPORTUL COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE
(Urmare din pag. a III-a)legătură dintre partid și popor ni-1 oferă tuturor secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, in virtutea atenției, grijii și dragostei ce le poartă oamenilor muncii, condițiilor de muncă și de viață ale acestora, sporirii participării lor la conducerea societății, afirmării plenare a personalității fiecărui membru al colectivității noastre socialiste, analizează săptămînal și ori de cite ori este nevoie problemele cuprinse în scrisori și audiențe, urmărind și examinînd personal soluționarea acestora. Este spiritul in care trebuie să acționeze toți cei ce au sarcini și atribuții concrete în această direcție, dînd dovadă de solicitudine față de problemele oamenilor muncii, analizind și soluționind

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE PANĂ 
delegat al organizației municipale de partid BucureștiRaportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucită sinteză a bogatei activități desfășurate de partidul și poporul nostru, a prefacerilor revoluționare structurale ce au avut loc în viața întregii societăți, prefigurează în chip minunat, viitorul luminos al patriei, constituind un document de o excepțională însemnătate teoretică și practică pentru întreaga noastră activitate viitoare, o magistrală contribuție, profund originală, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a strategiei și tacticii făuririi societății socialiste și comuniste. Raportul aduce un vibrant elogiu muncii vrednice a talentatului nostru popor care, strîns unit în jurul partidului, își consacră forțele și energiile creatoare făuririi României noi, socialiste, libere și independente, mereu mai prospere și înfloritoare, stimată și respectată în rindul națiunilor lumii.Este un mare privilegiu pentru națiunea noastră că, în această epocă de frămîntate preocupări ale întregii planete, în fruntea partidului și a țării se află ctitorul României socialiste și comuniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In conștiința noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu reprezintă întruchiparea ideală a celor mai alese virtuți ale întregului popor. Eminent revoluționar, înflăcărat patriot, identificîndu-se din fragedă vîrstă cu interesele supreme și idealurile cele mai înalte ale întregii națiuni, internaționalist consecvent, înzestrat cu o deosebită capacitate de previziune, militant ilustru pentru pace, dreptate, libertate și adevăr, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin spiritul novator, profund constructiv, adoptat în toate problemele actuale, de importanță cardinală pentru viitorul omenirii, este una dintre personalitățile politice proeminente ale lumii contemporane. Iată de ce, exprimînd dorința unanimă a celor peste 325 000 de comuniști, a tuturor locuitorilor din municipiul București, susțin, din adincul inimii, cu căldură și însuflețire, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, avînd ferma convingere că aceasta reprezintă o importantă opțiune politică fundamentală a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, voința lor neclintită de a avea în fruntea partidului și țării pe omul care dă României o neasemuită demnitate șl un înalt prestigiu Internațional.însemnătatea excepțională a documentelor programatice, de o mare amploare și complexitate, supuse acum dezbaterii Congresului, rezidă în faptul că ele jalonează în chip strălucit drumul pe care-1 vom parcurge în. viitor In domenii de importanță covîrșitoare ale progresului social : cercetarea științifică, asigurarea și buna gospodărire a resurselor energetice, punerea în valoare a unor noi resurse de materii prime, dezvoltarea armonioasă, economică și socială în profil teritorial, creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Prin înfăptuirea prevederilor cuprinse în aceste documente, elaborate sub directa conducere și cu contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, România va înregistra, în cincinalul următor și în perspectiva anului 2000, un nou și important salt calitativ pe calea făuririi societății socialiste și comuniste.La al XII-lea Congres, organizația de partid a municipiului București se înfățișează tot mai puternică, strîns unită în jurul partidului, al secretarului său general, cu o capacitate sporită de mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.întreaga activitate desfășurată în această perioadă de organele și organizațiile de partid din Capitală se caracterizează prin creșterea continuă a rolului lor conducător în viața economico-socială a unităților, a contribuției acestora la aplicarea noului mecanism economico-financiar, accentuarea laturilor calitative ale producției, întărirea autogestiunii și autoconducerii muncitorești. Au fost întreprinse ample acțiuni pentru buna folosire a capacităților de producție și a forței de muncă, realizarea inainte de termen a unor investiții, modernizarea tehnologiilor de fabricație și a produselor, valorificarea mai eficientă a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, ridicarea eficientei întregii activități economice. Concomitent, a fost desfășurată o intensă activitate politico-organizato- rică și ideologică pentru cunoașterea și însușirea politicii partidului, pentru ridicarea nivelului de conștiință și a spiritului de responsabilitate al fiecărui om al muncii.Raportăm Înaltului forum că sarcinile ce ne-au revenit din hotărîrile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului se înfăptuiesc cu succes. In perioada care a trecut din actualul cincinal am obținut o producție industrială suplimentară în valoare de aproape 19 miliarde lei, urmînd ca pînă la sfîrși- tul anului 1980 să realizăm o producție peste plan de 27 miliarde lei, cu 2 miliarde lei mai mult față de angajamentul inițial. întregul spor de producție a fost realizat pe seama creșterii productivității muncii. Ponderea produselor noi și reproiectate în valoarea producției marfă este în prezent de aproape 46 la sută, avînd condiții ca pînă la sfîrșitul cincina- 

cu toată răspunderea propunerile șl sugestiile acestora.Controalele efectuate au relevat faptul că în această direcție se impun o serie de îmbunătățiri, deoarece unele instituții, organizații de partid, de masă și obștești, cadre de conducere nu acordă încă suficientă atenție acestor probleme, rezolvă cu în- tîrziere, parțial sau superficial solicitările și propunerile ce le-au fost adresate, cei în cauză fiind nevoiți să revină, să consume mult timp pentru rezolvarea problemelor lor sau să se adreseze organelor superioare de partid și de stat.Stimați tovarăși,Hotărîrea de neclintit cu care partidul își îndeplinește înalta misiune de conducător al națiunii noastre socialiste, entuziasmul cu care în

lulul să ajungă la 50 la sută. în a- ceastă perioadă au fost asimilate noi tipuri de mașini-unelte grele — strunguri carusel de 5, 8 și 16 m, prese de la 1 000 la 12 000 tone forță — utilaje tehnologice de mare complexitate, motoare, echipamente de automatizare și altele. Totodată, s-au construit aprpape 90 000 apartamente, numeroase obiective social-culturale și edilitare, între care primul tronson al metroului, dat în aceste zile experimental în funcțiune, lucrare de o mare complexitate și utilitate socială, realizată din inițiativa și sub directa coordonare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Succese importante — a subliniat vorbitorul — s-au obținut în dezvoltarea invățămîntu- lui, științei, artei și culturii, în îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.In numele comuniștilor, al tuturor cetățenilor municipiului București, exprimăm tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai calde și alese mulțumiri, precum și întreaga noastră recunoștință pentru sprijinul și îndrumarea permanentă de care ne-am bucurat și care au fost hotărîtoare în îndeplinirea sarcinilor ce ne-au revenit.Pornind de la experiența acumulată de partidul și statul nostru în construcția socialistă, de la rezultatele obținute și de la imperativul continuării înfăptuirii Programului partidului, proiectul de Directive și proiectele de program marchează, prin conținutul lor, intrarea societății românești într-o fază nouă, superioară, a dezvoltării sale, trecerea la o nouă calitate în toate domeniile vieții economico-sociale, pentru înscrierea patriei noastre în rîndul țărilor cu o dezvoltare medie.în cincinalul viitor — a spus în continuare vorbitorul — municipiului București îi revin sarcini deosebite, în Capitală se vor dezvolta puternic industriile aeronautică, electronică și de centrale atomo-electrice, concomitent cu modernizarea altor ramuri. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta conferință a organizației noastre de partid, direcția principală spre care va trebui să ne concentrăm întreaga atenție o va constitui nu atît dezvoltarea extensivă a industriei, ci, in primul rind,
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI I0AN AVRAM

delegat al organizației municipale de partid BucureștiIn cronica edificării noii orînduiri In România, Congresul al XII-lea al partidului nostru, chemat să definească coordonatele dezvoltării țării în următorul cincinal și într-o perspectivă mai largă, va marca un e- veniment de cea mai mare însemnătate pentru neîntrerupta evoluție spre progres și civilizație a patriei.Proiectele Directivelor, ale Progra- melor-directivă și în primul rînd raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, analiză profundă a experienței acumulate în construcția socialistă, demonstrează încă o dată capacitatea partidului ngstru de a elabora proiecte realiste, științific fundamentate, pe deplin corespunzătoare aspirațiilor poporului român. Ținînd seama de cerințele etapei viitoare de dezvoltare a țării șl de condițiile internaționale actuale, de criza economică mondială și de starea decalajelor tehnologice, ele jalonează calea pe care o va parcurge România în următorii cinci ani, pentru a intra în rîndul țărilor cu dezvoltare medie.Raportînd Congresului că In ziua de 20 noiembrie construcția de mașini și-a îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului, ceea ce permite obținerea pină la sfîrșitul lui 1979 a unei producții suplimentare de peste 25 miliarde lei — spor obținut în proporție de 80 la sută pe seama creșterii productivității muncii, în condițiile unui ritm anual de dezvoltare de 13,5 la sută — vorbitorul a spus in continuare : încheiem acest cincinal cu un potențial tehnic adaptat tendințelor tehnologice contemporane. Ca \urmare a sarcinilor trasate de conducerea partidului, au fost dezvoltate o puternică bază de producție de echipamente tehnologice grele de performantă și de mașini unelte — prin construcția combinatelor de la București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara — importante capacități pentru electronică industrială și echipamente de automatizare. Modernizarea structurii producției, realizată în proporție de 90 la sută in concepție proprie, s-a reflectat în sporirea gradului de valorificare a metalului cu 25 la sută, față de 1975, precum și în creșterea de 2,3 ori a exportului de mașini și utilaje. Țara noastră dispune astăzi de o industrie constructoare de mașini modernă care reprezintă 34 la sută din industria țării, prezentă în toate județele, capabilă să asigure dotarea tehnologică a obiectivelor de investiții in proporție de peste 75 la sută. Realizăm astăzi în numai două zile Întreaga producție a construcțiilor de mașini din România anului 1938. Rezultatele industriei construcțiilor de mașini ca de altfel ale întregii economii, poartă amprenta strălucitei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a imprimat dinamism și eficiență acordîndu-i un sprijin direct și permanent, contribuția sa fiind prezentă și hotărîtoare în toate împlinirile noastre. 

tregul popor și-a dat adeziunea la documentele supuse aprobării Congresului al XII-lea reprezintă garanția sigură a edificării României socialiste moderne, creșterii necontenite a prestigiului ei în “lume.Slujind cu consecvență și fermitate idealurile luminoase ale comunismului, cei peste 2 900 000 membri de partid, toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, strîns uniți in jurul Comitetului Central, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, își vor dărui întreaga lor capacitate creatoare, tot ceea ce au mai de preț înfăptuirii neabătute a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

ridicarea nivelului ei tehnic șl calitativ. Aceasta se impune cu atît mai mult cu cit, în prezent, eficiența folosirii fondurilor fixe nu se ridică la nivelul dotării de care dispunem. Realizăm încă o serie de produse cil un consum mare de manoperă față de țările dezvoltate. în multe întreprinderi, productivitatea muncii este încă scăzută, cauzată de încetineala cu care se acționează pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, extinderea folosirii roboților industriali, a lucrului la mal , multe mașini, perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor.Ținînd seama de toate acestea, precum și de faptul că la sfîrșitul cincinalului următor producția industrială a Capitalei urmează să fie cu 39 la sută, iar în 1990 cu 75—80 la sută mai mare decit în 1980, Comitetul municipal de partid va acționa cu consecvență pentru folosirea largă a specialiștilor, a cadrelor din cercetare, proiectare, concepție, a tuturor muncitorilor cu înaltă calificare, în creșterea potențialului de gîndire și creație tehnică, astfel în- cît, în următorii 2—3 ani, să asigurăm, pe baza unor programe riguros fundamentate, introducerea pe scară largă, în toate întreprinderile, a celor mai moderne metode de organizare științifică și conducere a producției, promovarea unor tehnologii de înaltă eficiență. întrucît posibilitățile de sporire a personalului muncitor în întreprinderile Capitalei sînt mici, ne vom concentra preocuparea în direcția creșterii productivității muncii, introducerii și extinderii automatizării și cibernetizării unor secții și chiar întreprinderi, în- cepînd cu locurile de muncă în care eforturile fizice au o pondere mare, în turnătorii, forje, tratamente termice. precum și în secțiile prelucrătoare.în preocupările organizației municipale de partid un loc central îl va ocupa creșterea eficienței activității economice. întrucît în Capitală este concentrat un important potențial de cercetare-proiectare, vom acționa pentru folosirea acestuia în direcția reducerii consumurilor de materii prime, materialei combustibil și energie, recuperării în mai mare măsură a materiilor prime secun-

Referindu-se la unele lipsuri care s-au manifestat în activitatea constructorilor de mașini, vorbitorul a precizat : în prezent sînt în curs de aplicare măsurile stabilite în urma analizelor efectuate la conducerea partidului. Se va asigura astfel eliminarea lociirilor înguste și dezvoltarea accelerată a industriei orizontale, concentrarea . și specializarea avansată a producției, îmbunătățirea pregătirii tehnologice și accentuarea tipizării produselor. Vom folosi mai bine pîrghiile create de noul mecanism economic, astfel încît să stimulăm fiecare unitate industrială să asigure o mai mare valoare nou creată, să acționeze hotărît pentru extinderea tehnologiilor cu consum redus de energie, modernizarea lor permanentă, aplicarea fără întîrziere a rezultatelor obținute în cercetare.Referindu-se la rolul deosebit ce revine industriei construcțiilor de mașini in viitorul cincinal, vorbitorul a subliniat : Așa cum s-a relevat in raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, construcția de mașini va ocupa in viitorul cincinal primul loc între industriile țării în ceea ce privește dinamismul dezvoltării. Foarte puternic este direcțională ideea schimbării într-o nouă calitate a acumulărilor cantitative de pînă acum.Ramura noastră este profund implicată în asigurarea unui grad înalt de independență energetică a economiei naționale, precum și in asigurarea ei cu materii prime. Aceasta înseamnă sporirea prioritară a producției de utilaj energetic (de peste 3 ori) și de utilaj minier (de peste 3,4 ori). Este un efort cu atît mai mare, eu cit are ca punct de pornire restructurarea surselor energetice. Programele noastre în acest domeniu urmăresc realizarea sistemelor complete de echipamente energetice și miniere. încă din acest an au fost începute lucrările de asimilare a unor noi tipuri de utilaje miniere, precum și de noi echipamente de foraj de mare adîncime și marin. Sînt în curs de asimilare o gamă de cazane energetice pe lignit și șisturi bituminoase, turboagregate de mare putere, echipamente pentru hidrocentrale și microhidrocentrale. Creșteri prioritare se vor realiza, de asemenea, în producția utilajelor de transport rutier, naval și de mașini agricole. în cadrul programelor de integrare accentuată a produselor mecanicii fine, electronicii, tehnicii de calcul, în structura mașinilor se va dezvolta fabricația roboților Industriali și a altor mijloace de automatizare flexibilă, a echipamentelor hidropneumatice. în electronică, accentul se va pune pe dezvoltarea domeniilor de vîrf, microprocesoarelor, componentelor electronice cu grad mare de densitate și nivel ridicat de Integrare. Se va organiza, totodată, producția de utilaje și echipamente nucleare, punîndu-se în funcțiune in acest an prima presă de forjare românească de 12 000 tone 

dare, a tuturor resurselor energetice, modernizării tehnologiilor și produselor.Vorbitorul a arătat că, prin măsurile luate pină in prezent, s-au găsit soluții pentru a realiza o producție industrială suplimentară de peste 10 miliarde lei, o producție netă de 3 miliarde lei și bunuri suplimentare la export față de prevederile actuale ale cincinalului 1981—1985.în viitor vom situa pe primul plan al activității noastre ridicarea nivelului politico-ideologjc al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, dezvoltarea conștiinței lor revoluționare, formarea unor înalte convingeri comuniste, care să se reflecte intr-o atitudine înaintată în muncă, in spiritul de dăruire, pasiune și abnegație pentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului, în respectarea cu strictețe a normelor de etică și echitate socialistă.O atenție deosebită vom acorda în cincinalul 1981—1985 dezvoltării construcției de locuințe, urmînd a se realiza 200 000 apartamente, noi ansambluri și magistrale urbanistice, între care un loc prioritar îl vor deține cele din zona noului centru po- litic-administrativ, astfel încît Capitala să devină, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului, un oraș socialist modern, demn de epoca societății socialiste multilateral dezvoltate, să constituie o mîndrie a întregului nostru popor.Politica externă a partidului șl statului nostru, amplu reflectată în raportul prezentat Congresului, desfășurată în spiritul unei înalte responsabilități față de destinele poporului român și ale întregii omeniri — a arătat în continuare vorbitorul — întrunește deplina noastră adeziune, corespunzînd întru totul principiilor și orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, intereselor construcției socialismului în țara noastră, proceselor și mutațiilor profunde care au loc iu lumea contemporană.împreună cu Întregul popor, oamenii muncii dip Capitală dau o înaltă apreciere activității prodigioase, pătrunsă de cel mai fierbinte patriotism, a secretarului general al partidului, rezultatelor vizitelor întreprinse împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu într-un mare număr de state, întilnirilor și convorbirilor la nivel înalt cu conducători de state și partide, relațiilor multilaterale ale Partidului Comunist Român cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările democratice și progresiste, de eliberare națională, care se înscriu ca o contribuție de preț a României la lupta pentru afirmarea pe plan mondial a unor noi raporturi între state, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru cauza socialismului, păcii șl progresului în lume.în încheiere,' vorbitorul a spus : îndeplinind mandatul încredințat de Conferința organizației municipale de partid, dînd expresie voinței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală, asigurări Congresul, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Njcolae Ceaușescu, că, acționînd în spiritul înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, vom face totul pentru a îndeplini cu cinste sarcinile încredințate, hotărîrile Congresului al XII-lea, sporind mai mult contribuția Bucureștiului la accelerarea dezvoltării economico-sociale a patriei, la creșterea bunăstării oamenilor muncii, la triumful socialismului și comunismului în patria noastră.

forță, Iar în anul viitor alte capacități, utilaje și instalații de mare performanțe. Din injțiativa ‘ și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescjii va cunoaște o dezvoltare considerabilă industria aviatică. în acest scop se extinde producția curentă de elicoptere, avioane și motoare, precum și construcția avionului mediu curier de 105 locuri. Ne revine, de asemenea, sarcina de a contribui la înfăptuirea prevederilor Programului privind ridicarea nivelului de trai. Vom spori producția de autoturisme la 280 000 pe an, o vom extinde și diversifica pe cea de aparate electrocasnice, ceasuri, aparate fotografice, radiocasetofoane, vom trece la fabricarea televizoarelor în culori.Orientarea industriei noastre în a-, semenea direcții prioritare implică sporirea potențialului științific, material și uman al unităților noastre de cercetare și inginerie tehnologică, în ce privește calitatea și eficiența producției, vom acționa în primul rind pentru ridicarea nivelului tehnic al utilajelor și a fiabilității produselor. Dezvoltăm producția de a- parate de măsură și control, introducem și extindem tehnologii noi, extruziunea și alte procedee precise de realizare a pieselor, folosirea laserului, microundelor, fascicolului țle electroni, generalizind tehnologii de mare productivitate. Prin aceste măsuri, ca și prin reproiec- tarea produselor, estimăm să realizăm o reducere a consumurilor normate de metal cu 23% și o reducere mai substanțială a costurilor de producție.In consens cu politica externă de largă deschidere promovată consecvent de România, construcțiile de mașini participă activ la schimbul internațional de valori materiale. Un loc important în acest domeniu 11 ocupă cooperarea în industrie, știință și tehnologie cu țările socialiste membre ale C.A.E.R., cu celelalte state socialiste, in interesul dezvoltării fiecărei țări, al satisfacerii necesităților lor de materii prime, combustibili, energie, mașini, utilaje și alte produse. Avem convingerea că extinderea și adîncirea colaborării și cooperării dintre țara noastră și statele socialiste corespunde pe deplin intereselor fiecăruia dintre popoarele care edifică noua orînduire, cauzei mondiale a socialismului, creșterii prestigiului său în lume.înțelegem pe deplin că România, țară care trebuie să importe mult și în viitor tși va menține dinamismul economic numai în condițiile creșterii continue a exporturilor, a ponderii livrărilor de mașini și utilaje în totalul lor. Acesta trebuie să ajungă la aproape 40 la sută în anul 1985. în acest scop, se vor promova cu precădere acțiunile de cooperare in producție de lungă durată cu țările socialiste, cu cele tn curs de dezvoltare, cu statele capitaliste, astfel încît pe această cale să asigurăm 

cel puțin 50 la sută din exportul ramurii, urmărind totodată creșterea eficienței schimburilor economice cu străinătatea.Exprimîndu-ne totala adeziune la conținutul documentelor supuse aprobării forumului nostru, ne angajăm în fața Congresului, a dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, să folosim întreaga noastră capacD
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CORNELIU VELINCOV

delegat al organizației județene deAudiind magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, am în minte, pregnant, nu numai fizionomia de mîine a țării, ci și problematica complexă pe care o avem de soluționat, mijloacele concrete pentru rezolvarea ei. Am deslușit în aceste documente pecetea puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, de un deceniu și jumătate, conduce destinele patriei și poporului nostru. Am deslușit în ritmurile înalte ale industrializării spiritul său vizionar, o fericită îmbinare de cutezanță șl realism ; am deslușit în cifrele de creștere a venitului național, în structurile calitativ superioare ale Industriei și celorlalte ramuri ale economiei, în orientările programatice din domeniul energeticii și cercetării științifice Înalta responsabilitate pentru viitorul națiunii, pentru progresul ei ; am deslușit în prevederile de creștere rapidă a nivelului de trai material si spiritual umanismul, grija pentru fericirea celor mulți. Dorința fierbinte ca același om, de rară excepție, să ne fie, în continuare, deschizător de drumuri, să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului, este un corolar al acestor sentimente alese pe care le nutrim noi, toți locuitorii acestor meleaguri.Și Galațiul, asemenea tuturor județelor țării, a cunoscut o puternică dezvoltare în acest deceniu și jumătate de mari împliniri. Numai în anii actualului cincinal volumul de investiții alocat județului s-a ridicat la peste 40 miliarde lei. Noile obiective puse în funcțiune, sporirea productivității muncii au făcut posibil ca producția industrială a județului să crească într-un ritm mediu anual de 14,5 la sută, fapt ce situează Galațiul din punct de vedere al producției globale totale, cît și a celei pe un locuitor, pe locul doi pe țară, față de locul patru în 1975. Ilustrînd mutațiile calitative survenite în industria gălățeană — vorbitorul a arătat că în ultimii 5 ani s-au construit și dat în exploatare 60 obiective și capacități noi de producție.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Raport, un loc impor-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ALEXANDRINA GĂINUȘE

delegată a organizației județene deCongresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, cel mai reprezentativ forum al comuniștilor, al națiunii noastre socialiste, se va înscrie cu litere de aur in cronica atît de fertilă și glorioasă a epocii revoluționare pe care o trăiește România socialistă. Această certitudine — simțămînt ce domină și însuflețește astăzi întregul nostru popor — își află temeiul în magistralul Raport prezentat Congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in celelalte documente ce figurează pe ordinea de zi a înaltului forum și pe care am mandat din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Bacău, să le .susțin și să le aprob din toată inima. Fiecare din aceste documente reflectă personalitatea dinamică și gîndirea cutezătoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,. capacitatea sa de a desprinde cerințele legice ale dezvoltării economico-sociale și de a le traduce în concepte de lucru, în programe de dezvoltare a patriei. Este pentru partidul nostru, pentru întregul popor, un motiv de mare fericire că într-un moment crucial al devenirii țării — cum este cel pe care-1 traversăm — avem în fruntea noastră un asemenea eminent cirmaci. Mă simt deosebit de onorată și, în același timp, copleșită de emoție să exprim în Congres mandatul încredințat de organizația județană de partid Bacău de a susține, în numele celor peste 77 000 de comuniști, ai tuturor locuitorilor din județ, realegerea în funcția de secretar general al partidului a celui mai iubit și stimat fiu al națiunii, conducător încercat al partidului și statului, eminentă personalitate politică a lumii contemporane, care a dus peste continente gloria partidului și a țării noastre — tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitoarea a spus : Oamenii muncii din județul Bacău raportează cu satisfacție că au obținut succese de seamă în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului. Invâțînd din stilul de muncă al tovarășului Nicolae Ceaușescu, au sporit preocupările noastre pentru consultarea largă a comuniștilor, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii pentru identificarea și deplina
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DINU GHEORGHE

delegat al organizației județene de partid PrahovaPermiteți-mi să dau glas sentimentelor sincere ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Prahova, care mi-au încredințat mandatul să exprim acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului al XII-lea al partidului, eveniment de importanță istorică deosebită pentru destinele patriei, pentru activitatea creatoare și elanul revoluționar al generațiilor prezente și viitoare.însemnătatea Congresului și a lucrărilor sale este amplificată fericit de Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, magistrală analiză a problemelor economice, sociale și politice ale României și a situației internaționale a lumii contemporane, document de înaltă ținută științifică, pătruns de spirit partinic, revoluționar, specific stilului și gîndirii novatoare a secretarului general al partidului.Cu un profund sentiment de prețuire, țin să subliniez și eu că marile înfăptuiri și transformările înnoitoare 

tate șl energie pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor ce ne revin.în încheiere, vorbitorul a spus : Dînd glas voinței urtanime a celor peste un milion de oameni ai muncii din construcțiile de mașini, susțin din adîncul inimii și cu toată căldura propunerea ca în înalta funcție de secretar general al partidului să fie 

tant în dezvoltarea viitoare a României îl ocupă creșterea producției de oțel. Combinatului siderurgic Galați — a spus în continuare vorbitorul — îi revine sarcina de a realiza, în 1985, aproape jumăfete din producția națională de peste 20 milioane tone oțel, ceea ce înseamnă 850 kg pe locuitor, performanță apropiată de nivelul țărilor dezvoltate.Raportez Congresului că, încă în toamna anului 1973, aflîndu-se în mijlocul siderurgiștilor gălățeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, analizind posibilitățile noastre, ne-a indicat să dezvoltăm capacitățile acestui combinat la peste 10 milioane tone, față de 6 milioane cît erau proiectate inițial. Folosesc acest prilej pentru a exprima recunoștința noastră conducătorului partidului, care, cu spiritul său pătrunzător, temerar, a sesizat aceste posibilități, indicîndu-ne căile prin care să le transformăm în realități; a inițiat sprijinul material necesar, investițiile de pe platformă din cincinalul acesta fiind de aproape 3 ori mai mari față de cincinalul trecut.Realizările înregistrate de combinatul nostru în cincinalul actual sînt sintetizate prin ritmurile medii anuale de creștere : la producția industrială de 20,5 la sută, la productivitatea muncii de 16,5 la sută și la beneficii de 41 la sută — toate acestea realizate pe seama utilizării mai depline a capacităților șl forței de muncă. în, cinstea Congresului, pe platforma noastră au început probele tehnologice la cel de-al doilea laminor de tablă groasă — cel mai măre obiectiv siderurgic construit în acest cincinal.în această perioadă am înregistrat și unele neajunsuri în activitatea noâstră, mai ales în ce privește ritmicitatea producției și a livrărilor, folosirea deplină a capacităților, îmbunătățirea indicelui de scoatere a metalului, creșterea valorii acestuia și altele, deficiențe criticate de secretarul general al partidului cu prilejul Consfătuirii de lucru din august 1979 cu specialiștii și cadrele de conducere din industria siderurgică.Eforturile noastre vor fi îndreptate spre conservarea unei cantități mult mai mari din e- nergia conținută de fonta caldă, cu- 

valorificare a rezervelor existente în unitățile economice.Ca rezultat al tuturor acestor acțiuni, in cei patru ani ai actualului cincinal producția industrială netă a județului a crescut într-un ritm mediu anual de 12,6 la sută ; față de 1975, productivitatea muncii în industrie, calculată pe baza producției nete, a crescut de circa 2,2 ori ; cheltuielile materiale la 1 000 lei producție marfă s-au redus cu 100 lei ; au fost puse în funcțiune 80 de capacități industriale și agricole ; oamenii muncii din 25 de întreprinderi industriale au raportat realizarea, încă de la începutul lunii noiembrie, a sarcinilor pe patru ani ai cincinalului, dînd o producție suplimentară de peste 4,8 miliarde lei. Livrările la export sînt cu 80 la sută mai mari decit în 1975.Subliniind apoi că în județul Bacău o puternică dezvoltare a cunoscut industria chimică — care, împreună cu construcțiile de mașini și cu industria energetică — dau peste 53 la sută din întreaga producție industrială, vorbitoarea a arătat că își face o datorie de onoare de a sublinia că în dezvoltarea și modernizarea industriei chimice a județului, ca dealtfel a industriei chimice naționale, un rol de prim ordin îl au contribuțiile științifice personale ale tovarășei academician dr. ing. Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, care desfășoară o prodigioasă activitate revoluționară în conducerea superioară de partid și de stat, activitate pusă în slujba poporului nostru, a măreției României socialiste.Sprijinul multilateral acordat de partid și de stat, activitatea poli- tico-organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid, eforturile depuse de toți locuitorii satelor s-au materializat, în cei patru ani ai cincinalului actual, în creșterea cu 19 la sută a producției de cereale și legumicole, cu circa 48 la sută la plante tehnice și viticultură, cu 29 la sută la lapte , și cu 56 la sută la carne. Pe baza realizărilor obținute în dezvoltarea economică, în această perioadă, a crescut nivelul de trai al populației județului, ca și al tuturor cetățenilor patriei. Cu toate rezultatele bune pe care le avem — a spus in continuare vorbitoarea — nu putem fi pe deplin mulțumiți.

din patria noastră care au urmat Congresului al XI-lea, ca și obiectivele cuprinse în raportul prezentat, în celelalte documente, poartă amprenta personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu, a neobositei sale activități puse în slujba propășirii pe noi culmi de civilizație a României socialiste.în semn de recunoștință și apreciere a marilor sale merite față de partid și popor, a energiei și pasiunii revoluționare cu care militează permanent pentru înflorirea continuă a țării și afirmarea ei plenară în viața internațională, organizația județeană de partid, toți locuitorii județului Prahova ne-au încredințat misiunea de onoare de a exprima în Congres hotărîrea și voința lor unanimă ca In înălța funcție de secretar general al partidului să fie reales cel mai iubit și devotat fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitorul a spus : Raportăm Congresului că pe cei trei 

reales, de Congresul nostru, cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sub a cărui conducere țara noastră traversează cea mai fertilă perioadă din îndelungata ei istorie. Această opțiune reprezintă chezășia înaintării neabătute spre comunism, garanția întăririi continue a independenței și suveranității României.
partid Galaținoscîndu-se că la elaborarea acesteia se consumă peste 60 la sută din energia folosită în întregul flux siderurgic. Sintem conștienți, de asemenea, că în perioada următoare va trebui să valorificăm mai bine metalul, ri- dicînd indicele de scoatere la cel puțin 85 la sută, să diversificăm producția prin realizarea de oțeluri de calitate superioară, care să conducă la reducerea consumurilor în economie și îndeosebi în indfistrla construcțiilor de mașini.Pentru anul 1980, cînd trebuie să atingem un nivel de producție de 7,7 milioane tone oțel, facem un cald apel la forurile tutelare ale tuturor furnizorilor și antreprenorilor, știut fiind că de punctualitatea șl de calitatea dării in folosință a obiectivelor stabilite depinde realizarea planului la oțel atît la combinatul nostru, cît și pe economia națională.Permiteți-mi ca de la această tribună să fac o propunere. Pentru a accentua și mai mult * promovarea progresului tehnic, a tehnologiilor moderne de fabricație in cadrul combinatului nostru, în vederea reducerii în continuare a consumului da metal și realizării unor noi economii de energie, propunem creșterea ponderii oțelului turnat continuu, la nive- ’ Iul producției de 10 milioane tone pa an, de la 60 la sută la 77 la sută . prin instalarea a încă trei mașini d , turnat continuu oțelul în sleburi. Această. dotare va asigura o elasticitate și 6 siguranță mult mai mari în funcționare, producții sporite, reali- zîndu-se, în același timp, o econorîlie anuală de metal de peste 200 000 tone și de energie de 14 000 tone combus- 1 tibil convențional.Am mandat din partea comuniști- • lor, a tuturor oamenilor muncii din Combinat — a spus în încheiere vorbitorul — de a susține și aproba documentele Congresului al XII-lea, să exprim angajamentul lor ferm, muncitoresc de a-și mobiliza toate forțele pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor acestui istoric Congres.Totodată, îndeplinindu-mi mandatul încredințat de Conferința județeană de partid, doresc să declar totala aprobare față de politica externă înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului nostru.
partid BacăuMai sint încă situații în care unele întreprinderi nu-și îndeplinesc ritmic sarcinile de plan la toți indicatorii, sînt neajunsuri în organizarea muncii, in punerea în funcțiune la timp a unor capacități de producție. Directivele Congresului al XII-lea al partidului deschid noi și minunate perspective înfloririi județului Bacău, în consens cu progresul de ansamblu al întregii țări. Prevederile planului cincinal 1981—1985 in profil teritorial — realizarea unei producții globale de 80 de mii lei pe locuitor, intrarea în funcțiune a 100 noi obiective — arată grija deosebită a partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea economico-socială a județului nostru, ca și a tuturor județelor țării, fapt pentru care vă adresez, mult stimate tovarășe secretar general, cele mai călduroase mulțumiri.Chezășia realizării cu succes a marilor sarcini ce ne stau în față, a spus vorbitoarea, constă în creșterea necontenită a rolului conducător al partidului. De aceea, vom acționa în continuare cu toate forțele pentru creșterea rolului comitetului județean, al organelor și or- ’ ganizațiilor de partid, pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, întărirea vieții interne de partid, dezvoltarea spiritului critic și autocritic.Subliniind apoi că problemele muncii politico-ideologice și cultural-educative de formare a omului nou vor sta, în continuare, în și mai mare măsură în centrul preocupărilor comitetului județean, ale organizațiilor de partid, vorbitoarea a spus : Vom milita neobosit pentru desfășurarea învățămîntului de partid și a celorlalte activități educative în strînsă legătură cu viața, cu sarcinile concrete ale fiecărui colectiv, pentru’ creșterea rolului muncii de propagandă.Asemenea întregului nostru popor, cei ce trăim și muncim pe frumoasele meleaguri băcăuane dăm o înaltă apreciere și susținem cu toată ființa politica externă a partidului și statului nostru, politică de pace și colaborare internațională, de dezvoltare a relațiilor de prietenie cu toate țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.

ani și 10 luni care au trecut din acest cincinal producția industrială a județului Prahova a crescut cu aproa- ~ pe 20 de miliarde și s-au pus în funcțiune 88 de capacități noi, că am obținut sporuri mari la producția agricolă. Creșteri însemnate s-au înregistrat în ramuri cheie ale economiei naționale, în construcția* de mașini (48%) și industria chimică (36%).Valoarea produselor noi și reproiectate s-a ridicat in județul nostru la 17,2 miliarde Iei și pentru prima dată am realizat în România cauciucul poliizoprenic, efect al aplicării roadelor cercetărilor efectuate de Institutul central de cercetări chimice sub directa îndrumare și cu contribuția nemijlocită a tovarășei - academician dr. ing. Elena Ceaușescu, personalitate de seamă a vieții științifice românești și internaționale.în contextul general al avîntului
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ĂL XII LEfl AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a IV-a)întregii economii naționale s-a dezvoltat și se va dezvolta în continuare producția de utilaj petrolier și minier.Raportam Congresului, dumneavoastră, tovarășe secretar general, că Centrala de utilaj ' petrolier și minier, acționind in spiritul indicațiilor date cu prilejul frecventelor vizite de lucru ce le-ați efectuat in întreprinderile noastre și al programelor prioritare aprobate, a asimilat în anii 1978—1979 peste 145 produse noi — instalații complexe, combine de abataj, mașini de extracție, instalații de foraj pentru țiței și gaze cu acționare electrică, prin care se realizează o reducere a consumurilor de metal și energie cu circa 20 la sută, scule de foraj și dispozitive de mecanizare a operațiilor grele, asigurîn- du-se astfel condiții ca în 1980 ponderea produselor noi și reproiectate în totalul producției să fie de peste 65 la sută.După ce a subliniat că sarcinile de plan prevăzute la producția industrială pe patru ani au fost realizate la 1 august a.c., iar pînă la sfîrșitul anului 1979 se va obține o producție suplimentară de peste 3,8 miliarde lei, fiind create toate condițiile pentru realizarea cincinalului înainte de

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL DUMITRU POPAStimați tovarăși delegați.Potrivit profundului democratism» caracteristic vieții partidului nostru, Congresul al XII-lea a fost precedat de adunări și conferințe pentru dări de seamă și alegeri in toate organizațiile de partid. în toate adunările și conferințele organizațiilor de par- dL ca și in dezbaterile publice, în presă și la radioteleviziune, membrii partidului, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, în- tr-o impresionantă unanimitate, au dat mandat delegaților la Congres să susțină propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de secretar general al partidului.în cuvinte pline de stimă, dragoste și admirație, muncitorii, țăranii, intelectualii au exprimat din adincul inimilor dragostea nemărginită și recunoștința fierbinte față de secretarul general al partidului, care și-a consacrat Întreaga sa viață și activitate cauzei revoluționare, luptei pentru libertatea poporului, pentru socialism, întăririi coeziunii și. unității partidului, aplicării creatoare a adevărurilor generale ale revoluției și construcției socialiste la condițiile concrete ale României, dezvoltării colaborării dintre popoare, instaurării în lume a unei noi ordini economice, a unui climat de destindere, pace și securitate internațională, creșterii prestigiului patriei noastre în rindul națiunilor lumii.în Spiritul proiectelor de documente ale Congresului al XII-lea, al indicațiilor cuprinse in cuVintările tovarășului Nicolae Ceaușescu, in adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri s-a analizat temeinic activitatea organelor și organizațiilor de partid și s-au adoptat totodată măsuri concrete care să ducă la ridicarea pe o treaptă mal înaltă a rolului conducător al acestora, la perfecționarea stilului și metodelor lor de lucru, la. creșterea eficienței întregii munci politice și organizatorice, la înfăptuirea neabătută a ho-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

delegat alAm fericita ocazie să vorbesc Ia această înaltă tribună în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii care trăiesc și muncesc pe meleagurile județului Olt, să exprim deplina lor adeziune la politica clarvăzătoare, științifică a partidului și statului nostru, hotărîrea fermă de. a realiza grandiosul plan de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Oamenii muncii din județul Olt vă transmit dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, un fierbinte omagiu pentru înaltele calități de comunist și conducător, pentru pat.osul revoluționar cu care slujiți interesele fundamentale ale clasei muncitoare, ale întregii națiuni, pentru grija manifestată pentru om. pentru fericirea și bunăstarea întregului popor. Sub conducerea dumneavoastră, România a cunoscut cele mai profunde prefaceri in viața economico-socială, în conștiința oamenilor. Ele se vor amplifica, așa cum prevăd documentele programatice pe care le vom .adopta la acest Congres, ridicind patria noastră scumpă pe noi culmi de progres și civilizație.In eforturile pe care oamenii muncii din județul Olt le-au făcut pentru realizarea sarcinilor ce le revin — a spus, în continuare, vorbitorul — întreprinderea de aluminiu Slatina, unde sînt secretar al comitetului de partid, s-a înscris cu succese pe care le închinăm celui de-al XII-lea Congres aj partidului, moment de referință în viața partidului, a întregii noastre națiuni. Raportăm înaltului forum al partidului că în cei patru ani din actualul cincinal am obținut peste sarcinile de plan 7 247 tone aluminiu, am depășit producția’ industrială cu 435 milioane lei. producția netă cu 110 milioane lei, beneficiul cu 140 milioane lei. iar planul de export cu 233 milioane lei valută. Toate acestea au făcut să ne situăm, de trei ori consecutiv, în fruntea întrecerii socialiste, .să deținem drapelul de întreprindere fruntașă pe țară.in continuare, vorbitorul a spus : Realizind în practică, așa cum ne-ați cerut, principiul autogestiunii econo- mico-financiare, acționînd pentru
CUVÎNTAREA 

delegat al îndeplinind mandatul politic încredințat de Conferința organizației județene de partid Dolj, susținem și aprobăm din toată inima raportul de inestimabilă valoare teoretică și practică, in care regăsim cu toată claritatea, ideile mereu noi, viziunea de o mare putete de sinteză revoluționară ale tovarășului secretar general Ni,colae Ceaușescu. Ne declarăm în total acord cu documentele programatice și sarcinile de viitor ale parti- 

termen, vorbitorul a spus : S-a accentuat diversificarea producției, s-a dezvoltat cu precădere producția de utilaje complexe destinate unor ramuri de bază ale economiei naționale. Față de 1978, în acest an realizăm un volum de utilaje mai mare cu 10 la sută pentru industria petrolieră, cu 34 la sută pentru cea extractivă minieră, cu peste 42 la sută pentru industria metalurgică, cu 27 la sută pentru industria materialelor de construcții și refractare. In același timp, exportul de utilaje și instalații a crescut cu 30 la sută, sarcina de export pe întregul cincinal fiind îndeplinită încă din luna iulie a.c.Rezultatele obținute "nu he mulțumesc însă deplin ; în activitatea noastră s-au manifestat și neajunsuri care au influențat negativ îndeplinirea unor indicatori. Nu am realizat in întregime producția fizică planificată ea urmare, în principal, a nepunerii în funcțiune la termen a tuturor capacităților de producție și neatinge- rii parametrilor proiectați la unele unități aflate în funcțiune, a întîrzie- rilor in pregătirea fabricației, a lipsurilor în organizarea producției și a muncii.In continuare, vorbitorul a spus : In cincinalul viitor, producția de utilaj minier și petrolier va crește

tăririlor partidului și statului. De asemenea, conferințele organizațiilor județene de partid au dezbătut proiectele documentelor celui de-al XII-lea Congres, pe care le-au aprobat în unanimitate, adoptînd măsțiri menite să asigure condițiile politice și organizatorice cele mai corespunzătoare unirii eforturilor oamenilor muncii în vederea transpunerii cu succes în viață a obiectivelor acestora.în conformitate cu prevederile Statutului, la conferințele organizațiilor de partid județene au fost alese comitetele județene de partid, comisiile de revizie, delegații la Congresul al XII-lea și s-au desemnat candidații pentru organele centrale ale partidului.Verificînd documentele conferințelor organizațiilor județene de partid și a municipiului București, Comisia de validare â constatat că pe baza normei de reprezentare stabilită de Plenara Comitetului Central al partidului din 4—5 iulie a.c., de 1 delegat la 1 100 membri de partid, au fost aleși 2 664 delegați, în concordanță cu efectivul partidului la 30 septembrie 1979, care <1 fost de 2 980 970 membri de partid.La Congres sînt prezenți 2 656 delegați. lipsesc motivat 8 delegați.Compoziția socială a delegaților la Congres se prezintă in felul următor : 754 sînt muncitori care lucrează nemijlocit in producție, 410 sint țărani, 185 ingineri și tehnicieni, 140 cadre din cercetarea științifică, proiectare și învățămînt, 535 activiști de partid și ai organizațiilor de masă, 573 oameni de cultură, artă, ziariști, medici, juriști, studenți. precum și lucrători din aparatul central și local de stat, iar 67 sînt ofițeri. ai forțelor armate.După vechimea în partid. 200 delegați au stagiu din ilegalitate, 660 sint membri de partid din anii 1944— 1948, iar 1 804 au vechimea în partid după anul 1952.Din totalul delegaților, 88,73% sînt români, 7,98% maghiari, 1,60% ger
organizației județene de creșterea eficienței activității economice,. am obținut în acest an, peste prevederile de plan, 8 milioane lei la producția netă, 86 milioane lei la producția globală, 47 milioane lei la producția marfă, 1 836 tone aluminiu primar și aliaje din aluminiu : întreaga producție realizată a fost de calitate superioară și cu un grad ridicat de diversificare.Acest lucru a dus la creșterea competitivității aluminiului românesc pe piața mondială — concretizat in depășirea planului la export cu 54 milioane lei valută pe primele 10 luni ale anului.Am reușit, totodată, ca în actualul cincinal să reducem consumul de energie electrică cu aproape 500 kWh pe tona de aluminiu.Raportez, de asemenea, Congresului, dumneavoastră, tovarășe secretar general, că în zilele premergătoare Congresului a intrat in funcțiune, parțial, noua capacitate de 50 000 tone aluminiu pe an și vom face tot ce depinde de noi pentru ca in scurt timp întreaga capacitate să fie racordată la fluxul productiv.Obținerea aces'tor realizări este rezultatul aplicării indicațiilor pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni le-ați dat cu prilejul vizitelor de lucru efectuate in întreprinderea noastră. Ele au constituit pentru întregul'nostru colectiv de muncă un îrjsuflețitor îndemn la acțiune în vederea realizării sarcinilor ce ne-au revenit, a modernizării continue . a producției, a creșterii eficienței muncii noastre.Grija permanentă pe care conducerea partidului a arătat-o dezvoltării Întreprinderii noastre — a arătat apoi vorbitorul — ne îndreptățește să adresăm vii mulțumiri secretarului general al partidului — tovarășul Nicolae Ceaușescu, angajîndu-ne totodată să nu precu- pețim nici un efort pentru a ne aduce în continuare Întreaga contribuție la transpunerea în practică a grandiosului program de construcție socialistă în patria noastră.Trebuie să recunoaștem că deși am obținut rezultate bune avem suficiente rezerve pe care va trebui să le valorificăm cu mai mult spirit de răspundere. Mă refer la mai buna întreținere și funcționare a utilaj e-
TOVARĂȘULUI MIU DOBRESCU

.organîzațîei județene de dului, cu activitatea desfășurată în această perioadă de Comitetul Central, de secretarul general de astăzi și de mîine al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In continuare vorbitorul a arătat : De la cotele anului 1979, în care am sărbătorit trei decenii și' jumătate de la înfăptuirea revoluției de eliberare socială și națională a țării, raportăm Congresului, dumneavoastră mult iubite și stimate tovarășe se- 

de peste 2 ori, în principal pe seama producției de complexe mecanizate în subteran, excavatoare de mare capacitate, mașini de haldat. instalații de foraj; urmează să punem in funcțiune capacități noi pentru 65 000 tone piese turnate din oțel și fontă și 15 000 tone piese forjate care vor asigura un echilibru intre consumul și resursele centralei.Pentru ca activitatea noastră să fie mai rodnică, cred că este bine ca în viitor programele prioritare de dotare și mecanizare in industria minieră să fie mai bine fundamentate, întemeiate pe studii aprofundate privind evoluția tehnologiilor de extracție. Pe baza acestora să se stabilească atît sistema de mașini, cît și volumele și structura utilajelor, evitîndu-se pe cit posibil schim-' bările dese ale prevederilor programului de dotări cu implicații negative asupra capacităților de producție și a condițiilor materiale de execuție.In încheiere, vă rog să-mi permiteți să asigur Congresul, pe secretarul general al partidului, că vom acționa pu răspundere și dăruire comunista pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor care ne revin din documentele Congresului al XII-lea al partidului.

mani, iar 1,69% provin din rîndul celorlalte naționalități conlocuitoare, ceea ce corespunde întocmai compoziției națioriale a partidului, a întregii populații a țării.Din numărul delegaților, 803 sînt femei, respectiv 30,22%.Din totalul delegaților la Congres, 3 tovarăși dețin înaltul titlu de ..Erou al Republicii Socialiste România". 101 titlul de „Erou al Muncii. Socialiste", .iar 1 958 sînt decorați cu ordine și,medalii ale statului nostru. 193 delegați sînt deputați_ în Marea Adunare Națională, iar 472 în consiliile populare.Din cei 2 664 delegați, 1 264 sînt absolvenți ai unor instituții de învățămînt superior, 104 avînd titluri academice și științifice.Un număr de 1 886 delegați au urmat diferite școli de partid.Delegații la Congres reprezintă organizațiile din. toate domeniile de activitate. Aceștia au fost aleși din rîndul comuniștilor care se bucură de prestigiu și. autoritate in cadrul colectivelor unde lucrează, au o bună pregătire politică și profesională, o bogată experiență în munca de partid, de stat, economică, so- cial-culturală și obștească, sînt animați de un puternic spirit revoluționar, constituie un exemplu de comportare morală în societate, dovedesc consecvență în lupta pentru infăp- tyirea liniei politice a partidului, a hotărîrilor de partid și de stat.Stimați tovarăși delegați, ,Întrucît Comisia de validare, in temeiul verificării documentelor conferințelor organizațiilor de partid județene și a‘ municipiului București, a constatat că prevederile statutare și .ale Hotăririi Plenarei Comitetului Central al partidului din iulie a.c. au fost întocmai respectate, supune spre aprobarea Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român validarea mandatelor celor 2 664 de delegați.
MATEI FIRA

partid Oltlor, diversificarea producției de piese de schimb, asigurarea în mod ritmic cu materii prime și rhateriale. Vom acționa mai ferm pentru folosirea deplină a capacităților de producție, întărirea disciplinei tehnologice, pregătirea temeinică și perfecționarea profesională a forței de muncă, întărirea spiritului de răspundere • al întregului colectiv de muncă. Vom acționa în continuare cu mai multă consecvență pentru reducerea mai accentuată a consumului de energie e- lectricâ, astfel incit să obținem un consum sub valorile planificate, contribuind astfel ca în deceniul următor România să devină independentă din punct de vedere energetic, în acest scop a fost stabilit un amplu și amănunțit program de reducere a consumurilor în care sînt înscrise atît măsuri de îmbunătățire a tehnologiilor de fabricație, cît și de pregătire a muncitorilor pentru cunoașterea bilanțului energetic al fiecărei cuve de electroliză.Pornind de la indicațiile date de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din a- ceasță toamnă, vom milita pentru întărirea capacității organizatorice și îmbunătățirea muncii politice a organizațiilor de partid, perfecționarea activității organelor colective de conducere din întreprindere, activizarea tuturor membrilor de partid, a întregului personal muncitor.In încheiere, vorbitorul a spus : Dînd glas sentimentelor de înaltă prețuire față de opera teoretică și practică a secretarului general al partidului, apreciind la cel mai înalt nivel contribuția adusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în soluționarea multiplelor și complexelor probleme ale contemporaneității, calitățile de remarcabilă personalitate politică și de stat, de vizionar îndrăzneț și realist, de patriot înflăcărat și de apărător ferm al dreptății, egalității și echității, comuniștii și toți oamenii muncii de la întreprinderea de aluminiu Slatina, în deplin acord cu întregul nostru popor, susținem din toată puterea ființei noastre realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului.
partid Doljcretar general, că .Doljul — în trecut ca și inexistent pe harta economică a țării — realizează în prezent în numai două zile întreaga producție industrială a anului 1938. Tabloul marilon realizări din anii socialismului s-a amplificat in actualul cincinal prin intrarea in funcțiune a unor obiective de prim rang ale tehnicii de vîrf. Astăzi producem la Craiova mașini-dnelte grele de mare complexitate, utilaj tehnologic pentru in

dustria metalurgică și chimică, ur- mînd ca în 1980 să dăm țării primele autoturisme de mic litraj. A crescut producția de motoare, de transformatoare și aparataj electric, de tractoare și mașini agricole, precum și producția industriei ușoare și alimentare.Județul a înregistrat în ultimele cincinale ritmuri inalte în dezvoltarea economico-socială. Producția industrială. obținută pe 3 ani și 10 luni din acest cincinal este mai mare cu 60 la sută față de aceeași perioadă a cincinalului trecut, iar pe zece luni din anul curent am realizat, în comparație cu anul trecut, o producție mai mare cu 1,5 miliarde lei. în agricultură, ramură importantă a economiei județului, producția medie la hectar a crescut în primii trei ani ai cincinalului actual față de media cincinalului anterior cu 550 kg griu, 560 kg porumb, 240 kg floarea-soarelul și aproape 2 000 kg sfeclă de zahăr — pe această bază livrindu-se statului, în perioada expirată din acest cincinal, cantități însemnate de produse agricole și animaliere, între care aș aminti : 1,9 milioane tone cereale, peste 470 mii tone legume, 103 mii tone carne și aproape 3 milioarie hectolitri lapte. Bilanțul acestor realizări se armonizează în chip fericit cu succesele obținute în celelalte domenii : înyățămînt, știință, cultură, artă, în creșterea nivelului de trai material și spiritual al populației județului nostru ; numai în acești trei ani și 10 luni au fost date în folosință aproape 15 mii apartamente.Vedem astfel realizată, mult Iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, geniala dumneavoastră previziune exprimată în adunarea populară de la Craiova în iulie 1946 cind spuneați : „Dorim ca din Oltenia lui Tudor Vladimirescu, sărăcită și înapoiată pînă acum datorită jafului moșieresc, să facem o Oltenie băgată, cu o industrie și o agricultură puternică. Dorim ca din Craiova, Cetatea banului și a opresiunii cum era în trecut, să facem ■o cetate a muncii, a culturii și științei în Oltenia".Pentru aceste minunate împliniri care au schimbat fundamental înfățișarea așezărilor doljene, și odată cu aceasta și viața oamenilor, îngăduiți-mi, mult iubite și. stimate tovarășe secretar general,' să vă exprimăm de la aceasta înaltă tribună cele mai calde mulțumiri odată cu sentimentele noastre, de cea mai aleasă stimă și înaltă prețuire.Atmosfera de firesc optimism, caracteristică marelui eveniment la care sintem prezenți nu mă poate reține să nu declar acum, la ceasul marilor bilanțuri, că noi. cei ce trăim și muncim în județul Doij, avem și destule insatisfacții, generate de heîmplinirile din principalele domenii de activitate: industrie, investiții, agricultură.In continuare, vorbitorul a arătat că rezultatele obținute in industrie . pe perioada expirată din acest cincinal sint sub nivelul sarcinilor, planul in expresie fizică consemnînd, de asemenea,, multe restanțe inclusiv la produse destiriate exportului. Sintem datori țării la indicatori de sinteză economică : productivitateamuncii, cheltuielile de producție și în primul rihd la cele materiale. In domeniul investițiilor avem serioase restanțe pe acest cincinal. In agricultură avem, de asemenea, mari neajunsuri și rămîneri în urmă. Ari de an, lucrările agricole și în special cele de toamnă nu * se desfășoară în perioadele optime și în condițiile agrotehnice cerute și posibil de realizat cu înzestrarea tehnică, materială de care dispunem. Este foarte edificatoare campania agricolă din această toamnă, cind unele lucrări s-au prelungit nepermis de mult, cu serioase consecințe asupra producției.Vorbitorul a subliniat că sînt pe deplin întemeiate criticile severe adresate de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu cu privire la rămînerea în urrhă la construcția de locuințe și mai ales la sistematizarea și ambianța arhitectonică a municipiului Craiova.Lipsurile, neîmplinirile la care m-am referit își găsesc explicația in mare măsura in faptul că organele și organizațiile de partid, incepind cu Comitetul județean de partid, nu au adoptat întotdeauna un stil de muncă operativ, dinamic, nu. și-au evaluat în' permanență activitatea în mod critic și autocritic, pe alocuri manifestindu-se o stare de automul- țumire, nu am imprimat intregii activități de conducere un spirit revoluționar, așa cum ne cere și cum ne demonstrează prin întreaga sa viață și activitate secretarul, general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pornind de la aceste neajunsuri, mă ahgajez in fața Congresului, in fața dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom acționa astfel îneît comitetul județean de partid, toate organele și organizațiile de partid i din județ să se afirme peste tot, așa cum ne-ați cerut atit de convingător în amplul și inestimabilul Raport» prezentat Congresului, ca forță dinamică, de avangardă a oamenilor muncii, militînd neobosit pentru promovarea noului în toate domeniile, pentru afirmarea largă și generalizarea experienței, gindirii și practicii înaintate. Ne angajăm să luăm cele mai eficiente măsuri politice, organizatorice, precum și pentru o cît mai rațională repartizare a forțelor, astfel incit să lichidăm cît mai grabnic neajunsurile existente, pentru a face să sporească aportul dol- jenilor la amplificarea zestrei mate- Tiale și spirituale a patriei.Comuniștii doljeni — a spus în continuare vorbitorul — își exprimă,, totodată, deplina' lor adeziune la politica externă a partidului și statului, magistral prezentată în Raportul expus în fața Congresului nostru, politică al cărei promotor neobosit sînteți . dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Prin strălucitele calități pe care le întruchipați •— de adincă omenie, de prieten al tuturor popoarelor — prin mesajele de pace pe care le-ați purtat impreună cU tovarășa Elena Ceaușescu in foarte multe țări ale lumii — ați făcut ca România — țară a păcii și progresului — să se bucure azi de un remarcabil prestigiu pe toate meridianele globului.Vă rog să-mi. permiteți ca — în numele celor aproape 90 000 de comuniști, al celor 750 000 locuitori ai Doljului — să ne alăturăm, cu întreaga noastră ființă, actului de voință al întregului partid și popor ca în înalta funcție de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu — omul care întruchipează chintesența virtuților de om și conducător, simbolul unității depline de gindire și acțiune dintre partid și popor, care și-a închinat întreaga viață fericirii poporului, progresului patriei, socialismului și păcii în întreaga lume.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ILIE VERDEȚ
organizației județene dedeșeurilor și ambalajelor. Toate a- cestea vor asigura înaintarea spre obiectivul realizării independenței energetice a țării și, totodată, ridicarea gradului de autoaprovizionare cu materii prime de bază.De o atenție deosebită se va bucura agricultura, care, așa cum a rezultat din raport, va primi pentru investiții cu peste 20 miliarde de lei mai mult față de cifra preconizată in proiectul de directive. Cadrul nou oferit de consiliile unice agroindustriale de stat și cooperatiste permite folosirea mai bună a bazei tehni- co-materiale, concentrarea, și specializarea producției. Extinderea irigațiilor și a lucrărilor de ameliorări funciare, sporirea ponderii zootehniei. creșterea gradului de mecanizare, chimizare și mărirea capacității de transport și depozitare asigură dezvoltarea intensivă și creșterea producției agricole, strîngerea la timp a recoltei, reducerea pierderilor și, in final, valorificarea superioară a poterițialului agricol al țării.In pas cu dezvoltarea industriei, a agriculturii, a schimburilor externe, vom pune în aplicare un amplu program de măsuri pentru extinderea, modernizarea, optimizarea și folosirea intensivă a mijloacelor în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, navale și aeriene.Documentele supuse dezbaterii subliniază cu consecvență faptul că țelul suprem al politicii partidului nostru rămîne îmbunătățirea vieții oamenilor în toate componentele ei — materiale și Spirituale, individuale și colective. Prevederile programului de creștere a nivelului de trai sînt cunoscute : se vor crea aproape un milion de noi locuri de muncă, se vor majora substanțial veniturile reale, pensiile, cheltuielile social-culturale, se va reduce la 44 ore săptămîna de lucru. Va crește producția bunurilor de consum alimentare și nealimentare. gradul de înzestrare a familiilor cu bunuri de folosință îndelungată. Vom păși astfel într-o nouă etapă de ridicare a nivelului de trai și de civilizație în societatea noastră.Directivele stabilesc intensificarea participării României, la circuitul economic mondial, creșterea mai accelerată a exporturilor decît a importurilor. In promovarea schimburilor cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, se impune să . facem tot ceea, ce depinde de noi pentru a termina cit mai curind acțiunea de coordonare a planurilor, să încheiem acordurile de lungă durată, să asigurăm contractarea integrală a celor prevăzute in acorduri. Sarcini importante ne revin în domeniul relațiilor economice cu țările in curs de dezvoltare, precum și cu cele capitaliste dezvoltate, pentru diversificarea in continuare a formelor de colaborare reciproc avantajoasă. Printr-o susținută activitate, guvernul va trebui să determin^ o adevărată cotitură în munca centralelor și întreprinderilor pentru îndeplinirea planului, realizarea de produse cu un grad înalt de prelucrare, competitive, pentru adaptarea rapidă, la cerințele pieței externe și executarea ireproșabilă a angajamentelor asumate. Aceasta reprezintă o condiție hotăritoare pentru echilibrarea balanței comerciale și de plăți și accelerarea creșterii venitului național.O importanță primordială are în ' cincinalul următor ridicarea eficienței întregii activități economice. în a- ceâstă privință, chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, încă la Conferința Națională a Partidului Comunist Român, de a transforma cantitatea într-o nouă calitate a găsit un larg ecou în conștiința politică și profesională a oamenilor muncii. In Raport acest aspect a fost examinat cu profunzi nle și în toate implicațiile lui. în documentele supuse dezbaterii el se regăsește in toate marile opțiuni, într-o serie de indicatori de bază : ne propunem realizarea in proporție de 80 la sută a sporului de producție pe seama creșterii productivității muncii, mărirea cu 34 la su- ■ tă a gradului de valorificare a materiilor prime, obținerea la 1 000 lei fonduri fixe neamortizate a unei producții globale de 1 800 lei și a unei producții nete de 600 iei, o reducere de 5—6 la sută a cheltuielilor materiale și a cheltuielilor totale. Realizarea acestor sarcini cere să facem totul pentru a lichida decalajul dintre creșterea gradului de înzestrare tehnică a muncii și. ritmul 'de creștere a venitului național, pentru valorificarea rezervelor de ordin calitativ, pentru mobilizarea maximă a factorilor intensivi ai creșterii. Aceasta impune aplicarea integrală a programelor de mecanizare și automatizare, o largă și susținută acțiune pentru aplicarea măsurilor de reciclare și ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor, a tuturor oamenilor muncii, inițierea și desfășurarea unei mișcări, am putea spune de masă, pentru o mai bună organizare și performanțe superioare in toate sectoarele.Toate acestea accentuează necesitatea de a spori considerabil rolul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic potrivit programelor supuse dezbaterii Congresului nostru. Prin crearea cadrului organizatoric de coordonare unitară la nivel național, prin dezvoltarea bazei materiale a cercetării, iar acum, prin stabilirea unor obiective, sarcini și orientări speciale, cu orizont 1990 și "2000, dispunem de condițiile necesare pentru afirmarea plenară a revoluției tehnico-științifice in țara noastră. Putem spune, fără -teama de a greși, că în acest domeniu, al eficienței, se va decide soarta bătăliei pentru îndeplinirea cu succes a viitorului cincinal. Avem toate condițiile pentru a îndeplini integral sarcinile stabilite, pentru că dispunem de o puternică bază materială, de fonduri fixe de producție care in proporție de 60 la sută au fost create în ultimii 10 ani de un efectiv bogat și competent de specialiști în toate sectoarele de activitate.Cea mai exigentă analiză pune" în lumină faptul că Directivele, ca și orientările de perspectivă constituie un program cu o solidă fundamentare științifică, care integrează armonios, într-o concepție modernă, realistă și cutezătoare, toate componentele de bază ale progresului economico-social al României și ține seama, in măsura maxim posibilă în această etapă, de tendințele ce se manifestă pe plan mondial. Aceasta reprezintă una din premisele fundamentale ale îndeplinirii cu succes a obiectivelor stabilite. O premisă o constituie, de asemenea, faptul că, așa cum se subliniază în raport, s-a realizat un sistem unitar de con-

delegat alIn ultimii 15 ani 'fiecare Congres el Partidului Comunist Român a marcat momente dc noi și importante deschideri spre mai buna înțelegere și stăpinire a proceselor ecdnomice și sociale — naționale și internaționale. Importanța excepțională a actualului Congres a reieșit cu deosebită vigoare. din magistralul raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Raportul reprezintă o sinteză de o exemplară profunzime a rezultatelor obținute, înfățișează într-o viziune unitară direcțiile principale de efort pe planul economiei, științei și culturii, al politicii interne și internaționale, pentru a înainta în toate domeniile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru apropierea de nivelul țărilor avansate din punct de vedere economic, pentru sporirea participării eficiente a României la circuitul economic mondial, la făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, fără arme și fără războaie.Comparind ceea ce ne-am propus cu ceea ce am realizat putem afirma cu deplină convingere că în ultimele trei cincinale lipia noastră politică a corespuns necesităților și posibilităților, a fost validată de viațăobiectivele stabilite la Congresul al XI-lea sînt transformate în realizări concrete. Faptul că aceste realizări au fost obținute în condiții grele, determinate de vitregiile naturii, ca și de evoluțiile complexe survenite în relațiile economise internaționale, subliniază imensa capacitate de mobilizare a partidului, ne inspiră siguranța că nimeni și nimic nu ne poate abate de la drumul nostru spre progres, spre dezvoltarea bazelor prosperității și independenței patriei.Concluziile rezultate din adunările generale ale oamenilor muncii, din conferințele județene de partid, bilanțul remarcabil, amplu prezentat in Raport, al primilor 4 ani ai actualului cincinal scot în evidență condițiile existente pentru indeplinirea inte- ?rală a obiectivelor pe anii 1976—1980. n industrie se va .realiza o producție suplimentară de 100 miliarde lei, in condițiile in. care ponderea produselor noi reprezintă peste 44 la sută. In agricultură, producția medie anuală de cereale va depăși cu 5 milioane de tone media anilor 1971—1975. Investițiile vor însuma circa 970 miliarde de lei. Venitul național a crescut și va continua să crească într-un ritm mai accentuat decît produsul social. Ridicarea calificării forței de muncă, perfecționarea organizării producției și a muncii asigură o creștere accentuată a productivității muncii, care contribuie cu circa 80 la sută la sporul, producției industriale. Pe această bază, prevederile actualului cincinal în domeniul creșterii retribuției și al veniturilor reale au putut fi îndeplinite înainte de termen, au fost construite un număr mare de locuințe, am generalizat invățămîntul de 10 ani, s-a putut trece la reducerea săp- tămînil de lucru. S-a'dovedit în realitate că opțiunea noastră pentru o rată înaltă a acumulării reprezintă cea mai sigură cale pentru creșterea susținută a nivelului de trai și' a calității vieții poporului.Subliniind aceste rezultate trebuie să recunoaștem însă că in activitatea noastră, la diverse niveluri, inclusiv al Consiliului de Miniștri, s-au manifestat și o serie de neajunsuri. Deficiențele în pregătirea îndeplinirii planului, nerezolvarea la timp a unor probleme au influențat negativ realizarea investițiilor, a producției fizice, unii indicatori calitativi ai planului. In perioada care a, rămas pînă la sfîrșitul actualului cincinal avem obligația să acționăm cu răspundere și exigență pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate, pentru aplicarea măsurilor stabilite, astfel îneît îndeplinirea exemplară a prevederilor de plan pe anul 1980 să pună o temelie trainică cincinalului 1981—1985.In Raportul prezentat Congresului sînt fundamentate temeinic obiectivele și sarcinile noastre pentru următorul cincinal și următorul deceniu. Referindu-mă pe scurt la unele trăsături ale dezvoltării viitoare a economiei românești, aș sublinia, de la început, faptul că sprijin,indu-ne pe mobilizarea forțelor proprii — a resurselor de muncă și de inteligență ale poporului, a resurselor ,naturale și potențialului tehnico-economic al țării — punem în continuare la baza progresului nostru social creșterea rapidă a forțelor de producție, dezvoltarea armonioasă a complexului ' economic național unic.Ritmurile de creștere a producției industriale și agricole, 'a produsului social și venitului național continuă să se mențină la un nivel ridicat. Acestea reprezintă o rezultantă a opțiunii noastre programatice pentru o rată înaltă a acumulării, pentru continuarea pe o treaptă superioară a politicii de industrializare, sprijinită pe un amplu program de investiții, țotalizînd peste 1 300 miliarde lei. Stă în puterea noastră să îndeplinim acest program, ale cărui principale obiective sirii clarificate încă de pe acum. Pentru aceasta va trebui, ca invățind din experiența bună acumulată, dar trăgînd concluzii și din greșelile și neajunsurile trecutului, să pregătim temeinic realizarea fiecărui obiectiv, astfel îneît să gospodărim cit mai economic fondurile alocate, să scurtăm termenele de punere în funcțiune, să asigurăm atingerea la timp a parametrilor proiectați.Realismul sarcinilor stabilite se întemeiază, înainte de toate, pe efortul multilateral prevăzut pentru lărgirea bazei proprii de materii prime și . energie, ceea ce va permite exploatarea și a zăcămintelor mai sărace în substanțe utile, creșterea factorului final de recuperare și valorificare a unor noi surse de energie prin utilizarea de mașini și utilaje de mare randament și introducerea pe scară largă de noi tehnologii. O deosebită importantă are faptul că cea mai mare parte a programului de investiții se bazează pe forțe interne. Circa 80 la sută din mașinile, utilajele și instalațiile necesare urmează să fie produse în țară, iar la o gamă largă de produse prelucrate, necesare industriei și agriculturii, cerințele vor fi acoperite integral pe plan intern.Măsuri importante vor. fi luate pentru îmbunătățirea structurii producției, accelerarea creșterii ramurilor mici consumatoare de energie, redimensionarea dezvoltării unor ramuri energointensive. odată cu accentul care trebuie pus în toate domeniile pe economisirea materiilor prime și energiei, pe valorificarea lor tot mai înaltă, pe recuperarea și reciclarea resurselor secundare, a

partid Clujducere a țării de către popor, o democrație economică și socială de tip nou, care ne permite să valorificăm larg inițialiva, experiență și capacitatea . de creație a maselor.în acest cadru, sarcini sporite revin guvernului. Se impune să acționăm energic, concret și cu continuitate spre a asigura preluarea și exercitarea de către unitățile economice a tuturor competențelor și atribuțiilor stabilite de lege, funcționarea responsabilă a instituțiilor și organismelor de autoconducere muncitorească și autogestiune, astfel ca noul mecanism economico-financiar să dea rezultatele • așteptate. Este necesar să ne preocupăm mai mult de întărirea disciplinei și ordinii la toate nivelurile și în toate aspectele acestora — de la respectarea riguroasă a legilor țării și pînă la disciplina de plan, disciplina contractuală, disciplina tehnologică, să asigurăm indeplinirea integrală a sarcinilor privind producția fizică și producția netă. O preocupare susținută va trebui să o constituie întărirea rolului centralelor și al planului elaborat in cadrul acestora, sporirea rolului consiliilor de conducere a centralelor și ministerelor. Va trebui să desfășurăm o amplă muncă organizatorică și de îndrumare pentru indeplinirea prevederilor progra- mului-directivă de dezvoltare în profil teritorial, pentru ca nu. numai la nivel central, ci și la nivel județean. acest nou instrument de planificare să devină o puternică pîrghie pentru valorificarea maximă' a potențialului fiecărei zone, al fiecărei localități, pentru sporirea eficienței generale a activității economice,încredințăm Congresul că, in sprijinul orientărilor cuprinse in raport, guvernul va acționa consecvent pentru lichidarea manifestărilor de centralism excesiv și birocratism in munca aparatului de stat, pentru dimensionarea rațională a acestuia, pentru ca intreaga activitate să se bazeze ih mai largă măsură pe consultarea maselor, pentru intensificarea colaborării între departamente și situarea interesului economiei naționale deasupra considerentelor departamentale. Și pe viitor, în Centrul activității guvernului vom așeza problemele economice. In același timp insă, va trebui să ridicăm nivelul calitativ al preocupărilor noastre față de celelalte aspecte de bază ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, dezvoltarea invă- țămintului, științei și culturii, gospodărirea cit mai eficientă a mijloa-- celor destinate ocrotirii sănătății, pentru aplicarea cu mai multă fermitate a liniei politice interne și internaționale a României.Doresc să reafirm și cu acest prilej, de lâ această înaltă tribună, încrederea mea nestrămutată in justețea liniei politice internaționale a Partidului Comunist Roman, a României socialiste. In perfectă concordanță și continuitate cu linia politică internă și decurgind din orientările stabilite in Programul partidului, a- ceastă linie exprimă interesul și aspirațiile .vitale ale națiunii noastre socialiste și determină angajarea militantă a României în rezolvarea marilor problemă contemporane, pentru conviețuirea pașnică și cooperarea intre popoare.Forța politicii noastre externe, elaborată și transpusă în viață cu contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, constă în realismul ei, in capacitatea de a descifra corect tendințele epocii contemporane, în care se intensifică lupta pentru reîmpărțirea lumii în sfere de dominație și influență și, totodată, se înregistrează ridicarea tot mai activă a popoarelor la lupta împotriva politicii imperialiste, pentru o dezvoltare de sine stătătoare. Ea rezultă din așezarea neabătută a intregii activități pe temelia principiilor de egalitate suverană, neamestec în afacerile interne ale altor state, nerecurgere, sub nici un pretext, la forță și la amenințarea cu forța» pe afirmarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî destinele singur, fără nici un amestec din afară. Pozițiile adoptate de România în diverse împrejurări au demonstrat intregii lumi că pentru noi aceste principii au o valabilitate universală.Și-au dovedit și își dovedesc justețea pozițiile noastre principiale pe baza cărora acordăm o atenție deosebită promovării relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu U.R.S.S., cu celelalte, țări socialiste vecine, cu toate țările socialiste, a- ducem o contribuție activă și pozitivă la așezarea pe temelii noi a relațiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, la depășirea divergențelor și făurirea unei unități de tip nou a acestor fort» înaintate ale omenirii. își afirmă cu putere viabilitatea orientarea noastră spre dezvoltarea dinamică a relațiilor noastre cu țările in curs de dezvoltare de pe toate continentele, cu mișcările de eliberare națională, participarea la activitatea grupului „celor 77“ și colaborarea cu mișcarea țărilor nealiniate. Și-a vădit rodnicia, pentru noi și pentru cauza înțelegerii internaționale, atenția acordată relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate, cu partide de guvernămînt, cu partide socialiste și social-democrate. cu alte organizații democratice și progresiste din aceste țări.Aceste orientări, care se bucură de sprijinul unanim și entuziast al poporului nostru, au creat condiții pentru ca România să se manifeste activ și cu un , larg ecou în abordarea unor probleme de interes general cum sînt : oprirea cursei înarmărilor ; democratizarea negocierilor de dezarmare ; dezangajarea militară, realizarea securității și dezvoltarea cooperării in Europa ; lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale, stingerea unor focare de conflict și rezolvarea pe cale pașnică a problemelor litigioase.Marile transformări și realizări înregistrate pe toate planurile după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, dinamismul de astăzi al dezvoltării economice și sociale a țării, al politicii, externe românești, perspectivele de viitor pe care le dezbatem astăzi, forța și unitatea partidului nostru, originalitatea și vigoarea înaintării noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate in România, dezvoltarea neabătută a democrației socialiste și progresul statornic și viu în imbună- tățirea vieții maselor largi sînt legate în mod hotărîtor de gîndirea și acțiunea, în fruntea partidului și
(Continuare in pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a V-a)statului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu. înaltele sale calități de conducător, devotat cauzei spcialis- mului și comunismului, profunzimea dialectică pe care o dovedește in analiza relațiilor interne și internaționale. capacitatea de a se ridica la generalizări teoretice ce îmbogățesc teoria și practica revoluției și con-

• strucției socialiste, de a .transforma concluziile principiale in programe de acțiune, concrete, realiste și mobilizatoare sint bine cunoscute de p<v porul nostru și se bucură de o larga apreciere pe plan extern. Iată de ce mă pronunț și eu cu toată căldura și voi vota din toată inima pentru ca in înalta funcție de secretar general ai partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în încheiere doresc șă asigur Congresul ca și pe viitor voi continua să slujesc cu neabătută credință partidul, cauza clasei muncitoare, a poporului român, îmi voi dedica întreaga mfea energic și putere de muncă înfăptuirii Programului partidului, hotăririlor ce vor fi adoptate de Congres, înfloririi patriei noastre socialiste, liberă și independentă.
CUVlNTAREA tovarășei ioana coșeru

delegată a organizației municipale de partid BucureștiCa delegată la lucrările Congresului, sint mîndră că pot să aduc de la această tribună un călduros și vibrant omagiu înțeleptului și neînfricatului fiu al țării, tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu. Este omagiul și mulțumirea fierbinte pe care vi le adresează, prin glasul meu, cele 2 000 de textiliste din întreprinderea „Dacia”, care prin grija dumneavoastră beneficiază de săptă- mîna redusă de lucru și care, de la data de 1 septembrie, beneficiază de majorarea retribuției in a doua etapă. . .»Personalitatea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, gindirea clarvăzătoare cu care ați abordat toate problemele contemporaneității. stima și inalta considerație pe care v-ați cucerit-o din partea popoarelor lumii prin desfășurată de dumneavoastră dat binemeritata strălucire tricolorului românesc pe toate meridianele lumii. Am mandatul comuniștilor din Întreprinderea noastră să-mi exprim întreaga adeziune l'ață de Raportul prezentat, față de conținutul documentelor ce urmează a fi dezbătute și aprobate de Congres. -în continuare vorbitoarea a spus : în aceste zile istorice, textilistele de la „Dacia” cinstesc marele Congres cu noi fapte de muncă obținute în schimburi de onoare. După trecerea a 3 ani și 10 luni din actualul cincinal ne prezentăm în fața Congresului cu planul pe primii 4 ani realizat și cu o depășire de peste 300 milioane lei la producția industrială, de 5 milioane mp țesături tip bumbac finite și 26 milioane lei valută la export. Toate depășirile de plan au fost obținute în condițiile unei permanente ridicări a calității producției. La cele 17 milioane mp țesături de bumbac cit exportăm anul acesta nu am avut nici o reelamație în privința calității.Acțiuni ample au nizatia de partid și nilor muncii pentru podărire și valorificare a materiilor prime, a combustibilului și energiei electrice — a pus in evidență, in continuare, vorbitoarea. în acest sens am acordat și acordăm atenție reintroducerii în procesul de filare a unor cantități de fibre considerate«

activitateaau

întreprins orga- consiliul oame- mai buna gos-

multă vreme ca deșeuri, reducerii greutății medii a țesăturilor, care de ia 142 g/mp a ajun6 in prezent la circa 100 g/mp. Acționînd cu toată hotărirea am reușit să reducem la jumătate consumul de petrosin folosit in sectorul de imprimare. prin modernizarea țesătoriei, consumul de energie pe mp de țesătură s-a redus cu 25 la sută, iar prin înlocuirea arzătoarelor din centrala termică am economisit în acest an 700 tone combustibil convențional. Aplicînd indicațiile date de conducerea partidului. ca unitate specializată pentru producția de export, am dezbătut, în această vară, in organizațiile de partid, in adunarea generală a oamenilor muncii. în spiritul democrației. al autocondueerii muncitorești, sarcinile ce ne revin, in, urma cărora am reușit reînnoirea structurii Sortimentale, valorificând cu rezultate mai bune produsele la export.Ca membra în Consiliul oamenilor muncii al Centralei industriei bumbacului am luat cunoștință de sarcinile ce ne revin . din Proiectul de ■ directive, măreț program de înaintare a României spre comunism. Astfel, producția de țesături tip bumbac. a relevat vorbitoarea, trebuie să crească cu 15.3 la suta in anul 1985 față de 1980, în condițiile in care valoarea producției de țesături realizată dintr-o tonă de fire trebuie să crească eu 33,6 Ia sută, iar productivitatea muncii. calculată pe baza producției nete, să sporească cu 35,2 la sută, cheltuielile materiale nuîndu-se.Realizarea acestor ritmuri va fi posibilă numai printr-o ____zare cit mai bună a capacităților de producție pe baza tovarășe întocmit industria în . scopul din parcul inițiali de avînd în vedere și noutățile apărute pe plan mondial, în sensul exploatării utilajelor în condiții de productivitate și randamente mărite, considerăm că ar fi necesar ca industria constructoare de mașini să rezerve unele capacități pentru modernizarea utilajelor uzate moral din

dimi-înalte utili-existente. în acest scop, indicațiilor dumneavoastră, secretar general, un program constructoare de mașinf, readucerii existent.funcționare.
a fost comun euutilajelor la parametriiTotodată,

parcul

existent, cel puțin cu noutățile tehnice pe care le aplică la tipurile de mașini pe care ni le livrează astăzi.Puternic însuflețiți de exemplul minunat ai activității dumneavoastră neobosite, tovarășe secretar general, de indicațiile date recent privind perfecționarea stilului în munca de partid, comuniștii din întreprinderea noastră își vor consacra toate eforturile pentru mobilizarea întregului , colectiv în scopul realizării mărețelor obiective ce ne revin pentru consolidarea drumului țării noastre spre viitor, spre mai bine.Sîntem convinși, a subliniat vorbitoarea, că prosperitatea patriei, înflorirea națiunii noastre se pot'transforma in realitate prin participarea largă a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea hotăririlor pe care Congresul le va adopta. Măsurile inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu, -privire 'la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste iii viața social-politică a țării și îmbunătățirea organizării sale constituie o nouă și elocventă dovadă a faptului că partidul nostru se preocupă în permanență de perfecționarea și funcționarea în cele mai bune condiții a sistemului larg de forme și organisme democratice, în consens cu etapa istorică pe care o străbatem. Organizațiile proprii ale F.U.S., ca parte inseparabilă a sistemului social-politic din țara noastră, vor avea un rol activ, hotăritor in fiecare județ, oraș, participare citoare la tocmai de cu deplină nilor muncii. ’în încheiere, permiteți-mi să dau încă o dată glas voinței ferme a harnicelor textiliste și să exprim cu toată dragostea și adincă recunoștință dorința noastră unanimă ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, luptător neobosit pentru pâce și progres, pentru propășirea țării, să fiți reales in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Considerăm realegerea dumneavoastră chezășia prezentului și viitorului nostru luminos, garanția zilei de azi și a celei de mîine.

unitate, în procesul .de continuă a maselor mun- conducerea societății și aceea ele au fost primite aprobare de masa oamg-

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NECULAI AGACHI
delegat al organizației județene deDezbatem in aceste zile, în spirit de înalta responsabilitate. în fața întregii țări, in atenția opiniei publice mondiale, bilanțul bogat, plin de conținut.. al activității desfășurate de partid in ultimii cinci ani, stabilim obiectivele majore, direcțiile de acțiune, programul concret de muncă pentru perioada următorului cincinal. Puterea expresivă a faptelor, a datelor concrete prezentate in magistralul raport al secretarului nostru general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, marchează grăitor rezultatele remarcabile obținute de poporul român in acești ani de muncă, subliniază cursul ascendent al vieții materiale și spirituale, creșterea continuă a prestigiului țării pe arena internațională. confirmă incă o dată justețea politicii Partidului Comunist Român. ■ în continuare, vorbitorul a spus : în actualul cincinal, fonform hotăririlor Congresului al XI-lea, meta- , lurgiei i-au fost acordate, pentru dezvoltare și modernizare, peste 78. miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de două ori față de cincinalul trecut ; aceste fonduri fiind, în același timp, egale eu cele prin^te pe întreaga ramură pe perioada

măsuri progres activi-autoeritice, mobilizatoare, la hotărite pentru a realiza un mai substanțial iri întreaga tata a metalurgiei.Considerăm că putem realiza mal mult in domeniul dezvoltării, al creșterii capacității noastre de producție. prin punerea în funcțiune a unor noi obiective, că avem condițiile necesare de a realiza la toate obiectivele puse în funcțiune capacitatea de producție proiectată, că avem incă rezerve mari, nevalorificate., în domeniul creșterii indicilor efectivi de a reducerii și a consu-lucru ai instalațiilor, cheltuielilor materiale murilor energetice.Siderurgiștii țării, in frunte cu co-
CUVlNTAREA

muniștii, sint mobilizați plenar și acționează cu fermitate pentru transpunerea în viață a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la ședința de lucru consacrată perfecționării activității în domeniul siderurgiei, din august anul acesta. Sin- tem angajați cu întreaga responsabilitate pentru recuperarea unor rămî- nert în urmă în realizarea planului la oțel, laminate și alte produse, pentru îmbunătățirea calității oțelurilor, a produselor siderurgice în general ; ne preocupăm cu asiduitate de extinderea tipizării producției, optimizarea proceselor tehnologice, îmbunătățirea indicelui de scoatere

a metalului, sporirea gradului de folosire a căldurii pe tot fluxul metalurgic, reducerea importurilor de metal, orientarea mai bună a cercetării științifice spre problemele complexe ale dezvoltării și modernizării ■ industriei siderurgice din țara noastră.în următorul cincinal — 1981—-1985 — metalurgiei îi sint acordate, pentru dezvoltare, circa 100 miliarde lei, fonduri destinate în principal integrării unor platforme — Galați, Focșani, Drobeța-Tr. Severin, Slatina — precum și creșterii producției de oțel la Combinatul siderurgic Călărași. In 1985, producția de oțel a țării (in ramura metalurgică) va fi de peste 20 milioane tone, iar producția de aluminiu de peste 260 mii tone.Apreciem că sarcina noastră majoră. căreia va trebui să-i acordăm o atenție deosebită in următorul cincinal, vizează consolidarea și folosirea la întreaga capacitate a noilor instalații, secții și uzine puse în funcțiune în ultimii ani, asimilarea și stăpinirea deplină, totală a noilor tehnologii, creșterea eficienței muncii in general, trecerea de la cantitate )a o nouă calitate.Creșterea productivității muncii în ritm mediu anual de 9,2 la sută, reducerea cheltuielilor materiale la producția planificată pe anul 1985 cu 5,5 miliarde lei față de planul anului 1980, reducerea consumurilor energetice cu circa 20 la sută sint sarcini care impun o mobilizare totală a cadrelor tehnice și organizatorice ale ramurii. Realizarea programului de reducere a cheltuielilor materiale, a programului de creștere a valorii metalului impun să acționăm cu fermitate pentru antrenarea in buna măsură a cșdrelor tehnice din centrele de cercetări uzinale la luționarea acestor probleme.îmi exprim acordul deplin cu portul prezentat Congresului secretarul general al partidului, varășul Nicolae Ceaușescu, adeziunea totală la documentele supuse aprobării Congresului și mă angajez să acționez cu fermitate, devotament, muncă neobosită, pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin.în continuare, vorbitorul a spus :Doresc, totodată, să exprim, de la înalta tribună ă Congresului, acordul deplin cu politica externă promovată de partidul și statul nostru, politică la a cărei elaborare și punere în practică roiul primordial revine tovarășului Nicolae Ceaușescu. In spiritul înaltei responsabilități față de destinele națiunii noastre, față de cauza socialismului, păcii și progresului în lume, România socialistă dezvoltă pe multiple planuri raporturi de colaborare și cooperare cu țările socialiste. țările în curs de dezvoltare, nealiniate, cu celelalte state ale lumii, pe principiile deplinei egalități ' în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului in treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța în viața internațională, pornind de la convingerea fermă că numai respectarea acestora de către și față de toate statele poate contribui la înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Cu dragoste și bucurie, îndeplinind mandatul ce mi-a fost încredințat, exprim hotărîrea unanimă a tuturor oelor ce lucrăm in metalurgie, dorința lor fierbinte, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, personalitate marcantă a lumii contemporane, de numele căruia prosperitatea noastre, să fie ție de secretar Comunist Român, văzînd în aceasta chezășia îndeplinirii la cel mai inalt nivel a obiectivelor al căror scop suprem este bunăstarea materială și spirituală, fericirea întregului popor.

so-fade to-

este string legată și înflorirea patriei reales in inalta func- general al Partidului

TOVARĂȘULUI ION STOIAN
delegat al organizației județene de partid Constanța

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI DAN OTTO SURULESCU
delegat al 'Organizației județene de partid Hunedoaraîncerc sentimente de sinceră bucurie și prdfundă recunoștință pentru minunatul prilej ce mi s-a oferit de a aduce în cel mai înalt forum al partidului cuvintul oamenilor muncii din județul Hunedoara, al minerilor din Valea Jiului și urarea lor tradițională de „Noroc buri împreună cu adeziunea deplină la mărețele obiective înscrise in documentele prezentate Congresului spre dezbatere și aprobare.Minerii și metalurgiștii, toți oamenii muncii hunedoreni își exprimă dragostea fierbinte față de cel triai iubit și ■ respectat fiu ai poporului nostru, însoțită de hotărîrea de neclintit ca tovarășul Nicolae Ceaușescu — minerul de 'onoare al Văii Jiului — să fie reales în inalta funcție de secretar generai al Partidului Comunist Român. Vă rog să-mi îngăduiți să exprim calda mulțumire și recunoștința profundă a tuturor minerilor pentru grija deosebită pe care o poartă partidul, statul, dumneavoastră stimnte tovarășe secretar general, dezvoltării economiei județului Hunedoara, industriei carbonifere, înfloririi localităților miniere, asemănător întregii țări.îndemnurile, chemările și indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au găsit un puternic ecou în rind.urile minerilor din bazinul nostru carbonifer si ne-au mobilizat pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor Programului unic de îmbunătățire a activității politice, economică și șociale în Valea Jiului.Cu toate că ne-am confruntat cu probleme deosebite, minerii au înțeles sȘ întîmpine marele eveniment din viata partidului și poporului cu rezultate bune. Potrivit estimărilor, in anul 1979 vom realiza față de

1978 o creștere de 530 mii tone la extracția de huilă brută $i peste 700 mii tone la producția de huilă netă, în cele zece luni încheiate din acest an am îndeplinit lună de lună planul pe bazin, depășind pe ansamblu producția de huilă netă cu peste 21 000 tone, la huilă sortată cu peste 170 000 tone, iar la huilă ' spălată pentru energie cu 17 800 tone,Relevînd aceste succese, vorbitorul a precizat, totodată, că la extracția de huilă brută nu au fost îndeplinite sarcinile de plan pe primele zece luni ale acestui an din cauza nerealizării planului de mecanizare, folosirii incomplete a unor capacități de producție, a abaterilor incă frecvente de la disciplina de' producție și de protecția muncii.Deplin conștienți de existența acestor neajunsuri — a spus în continuare vorbitorul — vom lua măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea lor și, traducerea în viață a indica- ' fiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta analiză făcută la nivelul conducerii ministerului nostru,, pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan pe lunile noiembrie și decembrie și pregătirea condițiilor necesare realizării planului pe anul 1980 șl în viitorul cincinal.Heferindu-se Ia obiectivele care stau in viitorul cincinal în fața minerilor, vorbitorul 'a spus : am înțeles, cu răspunderea comunistă ce ne caracterizează, sarcina trasată de partid de a face totul pentru a . extrage în anul 1985 cel puțin 15—16 milioane tone de cărbune și de a asigura din bazinul nostru pină in anul 1990 cel puțin 80 la sută din cărbunele cocsificabil pentru metalurgia din România. în anul 1980 va trebui să obținem în bazinul nostru o producție , de 11,150 milioane tone de cărbune — cu peste 2,2 milioane, tone

peste realizările estimate pe anul 1979. Pentru a realiza aceste prevederi; raportăm Congresului că au fost luate o serie de măsuri privind dezvoltarea capacităților de producție, punerea în valoare a noi cîmpuri miniere, a noi rezerve geologice de cărbune. împreună cu ministerul nostru de resort, pe baza programului indicat de dumneavoastră tovarășe secretar general, acționăm pentru extinderea mai rapidă a mecanizării complexe a lucrărilor, introducerea unor noi tehnologii de extracție, adecvate condițiilor de zăcămînt, pentru pregătirea temeinică a forței de muncă necesare și îmbunătățirea substanțială a organizării producției și a muncii.în continuare, vorbitorul a ridicat unele probleme a căror rezolvare necesită un sprijin mai activ din partea organelor centrale, precizind că, deși Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și alte ministere, centrale și întreprinderi au intensificat, în ultimul timp, activitatea de asimilare, de construire a unor utilaje miniere și de imbună- tățire a calității acestora, există încă unele rămîneri în urmă. Facem de aceea un apel călduros la colectivele de muncă, la organizațiile de partid djji aceste unități, să .depună eforturi mai susținute pentru lichidarea decalajelor existente și îndeplinirea obligațiilor care le revin.Sint țntru totul de .acprd cu documentele supuse dezbaterii și încredințez Congresul că minerii Văii Jiului vor face totul pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor ce revin acestei ramuri a economiei în etapa actuală de dezvoltare, pentru a asigura țării cărbunele necesar, așa cum s-au angajat in fața partidului, a țării, a iubitului nostru conducător . — tovarășul Nicolae Ceaușescu.
CUVlNTAREA

delegat al

TOVARĂȘULUI DINU DANILIUC

pe întreaga ramură 1950—1975.Această bază solidă pentru dezvoltare — asigurată prin contribuția întregii economii și cu sprijinul permanent. nemijlocit, primit din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu — a permis celor 180 mii de oameni ai muncii care lucrează în metalurgie să producă astăzi circa 650 kg oțel pentru fiecare locuitor față de 180 kg in 1965. iar la sfîrșitul viitorului cincinal vom produce circa 850 kg, nivel comparabil cu cel din țări industriale dezvoltate.în prezent producem, de asemenea, peste 70 mii tone oțeluri electrotehnice pe an, am început producția de table groase și subțiri din oțeluri inoxidabile laminate la rece, sînț în probe tehnologice la cald noi instalații pentru producerea tablelor laminate la rece din aceleași oțeluri și a țevilor inoxidabile. La Slatina fabricăm din aluminiu, prin extrudare și laminare la rece, o gamă largă de produse pentru industria construcțiilor de mașini în general, industria electrotehnică și sectorul auto. Prin adoptarea unor noi tehnologii .și perfecționarea celor existente, prin modernizarea unor agregate, prin antrenarea mai directă a cadrelor tehnice de înaltă calificare din unități, centrale și minister, din institutele de cercetări și proiectări, cheltuielile materiale de producție au fost numai in acest an reduse cu circa 3(2 miliarde lei fată de 1975, iar consumul fațăîn nică mobilizată pentru accelerarea punerilor în funcțiune a obiectivelor prevăzute pentru acest an și pentru 1980, sector în care inregistrăm unele râmineri in urmă. Raportăm Congresului că se lucrează din plin la toate marile obiective prevăzute a se realiza in actualul cincinal. Sint in etapa finală de construcție platformele Hunedoara, Reșița, Călan, Tir- goviște, Tulcea și Slatina. Au intrat în circuitul producției metalurgice noile platforme de la Zimnicea, Be- clean, iar la Călărași s-a produs, in cinstea acestui mare eveniment, prima tonă de oțel.în munca noastră din acești ani — * arătat, în continuare, vorbitorul — s-au manifestat și o serie de minu- iuri care ne îndeamnă la concluzii

de energie cu circa 10 la de același an de referință, prezent întreaga capacitate și organizatorică a ramurii
sutăteh- este

%

îmi îndeplinesc cu adincă. responsabilitate aleasa cinstire ce mi-a fost acordată de comuniști, de către toți cei ce trăiesc și muncesc in județul Constanta, de a aproba din toată inima politica internă și interna-'' tională promovată de partidul și statul nostru, Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul ■Nicolae Ceaușescu, programele-direc- tivă și celelalte documente ale Congresului al XII-lea, care constituie un amplu program al. activității pentru înălțarea României pe noi trepte ale progresului economico-social.împreună cu întregul partid — a spus vorbitorul — comuniștii cbnstăn- țeni dau o înaltă și sinceră prețuire excepționalei activități teoretice, politice și organizatorice, desfășurate în fruntea partidului și statului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. fiul luminat al patriei noastre, revoluționarul dirz, conducătorul clarvăzător, respectat și urmat cu încredere de națiunea română, omul in a cărui strălucită personalitate se îmbină fericit înalta principialitate politică,, spiritul de dreptate, fermitate, exigență și autoexigență, capacitatea de a desprinde și a da curs înaltelor cerințe ale dezvoltării României socialiste moderne. Cu nețărmurită satisfacție, cu sentimentele cele mai alese de dragoste si prețuire față de secretarul genera! al partidului, par- ticipanții la Conferința organizației județene de partid Constanța ne-au încredințat mandatul de a a susțînj din toată inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu -— simbol al unității depline dintre partid și popor. chezășia făuririi socialismului și comunismului pe pămintui patriei — în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Alăturăm acestei înflăcărate propuneri mulțumirile noastre vii, stima și recunoștința pe care Ie purtăm partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru grija constantă acordată dezvoltării și înfloririi județului Constanța, pentru ajutorul și îndrumările concrete deosebit de prețioase ce ne-au fost date cu prilejul repetatelor vizite de lucru în unitățile economice și sociale ale județului.în continuare, vorbitorul a spus: Raportăm Congresului că județul

Constanța, în pas cu prefacerile înnoitoare ale țării, cunoaște ritmul cel mai inalt de dezvoltare din istoria sa. Volumul producției industriale a sporit de la 13,5 miliarde Iei in 1975 la 21,5 miliarde lei in prezent și va ajunge la sfîrșitul cincinalului viitor la peste 39 miliarde lei. în ultimii 4 ani s-au asimilat și introdus în fabricație peste 800 de mașini și utilaje noi, s-au construit in premieră nave de mțire tonaj și ițite mijloace de transport maritim si fluvial cu grad, de tehnicitate ridicat; s-au realizat," prin intrarea în funcțiune a Combinatului petrochimic Midia, primele cantități do benzină, motorină și alte produse ale petrochimiei in județul Constanța. în cei aproape 4 ani ai actualului cincinal am realizat investiții in valoare de. circa 47 miliarde lei, pe harta județului sint consemnate irită 171 obiective industriale și agrozootehnice, se conturează clar Canalul .Dunăre -» Marea Neagră, porturile Constanța Sud — Agigea. Mangalia și Midia. Rezultatele obținute in lucrările de explorare și cercetare prin foraj pe platforma continentală românească a Mării Negre îndreptățesc convingerea. noastră că in-viitorul cincinal județul Constanta se va înscrie prin- Fre județele producătoare de țiței ale țării. Asigurăm Congresul, pe dumneavoastră personal, stimate"' tovarășe secretar general, că vom munci fără preget pentru realizarea acestui obiectiv, pentru a mări contribuția județului la întărirea independenței economice a țării. Agricultura județului înscrie cu mîndrie in l-ealizările sale 6 creștere ducției agricole cu 37 la sută cincinalul precedent, irigarea 300 000 ha, livrarea la fondulin ultimii 4 ani a peste 3,5 milioane tone cereale și 250 000 tone carne, precum și alte cantități de produse agMcole.învățind din stilul și metodele de lucru ale conducerii partidului, ale dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, am extins și permanentizat la toate nivelurile practica legăturilor directe cu membrii de partid, cu organele de partid, cu cadre de conducere și specialiști, pentru cunoașterea cit mai exactă a realităților și cerințelor din fiecare

Doresc să.exprim, în numele orga- ■ irizației- județene de partid Ilfov care m-a delegat la Congres, aprobarea deplină față de raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. de celelalte documente aflate la ordinea de zi a. Congresului, de întreaga politică internă și externă a partidului, care Întruchipează năzuințele întregului popor, voința sa ca România să se ridice pe noi trepte ale civilizației și progresului.Dind glas sentimentelor de nestrămutată hoțărîre, vorbitorul a arătat că. pentru viitorul luminos al patriei, toți comuniștii din Ilfov, la unison cu întregul partid și popor, ■ susțin din toată inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, Avindu-1 in fruntea partidului și a tării pe cel mai iubit fiu al națiunii, înflăcărat conducător comunist, care întruchipează cele mai alese virtuți ale. partidului ,și poporului român, avem garanția — a subliniat vorbitorul — că mărețul program de dezvoltare și Înflorire a palrit^ va deveni realitate prin munca noastră neobosită de producători și proprietari ai • avuției naționale.în continuare, vorbitorul s-a referit la succesele remarcabile obținute de oamenii muncii'din județul Ilfov în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea al partidului. în primii trei ani ai cincinalului, sarcinile planului de producție in profil teritorial s-au realizat cu*o lună mai devreme, iar, în prezent, 29 de unități industriale au îndeplinit '1 ’patru ani.Agricultura județului a de asemenea, succese Ritmul mediu anual de producției in primii trei ani ai cincinalului a fost de 7,7 la sută, față de 6,4 la sută,eît era prevăzut; producția medie anuală de cereale realizată fiind cu 390 000 tone mai mare față de cincinalul anterior.în acest an. a arătat vorbitorul, producția de cereale ajunge la peste •1,7 milioane tone, din care aproape

planul peînregistrat, însemnate, creștere a

organizației județene de1,2' milioane tone de porumb, cea mai mare din istoria județului.Str&duindu-ne să întimpinăm Congresul cu realizări cit mai mari raportăm cu bucurie că și noi, cooperatorii din Gurbănești, am reușit să îndeplinim, în numai patru ani, sarcinile prevăzute la principalii indicatori pe întregul cincinal 1976—1980.In acești ani am realizat, în medie, la orz — 4 510 kg Ia hectar, fată de 4 000 kg planificat, la griu — 4 336 kg la hectar, față de 4 200 kg, la porumb, în cultură neirigata — 7 315 kg boabe la hectar, fată de 5 000 kg planificat, cu mențiunea că anul acesta am obținut 9 500 kg porumb boabe la hectar ; la sfecla de zahăr — 50 272 kg la hectar, iar in acest an — peste 65 000 kg la hectar.Toate acestea ne-au dat posibilitatea să suplimentăm livrările la fondul de stat. Numai anul acesta am livrat statului 2 800 tone de griu in plus față de plan, iar, ia porumb am dublat cantitățile prevăzute inițial in contract, livrmd in medie pentru fiecare hectar cultivat peste 7 200 kg porumb boabe.Totodată, am acordat o atenție deosebită realizării efectivelor de animale la toate speciile, care depășesc nivelurile prevăzute pentru sfirșftul anului, sporirii continue a producției de carne, lapte și lină, indicatori care nu ne satisfac încă pe deplin.Firește, rezultatele obținute nu reflectă incă rezervele de care dispunem în toate sectoarele de producție. De aceea, sint împuternicit de către .întregul colectiv de muncă să asigur Congresul, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face toiul ca să realizăm și in continuare producții tot mai mari și eficiente. Sintem pe deplin convinși că- totul depinde de noi. de calitatea muncii noastre, de felul cum folosim pă- mîntul. dotarea tehnică, ingrășâmin- tele, forța de muncă. .Apreciez ca deosebit de utile măsurile adoptate la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C-C.

partid Ilfoval P.C.R. cu privire la îmbunătățirea condițiilor de mecanizare a lucrărilor Ia principalele culturi agricole. Ne bucură, 'totodată, faptul subliniat în raport că în cincinalul viitor va fi aldcat un volum sporit de investiții pentru agricultură, in vederea mecanizării integrale a principalelor lucrări agricole. Aceste măsuri vor contribui la efectuarea intr-un timp mai scurt a lucrărilor, la creșterea substanțială a producției și evitarea pierderilor. Totodată, ele ne obligă, a accentuat vorbitorul, să Întărim ordinea și răspunderea in unitățile agricole, să introducem și aici discinlina de fabrică, in ce privește participarea la muncă, respectarea neabătută a științei și tehnologiilor agricole. Ne obligă să asigurăm temeinica pregătire profesională a tuturor lucrărilor. .Pornind de la toate acestea, consider că mășurile propuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind constituirea de organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste, ntit in profil teritorial, cit și pe domenii de activitate, vor avea o influență pozitivă și asupra unităților agricole socialiste. Aceasta pentru că vor crea posibilități nelimitate unor mase și mai largi de cetățeni de a participa direct, nemijlocit. la dezbaterea și adoptarea deciziilor ce privesc progresul țării, al fiecărei localități.Cu deplină încredere în partid și în conducerea sa înțeleaptă. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, .... . . . ’ cooperativ 'i ,vorbitorul a asigurat in încheie Congresul că membrii agricole de producție „Munca” - Gurbănești, urmind neabătut. în gind șl in faptă, înaltul exemplu al secretarului general al partidului nostru, nu-și vor precupeți forțele și energia pentru a înfăptui în. mod exemplar hotăririle Congresului, pentru a-și spori contribuția, alături de întregul popor, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
obținute Raportul tovarășul

a mașinilor și utilajelor, tre- în agricultură la sistemul de industrial cerută de nivelul al sarcinilor și disponibilită- toate acestea im-
evi- de vo- viitoril înfăp- in va-

CUVlNTAREA TOVARĂȘEI EVA FEDER
delegată a organizației județene desentimente de profundă patriotică pentru Înalta care cei peste 77 090 de co-

Bihor

a prefață de a peste de stat

colectiv de muncă. Aceasta a permis organului județean de partid să adopte măsuri concrete pentru întărirea unor sectoare de activitate cu cadre bine pregătite, să îmbunătățim cooperarea intre întreprinderi.Compararea rezultatelor cu cerințele rezultate din prezentat Congresului deNicolae Ceaușescu, cu posibilitățile de care dispunem impune ridicarea pe o treaptă nouă a întregii activități de partid în județul nostru. In- tîrzierea punerii în funcțiune â unor obiective, ritmul de materializare a planului de investiții, gradul de folosire, cerea lucru mareț.ilor ce le avem plică permanenta solicitare a perfecționării stilului și metodelor noastre , de muncă. Stringenta cerinței îmbunătățirii muncii noastre este dențiată deosebit de pregnant lumul mare al sarcinilor din vcinci ani, cind vom avea de tuit un program de investițiiloare de peste 96 miliarde lei.îmi exprim deplinul acord cu ideile din documentele Congresului nostru-după care Partidul Comunist Român este ferm hotărit să facă totul și in, viitor pentru lărgirea continuă a colaborării și întărirea solidarității cu toate partidele comuniste si muncitorești. să facă totul pentru a contribui la întărirea unității pe baza deplinei egalități'; a stimei și respectului reciproc, aceasta fiind calea sigură pentru afirmarea tot mai puternică a forței mișcării comuniste și muncitorești pe plan internațional.Profund încrezător in partid. în conducerea sa înțeleaptă, a spus. In încheiere vorbitorul, asigurăm înaltul forum al comuniștilor că. împreună cu întregul popor, oamenii muncii din județul Constanța, avînd mereu in .față exemplul strălucit de dăruire și activitate neobosită pentru înflorirea patriei si a națiunii noastre socialiste, pe care ni-1 oferă în permanență secretarul general al partidului, vom acționa cu incandescent patos revoluționar pentru înfăptuirea grandiosului program ce va fi adoptat de Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.

încerc mîndrie cinste pe muniști, ceilalți oameni ai muncii, de pe frumoasele plaiuri ale Bihorului- — romani, maghiari și de alte naționalități mi-au încredințat-o de a exprima adeziunea lor totală la istoricele documente supuse dezbaterii și aprobării marelui forum '.al comuniștilor din patria noastră, In județul Bihor, ca dealtfel in întreaga țară, in toate organizațiile de partid, in organizațiile de masă și obștești s-au dezbătut cu exigență și responsabilitate aceste documente programatice, care poartă amprenta înțelepciunii și clarviziupii partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și care prefigurează cu o deosebita forță vizionară dezvoltarea ascendentă a României în noua etapă pe care țara noastră o va străbate in procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Mă aflu sub puternica impresie a magistralului Raport prezentat în fața Congresului de secretarul general al partidului nostru, document istoric de o excepțională valoare teoretică și practică, ce evidențiază mcă o dată justețea, consecvența, caracterul original și profund creator al politicii interne și externe a partidului și statului nostru..Raportind, in Continuare, inaltu- . Iui forum al comuniștilor că oamenii muncii din județul Bihor, int'rățiți in muncă' și idealuri, sub. conducerea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, au intimpinat, cu noi și importante succese, evenimentul pe care azi il trăiește întreaga țară, vorbitoarea a precizat că sarcinile care au revenit Bihorului pe patru ani ai cincinalului au fost îndeplinite la 23 octombrie 1979 — deci cu aproape 70 de zMe mai devreme — ceea ce creează toate condițiile ca

pină la finele actualului cincinal să se realizeze o producție, industrială suplimentară de peste 4.3 miliarde lei. că se apreciază, de asemenea, realizarea integrală a planului de investiții, că numărul apartamentelor ce vor ti predate peste , sarcinile pe primii patru ani va fi de 2 200 ; in domeniul agriculturii s-a realizat, in aceeași perioadă, o producție mai mare cu 28,6 la sută față de perioada corespunzătoare a .cincinalului anterior. în aceste succese se regăsește și munca, organizatorică și politico-educativă depusă de organele și organizațiile de partid, de comitetul județean. Așa cum ne-a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, centrul de greutate al muncii de partid a fost mutat in unitățile productive, in mijlocul maselor de oameni ai muncii, ceea ce a permis identificarea mai operativă a lipsurilor. greutăților și rămânerilor în urmă, și deci luarea de măsuri pentru înlăturarea lor.Sintem insă conștienți că în activitatea noastră, pe lingă realizările obținute, se manifestă și o serie de minusuri cărora,ne-ați atras atenția, de altfel prilejul vizitei ați efectuat-o în luna septembrie tu județul Bihor «— a arătat in continuare vorbitoarea. Vă raportăm că in cadrul adunărilor generale și al conferințelor de dări de seamă și alegeri de la toate nivelurile, inclusiv in cadrul conferinței județene de partid, au fost dezbătute cu toată exigența și răspunderea aceste neimpliniri stabilindu-se măsuri concrete pentru înlăturarea lor. O atenție, deosebită acordăm in prezent pregătirii temeinice a producției anului 1980, creării tuturor premiselor pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin in perioada 1981—1985 șicare prevăd: creșterea producției

și neajunsuri, asupra tovarășe secretar general, cu de lucru pe care

globale industriale cu 50.9 Ia sută, ■ producției marfă cu 51,3 la sută, a producției nete cu 52,8 la sută, a pro- » ducției globale agricole cu 37,2 Ia sută. De asemenea, comitetul județean a stabilit măsuri concrete pentru traducerea in viață a bogatului program de investiții șl a sarcinilor privind ridicarea nivelului de trai material și spiritual al populației în viitorul cincinal. Așa cum ne-ați indicat cu prilejul vizitei in județ, acționăm pentru creșterea mai puternică a producției agricole, pentru ca toate consiliile agroindustriale . șă devină unități puternice, mari producătoare de produse vegetale și animaliere.Exprlmind de la tribuna Congresu; lui recunoștința bihorenilor față dă partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce o poartă dezvoltării economice și sociale a județului, ca și a întregii țări, ne angajăm cu toată puterea și capacitatea noastră de gindire și acțiune creatoare să răsplătim prin fapte, această grijă, unin- du-ne toate eforturile in ipdeplinirii prevederilor de angajamentelor asumate 1979—1980, precum și ale cincinal.în încheiere, vorbitoareaDind expresie dorinței unanime a locuitorilor de pe frumoasele plaiuri ale Bihorului, susțin și aici, așa cum mi-au încredințat mandatul toți bihorenii, realegerea în funcțfti de secretar general al partidului nostru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător comunist și om de stat, înflăcărat patriot, cel mai iubit. și devotat fiu al poporului român, militant de seamă al 'mișcării ‘comuniste șl muncitorești internaționale. apărător intransigent și înflăcărat al cauzei păcii și colaborării intre popoare.

vederea plan și a pe anii viitoruluia spus :
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI SIMION SĂPUNARU

delegat al organizației județene deComuniștii din județul Argeș mi-au dat mandatul sâ exprim de la înalta tribună a forumului nostru comunist întreaga lor adeziune la documentele programatice ale Congresului, în care vedem cu toții minunată imagine de miine a țării, la a cărei corttinuă înflorire își aduce o inestimabilă contribuție tovarășul Nicolae Ceaușescu. In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii argeșeni ne exprimăm adeziunea totală și susținem cu căldură și deosebită bucurie hotărirea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului. Acest act politic, constituind garanția fermă că, strîns uniți în jurul partidului, vom ridica frumoasa noastră patrie pe noi culmi de civilizație și progres.Județul Argeș a cunoscut în ultimul deceniu și jumătate o adevărată revoluție industrială.Remarcăm de asemenea cu bucurie că industria constructoare de autoturisme este și ea creația secretarului general al partidului nostru,- care a avut cutezanța ca un bun cunoscător al capacității creative a poporului nostru, să înscrie România printre țările cu o vastă experiență și competență în această ramură de vîrf a tehnicii.înfăptuind indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, am reușit să obținem rezultate bune. La producția industrială am depășit sarcinile ce ne-au revenit în primii patru ani ai cincinalului cu peste 800 milioane lei, iar la autoturisme am îndeplinit planul pe aceeași perioadă încă din luna august, ceea ce ne va permite ca, pînă la sfirși- tul anului, să realizăm peste prevederile din cincinal 26 000 de autoturisme. , țAnimați de dorința de a ne aduce o contribuție din ce în ce mai mare la realizarea planului de export al țărir, raportăm Congresului că de la
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI STAN CAZAN

delegat al organizației județene deCu adîncă emoție șl mîndrie patriotică, de la înalta tribună a foru- • mului comuniștilor români, al întregului nostru popor, vă rog să-mi permiteți să-mi exprim deplina adeziune față de Raportul prezentat Congresului de secretarul-general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document politic de o inestimabilă valoare teoretică și practică, sinteză a minunatelor realizări obținute în anii construcției socialiste, insufle- țitor program, de muncă și luptă pentru ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație. Aprob , de asemenea, cu însuflețire celelalte documente programatice ale . Congresului al- XII-lea, care, Împreună cu Raportul, deschid noi și luminoase perspective construirii pe . pămintul României a socialismului și comunismului.în conștiința partidului, a întregii noastre națiuni, cea mai rodnică perioadă din istoria patriei se leagă nemijlocit de numele și activitatea eminentului gînditor și conducător, revoluționar, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prezent mereu în mijlocul oamenilor, sfătu- l indu-se cu oamenii pentru binele oa- ; menilor — în dialogul viu, permanent, ce-1 poartă cu țara și poporul — secretarul general al partidului■ s-a întilnit de la Congresul al IX-lea și pînă acum de patru ori cu colectivul nostru de muncă, în etape decisive ale dezvoltării întreprinderii și' de fiecare dată indicațiile prețioase date la fața locului au constituit■ pentru noi tot atîtea imbolduri pentru o activitate mai eficientă, de mai bună calitate.Iată de ce comuniștii, toți oamenii muncii din județul Buzău, care l-au avut de atîtea ori pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în mijlocul lor, considerîndu-1 drept primul muncitor al țării, își alătură glasul voinței întregului partid, a întregului popor, de a fi reales in funcția supremă de secretar general al Partidului Co- i munist Român.Referindu-se la eforturile comu-

I

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DOREL MIHAI POPA
delegat al organizației județene deProiectul Directivelor Congresului, proiectele de proșrame-directivă, " celelalte documente su'puse dezbaterii ” Congresului, elaborate sub condu-- cerea nemijlocită și cu aportul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, au primit adeziunea unanimă a oamenilor muncii — români, maghiari și germani — din județul■ Mureș. Ei mi-au încredințat manda- ’ tul de a exprima Congresului deplina lof aprobare a acestor documente,- angajamentul ferm de a le traduce în viață.t)e la această înaltă tribună vă rog să-mi permiteți să dau glas simță- mintelor de aleasă stimă și nemărginită prețuire față de activitatea neobosită și modul strălucit in- care tovarășul Nicolae Ceaușescu -• conduce destinele poporului nostru,să exprim, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului . Mureș, deplina aprobare pentru a fi ... reales în funcția supremă de secretar general al partidului, garanție a în- ' deplinirii tuturor aspirațiilor noastre, • a mersului viguros al patriei pe dru-- mul socialismului și comunismului, al bunăstării și fericirii.Acționînd în strînsă unitate — a spus apoi vorbitorul- — într-o atmosferă de plenară angajare patriotică pentru transpunerea în viată a hotă- rîrilor Congresului al XI-lea, oamenii muncii din județul Mureș, români, maghiari, germani, acționind în deplină unitate și frăție, au îndeplinit la 23 octombrie, cu 69 de zile înainte de termen, planul producției industriale pe 4 ani ai actualului cincinal, creîndu-se condiții ca *pmă la sfîrșitul anului 1980 să obținem o producție suplimentară de 7 miliarde

începutul fabricației și pînă acum am livrat partenerilor externi din 32 de țșri peste 124 000 de autoturisme de oraș, din care numai în 10 luni din acest an peste 18 500, față de 13 500 cite am exportat in întregul an 1978. Preliminăm ca pînă la sfîrșitul anului să mai livrăm la export încă 5 000 de autoturisme, ajungînd astfel la peste 23 000 autoturisme, adică de 1.6 ori mai mult față de 1978. Raportăm în același timp tovarășului secretar general Nicolae Ce.aușescu că sarcina expresă dată de dumneavoastră, ca pină la sfințitul anului să realizăm cele două tipuri de autoturisme — atît cea cu consum de benzină și metanol, cit și cea cu distribuție modificată — va fi îndeplinită la 15 decembrie 1979.In continuare, vorbitorul a arătat : Analizindu-ne însă activitatea cu exigența pe care ne-o cere conducerea partidului, trebuie să recunoaștem deschis că in activitatea noastră s-au manifestat și o serie de neajunsuri. Cu toate măsurile politice și tehnico-organizatorice luate de comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii, cu tot sprijinul Comitetului județean de partid și al ministerului de resort n-am reușit să ne îndeplinim planul pe 10 luni, fapt care s-a reflectat negativ și asupra indicatorilor tehnico-econo- mici.Sarcina prioritară care stă acum în fața noastră este modernizarea și înnoirea fabricației de autoturisme, în condițiile creșterii producției de la un an la altul. Din 1980 și pînă. în, 1985 vom realiza 7 tipuri noi de autoturisme de oraș și de teren de capacități variind între 1 185 și 2 370 cm.c.Vorbitorul a subliniat apoi : Sin- tem puternic angajați șl în acțiunea de crearfe a unei familii de motoare convertibile în funcționare pe benzină, amestec de benzină și .metanol, motorină. Asigurăm Congresul că vom realiza motoare cu un consum redus cu cel puțin 25 la sută față de cel actual, acțiune care se va reflec-

niștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Buzău, desfășurate in perioada care ă trecut de la Congresul al XI-lea, vorbitorul a spus : înfăptuind directivele Congresului, județul nostru a îndeplinit încă din anul 1976 obiectivul stabilit de Congresul al XI-lea ca fiecare județ să realizeze o producție industrială de cel puțin 10 miliarde lei, urmînd ca la sfîrșitul cincinalului șă atingă nivelul de 18,4 miliarde, lei. Acest succes este o expresie elocventă a grijii permanente a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru continuarea în ritm susținut a industrializării, principala cale de valorificare superioară a resurselor taațeriale și umane de care dispunem. Au crescut, de asemenea, producția agricola, livrările la fondul de stat, s-a dezvoltat construcția de locuințe, s-au îmbunătățit condițiile de viață ale oamenilor muncii. Toate acestea au creat cadrul necesar pentru dezvoltarea mai puternică a județului în cincinalul 1981—1985, la sfîrșitul căruia trebuie să ajungem la 28,3 miliarde lei producție industrială și la peste 75 000 lei producție totală pe locuitor.In cursul activității generate de dezvoltare a. județului, întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă a cunoscut o. puternică dezvoltare și modernizare, realizînd în prezent o producție globală industrială de peste două ori mai mare decit în anul 1975. In această perioadă au intrat în funcțiune laminorul de sîrmă și secția de cord metalic, obiective de importanță națională. O atenție deosebită acordă organizația de partid și consiliul oamenilor muncii folosirii eficiente a bazei tehnice materiale de care dispunem.în continuare, vorbitorul a arătat că o preocupare permanentă a Comitetului de partid și a Consiliului oamenilor muncii o constituie aplicarea în producție a cuceririlor tehnico- științifice. Menționez în acest sens — a spus el — cooperarea fructuoasă cu ICECHIM București, care a dus la 

lei, cu 2 miliarde lei mai mult decît angajamentul inițial al organizației județene de partid.în cinstea înaltului forum al comuniștilor, oamenii mureșeni se prezintă cu un bilanț rodnic : productivitatea muncii a crescut față de'1975 cu 24 la sută, iar beneficiul la 1 000 lei fonduri fixe s-a dublat ; au fost asimilate 546 noi.utilaje și instalații și au fost introduse în fabricație 121 tehnologii de vîrf. Și în agricultura județului s-au obținut rezultate deosebite, producția globală medie.» pe patru ani ai cincinalului a depășit cu 24 la sută media anuală a perioadei 1971—1975, iar nivelul producției animaliere a sporit eu 32 la sută, obținindu-se cele mai mari producții agricole din istoria județului.Chimiștii de la „Azomureș", în rindurile cărora imi desfășor activitatea, au obținut rezultate de, seamă. Aplicînd consecvent indicațiile secretarului general al partidului, to va-' rășul Nicolae Ceaușescu, date cu ocazia vizitelor" de lucru în județul nostru, au depășit considerabil planul la producția netă, la productivitatea muncii, obținînd în acest an un beneficiu de aproape 1 miliard lei.Sporind cu 85 la sută producția de îngrășăminte chimice, am trecut la diversificarea sortimentelor, îmbunătățirea calității, precum și la triplarea volumului de export în acest an față de anul 1975. Ne prezentăm în fața Congresului eu realizarea și depășirea planului pe 10 luni la export, fapt care asigură realizarea angajamentului nostru de a' depăși cu 20 milioane lei valută planul pe acest an.Raportînd realizarea unor indicatori calitativi, vorbitorul a arătat în

partid Argeșta într-o economie de benzină la nivelul cincinalului 1981—1985 de peste 150 000 tone benzină.Gindim și muncim de pe acum în spiritul directivelor pe care le va adopta .Congresul al XII-lea, acționăm zi de zi în lumina indicațiilor și recomandărilor tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu și ne angajăm în fața Congresului că vom realiza exemplar sarcina de a fabrica în 1985 cel puțin 300 000 de autoturisme de oraș. Pentru a ajunge la a- ceastă capacitate avem asigurate fondurile necesare a căror destinație este dezvoltarea industriei pe orizontală, prin construirea și punerea în funcțiune a unor noi întreprinderi la Cos- tești. TopolOveni, Scornicești, Slatina, Drăgășani și noua uzină de la Craiova.Concomitent cu dezvoltarea capacității de fabricație ne preocupă în mod deosebit îmbunătățirea continuă a calității, realizarea de autoturisme care să satisfacă cele mai înalte exigențe ale beneficiarilor din țară și de peste hotare, asigurarea pe această cale a unui debușeu sporit și garantat la export. Vom acționa astfel incit în 1985 să exportăm de 2,5 ori mai multe autoturisme de oraș față de 1979 și de patru ori mai multe față de 1975.îndeplinirea Cu succes a acestor sarcini cu totul deosebite, ne obligă să ne intensificăm preocuparea pentru omogenizarea colectivului, creșterea capacității sale profesionale, prin ridicarea calificării, pentru stabilizarea forței de muncă, scop in care înălțăm orașul constructorilor de autoturisme la Colibași, care va avea în final peste 10 000 de apartamente, un oraș dotat, cu toate serviciile unei localități urbane moderne.în încheiere, vă rog să-mi permiteți să asigur Congresul că toate hotăririle care vor fi adoptate, toate indicațiile care ni s-au dat vor fi în mod exemplar realizate. De asemenea, ne vom realiza in mod exemplar sarcinile ce ne revin.
partid Buzăuintroducerea unui procedeu modern de trefilare a sîrmelor, cu efecte pozitive în creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor . e- nergetice, îmbunătățirea calității și eliminarea unor materiale din import, motiv pentru care doresc să aduc în. Congres tovarășei Elena Ceaușescu, conducătoarea institutului, eminentă personalitate științifică și politică, calde mulțumiri.Evaluind în spirit critic și autocritic realizările obținute, vorbitorul a spus : Nu putem să nu recunoaștem că în activitatea noastră s-au manifestat și unele neajunsuri. Avem ră- mîneri in urmă la unele sortimente ale producției fizice, înregistrăm în- tîrzieri la punerea în funcțiune a unor capacități. De asemenea, sintem conștienți că nu am făcut totul pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină, pentru creșterea responsabilității fiecărui lucrător în obținerea unor produse de foarte bună calitate. în acest context, criticile formulate'1 în Raportul secretarului general al partidului privind stilul de muncă al organelor de partid, munca de educație politică vizează direct și. activitatea* comitetului de partid și a consiliului oamenilor muncii din întreprinderea noastră.Cu toate că noi am stabilit măsuri de înlăturare a unor neajunsuri, trebuie să spunem că acestea nu și-au găsit finalizarea din cauza insuficientului ajutor acordat de centrala și ministerul de resort, care nu au găsit soluții operative de aprovizionare ritmică cu materii prime și materiale, ceea ce a condus, numai în acest an, la pierderea unei producții de laminate pline in valoare de 170 milioane lei.înfăptuirea mărețelor obiective pe care le va stabili Congresul pune și în fața noastră sarcini deosebit de mobilizatoare. Am mandatul să asigur Congresul, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, că muncitorii din întreprinderea noastră își vor respecta angajamentele luate, așa cum au făcut-o- întotdeauna — muncitorește !
partid Mureșcontinuare că producția globală și unele sortimente nu au fost îndeplinite integral, datorită greutăților și lipsurilor pe care nu le-am putut depăși în activitățile de investiții, întreținere și reparații, în asigurarea pieselor de schimb, în general, in organizarea mai bună a producției. Nu am reușit să pregătim temeinic investițiile, neasigurînd întotdeauna proiectele de calitate corespunzătoare și la timp, nu am putut depăși neajunsurile în organizarea și desfășurarea muncii pe șantierele de con- strucții-montaj.în continuare, vorbitorul a subliniat : Ni s-a încredințat sarcina de mare , răspundere de a realiza o industrie de materiale fotosensibile care să asigure încă din prima etapă produsele . necesare economiei naționale, precum și hîrtii fotosensibile color, filme industriale și medicale., filme pentru cinematografie și produse pentru amatori. Deși la această instalație s-au inceput probele mecanice, solicităm, în continuare, sprijin ministerelor de construcții industriale și construcții de mașini pentru ■ terminarea lucrărilor de construcții- montaj și livrarea integrală a utilajelor, în scopul urgentării începerii probelor tehnologice.Ne preocupăm de dezvoltarea activității de proiectare și cercetare astfel ca, pe baza concepției proprii, împreună cu Institutul central de cercetări chimice, să realizăm instalații pentru produse de mic tonaj, de sinteze fine organice, ceea ce ne va da posibilitatea ca la începutul cincinalului viitor să asigurăm o gamă mai largă de produse chimice care stau la baza industriei de materiale fotosensibile.Pentru reducerea importurilor, pro

punem intensificarea activității de asimilare a gelatinelor, a suporturilor de triacetat de celuloză și poli- ester la Minisx'erțțl Industriei Chimice, precum și a azotatului de argint și a supdrtUlui celulozic la Ministerele Industriei Metalurgice și Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții.Vă rog să-mi permiteți ca în numele locuitorilor județului Mureș — români, maghiari, germani — să ex-
CUVÎNTAREA

delegatNe-am întrunit din nou în forumul suprem al partidului — Congresul — pentru a chibzui cu grijă, 'cu răspundere. cu înțelepciune și-cu îndrăzneală asupra destinelor acestei țări a noâstre, ale poporului român, ale clasei muncitoare. Cu luni in urmă au fost, publicate proiectele de documente, încă un fapt grăitor al democratizării vieții noastre de partid. Apariția lor in presă ne-a dat posibilitatea și răgazul' să reflectăm cu temeinicie la cete ce avem de făcut. Raportul prezentat de către Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ziua deschiderii Congresului, a apreciat vorbitorul, a adus noi lumini, noi analize, noi aprecieri, noi idei, noi propuneri, care, ca de obicei, ne obligă și ne cheamă să gindim și, în consecință, să acționăm. Cu acea pătrundere sigură și profundă in esența lucrurilor și a evenimentelor care îl caracterizează pe secretarul general ăl partidului, cu acea îndrăzneală a unei excepționale personalități comuniste, cu acea pasiune și dragoste pentru tot ce este al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a înfățișat analitic desfășurarea evenimentelor dg la Congresul al unsprezecelea și pmâacum, dar, mai ales, a aruncat o puternică lumină asupra viitorului. Pornind de la stadiul atins in dezvoltarea economiei românești și de la necesitatea ca țara noastră să se transforme, intr-un timp relativ scurt, intr-un stat dezvoltat din toate punctele de vedere, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu și proiectele supuse discuției noastre prefigurează imaginea patriei de miine, cu o pregnantă forță revelatoare și mobilizatoare, o imagine plină de speranțe a viitorului nostru ca popor și stat, un viitor garantat prin biruințele de pină acum, prin capacitatea de muncă și creație a poporului român.După acest congres intrăm îiitr-o perioadă și mai febrilă <je construire
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CONSTANTIN

delegat al organizației județene deAm urmărit cu sentimente de profundă mîndrie patriotică și deosebită satisfacție Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de inestimabilă valoare teoretică și practică, in, care este înfățișat bilanțul marilor înfăptuiri obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, și care jalonează, științific și realist, cu o puternică forță mobilizatoare, noile dimensiuni economico-sociale ale României deceniului al nouălea.In continuare, vorbitorul a subliniat că dezvoltarea economico-»so* cială a țării în întreaga perioadă de după Congresul al IX-lea al partidului, perspectivele luminoase de progres, ale patriei prefigurate în documentele âctualului Congres sînt indisolubil legate de gîndirea politică revoluționară, permanent novatoare, de munca neobosită, pătrunsă de un înflăcărat patriotism și fierbinte umanism a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Este un adevăr cu ample rezonanțe, cunoscut și recunoscut de întregul nostru popor, că în perioada de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și statului țara noastră a făcut pași uriași, ca niciodată în istoria ei milenară, pe calea înfloririi economice, sociale și spirituale, cîștigîndu-și respect și simpatie pe toate meridianele globului.Conducted nemijlocit elaborarea și fundamentarea direcțiilor de progres multilateral al țării în perspectiva deceniului următor, iar în unele domenii pînă în anul 2000, tovarășul Nicolae Ceaușescu are meritul esențial, decisiv, in orientarea eforturilor spre sectoarele de importanță vitală pentru prosperitatea societății noastre în noua etapă de dezvoltare, . pen- 

prim adeziunea deplină la politica extdbnă. creatoare și dinamică a partidului nostru, politică întruchipată în mod strălucit de activitatea prodigioasă a tovarășului secretar general Nicole Ceaușescu, mesager fidel al voinței de pace, înțelegere și colaborare internațională a poporului nostru. Prețuirea de care se bucură politica externă a partidului și statului nostru reprezintă un puternic 'imbold și stimulent in activi-
TOVARĂȘULUI GEORGE MACOVESCU

al organizației județene deîn România a societății socialiste multilateral dezvoltate. Facem aceasta — a spus vorbitorul — in condițiile unei situații internaționale care se șchimbă rapid și ale unei extraordinare revoluții' te tehnică și în știință. Urcușul nostru se accentuează. Energiile vor fi puse la mari încercări. Eforturile se vor dubla. Voințele se vor încorda. Acesta este momentul hotărîtor al istoriei noastre contemporane și trebuie să trecem prin el cu izbîndă deplină. Conștiința ne este clară că altă cale nu există.Cum vom fi prezenți noi, scriitorii în acest moment de mare tensiune creatoare, cum il vom consemna în operele noastre ?Participanți cu inima și mintea la tot ce se înfăptuiește azi în România, scriitorii, indiferent de limba în care se exprimă, iși află în proiectul de Directive, in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu propriul lor program de muncă. Așa cum ș-a spus intr-o recentă ședință a Consiliului Uniunii scriitorilor, în care s-au discutat proiectele de documente, literaturii ii revine nobila misiune de a da glas aspirațiilor de dreptate, libertate și progres ale întregului popor, de a făuri imaginea artistică nepieritoare a acestei mâți epoci, de a evoca trecutul glorios de luptă, 'de a îmbogăți spiritual omul prin realizarea frumosului, de a contribui Ia transformarea revoluționară a conștiinței umane. Literatură contemporană trebuie să participe substanțial la dezvoltarea culturii noastre, factor esențial în construirea societății socialiste, în evoluția spirituală a omului nou, în afirmarea pe plan internațional a valorilor de necontestat ale orînduirii soqiale din România modernă.Sarcinile pe care Congresul te pune în fața scriitorilor sînt încărcate de răspunderea și noblețea chemărilor de vastă perspectivă : Sintem siguri că la viitorul congres, privindu-și cri- 

tru ridicarea nivelului de trai, a calității vieții — suprema rațiune de a fi a socialismului.Cu gînduri de înaltă dragoste și apreciere, mă alătur și eu vibrantei recunoașteri de către intregul partid și popor a îțialtelor virtuți întruchipate de prestigioasa personalitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, simbol viu al năzuințelor clasei noastre muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii și susțin din adincul inimii realegerea sa în funcția de secretar general al partidului, văzind în aceasta garanția certă a ridicării patriei pe noi culmi de progres, bunăstare și civilizație socialistă.Referindu-șe la ritmurile de creștere prevăzute pentru viitorul cincinal — de 6—7,4 la sută, în medie anual la produsul social și venitul național, de 9—10 la sută la producția industrială și 4,5—5 la sută la producția agricolă — vorbitorul a relevat faptul că aceste ritmuri situează in continuare economia noastră națională printre cele mai dinamice pe plan mondial. Elementul distinctiv care se cere subliniat esțe insă faptul că aceste ritmuri urmează să se realizeze în condițiile accentuării puternice a rolului factorilor calitativi, intensivi ai creșterii economice, prin încorporarea in măsură mult sporită în producție a eforturilor de creativitate, a roadelor științei și tehnicii avansate.Această orientare esențială a dezvoltării economiei românești, fundamentată profund și cu deplină claritate de secretarul general al partidului, ne obligă să acționăm în contindare cu și mai multă hotă- rire pentru perfecționarea planificării, astfel incit să asigurăm prin plan concentrarea eforturilor gene- 

tatea pe care fiecare, la locul nostru de muncă, o desfășurăm pentru progresul și înflorire^ . continuă a patriei noastre.în încheiere, asigur Congresul că oamenii muncii din județul Mureș se angajează cu toate forțele, cu întreaga lor energie și capacitate la. realizarea in cele mai bune condiții a sarcinilor ce le vor reveni din directivele și programele care vor fi adoptate.
partid Argeștic și autocritic activitatea, frontul creatorilor de literatură, ca parte integrantă a frontului constructorilor socialismului din România, va fi prezent cu noi opere de o incontestabilă valoare.Nu cu multă vreme în urmă, la Conferința organizației municipale de partid din București, mulțumind par- ticipanților pentru adeziunea la propunerea de a fi reales secretar general al partidului, tovarășul Nicolae Ceayșescu spunea că iși îndeplinește în înaltul post pe care îl ocupă îndatorirea de soldat al partidului, de comunist de omenie.Cit singe și cite lacrimi au qurs pentru ca la cîrma țării să ajungă omenia ! Fiindcă pentru aceasta ne-am ridicat noi, comuniștii și am asaltat cerul pentru ca in această țară să domnească dreptatea socială și omenia, pentru 'ca omul, această minune a naturii, să fie om în țara noastră, să fie slujit, iubit și.respectat, pentru ca el, omul, prin munca lui, să fie mai înțelept, mai bun, mai generos, mai frumos sufletește.Noi, scriitorii din România, împreună cu milioane de locuitori ai acestui pă- mint al nostru, vrem ca la cîrma partidului sâ rămînă mereu comunistul de omenie Nicolae Ceaușescu. Din umilul sat al Scorniceștilor de altădată și pînă Ia acest înalt loc, el a parcurs un drum greu, de luptă. Nu i-a cruțat pe dușmanii poporului, ai clasei muncitoare, ai umanismului, dar pe om, pe adevăratul om l-a iubit, l-a respectat și l-a ajutat întotdeauna. De aceea, putem afirma cu puternic temei că secretarul nostru general" este un comunist de omenie.în încheiere, vorbitorul ă" spus : Votind pentru ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales secretar general al partidului, votăm pentru viitorul nostru, pentru demnitatea și libertatea noastră, pentru oni, votăm pentru comunism.
partid Aradrale asupra laturilor cslitative. Trebuie să recunoaștem că nu puține din lipsurile și neajunsurile criticate, pe drept cuvint, in Raportul prezentat Congresului ni se datoresc și nouă, celor ce lucrăm nemijlocit in activitatea de planificare. Tră- gind toate învățămintele din. experiența de pînă acum, avem datoria să contribuim activ la aplicarea integrală a măsurilpr stabilite de partid cu privire la noul mecanism economico-financiar, să asigurăm mai buna fundamentare a proiectului viitorului plan cincinal, corelarea mai judicioasă a sarcinilor cantitative cu cele calitative, a producției nete cu producția fizică și nivelul cheltuielilor materiale, perfecționarea în continuare a sistemului de indicatori și a balanțelor de plan, creînd astfel condiții pentru echilibrul dinamic al posibilităților și necesităților economiei naționale, pentru realizarea obiectivelor stabilite în condiții de eficiență cît mai ridicată. în acest scop, vom acorda întreaga atenție îndeplinirii exemplare a sarcinii trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a lucra direct cu centralele și organele județene, de a discuta și clarifica cu acestea, încă din faza db elaborare a planului, toate problemele care apar și a preîntimpina astfel greutățile in execuția planului.După cum se știe — a accentuat vorbitorul — realizarea unor structuri economice moderne, de înaltă eficiență reprezintă una dintre orientările fundamentale ale viitorului cincinal. Vreau șă subliniez, încă o dată, rolul determinant al . tovarășului' Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea .rapidă a industriei noastre, concomitent cu modernizarea continuă a structurii . acesteia. în ulti

mul deceniu și jumătate s-au depus eforturi stăruitoare in direcția recuperării rămînerilor in urmă în domeniul construcțiilor de mașini și chimiei, a dezvoltării mai accentuate a subramurilor de vîrf, care valorifică superior resursele — electronica, mecanica fină și optica, producția de mașini-unelte și utilaje tehnologice complexe, chimia de sinteză fină și de mic tonaj, industria fibrelor chimice și altele. Semnificativ este faptul că, la sfirșitul acestui cincinal peste 80 la sută din producția industrială «e va realiza pe seama capacităților puse in func- țihne în ultimele trei cincinale. în condițiile unor creșteri de producție tot mai mari pe ansamblul industriei, ramurile constructoare de mașini și chimia și-au sporit substanțial contribuția la realizarea a- cestor creșteri, de la circa 30 la sută în perioada 1951—1965, la peste 50 la sută in anii 1966—1980, urmind să ajungă la 60 la sută in viitorul cincinal.în continuare, vorbitorul a reliefat faptul că accelerarea ‘ procesului de modernizare a structurii producției pune, în mod firesc, sarcini tot mai mari în fața activității de planificare. Avem datoria să promovăm larg experiența acumulată in fundamentarea planurilor prin Întocmirea programelor speciale pe produse și grupe de produse, să adincim planificarea structurală în întreaga economic și, cu deosebire, în industrie.Vorbitorul a arătat că, in procesul elaborării planului se va urmări cu toată răspunderea crearea condițiilor pentru acoperirea nevoilor de materii prime, combustibil și energie, pentru cuprinderea în plan a, întregului ansamblu de măsuri care să garanteze înfăptuirea sarcinilor privind dezvoltarea bazei proprii de materii prime,, echilibrarea balanțelor de energie primară și energie electrică și structurarea aâeștora în funcție de resursele de care dispunem, restructurarea producției industriale, recuperarea integrală și valorificarea cit mai eficientă a resurselor rezultate din procesele de producție și consum.Volumul cu adevărat impresionant al investițiilor din viitorul cincinal, mai mare decit cel realizat în întreaga perioadă 1951—1975, precum și unele neajunsuri care s-au manifestat în actualul cincinal in ce privește . punerea în funcțiune a capacităților de producție, ne obligă să acționăm cu mai multă hotărire debit pină acum — împreună cu ministerele, centralele și organele locale — pentru buna pregătire a execuției obiectivelor și punerea lor cit mai rapidă in funcțiune, pentru ca fiecare leu investit să dea rezultate maxime și în termene scurte. Potrivit unor calcule, numai prin devansarea cu o lună a termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție prevăzute in cincinalul viitor s-ar putea realiza o producție industrială suplimentară de 45—50 miliarde lei. Este și acesta un puternic argument de a urmări permanent asigurarea unui decalaj corespunzător între proiectare, introducerea în plan și execuția lucrărilor, precum și livrarea riguros programată a utilajelor tehnologice, astfel incit să existe premise pentru a accelera lucrul pe șantiere. Ne propunem, totodată, să îmbunătățim sistemul actual de planificare și urmărire a investițiilor prin includerea în plan a graficelor de execuție aprobate pentru fiecare o- bi.ectiv de investiții.Conducerea partidului, secretarul său general au pus în fața organelor de planificare, a tuturor cadrelor din economie sarcina de â acționa permanent și cu exigență sporită pentru desfășurarea in cele mai bune condiții a lucrărilor de pregătire și execuție a planului. Ne angajăm să nu precupețim nici un e- fort pentru a asigura sistematic e- chilibrul material, financiar și valutar al dezvoltării economico-sociale, pentru aplicarea indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu de a deplasa activitățile de elaborare și urmărire a planului spre centrale și întreprinderi. acolo unde se hotărăște, în ultimă instanță, soarta producției din toate punctele de vedere.Exprițn acordul deplin cu documentele Congresului al XII-lea și convingerea că prevederile lor Vor dinamiza eforturile și voința Întregii națiuni, că poporul nostru va înfăptui neabătut Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, strîns unit in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
delegată a organizației județene deCongresul al Xll-lea reprezintă un eveniment de însemnătate deosebită in viața partidului, a întregului nostru popor, în ridicarea nivelului general de civilizație și întărirea independenței și suveranității patriei noastre socialiste.Raportul prezentat de secretarul generai ai partidului, Directivele cu privire la .cincinalul 1988—1985 șj orientările de bază pină in WHO. precum și Programeie-directivă prezintă sintetic marile realizări obținute in dezvoltarea eșonomico-socială a patriei și ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, stabilind, totodată, un amplu și insu-' fiețitor program de munca pentiu întregul nostru partid și popor, Documentele Congresului prefigurează dezvoltarea viitoare a României, deschid mărețe perspective in noua etapă de dezvoltare a patriei noastre, în înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.Succesele remarcabile obținute de tara noastră iți actualul cincinal sint rezultatul muncii avintate a întregului nostru popor, confirmă cu putere jusțețea politicii partidului de a pune la baza întregii activități cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. ale cunoașterii umane.La. dezvoltarea în ritm înalt — de peste 11 la șută — a industriei, la progresul' și modernizarea agriculturii și a celorlalte-sectoare eepnomico- soeiale, corectarea științifică a adus o contribuție de mare însemnătate, în ultimii cinci ani s-a acordat o atenție mai mare dezvoltării bazei proprii de materii prime și energie, punerii ut producție a unor zăcăminte minerale, inclusiv cu conținuturi mai reduse de substanțe utile, în anul WHO produsele noi și repro- iectate introduse in fabricație in actualul cincinal vor reprezenta circa 44 la sută din valoarea producției industriale. în domeniul chimiei au fost elaborate tehnologii pentru obținerea a noi tipuri de, cauciuc, fibre și fire sintetice, mase plastice, precum și alte materiale necesare economiei naționale.în domeniul construcțiilor de.-mașini au fost asimilate și introduse in fabricație noi mașini și utilaje moderne, de mare productivitate, in- deoseoi mușini-uneite eu comandă numerică, grupuri turbogenerațoare, precum Și o serie de produse din domerțiul microelectronicii. De asemenea, in pieialurgie, in această perioadă au fosț realizate noi mărci de oțeluri speciale, oțeluri inoxidabila .și produse refractare cu caracteristici superioare, Aplicarea in producție a peste 8 000 de tehnologii noi și modernizate asigură ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, duce la reducerea consumurilor energetice și de materii prime, la valorificarea eu randamente superioare a resurselor materiale, la creșterea eficienței economice a intregii activități.O atenție mai mare s-a acordat, în activitatea de cercetare științifica și tehnologică, bunei organizări a producției și a muncii, mecanizării și automatizării producției, asigurin- dt)-se astfel ca peste 50 la sută din creșterea productivității munții în actualul 'cincinal să se obțină ca urmare a introducerii progresului tehnic,în agricultură, cercetarea a realizat noi soiuri de semințe și material săditor. ameliorarea raselor de animale. noi tehnologii, care au contribuit lâ creșterea producției agricole. O serie de rezultate importante au fost obținute, de asemenea, și in celelalte domenii ale activității de cercetare. 'Jn același timp, s-a dezvoltat continuu și activitatea de cercetare m matematică, fizică, chimie, medicină, biologie, stiiriioie egonomice și social» politice, tn toate domeniile, udată cu preocuparea pentru soluționarea problemelor actuale ale dezvoltării eeo- nomiee-sociale, s-a acordat o atenție sporita cercetării fundamentale, de perspectivă.tp vederea realizării jn bune condiții a sarcinilor ip domeniul cei- cetârii au fost adoptate noi măsuri peal.ru mai buna organizare a cercetării, a fost lărgită și modernizată baza materiala, a crescut numărul de cercetători la peste 200 000. l'ațâ de 45 00(1 in 19B5 si numai 5 000 in 1838.■ în același timp s-g asigurat o mai buna eqniuprgre intre cercetare. m- vățâmint și producție.Toate acestei) ne dap temeiul să spunem că cerpetareâ științifică și tehnologică este puternic prezentă m tot Cppa ce S-a înfăptuit ip acești ani, in întreaga dezvoltare ppoppmipo-so- eialâ a tării, in ridicarea bunăstării materiale Șj spirituale a iptregii noastre națiuni.Cil toate realizările însemnate obținute, nu puțpm să nu menționăm că pje nu sini la înălțimea așteptărilor și a posibilităților de care dis- pțțnam. tn diferite sectoare ale cercetării swt inpă serioase răpuneri ip

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EMANUEL BABICI
delegat al organizației municipale de partid BucureștiMagistrata abatiză cuprinsă m li:....... , tul prezentat Congresului de.tovarășul Nicoiae Ceaușeșcu asupra realizărilor dobindite in ultimii ani de poporul nostru condus .eu înțelepciune și cutezanță revoluționară. suciesfie repurtate de oamenii muncii m aplicarea fermă și neabătută in viată a polițieii partidului, dezvoltarea industriei, agriculturii, științei. invgfamintului și culturii, creșterea pe această Rază a nivelului ' Re trai material Și spiritual al masrjor ne produc îndreptățite sentimente de mindrte și satisfacție.Documentele supuse dezbaterii -Șl aprobării Congresului, elaborate și fundamentate eu contribuția esențială și sub permanenta indrumare a tovarășului Nicoiae Ceaușeșcu. constituie un îiisuflețitor program de muncă și luptă pentru prosperitatea patriei și. totodată, O contribuție de inestimabilă, valoare teoretică și practică la tezaurul comun al socialismului științific, un exemplu de aDlicnre originală a principiilor socialismului științific la condițiile concrete ațe RomânfehColectivul întreprinderii de mașini grele București raportează Congresului că. pe 4 ani ai actualului cincinal. planul la producția industrială a fo4t îndeplinit încă din luna octombrie. Acest deyans ne va permite să realizăm o producție suplimentară de 2 miliarde lei pină la șfirșitui cincinalului. 

urmă. Nu s-a acordat suficientă atenție introducerii intr-un timp cit mai scurt in producția a rezultatelor cercetărilor și noilor tehnologii- iar de multe ori problemele de eficiența economică au fost neglijate. Marile sarcini ce stau in etapa următoare in fața cercetării necesită lichidarea rapidă a lipsurilor și îmbunătățirea hotărilă a intregii activități.Raportul prezentat Congresului, Directivele și Programele-directivă stabilesc obiective mărețe privind dezvoltarea in ritm inalt a economiei naționale, trecerea la o nouă calitate în toate domeniile de activitate- în toate aceste documente se acordă o atenție deosebită cercetării, ca factor determinant al făuririi socialismului și comunismului, ștabilindu-se că Re- . cental viitor trebuie să devină deceniul afirmării .științei, al urței noi revoluții tehnico-științlfice in România. Aceasta deschide minunate perspective pentru știința și tehnica românească, asigură afirmarea plenară a gindirii și capacității creatoare a tuturor celor care lucrează în acest domeniu. Tot ceea ce se va înfăptui in următorul cincinal — in industrie, agricultură, ip celelalte sectoare ale economiei naționale, . in întreaga viață socială — trebuie să se bazeze pe cele mai noi cuceriri științifice și tehnologice, ale cunoașterii umane în general.în centrul activității de cercetare științifică și tehnologică trebuie să stea dezvoltarea puternică a bazei de materii prim® și energetice, a agriculturii — domenii hotăritoare pentru desfășurarea cu suoces a construcției socialiste și comuniste. Este necesar să se intensifice activitatea de cercetare geologică pentru studierea aprofundată a subsolului., inclusiv « platformei continentale a Mării Negre, pentru descoperirea de noi zăcăminte și substanțe minerale utile, acordîndu-se o atenție deosebită introducerii lor în circuitul economic.în domeniul energetic, cercetarea vp pupe pe primul plan perfecționarea termocentralelor pe cărbune și șisturi, precum și dezvoltarea sistemului de hidrocentrale în vederea valorificării întregului potențial hidroenergetic. Totodată, trebuie să se intensifice preocuparea pentru descoperirea si valorificarea noilor surse de energie — gpotermice, solare, a vințuluj, bipmaspi — pentru elaborarea de noi tehnologii în vederea conservării și recuperării energiei, a creșterii randamentelor energetice.Cercetarea chimică va acorda o a- tenție deosebită realizării de noi materiale sintetice cu proprietăți superioare și eu un consum redus de energie. Pe baza dezvoltării petrochimiei se va asigura valorificarea superioară a materiilor prime. în a- cplflsi timp se va pune un mai mare accent pe chimia anorganică in scopul valorificării superioare a diferitelor substanțe utile.De asemenea, cercetarea tehnica și tehnologică din construcția de mașini va trebui să asigure realizarea de noi mașini și utilaje cu caracteristici superioare, noi motoare de mare randament, cu un consum redus de carburanți.O atenție deosebită va trebui acordată problemelor mecanizării, automatizării, dezvoltării electronicii , și microelectronicii - domenii de importantă hotăritoare pentru progresul viitor. ,Sarcini importanțe revin, de asemenea, cercetării in domeniul materialelor de construcții, ■ industriei usoai-e. alimentare, precum sj in toate celpfalțe sectoare economice.în domeniul agriculturii, cercetarea știipllfică, bazinflp-se pe cuceririle nwdprne ale biologiei și geneticii, trebuie să asigure obțiperea dp noi soipri d<? plante cu pepiQgpp scurte de vegetație, rezistente la ger și w secetă, crearea dp noi rase de animate de înalță productivitate îp ypderea asigurării depline a agriculturii eu tot ee este necesar pentru creșterea in ritm înalt, a producției agricole.în aceiași timp, ip conformitate cu prpvedertle P'rogramijlui-directivă. trebuie să se acorde o mai mare gtep'tie pereetărți in domeniul matematicii, fizicii, chimiei, biologiei," științelor medicale, precum Ș> al studierii naturii și mediului înconjurător,în întreaga activitate de cercetare, odată cu preocuparea pentru dezvoltarea științelor aplicative, in vedereg soluționării problemelor actuale, va trebui să se acorde permanent o atenție ’deosebită cercetărilor fundamentale pentru a asigura astfel o largă perspectivă întregii activități, în general este necesar să psigurâm devansarea cercetării cp ee) pyțfo 2—3 ani, pentru a asigura astfel realizarea intregii dezvoltări pe haz,a celor mai avansate cuceriri ale științei si tehnologiei proprii. Totodată, trebuie'să Ufăm toate măsurile pentru scurtarea cieiului țpBrfpt.are, proiectare și producție și pentru creșterea eficienței economice a cercetării și tehnologiei.în același timp, cercetarea romă- neaspă trebuie șă participe activ la

Aotlonind hotărjt — a spus in continuare vorbitorul — in spjritpl indicațiilor date de dijmiteavoasțră. mult stimate tovarășe Nipolae Ceauș.escu. am modernizat tehnologii U de lăbricpție la tprbinele de 33(1' MW. la execuția pieselor turnate mai mari de 100 l, utiljzmd- aipesțepuri cu rei'raclaritate ridicată, am asimilat p largă gamă de scute de marc productiyitate pentru ma- șipi-unelle de performanță, am redps consumul de ețiergie electrică pe tppa 4e «tei, economisind 3Q WO KV.'h/an.Aceste realizări nu ascund insă și Unele mari deiipiențc: în activitatea noastră de producție. Nu ne putem declara mulțumiți .știind că in acest gp nu am îndeplinit planiii fizic la utilajele tehnologice, nu am reușit să asigurăm și să stabilizăm Întreaga forță de muncă necesară. Ayem restanțe și lg realizarea planului tehpic. Apreciem aceste neajunsuri ca rezultat al unei activități politico- organizatorice și educative care nu s-a .desfășurat întotdeauna, la togte locurile dc muncă, la înalta frecventă a răspunderii ce ni s-a încredințat.Referindu-se la obiectivele fundamentale cuprinse in programele- directivă aflate la ordinea de zi a Congresului și care au in vedere dezvoltarea in corjtinuare a rgmwi- lpr hidustriale de virf și asigurarea în viitorul deceniu a independenței

partid Argeșcuimaștorea Cosmosului, a mărilor și oceanelor, ja studierea iagiior mițprli, ale mișcării și transformării materiei, ale interdependenței între naturii, viața și societate.Sgrcini importante revin științelor economice și șocial-pplitice, care trebuie sa aprofundeze legile objective ale dezvoltării sociale, să elaboreze cele mai eficiente căi de utilizare conștientă a acestora, corespunzător condițiilor concrete ale României, in vederea accelerării mersului înainte ai patriei pe drumul socialismului si cpmunismuiui.La baza întregii «ctivităti de cercetare trebuie să stea permanent concepția revoluționară materialist-dia- lectică șl istorică despre lume și societate.Trebuie să facem totul pentru lăr- gft-ea orizontului de cunoaștere, pentru însușirea temeinică a legilor' naturii, spre a putea asigura astfel dirijarea cpnștientă a transformării materiei și lumii îțwntorătPăre, a societății, in folosul bunăstării și fericirii omului,înfăptuirea hotărîrilor Congresului al xn-lea, a Programylui-directiva de cercetare impune îmbunătățirea continuă p organizării Și activității Consiliului Național pentru Știință Și Tehnologie, a conducerilor institutelor, creșterea răspunderii comuniștilor, a tuturor lucrătorilor din cercetare și ridicarea copțipuă a rolului științei în înfăptuirea neabătută a Programului partidului.Sa impune perfecționarea continuă a cooperării intre diferite institute, a cercetării interdiseiplinare, realizarea unei conlucrări tot mai strinse între invătămint, cercetare și producție, unirea iptregulpi potențial uman și folosirea in comun a puternicei baze materiale de pe platformele cercetării'. invățămîntului și industriei, in vederea soluționării mai rapide și eficiente a problemelor de mare răspundere puse în fața științei si dezvoltării tehnologice, pentru accelerarea progresului tehnic și economi- co-social.Totodată, este necesar să acordam o atenție mai nțare ridicării nivemiui de pregătire profesională, țphnico- științifică a cercetătorilor și proi.ec- tanților, a celor care lucrează ip acest sector, asigurindu-se generalizarea practicii reciclării lor ip raport cu noile cerințe ale științei și tehnicii moderne.Se poate afirma că dispunem de o puternică bază materială șl un numeros corp de cercetători de • înălță calificare, în stare să rezolve cele mai complexe probleme ale dezvoltării științei și tehnicii moderne. Trpbuie să facem totul pentru a răspunde cu cinste încrederii pe care partidul, întregul popor o gu iiț oamenii muncii dip acest dpmpnip, pentru » așigura afirmarea cu putere a revoluției teh- nico-știintiîice în Românig.Este necesar, în același timp, să întărim colaborarea și cooperarea cu institutele și unitățile de cercetare din țările socigliste, din Write in cprs de dezvoltare, dip țările capitaliste dezvoltate’ Și (!>n alte țări aie lumii, in scopul soluționării in comun a unor probleme științifice și tehnice importante, de Interes reciproc- Trebuie să fp.com astfel înciț conlucrarea pe tărimul științei și tehnicii să contribuie atît la progresul • fiecărei națiuni, cit Și la cauza generală a politicii de destindere, colaborare și pace.De la tribuna înaltului forum al comuniștilor, doresc să exprim ho- târirea oamenilor de știință, a tuturor celor care lucrează in aceste importante domenii de a-și aduce și in viitor Întreaga lor contribuție la înfăptuirea politicii interne, de dezvoltare armonioasă, in ritm înalt a economiei naționale și' ridicarea tării pe noi culmi de civilizație. De asemenea, oamenii de știință șe angajează să sprijine neabătut, in modul cei mai activ, politica externă a partidului, de înfăptuire a securității europene, de dezarmare și, in primul rind, de dezarmare nucleară, de lichidare a subdezvoltării și instaurare ș noii ordini economice internaționale, pentru ca minunatele realizări ale științei și tehnicii contemporane să slujească progresului, bunăstării și independenței popoarelor. păcii, intregii omeniri.în numele Consiliului Național pentru știință și Tehnologie, al tuturor lucrătorilor din clomoniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. doresc să exprim deplina noastră adeziune și aprobare față de concluziile, orientările și sarcinile cuprinse în Raportul prezentat de secretarul general, față de ureyețle- rile Directivelor și ale celorlalte documente. să dau gips hotânrii unanime a oamenilor ,dp știință de g acționa cu toată energia pentru realizarea lor in viață, de a face iotul pentru creșterea rolului și contribuției știipței românești Ip înilțlățfăp .patriej noastre și ridicarea punâșta- rii materiale și spirituale a întregului nostru popor, la făurirea societății socialiste mulțllatel'âJ <tezvol- tate și inaintarea României spre comunism.

energetice a țării, vorbitorul a subliniat că întreprinderii îi revin sarcini deosebite, atît 'in privințp realizării unor utilaje tehnologice de mare complexitate pentru metalurgie și chimie, cit și a producției de echipamente energetice de mare putere, a utilajului .energetic nuclear. întregul spor al producției naționale dc oțel prevăzut pentru cincinalul viitor. adică aproximativ 10 milioane tone, se obține fie către industria metalurgică a tării in cuptoare eiec.- trice și epnyertizoare executate ife întreprinderea de mașini grele București. Doresc să răspund propunerii făcute de tovarășul director Veliupov. Așa cum construe! ip de mașini p venit întotdeauna în intimpiniirea industriei metalurgice cu uțilgjeîe necesare pentru creșterea sporului de oipi. mă refer, la celp trei linii de turnare coptipiiâ, ne angajăm cp ip cadrul colectivului întreprinderii de mașini grele să realizăm utilajele solicitate in cel mai scurt timp posibil. începînd dto 1980 vem livra industriei chimire primele coloane pentru apa grea. p.e aserpenea, întreprinderii noastre îi revine răspunderea executării a 60 la sută din viitoarea centrală atomoelactrică-Procesul de pțirfecționare » întregii economii, care im.bină armonios factorii cantitativi și cei calițațlvi, impune mai temeinic necesitatea obținerii de oțeluri inalt aliate și do mare puritate pentru piesele forjate 

ce depășesc gabarite de 300 t. Pentru aceasta, avem in vedere aplicarea integrală a programului de înnoire tehnologică, de introducere mai rapidă a unor tehnologii de mare eficiență economică, a mecanizării și automatizării operațiilor de execuție -și de control pi calității pieselor care implică un grad de măre fiireto in prelucrare,Pornind de lp faptul Că intimpi- năpr unele greutăți in ceea re PFi" Aiște pregătirea in bune condiții a fabricației, stabilirea regimurilor optime de lucru pentru utilaje de înaltă tehnicitate <jin dptare, propun ca raportul numeric astăzi m favoarea seetoiiielor de proiectare din institute să fie schimbat, urmind cp pe viitor centrul de greutate să fie Pte- sat spre compartimentele de concepție tehnologică din institute,îp ceea ce privește asigurarea ritmică a bazei materiale, condiție esențială pentru desfășurarea upej activități eficiente, considerăm că se
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE CUȚITEI

delegat al organizației județene deSint încă sub impresia striuueitului Raport pe care l.-p prezentat in fața Congresului tovarășul Nicoiae Ceau.șescu, secretarul general ai partidului i împreună cp dumneavoastră, împreună cu întregul npstru popor, consider că acest magistral document sintetizează mișunat drumul pe care 1-gm parcurs ‘ in ultimii •ni și, in același timp, trasează "cu o mgre claritate căile dezvoltării viitoare a României.Comitetul jiidețean de partid, organele ș| organizațiile de partid au situat în centrul muncii politico-orga- nizatorice realizarea sarcinilor de plan in P.rofjl teritorial, ytit in industrie c|t și in. agrieiiltără, creșterea eficienței economice ip toate unitățile, în spiritul prevederilor noului mecanism ecopomico-financiar,Bilanțul cu care județul Brașov se prezintă in acest Congres demonstrează caracterul reaiișt, aleâtuii'ea științifică a planului de dezvoltare economieo-șocială în profil teritorial. Ritmul mediu anual de creștere a producției industriale în județul nostru este.de 10,5 la sută, iar producția globală industrială pe locuitor este de peste 9,3 000 lei. în agricultură, producția globală medie realizată în cei 4 ani. din acest eincinal este cu 36,0 la sută mai mare față de cincinalul anterior.Vorbitorul a șubliniaț puternica dezvoltară economică, care a fost însoțită de o viața socială tot mai dinamică. în trei ani și 10 tuni din acest cincinal au fosț construite peste 000 apartomente, .ceea ce îpșpgm- Hă cu o mie mai multe decit întregul fond de locuințe consti’uite ip cincinalul precedent S-au dat in fold- sință un modern spital, 5 policlinici orășpneșți și up număr important de centre de cultură. în numeroase lo- Ciljițăți, ipțre care sp gfjă și viitoarele centre urbape, s-au efectuat lucrări de aducțiupe a apei, de canalizare și modernizări de căi rutiere.Tpate rezuitatote obținute pină în prezent ip viața ecopomico-spcipli) a județului reflectă desigur și modul in egre au acționat consiliile
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANGELO MICULESCU

delegat alPurtind pecetea gindirii revoluționare, profund patriotice a tovarășului Nicoiae Ceaușeșcu, secretarul general al partidului, exprimînd m mod strălucit consecvența și capacitatea sa de a aplica în mod creator principiile socialismului știipțifie la condițiile concrete din țara noastră, doeumeptele-program supuse dezbaterii și adoptării Congresului al' Xîl-iea ai partidului se constituie intr-un far călăuzitor al întregii noastre activități viitoare, exercită o uriașă forță de mobilizare in rîndul maselor, chemate să asigure trecerea societății româpești țntr-o etapă calitativ superioară a dezvoltării sala, înaintarea tot mai fermă a patriei pe calea luminoasă a progresului, bunăstării și civilizației socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura .și industria alimentară își exprimă profunda lor recunoștința și dau o înalță apreciere contribuției hotăritoșre aduse de tovarășul Nicoiae Ceaușeșcu la elaborare;:, documentelor Copgresuipi, ia fundamentarea și int'ăptuirea intregii politici interne și externe a partidului și statului nostru. Ei vă gduc. totodată, mult stimpte tovarășe se.crețar general, cele mai calde mulțumiri pentru contribuția dumneavoastră la definirea roiului și locului agriculturii in economia țării noastre, Ia orientarea clară a eforturilor, in fiecare etapă de dezvoltare a acestei ramuri de bază', la stabilirea Obiectivelor, căilor și măsurilor d(I Prgâflte.are, la do- țgrea tehnipp-mâțerlidă, in. scopul modernizării agriculturii, ridicării ei la nivelpl celei djn țările avansate.Vă rog șâ-mi permiteți ca, dind glas sentimentelor tuturor oamenilor mpneii djp agricultură șj ipdugțria alimentară. s;i ■ mp gjȘțjir întregii tăr; și să susțin cu toplă convingerea și iptregga căldură a inimii iiropu- n.erep ca tovarășul Nicoiae Ceapșescp să fie rep)eș de Cppgres in 'inpifa fupciie de secrefar general ai Iterti- dulpi Comunist Român.Ir) continuare. \’orbițorul a spus : în amplpl și insufjețitpruî bilapț cu eaj’e comuniștii, intregul nostru popor ss prezintă la cel de-al Xll-lea Congres al partidului se regăsesc și succesele oamenilor munc-ij din agricultură. în perioada J976--1979, pj-o- ducliite anțiale au fost mai mai-i ț'șțâ de realizările din cinejn.glul anterjor c’u 4,4 mjlipape tope POrOftfe CM milioane tone legume Ș> fructe, cp pește 580 mii tone fructe și struguri. Compmgtiy cu 1975, ip geest ap sp va obține UP spor ele producție de 3J la sută la cai'np, 28 la șuță la ippie și oun și 24 la sută Ja Jină. Aceste realizări șipt rpdul sprijinului multilateral si .susțlnuf acordpt agrieplturii de partidul și statul imstrii. șl muncii desfășm-ate de țărănime, de moca- ipzatori. de ceijalți oameni ai muncii din pnitătile agricole.Măsurile a.doptate in ultimji ani m domeniul pdrîecțippării ' prgpnizării
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI LINA CIOBANU 

delegată a organizației județene de partid Botoșaniîp nțjmele oamenilor mupeii din indpsțri.a ușoară, vă rog să-mi permiteți ’ transmit Cdpgresplui,personal dumneavoastră. tovarășe Nicqlae Ceaușeșcu — marele tribun șl neamului căldura inimilor, re.» 

impun măsuri de perfecționare prin folosirea mai accăntuptă a tehnicii de cajcuj. Astfel, propun ca listele centralizatoare de materiale, codificate unitar, să fie înaintate trimestrial Ministerului Aprovizionării de către toate institutele de proiectare dirț țară, pe produse și obiective. Prelucrarea și. centralizarea acestor date pe calculator ar conduce Ia cunoașterea din timp și in perspectivă a structurii necesarului pentru întreaga economie, puțîndu-se stabili astfel <-orelatii de perspectivă intre capacitățile diverselor sectoare de naivitate.Vom milita neabătut, I așa cum. dumneavoastră, tovarășe secretar general, ațj indicat la Conferința organizației municipale de partid București, peptrp aplicarea întocmai a noului mecttois'm economico-finan- ciar. a principiilor autogestjunii și apțocqnducerii muncitorești. Cu ațjt mai mult cu cit noi am avut înălță -cinste de. ,a fi bepeficiat direct de 

populaț-e. Trebuia însă să recunoaștem că ele nu ne satisfac pe deplin, deoarece avem încă multe neajunsuri, care se reflectă in nerea- ljzaraa sarcinilor de plan de către unele unități, în rămineri în urmă la unele produse industriale de mare importanță economică, in unele abateri de la tehnologia de fabricație și de ig protecția muncii, în nereali- zarea unor sarcini de plan la producția agricolă. .Referindu-se la perspectivele județului, vorbitorul a arătat ea pianul de dezvoltare în profil teritorial pe cincinalul viitor prevede sarcini mari și complexe. Producția globală totală va ajunge în anul Wfiâ la 169 000 lei. pe locuitor. Prin creșterea producției industriale intr-un ritm mediu anual de 7,3 la sută, întregul spor de producție urmează să fie realizat pe seama creșterii productivității muncii, Producția .agricolă va crește in- tr-un ritm mediu anual de 10,2 la sută, asigurîrtdu-se cerințele populației și necesarul de mpterii prime al industriei, atit în sectorul producției vegetale, cit și în zootehnie. Vom pune un accent deosebit pe dezvoltarea legumicultorii și a sectorului zootehnic.Vorbitorul a scos în evidență faptul că în raportul prezentat de tovarășul Nicoiae Cepușeșcu. precum și in Directivele Congresului, una din sarcinile importante puse in fața în-, tregului popor este valorificarea superioară a tuturor resurselor materiale și umane ale' națiunii noastre. Comitetul județean de pgrtjd va acționa cu deplină responsabilitate pentru creșterea gradului de prelucrare a materiilor prime, 0 valorii obliniite dip prelucrarea achstoru, pentru gospodărirea judicioasă a potențialului epergetic, reducerea consumului de metal, combustibili, energie, creșterea competitivității produselor livrate la export- Ng angajăm, de asemenea, sg organizăm mai bine aprovizionarea teJini.cq-mateFială a întreprinderilor, să iplăripi disciplina de plan, astfel Îpcit sa recuperăm ra- minerile in urmă la producția fizică
organizației județene de și condțwni agriculturii »- intre care aș sublinia instițulionalizarea Congresului țărănimii, ai tuturor oamenilor muncii din agricultură, organizarea .Consiliului -National al Agri- culfurii și crearea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste — au asigurat un cadru nou, superior de deițvojțure u areșțm im- portante raropri a economipi naționale, menit șa determine sporirea contribuției șale la dezvoltarea economică. socială și politică a patriei noastre socialiste.Raportind Congresului realizările obținute, avem datoria să prătâm, în spirit critic și.autocritic, că O serie de indicatori de plan ml s-au îndeplinit. rezultatele de producție și economice <jp ansamblu fiind incp mult sub potențialul real al agriculturii. al bazei tehnico-materiale asigurate. Așa cum ș-p subliniat m raportul prezentei 4e tovarășul Nicoiae Ceaușeșcu, principalele cauze ale rezultatelor sul? posibilități le-ap constituit deficiențele manifestate in activitatea organelor agricole — iii- eepind de la conducerea ministerului și pină la conducerea unităților agricole. Nu am rep.șit, in toate unită- țjie. șă instaurăm o disciplină ferma in utilizarea bazei materiale, in aplicarea tehnologiilor, in organizarea pi'Oducției și t'oiosirea torței de muneâ.Prevederile proiectului Directivelor Congresului al Xll-lea al partidului cil privire la dezvoțțgffg economjco- socială a României in cincinalul 1981—1985 și orientările de perspectivă pină m anpi 1900 situează accelerarea procesului de dezvoltare intensivă și de modernizare a agriculturii intre cele mai importante priorități ale noului plan cincinal. Sarcinile «de sporire â producției agricole și alimentare, stabilite de documentele Congresului, sint fundamentate pe o bază tehnlco-materială cores- punzătoare și au asigurat .cadrul organizatoric necesar realizării lor ip ce)e mgi bunp condiții. Pregramui- directivă rlp (tezVOlfere econr.\mic<)- sociplă g Romăpiei în profil teritorial ne orientează și ne cere să acționăm pentru repartizarea rațională, echilibrată a .capacitățiior.. de producție țe illlreg teritoi'Wl tării, permite valo- i'ificârea economică superioară g materiilor prjme agricole existente î.n toate județele și in fiecare consiliu agroindustrial.fn centrul activității noastre, ca o măsură de importanță hotăritoare pentru îndeplinirea șarcipiloi' 4t! plan în agricultură, vom PUne preocuparea pentru mșoanjzarca completă a lucrărilor agricole, acțiune peptru eyre, la recenta indicație a tovarășului Nicolge Ceaușeșcu. agricultura va beneficia de un volum de investiții de cifea 15 miliarde lei peste prevederi]» din proiectul de Directive.Vom acțiopa cu toată hotm-ij-eg pentru sporirea șpprafetei arabile, 

cunoștința și neclintita lor încredere în Particjul Comunist Român, în conduc,ățpfpl său lupit.Gipdurile noastre se îndreaptă spre partid, spre înțeleptul nostru conducător, cărora le datorăm totul, acel

— -------------- î----------------—-—»——■— -------------»-------------/indicațiile dumneavoastră referitoare la modul in care trebpie înțeles, elaborat Și aplicat noul mecapism.Apa jpandptul. a spus in încheiere vorbitorul, să exprim, in numele comuniștilor de la întreprinderea de mașini grete București, al .tuțpror oamenilor muncii egre fac,, parte din acest harnic colectiv al constructorilor de mașini, totala noastră adeziune fată dc prevederile documentelor programatice ce vor fi adoptate de Congres. îmi fac o datorie ele onoare dill a exprima nețărmurita bucurie și adeziunea totală a comuniștilor din organizația pe care o reprezint lg voința intregii noastre națiuni, ca în funcția de secretar general el partidului să fie reales tovarășul Nicoiae Ceaușeșcu, personalitate strălucită a partidului, patriot și internaționalist înflăcărat, remarcabil conducător in jurul căruia sint polarizate cele mai fierbinți năzuințe ale poporului român.
partid Brașov• din unele întreprinderi și să ne onorăm toate contractele eeonmniee.Pentru folosirea deplină a forței de muncă disponibile, în special în zonele mai puțin industrializate, vom dezvolta cu prioritate iirdustria mică, ăi cărei ritm anual de creștere va fi în cincinalul următor de 15,? la sută, precum și prestările de servicii /pentru populație,în continuare, vorbitorul a subliniat : Dezvoltarea in ritmuri înalte a industriei ne obligă să ne îndreptăm cu prioritate preocupările și spre indicatorii care condiționează ridicarea , calității vieții, in consens cu Progra- mul-directjvă de creștere a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Vom acționa astfel ca in viitorul cincinal să fie depășit planul de apartamente. rezol vinci ip gceșt fel, în linij genergle. problenla locuințelor și asigurind. totodată, dotările social-culturaie și edilitare impuse de procesul de urbanizare, avind ip vedere că populația urbană Va deține o pondere de peste 76 la sută in județul nostru.Organizația județeană de partid, . consiliile . populare vor intensifica de asgmepea acțiunile de mobilizare a maselor, de. perfecționare a activității tuturor organismelor colective de conducere, în acest context, aprecjem ca deosebit de valoroase propunerile tovarășului Nicoiae Ceaușeșcu cu privire la constituirea organizațiilor proprii gje Frontului Unității SociaRste — egre vor îi veritabile rjpclpe Re polarizare a inițiativelor și energiilor creatoare ah' tuturor cetățenilor.Vă rog să-mi permiteți să dau expresie mandatului încredințat de comuniști, Re toți oamenii muncii din .jpRețul Brașov — romani, maghiari, germani — de deplină adeziune la PfOPUnprea ca dumneavoastră, muJț stimate și iubite tovarășe Njpolae Ceaușeșcu, sa fiți reales in funcția de secretar general al partidului — chezășia sigură a înfăptuirii mărețului program de edificare a societății s.Qcialisțe și comuniste pe pămin- tpi patriei noastre-
partid Ilfovcreșterea poiențiaiului productiv al pămintului. folosirea fiecărei suprafețe de teren, exploatarea .corespunzătoare a tuturor Înecărilor de îmbunătățiri funciare. îndeosebi a irj- gațiilQr.Prin utilizarea cit mai rațională a bazei tehnieo-materiaie, perfecționarea și aplicarea tehnologiilor intensive. d.e mare productivitate, prin Organizarea in mod corespunzător a prodpcRpi și a muncii in toate unitățile, vom asigura creșterea producțiilor de cereale, obiectiv de pază al producției agricole, de. plante tehnice. îndeosebi de sfeclă de zahăr, a culturilor uleioase și a producției de fibre natiirgie.tp 'hortipplțură vom pune accent pe diversificarea și eșalonarea producției de legume, pentru a spori ponderea acestora, îndeosebi in stare proaspătă, în alimentația populației. Vom asigura reali-aroa la tijnp a programului f)e ipfiintme a noi plantații intensive de vii și pomi și de modernjzarp a celor 'existente, astfel ca acestea să intre m producție la finele cincinalului.Vom «instrui ip continuare capacități de producție zootehnică >'■>- 
dusț.ițplp. vom moderniza fermele vechi și vom lua măsuri pentru asigurarea întregului necesar Re furaje, prin oyașterea pioduciiilpr medii la hectar, pxtin.deiea vuiturilor Rubin in sistem îi'igat. valorificarea in întregime a resurselor secundare, ameliorarea și ptiRzareg ,deplină a suprafețelor de pășuni și fjnete naturale. Pe această bază, concomitent cu creșterea șeptelului la niyelurjle stabilite rt ameliorarea raselor de animale, vom asigura sporirea producției animaliere Și ridicarea epo- nomicițățji acesteia.în înfăptuirea trecerii dp ia im- Ijortantele ncpmulârj caiRitptive Jg O nouă calicie, pe Razăm pe o «>>)- trihutie șuRstanțială â parcelării Științifice. pare vă participa sușjiput la perfecționarea conjinpă a tehnologiilor de irroducțip și vp asigpra — răspunzind .de comportarea în producție — intregul necesar de .semințe'. material săritor si material seminal. cu valoare biologică ridicată, corespunzătoare rerinibior dr sporire rapidă i’ PfoifectiSi .agripfRe.în închpjere. yorRitorul a spus : In aceșlp momente .de mplță .«ernnifiPst- ție și responsabilitate pentru întregul partid și popor, permiteți-mi ca. inipreimă cu toți oamenii muncii din agricultură si industria alimentară, să-mi exprim, incă <> ifetg, cu încredere nemărginit», iffierii/'.ieg dpplipă la top te documentele Cpngresulvi și ș.ă mă angajez solerpn. in fața Congresului. a conducerii pmtidului. a dupmeayoijștră. mult stimate si iubite tovarășe secretar general, că nu voi precupeți nici un efort și ypj partipipa cu dăruire totală la rpali- zarp.l sarcinilor stabilite agriculturii și industriei alimentare.

,,tot“ cși-e ins.eamnă mupcă, viață, cinste, demnitate, prezent și viitor.Sentimente alese de recunoștință, prețuire și dragoste dorim să exprimăm și eminentei personalități politice și științifice, tovarășei Elena 

Ceaușeșcu, care, neprecupețind eforturile — eu spirit de abnegație și dăruire, cu perseverentă Și spirit de pătrundere a adevărurilor știintei — se afirmă printr-o prezență activă de zi cu zi în viața politică, științifică și socială in tară și peste hotare.Doresc, totodată, să-mi exprim acordul cu Raportul prezentat de tovarășul secretar generai, cu Directivele și celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului* partidului. Toate aceste documentepoartă amprenta contribuției creg»toare a eminentei personalități care întruchipează tot ee are mai bun si mai desăvârșit poporul român, min- dria națiunii noastre — tovarășul Nipolae Ceaușeșcu. Sint documente ce corespund pe dejiiin intereselor fundamentale ale țării, cauzei păcii și socialismului.După ce a subliniat că p.amenjj muncii din industria ușoară au beneficiat in permanență de îndrumarea și sprijinul pondurerii superioare u partidului, vorbitoarea a raportat Congresului că lucrătorii din industria ușoară și-au îndeplinit pianul cincinal pe primii 4 ani cu. Rouă luni mai devreme, creindu-se astfel garanția realizării și depășiri’ pre- . vederilor întregului cincinal cu pește 29 miliarde lei. mai mult cu aproape 5 miliarde lei decit angajamentul asumat la Copferiijța Națională a partidului.Aceste valori au la bază importante cantități de produse fizice realizate in condiții de eficiență sporită, intr-p structura diversificată și calitativ îmbunătățită, asigurindu-se, totodată, disponibilități pentru realizarea unui export pare, în actualul cincinal, va fi d,e două ori mai mare decit în cel precedent.Introducerea noului mecanism eco- nomico-financiar ne-a determinat să punem pe primul plan realizarea unei noj calități in întreaga activitate, preocupări și eforturi ce au condus la importante economii peste pian, la cheltuielile materiale și, respectiv. depășirea producției pete in anul 1'979.Succesele obținute r.eprpzință răspunsul dat de cei peste 580 de mii de oameni ai muncii din industria ușoară grijii permanente acordate de conducerea partidului, personal de tovarășul secrețar general Nicoiae Ceaușeșcu, pentru satisfacerea . in mai mare măsură a populației cu bunuri de consum.Arătind sintetic principalele realizări; api insă datoria să raportez Congresului că in activitatea noastră, a Consiliului ministerului' și centralelor se piai fac simțite unele lipsuri și neajunsuri in ceea ee privește munca de indrumare și sprijin corpiret al jnțreprinderiJor. Nu intotdeapna eforturile ipieclivelor <Je muncă au fost îndreptate spre laturi]*! pplitațive ale gcUvRAiiț. șpre ' ridicarea gradului <i<" valorificare a materiilor pripie, materialelor, energiei. combustibilului, intărire.a ordinii și disciplinei in muncă, perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor, folosirea ipteiișivă p mașinilor și utilajelor, .valorificarea superioară a proRușeldr ia exporj, recuperarea restanțelor și punerea jp funcțiune la termenele planificate a ohieclive- lor, Bentru iipaturarea tutpror acestor iieajunșuri am stabilit,- odată cp adunările generale ale oamenilor muncii, ipăsui'i deosebit de grabnice și ferme.în continuare, vorbitoarea a relevat ca. așa cjim s-a pretat și jn Raport, Directivele celui cfe-al XII- lea Congres al partidului prevăd pentru industria ușoară, la toți indicatorii. in special Ia cei de efi- .ciență. creșteri însemnate, in strinsă 'legătură cu cerințele actuale șj de perspectivă pentru ridicarea continuă a niveluipi de trai ofiectiv central al, politicii partidului și statului nostru. Producția Ministerului Industriei Ușoare urmează să crească in viitorul cincinal cu un ritm meaiu anual de 8 la sută. îp 1985 producția industrială din anul 1959 se va realiza în numai B zile, în- registrind o creștere da 30 de ori.Analizele efectuate la Nepiun în vara aceasta, orientările și indicațiile primite din partea conducerii superioare ne-au permis șg tupRa» mențăm pcește sgreihi si să elabo- răm progremo qwipWe» « căror apljcare, ip.cepind cp acest an, creează condițiile pentru realizarea prevederilor noului eincinal.Referindu-se la sarcina valorificării superioare a materthw textile. vorbitoarea a precizat c.ă s-au identificat SPWlJi pentru asigurarea încadrării in c<nisuinurjle prevăzute și peptru obținerea unei economii suplimentare de peste 48 0<N tone in perioada 1980—1985. S-au sta- . biRt. in apelași timp, măsuri care să permită creșterea pojirferii materialelor recuperabile și rețoloșihile, acestea urrpind să reprezinte 48,7 la sută din totalul consumului intern. Aceste măsuri, precum și asigurarea <Jc noi reSHfSR înțerpc ppfțR.iJ: reducerea importului, astfel mpit ip anul 19(15 peste 70 te sulă Rin ifeceșarpl de materii prime textile va fi acoperit pin țapă.Acțiuni similare au fost întreprinse și pentru pielărie-incălțămipte, sticlă și repaipipă lina, artirele de uz caspic și gospodăresc.Căile Re rpaRzare a valorificării superioare a resurselor de care di - punem constituie obiectivele de Rază 'cuprinse in programul de cercetare științifică, .dezvoltare tehnologică și introducere a' progresului tehnic. Tehnologiile ce s.e vor elabora vpi' asigura prelucrarea superioară a noi- Ipr tipjirl de materii prime. îmbunătățirea substanțială a calității produselor. diversificarea gumei sortimentale. produse cu grad ridjciil d-e prelucrare și finisare. Pentru .promovarea ÎP hiaf mare măspra a creației originale și creșterea' gradului Re aRaptare a producției la eerinlqle pieței — așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general — vom asiâura p integrare organică intre activitatea Re cercetare. 'creație și prorlupție.Valiirificarea superioară a resurselor materiale — a arătat apoi vorbitoarea — se va obține și prin dezvoltarea cu prioritate a sectoarelor care asigură un grad ri'licai de prelucrare. respectiv: confecții, tricotaje. ipcălțămipie. precum sf prin realizarea Re unități miei parp permit o diversificare largă a structurii sortimentale, folosirea judicioasă a forței de muncă și dezvoltarea economică a localităților mici. în viitorul cincinal preyeRepi să realizăm 265 de unități, fală' W preconizate inițial, in proiectarea părora vor fi introduse noi tehnologii cu consumuri materiale și energetice reduse, cu productivitate ridicată și eu eficiență crescută.Prin măsurile stabihte fie îmbunătățire suRsțanțială a întregii activități, vom valorifica ip mod cpreș- punzător materiile prime, materialele. energia, efortul și priceperea oamenilor muncii din industria ușoara
——- ------------------------ --- --— '«

(Continuare în pag, ,» IX-a)
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(Urmare din pag. a VIII-a)Ia export, în condițiile realizării comerț echilibrat și echitabil, cum ne-ați spus și astăzi. unuistimate tovarășe secretar, general. Realizarea prevederilor planului cjncinal. a programelor elaborate din indicația dumneavoastră va satisface cerințele oamenilor muncii, cantitativ, calitativ șj in structură- *Exprimindu-vă recunoștința noastră fierbinte pentru minunatele condiții de muncă si viață create, vă asigurăm, mplt iubite și stimate tovarășe secretar general, pe dumnea-

voastră și întregul partid, că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea hotăriri ce al XII-lea strădui sâ fim duffmi la noi, de a construi un ev pe care omenirea l-a visat, dar pe care doar prezentului îi e hărăzit să»i rpali- zeze’. Noi nu cunoaștem mindrie mai mare decit. sâ ne știm- contemporani ai dumneavoastră, părtași ai faptelor de muncă ce rodesc sub înțeleaptă dumneavoastră .conducere pș toată întinderea patriei dragi.

exemplară a istoricelor le va adopta Congresul al partidului. Ne ' vom vă urmăm exemplul, șă de ceea ce așteptați de
în încheiere, vorbitoarea a spus : în numele tuturor ogmenilor myngii din industria ușoară, doresc șa exprim, din toatjȘ inima, sentimentele cele mai aieșp de prețuire și mulțumire pentru țPUPca, viața, spiritul • de dăruire, tovarășului secretar general Nieolap Ceaușescu, împreună cu cele mai calde urări de șgnătgțe și vigță iyngă și, tptoRatg, vrerea noastră cg dumneavoastră — cel mai iubit fiu ăi neamului nostru — șg fiți rpgles in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
MIRON MIRCEA NEGRILA

c&legat alCu un sentiment de profundă mindrie și satisfacție am ascultat Rgpor- tiil tovarășului Nipolae Ceayș.eș<u, care reprezintă un modei de analiză științifică atotcuprinzătoare, de soluționare creatoare, revoluționară a problemelor pe care le ridică prqee- su| făuririi societății românești so- ciajiște multilateral dezvoltate, o expresie elocvență a prpfundei responsabilități comuniste și patriotice față de destinele patriei.Vă rog șă-mj permiteți ca, in baza mandatului încredințat de Conferința organizației județene de partid, să exprim aprobarea totală' a Raportului prezentat, adeziunea noastră unanimă față de politica științifică internă și internațională a partidului, față de proiectele de documente supuse dezbaterii Congresului;Ip numele comuniștilor, al tuturor oamenilor mupeii, români, germani Și'maghiari-din județul Sibiu, exprim satisfacția Și acordul deplin -față de propunerea cg tovarășul Nicolae C'epușescu, ilustru fiu al poporului r mân, străluciț conducător de partid și de stat, remarcabilă personalitate a vieții politice internaționale, să fie reales La Congresul nostru in irțalia funcție de speretar general al Partidului Comunist Roman.In continuare, vorbitorul a spus : Comuniștii, toți oamenii muncii din județiil Sibiu au intîmpinat acest eveniment cu rezultate remarcabile. Raportăm pu satisfacție gppmâ solyi câ județul Sibiu ți-a îndeplinit pimiyi producției industriale pe primii patru ani ai cincinalului in ziua de 3J oetiimbrie a.p. Appgsta va permite jy.dețjt]ui să obțină. Pipă 1» sfir- șjtul anului, o producție industrială suplimentară de 5,2 mHiurdp lei. Organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii au acționat cu perseverentă peptru valorificarea mai bupă a potențialului uman și material ai județului, punînd un accent deosebit pe califațe Și eficiență- Productivitatea muncii a- creșcyt cy 7.7 la suta anual, sporul de producție obținindu-se aproape in întregime pe seama aceștuj jpdicătP.r, Ș-g acordat atenție progresului tehnic, pon-

organizației județene de derea produselor noi și reproiectate fiipd de 53 la șută. R.-au aplipat tehnologii noi, mai economicoase. gl căror efgct economic depășește 400 mi- Hqgllp lei, RitiiinR in centrul atenției cerințele noulyj mecanism .economi* co-financiar, pe primele 10 luni din iiceșt an am depășit producția pefă cp so milioane iei, ponderea acesteia m producția industrială fiind de 42 la sută.Rporuri însemnate de producție a obținut județul nostru și în agricultură, Fată de perioada cipcinglylui precedent, realizările medii șînt maț mari cu 43 la sută. Eforturile susținute ale oamenilor muncii Re pe o- goareie sipiene au făcut ea lucrările campaniilor de toamnă din acest an să fje incheigte mai devreme. Aceasta se datorește inclusiv muncii de propagandă și educație politică desfășurate rde organizațiile de partid.în contextul rezultatelor cp care județul Sibiu se prezintă la Congres, vorbitorul s-a referit la activitatea colectivului de la wtreprinderea ..Independența" — unde își desfășoară activitatea- — care a realizat o producție suplimentară fată de plan de peste 650 milioane lei. Pină la finele anului — a arătat el — vom majora producția suplimentară la peste un miliard lei. Fiind una din intre» prinderile care produce uțilaje tehnologice de mare complexitate pentru ramurile chimiei, metalurgiei și construcțiilor de mașini — multe dintre aceste utilaje constituind unicate — in centrul atenției noastre a sfat șj va sta continue ask milarea unor produse cu parametri tehnicp-eponomici superiori, reducerea consumurilor de materii prime, materiale. combustibil și energic.Coiepțiypi întreprinderii „independența" copșideră că poate să-și aducă o contribuție mai mare in realizarea unor produse competitive, cu o eficiență economică sporită, destinate exoorțHlui- Pentru FPâli?ai’P3 acestui obiectj-v eștp insă ngceșgr ep și institutele de cercetări si prpiecțgri să fie mai aproape de producție, mai legate de întreprinderi, să fig ia curent cu tot ce eșțe nou, să folosească

partid Sibiumai mult experiența cadrelor de. execuție și împreună CU noi să scurteze durata de asimilare-Evidențiind unele neajunsuri did activitatea intrepripderii „Independența", vorbitorul a arătat: Am rămas datori față de unii beneficiari prin nereglizarea integrală a contractelor, dar sîntern hotăriți să fapem țqțul pentru ca obiectivele ctț puneri in funcțiune să fie asigurate integral, din partea întreprinderii noașțre, eu utilajele contractate, pentru a satisface atit cerințele interfie, ciț fi cgle ale exportului de lanțuri cu role este necesar pa Ministerul Construcțiilor de Mgșini și celelalte' organe in drepț să definitiveze situația societății mixte.Folosesc acest prilej pentru a exprima acordul deplin gl comuniștilor, ai tuturor oamenilor muncii din județul Sibiu — români, germani, maghiari — la politica externă promovată de partidul și statul noșțru, jn cadrul căreia România socialistă promovează larg relațiile de colaborare • și solidaritate militantă cu țările in curs de dezvoltare, cu popoarele din Asia, Afripa, America Eatină care luptă pentru libertate, independență și pr.ogres social.Misiupije de pace și prjptșmje ale tovarășului Nicolae Ceaușescp, împreună cu tovarășa Elena Ceaușespii, într-p șerm de țări din Afl’ica și Asia, convorbirije avute cu conducătorii acestor țări, documentele semnate și înțelegerile convenite au reprezentat ponțribuțji de seamă Ig adinrirea colaborării ^i cooperării cu țările care au pășit pe calea tării libere, de sine stătătoare. au pps pregnant În lumina bpțăriFbă comună de a asigyra o bază țpl mai trainică Și a conferi un copțiput tot mai bogat legăturilor de prietenie, solidaritate și coiahprăF6 diptre Remania Și țările dip Africă și Asia.în numele organizației județene de partid Sibiu, asigur Congresul partidului. personal pe' tovarășul Nicoiae Ceausescu, că nu vom precupeți nici țin efort pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile ce se vor adflRtU ÎP înaltul forum al comuniștilor.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LUDOVIC FAZEKAS

delegat al organizației județene de partid MaramureșCongresyJ al XU-lea al partidului se înscrie ca un eveniment .strălucit m yigța poporului român, repre- zențind ,0 vast» sintezg a experienței sociaJ-poiitice acumulate ip acești api. o pontfibulip originală a pgrli- dylui nostru și 3 șgLTetgrului sau gey.er.al ia tezaurul teoretic și practic gi socjglismulyi șj comunismului- Clți nesirâmijtatâ eppvingere eg obi, e tiyele Și sarcinile cuprinse in ra- ț . tui prezentat Re fpvgrgșyj Nicolge Ceaușescu. precum si in .documentele sRpyse dezbaterii - vor deschide României perspective cum n-a mgi cynuscyț istoria acestei țâri, pefspep- live care răspund năzuințelor întregului p.osțFU popor, aspirglijliw sale Ipgifirrte de libertate, progres și bunăstare, inii expryp deplina aprobare față de acești.’ documente, fgță Re iinja politică general» a partidului nostru, față de opțiunile fundamentale ale Programului de dezvol- • ture econopiică și socială g țârji.In continuare, vorbitorul g spus: Rgportăm Congresului că unitățile industriei m.aj.erjgie)or Re coiistru.ei.ii și de prejn.crare a lemnului uli jp- depiinit pluțiyl de producție industrială pe prwnii 4 gpi gj cincinalu- lyj pi; ,82 zile pigi RovreRte, crpînd astfgi gonfljtii pp Pteă la sfiișitel acestui gn sg regljzeze o producție suplimentară Re 15 miliarde jgi- mg.» terigljzată in proRușe fizice, ngcpsgrp economiei naționale. ProRiu-tivilaie.t muncii, in activitatea industrială, 1 csescuț eu yn ritp mediu anygi Re 7,4 la șută fete de 6.1 lg sytg prevg- zyt in planul cincinal, iar prin reducerea costurilor de producție vom a.du.cp un sport suplimentar venitului iiytjpngl Re ),5 'miliarde lei,Rezultatele Pfc“ ca'C le raportăm azi .Congreșulpi ar fi pytut fi n)a« bune daca am ti ejiminai din ae- tțyjtetea nogstră o serie Re lipsuri și neajunsuri in pregâtfre3 S’ reâo’- zarea investițiilor, utilizarea completă a capacităților de producție, valorificarea superioară a resurselor de materii prjme și «neFgjp- pre; om și respectarea riguroasa a disciplinai tehnologice și a calității produselor. De asemenea, deși ramura materialelor de construcții ș.-g dezvoltat in această perioadă cu un ritm mpdiy anual superior prevederilor cincinalului. ca urmare a nepunerti in funcțiune lg termenul planificat a unor obiertiye de investiții, nu am realizat unele sortimente la nivelul solicitat. ereind in unele cazuri greutăți activității de .construcții-Avjnd in față prețioasele indicații • și orientări date Re dumneavoastră, tovarășe sepret.ar genergl. cu ocazia analizei Rin 12 ^epțembrie, am t‘’e- cut imediat la examinarea eu r.es- potîșgb.ijitate cqmyniștă a deficientelor din activitgtea noastră și ani stabilit măsyriie' tehnice și organizatorice pare vor asigyra trecerea la o nouă calitate în industria materialelor Re constrycții și prelucrării lem- nylui, Îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din Directivele Congresului.în domeniul materialelor de construcții, in anul 1985 vom ajyngg la o proRucție de ciment de circa 840 kg pe cap de locuitor, din care 95 lg sută se va produce pe procedeul uscat. Această producție va satisface deplin necesarul pentru activitatea de

■productivitătij muncii in construcții. T.otodată, in colaborare cp organele ju.dețepe, vom stabili soluții specifice pentru fiecare zona a țării- ceea ce .este pe deplin posibil avind ip vedere că in cincinalul următor nu va rămine nici un județ care să nu aibă propria lui fabrică de prefabricate.Vom crea condiții, pe baza indicațiilor date Re dumneavoastră, ca un volum important de materiale de construcții, in special .materiale de zidărje, agregate minerale, piatră și placaje din piatră, plăci din diverse resurse vegetale etc. sa se realizeze în cadrul consiliilor aaxpipdustriaie, pentru a satisface in cea mai mare măsură necesitățile acestora.Vom acționa hotărit pentru producerea de noi materiale de construcții, ușoare și cu consumuri reduse de combustibil — a spus -vorbitorul. Vom colabora cu celplalte organisme din economic cu atribuții in con-

sțrucția de locuințe- ca pfin concepția de proiectare sâ șp asigure o mai bună izolare termică a clădirilor. Vom oriepta, așa epm ne-ați indicat. mlrpuga noastră preocupare pentru valorificarea tuturor resiirșe- loi- naturale, piatra, tufurile vu)pa- nipu, calcarele moi, scorie și alte roci minerale, pentru a- le transforma, ('U consumuri minime de energie, în materiale de conștrpcții și de finisaje.Am lpat măsuri tehnice și organizatorice pentru fplpsirea ințegrală a tuturor resurselor de materii prime sej’pndarp : m cincinalul următor industria materialelor cje construcții iși va valbrifica integral propriile deșeuri, prer-unț Și pe cele din alte ramuri industriaie, aceasta fiind o sițrsă importanta de reducere a con- srimuFilpr cnergetieg. Am produs și vom extinde producția ide bptoanp și blocuni de zidărie folosind zgură activată, vom crește ponderea adaosu-

rilor de zgură și cenușă la ciment. Am țrecyț lg folosirea pe șegră targa g șiapiurilqr carbonifere lg grderea cergmicii bfute. am experimentat cu bupe rezultate folosirea puzderiei de in și' cinepă. 3 sterilplpr dp minjy a țlarhuriipr djn inRysțrig cliimipă, 3 mațeFialelor rezuițgte diri pFelucrâreg marmurei etc. ■,In silvicultură — o argtaț în continuare vorbitorul — gvem yp Prd" grgm intocmit conform indicațiilor duțnneavqastră pină iii anul 2010. Acest program va trebui insa reactualizat în lumina recentelor indicații pe care ni ie.-qți dat in vederea creșterii potențialului producțiv gl pădurii, ținjnR cont cg lemnul, pe lingă faptul că reprezintă o valoroasă materie primă, prin chimizare ppate de- vppi și o iiȚiliortanțg resyrsg de combustibil, care se regenerează. Deoarece in diverse sectoare șe mgi ma- nițesta fenomene de risipă 3 acestor prețjoase materii primp, copșiRer necesar sii șe ia mgsyri sgvere de economisire if lemnului in întreaga economie și șă șe prpvgRâ !»hșuni de . material lemnos — nymni gcolo unde ny poate fi ipiqeuiț,. frj iiceșț scqp vom extinde culturile cu specii rpți’ede creșcâtogre, in cqrelgi'e cy utilizările pe care urmegză sg le aiby masa lemnogșă, ‘vom organiza mai bine 'IțiciArilg Re igiepa pădurilor si yțilizarea mgi cpmpietg 3 tytyror resurselor și produselor accesorii pe care iy oferă pădurea,în industria prelucrării lemnului, în yițim» perioadă am obținut realizări importante privind creșterea gradului de valorificare a maspi lemnoase, sipțem insă eonștienți că mai avem importante rezerve gi na propunem gg să le mobilizăm, pen- țry cg în cipeinalul 19Ș1—1985 Să creștem gradul de valorificare g masei lemnoase cp îpcă 30 la sută, prin dezvoltarea mgi pronunțată a produselor finite din lențn. Deși în cin- ci.ngiyl următor, volumuj Re mesă lemnoasă exploatat nu prețt.e, pro- Ryeția de mobilă si alte proRyse fi» nite șe vg dezvolta pu pe.șțe 50 la .sută. In cadrul produRției de moțală, acceptul se va pune pe creșterea ponderii mobilei de grtă, a mobilierului țapițat, pe creșterea caljfățiî PFodupției m 3S3 tai. iii.gît Să se g.a.- tișfacă cit mai complpt, cerințele consumatorilor ipțerni și exigențele pieței externe,în industria celulozei și hirtjei, pe lingă dezvoltarea importanta din cincinalul viitor, va trebui să acțio» ■ năm pentru modernizarea tehnoio- giilpr existente în scopul reducerii gramajului, a consumului 'de masa lemnoasă și energie pe tona Re ce» iuloză. De asemenea, șe va da o atenție deqșebită valorificării leșiiior re-, ziduaie și reciclării hirțiilor uzate,Q pontribyție însemnată ta regii- ?ar.eii .importantelor sarcini ce rpvin rsnauril noastre ip cincipglyl următor o va avea cercetarea științifică, pe cape 0 yqm jega mgi mult Rg producție și Re nevoile apeșțeig. .o atenție deosebită vom ăcorRg problemei calității producției. De acepa vom ereg în îptfeP^iRdgriid noastre o atițuRiițe exigentă, responsabilă cg pg poarta fabricilor sg pu iasă decît produse de foarte bună calitate.Aceste măsuri vqp popțribui ia îndeplinirea sarcinii trasate ministerului nostru, ca întregul șpor de pru- Rupție Rin cincipglul 1981—1985 sg 6e realizeze fără consum suplimentar Re energie. . I .Q expresie grăitoare g unității și coeziunii poporului in jury) partidului. g conducerii șgie, a epnstitujt-o aprobarea deplină si satisfacția profundă cu egre toți cetățenii țgrii au salutat hotgrjrea unanimă a conferințelor județene de partid de a pro» pune Congresului reaiegereg Iove» rășuiui Nicoiae Ceayșqscy in ftmpțig de secretar generai ai Pgrtiduiui Comunist Român,Vă rog să-mi permiteți ca, de ia această înaltă tribună a Congresului,' sâ dgu glas dqrinței fierbinți exprimate de cei peste .500 000 de oameni ai muncii, indiferent de naționalitate. care iși desfășoară activitatea într-o strînsă unitate de acțiune, din ramura materialelor de construcții și preiticrării lemnului, de a realege in inaita funcție de secretar general al pgrtiduiui pe cea mai proeminență pgF.șonalitate, pe comunistul de ORie- nie, pe revoluționam! internaționalist, țoyarășui Nicolae Ceaușescu.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

FLORIAN TĂNĂSESCU
delegat al

*

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI VERONICA HARNAGEA
delegată a organizației județene deîntruchipînd voința unanimă, toți comuniștii și cgjjalți oameni aj muncii din județul Vaslui își exprimă p|engr prețuirea tRță de excepționala activitate teoretică, politică și piganizatorică desfășurată cu paloș revoluționar și inalt devotament comunist de către tovarășul Nicoiae Ceaușescu, in frunteg partidului și a statului. în conștiința întregii națiuni române, a sublî- nipț vorbitoarea, tovgrășul Nicpige Ceayșescu este simbolul iuptătorțțlyi clirz șj neînfricat peptru victoria idealurilor de libertate și dreptate socială, al militantului eminent pe plan internațional pentru dezvoltarea reJgHRpr dg prjetenie și înțelegere infre toate popoarele, peplFU realizarea ynei lymi mai bune Șl mai drepte.Iată de ce, îndeplinind mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Vaslui. s,usțin din inimă și cu toată căldura propunerea cg țpyurâșul ÎSJicpJge Pe'gyșespUj strălucit conducător ai partidului și Statului nostru, să fie reales in înalta funcție Re segretap gpRpi'sl al Partidului comunist Român.Referindu-șp lg perioada cuprinsă înțre pejg dpuă cpngreșe gle partidului, vopbîțpgrea a arătat P& acegstg a ipșemnat pentru organizația județeană' de partid o etapă dinamică, de intensa activitate politică. Ca urmare a politicii științifice Re repartizare, armonioasă a forțelor de producție pe întpeg teritoriul țRrii, județul Vaslui a beneficiat, în acegsta perioadă, de un vast program de investiții. Dezvoltarea economică impetuoasă a județului a implicit puternic organeip și organizațiile .de, partid în acțiunea de asigurare și pregătire corespunzătoare a forțej de muncă, in educarea acesteia in spiritul înaltei discipline comuniste, pentru stimularea progresului tehnic _ și a întregii activități Re creație.Județul nostru a cunoscut un ritm de dezvoltare fără precedent, dpvepind o zonă de referință in noua geogra-

fje economică a patriei. Cu aceeași fermitatp au acționat organizațiile de partid Și' în yȘFicyltură, unde s-au realizat împpriante lucrări de Investiții. inp|eqsebi in ceea ce pri- veșțe ameliorarea părnîntului, dotarea tuturor unităților cu mijloace moderne, de înalță eficientă.Firesc dgd, a conțipuaț vorbitoarea- ca județul Vgslui sâ se prezinte cu rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor actualului cincinal. Din datele preliminare rezylță că în 19g0 se ya realiza o producție globală industrială tn profil județean ii) valoqre de 10 miliarde Iei, adică de 2,6 ori mai mare decit în 1£J75, • înregistrîn- dy-se un ritm mediu aijual tie creștere de peste 30 la sută- Prridycția globală agricolă va fi in 1980 cu 8f la sută mai mare decît in 1975, dez- voltinfiu-șe ÎHțr-un ritm mediu anual d,i 10,§ ip șuță.în continuare, referindu-se la prevederile din Directivele Congresului al XII-lea al P.C.R., privind dezvoltarea ecqnomico-socială a tării in ciocinglul 1981—1985. vorbitoarea a arătat ca in contextul înfloririi multilaterale a țării, in perjiiada care urmează, județului vaslui ii revin sarcini isupeFiqare față de acest cjii- Cingi : producția globală industrială va șppri în 10§3 de circa 2,5 pri fată de 1989, prin construirea a 44 nqi cqpacițăți de- producție, precym și prin modernizarea celor existente. Totodată, valoarea producției globale agricole vg fi în 198.5 de peste 6 miliarde lei, a'dipă de peste 2 ori mai mare Repit in 1980.Ca urmare a preocupării constante pentru mobilizarea comuniștilor, a tyturqr lpcuitorilor la înfăptuirea sarcinilor, pentru asigurarea pregătirii profesionale si politice, pentru promovarea progresului tehnic, comitetul de partid gj comunei Muntenii de Jos raportează Congre.suiui că in- ultimii ani am Înregistrat sporuri importante la principalii indicatori, atit în sectorul vegetal, cjt și

partid Vasluiîn cei zootehnic. Am reușit să blăm producția globală agricolă dp cincinalul gpțeriqr.Cu sprijinit] stgtylyi și prin tribulta cetățenilor, am construit sprie de obiective țp arest
du- fațăc,on- 

„ ; p_r... ... ...J- j socjal-ecpnomice. țp gppșț an, vglogrea lucrărilor edilit’ar-gospodjy-cști executate, prin, participarea cetățenilor depășeșțe suma <ie 1 200 lei pq locpitoi’. Ne străduim să fac< m din comuna noastră, 3 spnș vPFhjtogFPg- P ipegiilgte cu adevărat modernă, în care cqp- Rițiiip de Viață gje iqcyițprilor să se gprqpip tot mai mult Re cele ale orașului. Apreciem că Programul-difee- tivă de dezvoltare economico-socială ip prpjii lerjțprigl ne va pețmite să acționăm mull rhaj eficient in acest domeniu în anii ce yrmează.Pornind de la rolul și sarcinile deosebite pe rpyin propagandei și culturii in noua etapă de dezvoltare a tării, finind seama de criticile Rin Raportul tovarășului Nigojae Ceaușescu, vom acționa cu fermitate pentru organizarea temeinică a muncii politice de masă. îmbunătățirea conținutului și eficienței jnvă- tămintullii politico-ideologic, a activității culturale, pynind gcțpeyty) pe inșyșirea politicii partidului, a hotă- ririlor Re partid și de stat, pe mobj- lizarea oamenilor muncii lg reali» zgreg sgrcipilop economice și socigle, pe creșterea combativității împotriva manifestărilor negative și pe sporirea contribuției infregii activități de propagandă la educarea comuniștilor, a țyturor cetățenilor in spirit revoluționar-In încheiere, a spus vorbitoarea, îngăduiți-mi să asigur Congresul, pe dunmeavoasfră, tpvgrășe Nicolae Ceaușescu, ,cg organizația județeană fie partid, toți oamenii injincii vasluieni nu-și vor precupeți eforturile pepti’U infăptuireg hotgririlor re vor fi adoptate și care întruchipează voința și idealurile noastre de pace și prosperitate, de ridicare a patriei pe culmile civilizației comuniste.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ILIE RĂUTESCUI

delegat alMă Simt onorat de posibilitatea de a jug cijvințui, ip pumpip minerilor din județul Gorj, la aceșt istoric Congres, Eătă Pil ufrl mai mpre intensitatea emoției carp mă cuprinde cu cit vreau de Ia inpeput sa transput înaltului forum al comuniștilor adeziunea totală 3 'minerilor gprjeni la lfrporfui prezentat rje tovarășul Nicolae Cpaușescu. la toafp celelalte ciocumepte programatice supuse dezbaterii, dociimentp de deosebită valoare științifică și practică ce poartă girul contribuției inestimabile a secretarului general pi partidului. Deslușim di'1 conținutul acestora, a subliniat vorbitorul, înaltul* patriotism, dinamismul și gindirea novatoare, IpdltR1 spirit revpiuțixmHF al celui, mai iubit fiu al clasei muncitoare. tovarășul Nicolae Ceaușescu.îndeplinindu-mi mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Gorj, susțin cu toată » căldura propunerea ca actualul Congres să realeagă pe tovarășul Nicolae Cpppspscu in inaita funcție de secretar generai al partidului, garanție Sigură a înfăptuirii tuturor Planurilor îndrăznețe pe care ni le propunem pentru viitor.Datorită grijii constante a partidului. personal a tovarășului Nicolae^ Ceaușescu: in ultimii ani in județul nostru s-au dezvoltat extracția Ijgm- ■ tului. producția de energie electrică, industria petrolului și gazelor și altele. Vorbitorul a arătat, in continuare : Au fost puse in funcțiune, ca urmare a materializării unui volum de investiții de peste 3.4 miliarde iei, numeroase mine și cariere. Termocentrala liovinari funcționează la întreaga capacitate de 1 72fl MW. două grupuri energetice mari la Termoren- fraia Turceni, prima unitate hidroenergetică in sistemul Ceroa-Motru- Tisnișna. Importante capacități de producție au fost dais în exploatare în industria petrolului, s-ap dezvoltat și modernizat unitățile din ramurile matermlebiF de construcții, exploatării și preiuerării lemnului, confeciii- ior- Au apărut noi intrepripderi difi domeniul construcțiilor de mașini și chimiei. Noile investiții au făcut pp- sipii șă sporească la cofe înalte puterea industrială a județului, să se

z

organizației județene de modifice profynd vigțg și nlMplul de trai ai oamenilor de pe aceste meleaguri.Oamenii muncii Rin minele și ca- riereie dip juReluJ nostru, conduși Re organizațiile de partid, au atins o producție de 751)1)0 tong/zi, onorin- Ru-și angajumentpl asumat iii fața secretarului general al pgrtiduiui.Rezultatele ooțipute sint. urmarea tftiai intense actiyițâți polificti-orga- nizatorjee desfășurate de prgapele și organizațiile de partid pentru mobilizarea tuturor colectivelor de mineri pentru a folosi mu> hine timpul de lucru Și utilajele moderne din Rotare. pentru întărirea ordinii și disciplinei la locurile de muncă. In continuarea cuyintuluj, ș-a apreciat : Măsurile întreprinse in ultima vreme, angaja- meptele luate de mineri in adunările generale ale oamenilor muncii ne dau ggranția câ pină ia sfirșitui acestui an producția zilnică va depăși. 80 000 tone lignit.insușindu-și criticile și indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu ocazia yjziteiqr de lucru făcute in bazinul carbonifer Rovinari. precum și la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.G.R. din septembrie a.c., organizațiile noastre de partid vor lua, in continuare, măsuri corespunzătoare și vor acționa eu toată hotărirea pentru perfecționarea întregii activități politice și organizatorice, angajarea tuturor resorturilor politico-educative la realizarea sarcinilor de plan. în acest sens, adunările generale. intreaga muncă, de partid sint orientate, cu tot mai multă vigoare, spre asigurarea unei participări plenare, conștiente și responsabile, a fiecărui orii al muncii și in primul ritui a factorilor de conducere, la realizarea dezideratului major — țării, tot mai mult cărbune din bazinul minier ai Gorjului.Sîntem constienti că in activitatea minerilor din bazinul Gorjului au persistat și se mai mențin inch o seama de neajunsuri și deficiențe. Mă refer în primul rind, a spus vorbitorul. la faptul că nu intot.deauna organizațiile de partid au gpnrdat suficientă atenție rezolvării unor probleme privind organizarea și cpndy-

partid Gorjcerea acțivitaiii din unitățile miniere. Au exr.tgt intirzieri in executarea lycrâriJor Rp de.copertare pentru crearea de noi fronturi de lucru, nu ary manifestat suficientă preocupgre pentru întreținerea in cefe mgi bune c.oydiții a utilgjrelqr, pentru organizarea de drumuri de acces corespunzătoare,Cu tog.te că unitățile noastre au fost dotele cu utilaje din cele mai moderne, de mate complexitate, nu am lygt măsuri pentru a pregăti corespunzător forty de muyca : Rg apej Recurg nereaiizșrgg plgnylui. dese fluctuații Re personal, numeroasele stagnări ale utilaj.ejqr din dotare.in închpiere. yorhitpru) g fgeut cî- feyg propuneri :- Industria constructogre d.e mașini să asimileze pombipgle și cojn- pjexple mecanizate pentru subteran, specifice condițiilor de Zăcămjn.t din bazipui Olteniei.— Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei, Împreună eu Ministerul Co.merlului Exterior să soluționeze problema utilajelor și subanșambie- lor necesare c.oydițiijor de zăeămînt Rin bazinul minier al Gorjului, in vederea extragerii in intregipne a straturilor de cărbupe intre 3 și 5 m.Institutele Rp cercetări să studieze temeinic și să ofere șoluții. optime pent.rii exploatarea zăcămintelor Re cărbune .din zopa,' să cerceteze strațyrile afjgtg la gdî'nciml mai mari Re 120 metri- Să ggsc:g.scg moRaiitgii pentru gazeifiegrea cărbuyelui. îndeosebi a celui din straturile subțiri .aflate sup ))inzg frealicg, ip parfea R,e șu,d a bazinului nostru carbonifer.Asigurăm Cqn.gr,esul. pe dumpea- vpgsțrri, piuit stijnâțe fpygrășe șgere- tar general, că pentru minei’i. peptru toii oamenii muncii dip județul Gorj nu va exista nimic mai presus decit voința și hqtărirpa fei’mș de g fg.ee totul p.eptru cg ip cel mai scud timp sâ rr.portgpi mdeplinirea Ințegralo a planului de ligpit. sa cqptribuim ip- ti-o mgsurâ tot mai rpgre la sporirea energiei electrice pe Rază de cărbune. Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru int’ăptuirea neabătută a hotârîrilor pe care Ie R.opta Congresul. * va a-

investitji, va acoperi integral nevoile populației, rămînind și un disponibil pentru export. Va crește gradul de prefabripare in construcțiile de locuințe Ja cjrca 85 la sută, concomitent cu asigurarea unui grad înalt de finisare și echipare,’ croind condiții de creștere fără precedent a

Doresc mai intii să-mi exprim deplin acord țață de copținutul deosebit de important și mobilizator al Ropumimtejor hptarjtparș cp urmează a fi sypyșp aprobării ceiyi Re-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, tață de complexul Ra- ptg’t prezentat m prima ședință. g lucrărilor f'opgresuiui nqsțpu. Aceste dopuraeyte pup m eyideyță - cu Ren-setată pregnanță și forță Re convingere cqnțribuțig decisivă și generoasă a tovarășului Nicoiae , Ceaușescu. secretar ggneral al partidului. |a eiaporarpg și fundgtygntaFea ÎOF, deglțtei g întregii pplițipi 3 pgrti» dului și statului nostru. îngădui» ți-mi, imult stimate tovarășe secretat* general, cg in numeje siyjjțOFiior științei Și tehnicii romanești.’ sâ vR exprim sentimentele noastre de g- leâsu stimă, dragoste și recunoștința pentru cutezanța revoluționară eu care conduceți partidul și țara pe drumul civilizației și bunăstării socia- . liste. Prin ideiie, sarcinile și indicațiile pe egre le primim, se exprimă luminos capacitatea, partidului nostru de a stimula înnoirea, modernizarea in toate domeniile sociale. Vă asigurăm că vom face tulul pentru a fi mereu mai utili țării noastre.In continuare, vorbitorul g șpus : Dezvoltarea Științei și tehnicii, aplicarea in producție și in intregga viață ei’onornic.o-șqcială a celor mgi noi cyperiri ale revoluției tehnico- șiiințiîice contemporane, așa cym se subliniază ip programul-Rirectiyă Re cercetare științifică, dezvoltare tehnologică Și de introducere a progresului tehnic, constituie yn factor de bază al creșterii în ritm sy^ținyt și modernizării continue a forțelor d.e producție, al progresului multilateral al economiei rigționaje. Acest program-Rirectivă pune și în fața institutului nostru sarcini deosebit de importante.Doresc să vă informez că angajamentul pe care l-am |uat față de dumneavoastră atunci cind ne-ați făcut cinstea, in acest an, de a ne vizita instituțui, l-am indeplinit. Ne-ați solicitat să modernizăm fabricația de

organizației județene de mptoare electrice schimpipd ponderea spre motoarele electrice special e, gele cp înglobează mgi multă inteligența. Am realizat, împreună cu specialiștii pe la mtrppriprierea „Electromotor’7 Timișoara si cu politehnica bpcu- fpș'tennă o serie de motoare Re PUrepț cqptipyu pentru avansul mașipilor-u- neite, carp numai m primul an vgin- seipha o producție pe depășește 196 mjliogne lei- Confirmăm cu motogre- l.e did automatizări. cele pentru a- viație, realizind o schimbare de optică în domeniul fabricației. Arătînd aiynci, in standurile probe, echipamentele de foraj l''-20i|. F-400 și primind sarcina de a urgenta finalizarea lor. vă informăm că s-a și început prodțieiiu de serie. Ne vom mobiliza și iii anul 1980 pentru in- deplinirea altor și, altor sarcini in domeniul echipamentelor complexe. He angajăm să realizăm echipamentele electrice ale platformelor dp foraj marin 3—4 și 5, sarcină transmisă de curind, perfect posibilă prin- tr-o mobilizare exemplara a colectivului. Mașina electrostatică de copiat pe cyre api arătat-0 se găsește în stadiu , înaintat de fabricație ia ..ElepfroflapFeșM ; in anid 1980 ea ye- nind Ja yalqarea producției fabricii cp o cifră pe depășește 75 milioane lei. Baportindu-vă îndeplinirea acestor sai’cipi, doresc să menționez câ cercetarea științifică este mai mujț ca pricind în miezul problematicii economiei, intelegind că pu exișlă re?o|vare „frumoasă" decit dacă esteînsoțită in. timp uțil^ de o efi.cienț.ă sporită care trebuie se regăsească , îp industrie.Știm ce se cere sectorului electrotehnic atiț pentru înnoirea ș.a, cit și a celorlalte domenii- Va trebui, ă? cpm, cind șe .cunosc sarcinile pmci- nalului viitor, să corejăm mai Pine ca in ceilalți ani pianul de cercetare cu cel de profilare și dezvoltare a noi capacități, pentru a se crea o continuitate in transferul de tehnologii. Urmărind in pei-manență echilibrul tematic îptre prezent și perspectivă, va trebui să gșigurâm un progres continuu în pregătirea din

partid Timișvreme a tuturor coiidițiilor de asimilare a noylu», astfel ca protqțipyl să aibă yn cadru egre să-i asigure rapid valorificarea, fp copfinugre, yor- bilOFRi 0 subliniat : Âv^rii un er Xemplu, aicaja al unei perș.onaiițăli șliințit’ice de nțare prestigiu ștțințj- fii: și politic- academician Elefiy Cegușuscy. care, in fruntea Consiliului Ngțiopyl peiîțru .Știință și Tehnologie, vg conduce gcește programe de ipnpiri Si care ya fi yrm.afă PteRRF RR noi tpți, cei care activăm in Rome- iiiyi cercetării științifice și Rpzyolte- rii tehnologice.'Așg cum se subliniază )n (jopif- 
montele ,Rp partiR și de șțaț, trebuie să asigurăm un nippl eajitytiv tot mgi ingit șpiuțiilor .și mu'pcji noastre in viitor. Sub .acesl aspect trebnie s9 np pregăfrm pphfru a a- sigui’a un ipait nivel Rg calitqțp și fiabilitate ip domepji Re ma>’e complexitate și rășpunRerp, cum sint cele ale tehnicii niicleare, și micFd' electronicii, tehnicii, aerospațiale și mecanicii fine.Pentru int'ăfityjrea noului cinciyal, a prevederilor documentpjpr celui de-al XII-lea Congres al partidului, intensificînd activitatea polițico-or- ganizatoțică; vom tyițippa i.ytenș pentru întărirea infregii activități de partid, pentru creșterea respon.șaRilj- tă'țji tu'tui'or comuniștiloF și oamenilor muncii, in funcție de sarcinile ce ne stau in față, în viitorul deceniu, atit de semnificativ caracterizat de secretarul general al partidului ea un deceniu al științei, tehnicii, calității și eficienței. Vom acționa ferm, muncipd mgi ' mult și mai eficient, astfel incit să obținein rezyitațe superioare în togțe domeniile de activitate, să dovedim prin eficiența tehnică ți economică a niuncîi noastre că am înțeles unRe este locul cercetării științifice. Aceasta considerăm că va fi dovgRa adeziunii depline a cqie.ctivului nostru pentru realegerea tovarășului Nicolae Cegușescu îh inaita funcție de secretar 'generai, ceea ce asigură garanția progresului neîntrerupt al patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN MOCUȚA
delegat alTiiReplinindu-și eu devotament șj îngltă competență misiunea de con- Rypâlor al șopipțglii, Partjdyi Comunist Roman, '.ntryyji jp forymul său syprem, fape bilanțul șycceseipr îh- regiațrațe jn opera pe înălțare" a edificiului socialismului muitilaterai dezvoltat și hotărăște, ip concordanță cu aspirațiile fupdămențgl.e ale poporului, parametrii cantitativi șj calitatjvi ai viitorului pe care" țara >1 zidește șîib luceferii libertății, drppțății.’ independenței și derphitățji umane.Dind glas mgn.datylui încredințat de comuniști, de toți ouniepii muncii clujeni — români, maghiari și Re qitg naționalități — pxpriin sentimentele iot de înaltă apreciere țața de politica internă și externă g paftidu- lyi și statului, aprob integrai lapof- tul prezeptat de țovgrăș'ui Nip’qiae Ceaușescu, IJireetiygie și cejelajte documente înscrise pe ordinea'de zi a acestui istoric congres.în upețasi timp, susțin cu țoală păldura inimii .și rgȘpppsapiiitgtea. ponșiiințpi. înlf-Rn singur gigs py întregul partid șj popor, rein vestirea tovarășului Nicolge Ceaușescu în iflgița fupgțje de speretar general M Partidului 'Comunist Român.’ Susți- nin.d realegerea t.qyarășiilyi Njpplge Cggușeșpu in frunțpa pgrtidylui. comuniștii, toți oapienii muncii .ejujeni iși exprimă inaita lpr prețuire. ar|- mirațja și recunoștința pentru cjg.rv)- ziuneg cy egre tbvgFăȘUl Nicplge Ceayșpscu ciripuieșie țara spre culmile civilizației comuniste, pentru strălucitul aport la îmbogățirea pa

trimoniului știjnței și a experienței de transformare revoluțioirgră a societății. la soiyționar.ea problemelor carRi'nale gle omenirii contemporane, pentru contribuția ‘adyșă la creșterea PFestigiuiui partidului și țării pe toate meridianele planetei. Votînd realegerea celui mai destqipic fiu a} popofulyi român,' infruchipare Resă- virșită a setei sale de adevăr și dreptate, a aspirațiilor sale seculare’ intru dpsgyîrșire, vptgm pentru continuarea poljțicii de făurire a spcialis-

organizatiei județene demului multilateral dezvoltat și eo- mURismuiui' pe păminlul României. Noi Știm din viața de zi cu zi, mult Stimate tovarăși: Nipolae Ceaușescu, ca jnima dumneavoastră Rate ih fiecare colț dp țară, ppntru fiecare pelâlean aj' ei, că sinfețj permanent alături de noi. la greU și fe bipe, că v.-aîi ypft destin^; cu târg și po- poryl, din a Cărpr șlyjire V-ați Făcut prez ip mupcă si viață- J>e acepa. indiferent fjg uneltele cu care trudim si de locul undo pp desfrsu- Făpi acliviiatea. omagiul pretuii'ii și recunoștinței noastre eștp la fel de fierbinie, iar voința șj hotărirCU de a yă yrma in țpt ceep ce gjpditi și intreprindeii peptry jnflorjrea patriei sinf depline și neclințite.'Ip continuare, yorhjțoryi a spus : Ca urmare a inlăpiyirii politicii partidului. evoluția judetuiui C)pj in ultimii cinei ani s-a încadrat organic în -dezvoltarea acgelerată și echilibrată a eponomigi naționale. Raportez fcoiigresuiui. diimneavoasti’ă. mult stimate tovarășe secretar general, că, lucrind mai organizat și mai eficient, ogmeni| mu^cij 311 depășit sistematic prevederile pianului la producția industrială și, ca urmare, sarcinile prevăzute in cinpjnal pentru primii patru Uni au tosț îndeplinite ip ziua ție 26 septembrie, prpjnd, astfel, uosibiiifatea ca pjna Ia șfîrșityl ynu- lyi șă obțină O prridupție suplimentară de 7,5 miliarde iei. Paralel cy creșterile cantitative, au avyț loc importante modificări calitative : pi'Q- dyșpje noi și modernizate reprezinfă aproape 43 la sută din valoarea producției industriale, 'productivitatea muncii depășește nivelul anulifr 1975 cu 34.2 la sută, costurile materiale la o mie Jei producție marfă șipi cu 131 lej ma} mici decit în anul 1975. Producțiile obținuțe ip agricultura șîpt pțgi mari decjț in cincinalul precedent cu 34 la sută la grîu, 15 la sută ia porumb. 4° ia sută la carne și 27 Ia sută la lapte. Rezultate meritorii au fpșț obținute in investiții. La

partid Cluj construcția de locuințe în acest cincinal vom realiza 35 (MO apartamente, fată de 27 560 planificate inițial.Aprofundarea cunoașterii Programului și hotărârilor partidului, creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid. legarea tot mai organică a muncii de partid de îndeplinirea sarcinilor ce ne-au revenit din planul național, aplicarea noului mecanism economic — a spus vorbitorul — au generat noi energii și inițiative, au amplificat intrecerea socialistă, au dus Jg atragerea în circuitul economic a unor resurse noi de dezvoltare, cu influențe pozitive asupra îndeplinirii planului pe acest an. tn cgie ll) luni, sarcinile de plan au de 103.0 întregul ip acest creșterii , ..........   . _, ,.obținut economii fală Re cheltuielile planificate : a fost îpdepiipit planul la construcții-montaj, iptrjpd in funcțiune 26 capacități de producție.Succesele obținute in dezvoltarea econoniico-sociiilă a județului Cluj, ridicarea cgiității vieții locuitorilor sai se datore.se, in primul rind. sprijinului permanent acordat de conducerea partidului și statului, de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru pare toți oamenii muncii clujeni vă roagă să primiți cele mai vii mulțupiiri și înalta lor recunoștință.în continuare, vorbitorul a subliniat : Analizind activitatea organelor și organizațiilor de partid prin prisma sarcinilor ce ne revin dip politica partidului, cppferința organizației județene a apreciat că rpzulțafele opținute nu sg ridică pește tot la nivelul posibilităților existente și șl exigențelor formulate de conducerea pqrtidului. in stilul de muncă al unor orgam? .și organizații de partid, in*

în cele li) luni, sarcinile de fost îndeplinite in proporție la sută la producția nptă ; spor de producție realizat an s-a qbiinut pe seama productivității muncii : s-ay

(Continuare in pag. a X-g)
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LUCRĂRILE congresului al miilea al partidului
(Urmare din pag. a IX-a)clusiv al comitetului județean, continuă să existe neajunsuri, care au împiedicat obținerea unor rezultate mai bune, iar în unele unități au condus la nerealizarea unor sarcini de plan.în conformitate cu măsurile stabilite de conferința județeană de partid, adunările generale ale oamenilor muncii s-au desfășurat sub deviza recuperării rămînerilor în urmă, transformării îiltimelor două luni ale acestui an într-o perioadă de realizări record, a stabilirii măsurilor pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor pe anul viitor și pe întregul cincinal.Avînd in vedere realizările de pînă acum, potențialul material și

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN VOITEC
delegat alDe-a lungul întregii sale existențe și îndeosebi în răstimpul de cînd Partidul Comunist Român a devenit partid de guvernămînt. forța politică conducătoare in societatea noastră, congresele sale s-au inscris ca evenimente de importanță excepțională in viața partidului și a țării, marcînd noi etape ale înaintării poporului român pe calea construcției socialiste, a înfloririi' și propășirii patriei.' O nouă pagină glorioasă in istoria României va înscrie Congresul al XII-lea, care, prin importantele hotăriri ce le va adopta, va jalona o nouă etapă în ascensiunea țării pe calea făuririi șocialismului multilateral dezvoltat și a înaintării spre comunism.Am ascultat cu emoție profundă •și firească bucurie magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de covîrșitoare importanță și temeinică analiză științifică, în care își găsesc pregnantă expresie gindirea creatoare și originală. spiritul revoluționar, impresionanta capacitate prospectivă, caldul umanism comunist și patriotismul înflăcărat, proprii secretarului general al partidului nostru. Avem deplin temei să ne exprimăm totala adeziune față de Raportul prezentat Congresului de secretarul general al partidului, față de toate documentele programatice care trasează liniile directoare ale dezvoltării economico- sociale în viitorul cincinal și în perspectiva întregului deqeniu următor, pentru ridicarea României pe noi trepte de civilizație materială și spirituală, de înflorire plenară a personalității umane.îată de ce, cu conștiința deplinei , răspunderi comuniste, ținînd seama de profundele transformări înnoitoare realizate în toate sferele vieții social-economice în perioada de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în fruntea partidului și statului nostru, susțin din adîncul inimii propunerea privind realegerea sa în funcția de secretar general al partidului. întregul nostru popor vede în această alegere chezășia obținerii și în viitor de noi și hotărîtbare izbînzi în construirea societății socialiste și comuniste, in făurirea unei vieți prospere și fericite pe străvechiul pămînt românesc.Deplina unanimitate și entuzias- , mul cu care toți comuniștii, toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate, și-au manifestat voința ca și in viitor în fruntea partidului și la cirma țării să se afle cel mai iubit fiu al națiunii noastre, eminent revoluționar și ojn de stat, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — reflectă acea temelie de nezdruncinat a forței și trăiniciei orinduirii noastre socialiste, pe care o constituie unitatea și coeziunea indisolubilă a întregului popor in jurul partidului, al încercatului său conducător — tovarășul Nicolae Ceaușescu,Numeroasele și remarcabilele succese dobîndite de poporul nostru in anii care au urmat Congresului al XI-lea ilustrează cu tărie uriașa forță dinamizatoare și mobilizatoare a politicii partidului nostru, activitatea multilaterală desfășurata de Comitetul Central al partidului, de organele sale executive, în frunte cu secretarul general al partidului nostru — tovarășul Nicolae Ceaușescu, Aniversind cu cîteva luni în urmă împlinirea a 35 de ani de la crearea Frontului Unic Muncitoresc între P.C.R. și P.S.D., proces care a fost ridicat pe o treaptă calitativ superioară prin 'unificarea celor două partide muncitorești din țara noastră, în februarie 1943, am avut prilejul să verificăm, pe baza unei îndelungate experiențe istorice, adevărul fundamental că realizarea unității clasei muncitoare — evident în forme și modalități corespunzătoare particularităților naționale specifice — reprezintă un factor esențial și decisiv al victoriei revoluției și construcției socialiste.Anii care ne despart de Congresul precedent al partidului nostru — a spus in continuare vorbitorul — au constituit o perioadă de mari și importante realizări in toate domeniile activității social-economice. Comitetul Central, acționînd pentru înfăptuirea Programului partidului, a ho- târîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale, a asigurat dezvoltarea echilibrată, viguroasă a forțelor de producție, menținerea ritmului susținut de creștere a venitului național, perfecționarea structurilor economice in industrie și agricultură, valorificarea superioară, cu inalt randament a resurselor umane, materiale și financiare. Ne produce tuturor o mare satisfacție faptul că România a dobindit astăzi o puternică și modernă bază tehnico-materială, iar în 1980 se va realiza o producție industrială de peste 53 de ori mai mare decit în 1938. Producția agricolă depășește în acest cincinal cu peste 30 la sută nivelul realizărilor cincinalului trecut, contribuind la îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației. Marile realizări obținute in dezvoltarea economiei naționale au asigurat creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii, demon- strînd grăitor că țelul suprem al politicii partidului este ridicarea necontenită a bunăstării întregului popor.Progrese substanțiale au fost realizate. in această perioadă, așa cum se subliniază in Raportul prezentat Congresului, și in perfecționarea sistemului instituțional al democrației socialiste.' Paralel cu creșterea rolului și atribuțiilor Marii Adunări Naționale, ale Consiliului de Stat, consiliilor populare, a fost lărgit și amplificat cadrul democrației directe, menit să extindă participarea activă a maselor populare, a tuturor oamenilor muncii la conducerea statului și societății. Aceasta reflectă concepția IJartidului Comunist Român potrivit căreia întărirea continuă a rolului 

urhan existent în județul nostru, preocupările pentru trecerea la o nouă calitate în activitatea economico-so- cială, conferința organizației județene a apreciat că există condiții ca planul producției industriale pe anul 1980 să fie depășit cu 3 la sută. Pe această bază, . oamenii muncii -din industria județului, în frunte cu comuniștii, își măresc angajamentul asumat pe întregul cincinal de la 8,4 la 10 miliarde lei. îndeplinirea ritmică și depășirea planului pe anul 1980 vor asigura condiții reale pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor cincinalului viitor, cînd • și județul Cluj va urca pe noi trepte de progres și bunăstare ; în anul 1985, producția globală totală pe locuitor va ajunge la 84 300 lei, din carp 62 000 lei producția industrială.
organizației județene deconducător al partidului în întreaga viață socială se îngemănează, firesc și necesar, cu dezvoltarea democrației socialiste, constituind componente organice ale unui proces unitar, democrația și socialismul fiind de nedespărțit. Coordonate de bază ale politicii partidului, adîncirea democrației,' permanenta perfecționare a sistemului de organizare și conducere a Societății și-au găsit reflectare în crearea unui cadru instituțional original, unic în felul său, de noi forme și structuri democratice, menite să asigure participarea nemijlocită a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate. la conducerea vieții social-economice, a întregii societăți.Ultimii ani au validat în mod concludent justețea măsurilor adoptate, din inițiativa tovarășului secretar general al partidului, privind introducerea noului mecanism economico-fi- nanciar, bazat pe autoconducerea muncitorească, autogestiunea și" autofinanțarea unităților socialiste, care lărgesc substanțial posibilitățile de participare a oamenilor muncii la conducerea economică, a întregii vieți sociale. în spiritul orientării trasate de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, partidul va. acționa și în viitor pentru perfecționarea cadrului organizatoric al democrației socialiste.O nouă și semnificativă expresie a contribuției decisive a tovarășului Nicolae Ceaușescu la stabilirea pe plan principial și practic a modalităților concrete de perfecționare a organizării și conducerii societății noastre, corespunzător cerințelor actualei etape de dezvoltare a țării, o reprezintă ' măsurile privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social- politică și îmbunătățirea organizării sale. Acestea dau expresie unei

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAIL FLORESCU
delegat ai organizației județene de partid ArgeșAfirm cu înflăcărare adeziunea față de documentele prezentate pentru aprobare Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, al căror conținut corespunde intereselor oamenilor muncii, voinței și țelurilor întregului nostru popor, făuritor al societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului în țara noastră.Oamenii muncii din industria chimică dau o înaltă apreciere contribuției deosebit de valoroase a secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea Proiectului de Directive pentru dezvoltarea eco- nomico-socială și dezvoltarea în profil teritorial, a proiectelor programe- lor-directivă în domeniile cercetării științifice, energeticii, creșterii nivelului de trai, al căror fundament teoretic și practic poartă amprenta gindirii științifice, spiritului partinic și cutezanței revoluționare proprii personalității sale remarcabile.Ca vechi militant al partidului, cunosc de aproape cinci • decenii participarea activă, de mere răspundere, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la cele mai importante evenimente revoluționare ale istoriei societății românești contemporane, și îmi exprim convingerea nestrămutată că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. în înalta funcție de secretar general al partidului, constituie garanția sigură a promovării ferme și neabătute a politicii științifice, realiste și clarvăzătoare, interne și externe, a partidului și statului nostru. a înfăptuirii cu succes a hotă- rîrilor pe care le va adopta Congresul al XII-lea al partidului.Viața confirmă că, pretutindeni, unde oamenii se străduiesc să ridice nivelul de viață al popoarelor, chimia .este prezentă cu infinitele sale posibilități de a acționa asupra micro și macrostructurii producției materiale, care conduc la obținerea unor noi și prețioase produse cu un spectru larg de utilizare și înaltă eficiență economică.După ce a înfățișat, printr-o grăitoare statistică, progresele remarcabile în dezvoltarea industriei chimice românești, în comparație cu cele rirai industrializate țări ale lumii, vorbitorul a spus : Criteriul esențial care va sta la baza dezvoltării chimiei în cincinalul 1981—1985 constă în restructurarea producției acestei ramuri prin accentuarea ritmurilor de creștere a fabricației produselor și grupelor de produse de înaltă tehnicitate care se realizează cu consumuri energetice reduse Si valorifică

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IONIJĂ BAGIU
delegat al organizației județene de.Mă simt onorat ca de la înalta tribună a Congresului să dau împlinire mandatului încredințat de Conferința organizației județene de partid Timiș și să exprim totala adeziune față de documentele supuse dezbaterii Congresului al XII-lea, a căror aplicare va înscrie în Istoria partidului și poporului nostru o nouă perioadă glorioasă pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Oamenii muncii din județul Timiș, împreună cu întregul popor, vă sînt recunoscători dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru marile realizări din ultimii 15 ani. perioada cea mai înfloritoare din istoria Românie'. De aceea, comuniștii și toți oamenii muncii din Banat, români, germani, maghiari, sîrbi, alături de

în încheiere, vorbitorul a subliniat: Văzînd în politica partiduluipropria lor politică, în documentele Congresului al XII-lea — aplicarea Programului partidului și concretizarea aspirațiilor lor — comuniștii, toți oamenii muncii clujeni — români, maghiari și de altă naționalitate — uniți în jurul partidului, înfrățiți de veacuri în muncă și idealuri, fac le- gămint că, urmînd neabătut pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor pune toată priceperea și energia lor în slujba înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce le vor'reveni din hotărîrile Congresului, contribuind cu ingeniozitatea minții și iscusința brațelor la înălțarea patriei pe noi trepte de lumină, progres și civilizație.
partid Doljconcepții noi, revoluționare, de natură să' determine îmbunătățiri de ordin calitativ în activitatea de ansamblu a Frontului, Unității Socialiste, practic în -activitatea social- politică a tuturor cetățenilor țării. Ele reliefează, o dată mai mult, trăsătu-, rile definitorii pentru modul de gîn- dire și acțiune al secretarului general al partidului — cunoașterea profundă a realităților, largă deschidere și receptivitate la nou. capacitate de a investiga în profunzime noile fenomene și procese din viata socială, de a descifra în mod științific, din timp, sensul evoluției lor, de a elabora soluții adecvate particularităților țării și cerințelor accelerării progresului multilateral al societății.în continuare, vorbitorul a subliniat: De la înalta tribună a Gongre- sului, îmi exprim acordul deplin față de politica externă dinamică, constructivă a partidului și statului nostru, politică la a cărei făurire și promovare rolul determinant și meritul principal revin secretarului general, al partidului, președintelui republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. România socialistă are astăzi nenumărați prieteni pe toate meridianele, ca urmare a consecvenței cu care situează Ia baza raporturilor cu statele principiile deplinei egalități. in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, principii care dobîndcsc o tot mai largă audiență pe arena mondială.Pornind de la realitățile lumii contemporane, de la convingerea că adîncirea tendințelor și proceselor pozitive de pe arena mondială, edifi- carea noii ordini economice și politice reclamă acțiunea comună a tuturor forțelor care se pronunță pentru democrație, libertate, independență și pace și, în primul rînd, conlucrarea 

la maximum materiile prime, să se asigura» în cadrul industriei chimice dezvoltarea acelor producții care să încorporeze o cit mai mare cantitate de muncă înalt calificată.Schimbarea de structură în industria chimică se reflectă în planul cincinal prin valorificarea superioară a aceleiași cantități de țiței, creșteri mici în producția marilor consumatori energetici și ritmuri înalte în industria polimerilor și a chimiei de sinteze fine.încă de la începutul acestui deceniu, România a adoptat și a promovat o politică energetică realistă, echilibrată, un sistem de măsuri cu eficiență imediată și de durată, răspun- zînd și nevoilor la zi și perspectivelor dezvoltării. Totodată. ' avîn- du-se în vedere faptul că tara noastră dispune de un volum limitat de rezerve de materii prime energetice, au fost și sînt necesare eforturi mari pentru asigurarea unei aprovizionări cu resurse energetice pe măsura cerințelor dezvoltării economiei românești. Criza energetică care a cuprins ansamblul economiei mondiale ridică noi probleme în utilizarea rațională a resurselor naturale de hidrocarburi și utilizarea altor resurse naturale în scopuri combustibile. Este rațional ca petrolul și gazele naturale să fie utilizate cu prioritate pentru valorificarea lor chimică, într-o perspectivă de cît mai lungă durată.în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ieri, în fața Congresului, se sublinia că resursele de hidrocarburi naturale vor fi destinate cu prioritate chimizării. în directivele prezentate spre .aprobare Congresului, se, arată că gradul de chimizare a țițeiului supus prelucrării va . crește de la 10,2 la sută în 1980 la 17,5 la sută în 1985, în condițiile în care prelucrarea țițeiului va rămîne la nivelul anului 1980.Pentru realizarea integrală și la vreme a sarcinilor complexe care revin chimiei în viitorul cincinal, a fost elaborat un program special care concretizează eforturile oamenilor munții în următoarele direcții prioritare : asigurarea funcționării continue și la parametrii proiectați a instalațiilor în funețune ; urgentarea punerii in funcțiune a instalațiilor din planul de investiții ; rea- nalizarea instalațiilor în funcțiune din punct de vedere al consumului energetic și de combustibil în vederea opririi celor cu consumuri energetice mari ; extinderea tipizării instalațiilor și utilajelor din industria chimică ; utilizarea integrală a 

întregul partid, de întregul popor, susțin cu toată căldura inimii lor realegerea dumneavoastră, cel mal iubit și devotat fiu al poporului nostru, ctitor cutezător de istorie socialistă, în funcția supremă de secretar general al partidului, garanție sigură a înfăptuirii mărețului Program al partidului.Vorbitorul a raportat Congresului că, urmind neabătut prețioasele îndrumări ale secretarului general ăl partidului, care a vizitat de mai multe ori întreprinderea mecanică Timișoara, s-a reușit în decurs de 10 ani o creștere a producției de 8 ori. Au intrat in funcțiune noi capacități de producție, am dotat unitatea cu utilaje de înaltă tehnicitate. în actualul cincinal s-a realizat peste prevederi o producție industrială in valoare de 500 milioane lei, urmind ca pînă la finele anului 

dintre toate detașamentele clasei muncitoare — forța fundamentală a progresului social — partidul nostru acționează pentru întărirea colaborării cu partidele comuniste și muncitorești, pentru dezvoltarea contactelor cu partidele socialiste și social- democrate din diferite țări, cu alte forțe politice ale clasei muncitoare. Experiența noastră, ca și experiența pe plan internațional, confirmă realismul acestei căi, unitatea de acțiune dintre comuniști și socialiști afirmin- du-se ca-un factor hotăritor in lupta pCntru realizarea aspirațiilor vitale ale oamenilor muncii, ale popoarelor,, pentru triumful cauzei socialismului și păcii.Ținînd seama și de. rolul determinant pe care îl au in lumea de azi masele largi, popoarele înseși, partidul nostru acționează, totodată, pentru dezvoltarea legăturilor cu cele mai diverse forțe sociale și politice de pretutindeni, cu mișcări de eliberare națională și socială, cu partide și organizații de cele mai diferite orientări și tendințe, care se situează pe poziții democratice, progresiste, antiimperialiste. Este convingerea nestrămutată a partidului nostru, așa cura se subliniază' pregnant în Raportul prezentat Congresului, că astăzi, mai mult decît oricind, pacea, securitatea, progresul depind de conjugarea eforturilor tuturor popoarelor, de mobilizarea celor mai largi forțe sociale și de realizarea unei strinse colaborări între acestea, atît în cadrul național cît și pe tărim internațional.Datorită politicii sale, România socialistă a dobindit astăzi în viața internațională imaginea unei țări cu o identitate proprie, care se bucură de un prestigiu internațional fără precedent, iar secretarul general al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este apreciat și stimat ca o proeminentă personalitate a lumii contemporane, ca un neobosit luptător pentru drepturile fundamentale: ale popoarelor, pentru progresul omenirii, pentru pace, prietenie între toate popoarele lumii.Este o mare,satisfacție pentru mine faptul că după atîtea decenii de activitate în rîndurile mișcării muncitorești iau parjte ; la Congresul la care se vor adopta hotăriri cu adevărat istorice pentru realizarea strategiei revoluționare a partidului, menite să ducă la vfetoria socialismului multilateral dezvoltat și să deschidă calea trecerii la comunism în România.în încheiere, vorbitorul a spus : Concretizînd viziunea de largă perspectivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pe baza aplicării creatoare a principiilor materialismului dialectic și istoric la condițiile specifice ale societății noastre, hotărîrile Congresului al XII-lea, care prefigurează viitorul de aur al României, vor accelera progresul patriei spre piscurile semețe ale civilizației comuniste, sub steagul larg desfășurat al Partidului Comunist Român.

produselor secundare și recuperarea secundară energetică, termică și electrică ; eliminarea opririlor accidentale și funcționarea continuă a instalațiilor ; sporirea simțitoare a productivității muncii prin extinderea mecanizării și automatizării proceselor de fabricație ; ridicarea continuă a nivelului de calificare profesională.Apoi vorbitorul a subliniat : Pro- gramul-directivă de cercetare științifică cuprinde sarcini importante pentru știința și industria chimică și tratează problematica izvorîtă din marile cuceriri ale revoluției științifice și tehnicii contemporane. Cercetarea în chimie organizată în cadrul Institutului Central de Chimie, sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, a elaborat pe această bază un amplu program de cercetări.Ținînd seama de consecințele economice și financiare ale crizei petrolului, de restrîngereg în viitor a surselor de aprovizionare cu țiței, vom trece în ipdustria chimică la u- țilizarea și a altor surse de materii prime prin elaborarea procedeelor de chimizare a cărbunilor, îndeosebi hidrogenarea, gazeificarea și lichefierea cărbunilor în produse organice care azi se obțin numai prin petrochimie. S-a trecut la cercetarea valorificării biomasei și a deșeurilor agricole în vederea obținerii unor carburanți ieftini care să înlocuiască cu succes pe cei care.se obțin azi din petrol. ,Un domeniu de cercetare de vîrf îl constituie microbiologia industrială și cataliza enzimatică specifică materiei vii. Cercetările făcute în acest domeniu au dat posibilitatea să fie obținute produse de natură biochimică cum . sînt antibioticele, aminoacizii, proteinele, . enzimele.Exprimîndu-mi încă o dată acordul depjin față de conținutul documentelor prezentate, față de ideile de excepțională însemnătate politică cuprinse în Raportul prezentat Congresului de către secretarul general al partidului — vorbitorul a spus în Încheiere : mă angajez în față Congresului că nu voi precupeți în continuare'nici un efort pentru a-mi îndeplini, la nivelul înaltelor cerințe actuale, sarcinile ce ne revin în a- plicarea prevederilor acestor documente, fiind -pătruns în toată .ființa mea de însemnătatea covîrșitoare a etapei revoluționare pe care o străbatem în prezent, de marea responsabilitate istorică' a hotărîrilor pe care le va adopta Congresul pentru viitorul socialismului și .comunismului in țara noastră.
partid Timiș1980 această depășire să ajungă la 1 miliard de lei. Vom realiza planul cincinal la toți indicatorii, urmind să recuperăm unele restanțe ce le mai avem la producția fizică și la export.Cu ocazia vizitei de lucru din septembrie anul acesta, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne-am angajat că vom depune toate eforturile pentru a transforma întreprinderea intr-un combinat de utilaj greu, cu 12 000 de oameni ai muncii, care să-și aducă o contribuție sporită la satisfacerea cerințelor economiei naționale și ale beneficiarilor externi cu mașini de ridicat și utilaje tehnologice complexe.Insistînd asupra acestei perspective, vorbitorul a arătat că în perioada 1980—1985 se vor asimila noi produse deosebit de complexe ca : 

utilaje grele de ridicat pînă la 800 tone după proiecte românești, rod al activității Centrului de cercetare și proiectare pentru mașini de ridicat, împreună cu Institutul politehnic din Timișoara, utilaje tehnologice pentru industriile metalurgică șl energetică. De asemenea, se vor asimila familia de macarale autopropulsate grele în gamă de 25—140 tone și vom crea în întreprinderea noastră un sector cald, care să asigure 40 000 tone oțel lichid peritru realizarea de piese de oțel turnat și de oțel forjat, necesare producției.Pe lingă rezultatele' bune obținute, ne confruntăm și cu unele greutăți în activitatea noastră de producție, în ceea ce privește calitatea, în acest sens propunem ca Departa
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI TEODORA SANDU 

delegată a organizației județene de partid BotoșaniComuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc pe străvechile meleaguri românești ale Botoșanilor, mi-au încredințat mandatul" să exprim de1 la înalta tribună a celui de-al XII-lea Congres al partidului cele mai alese sentimente de mulțumire și recunoștință secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija constantă ce o manifestă înfloririi continue a plaiurilor botoșănene, asemenea întregii noastre țări.După Congresul al IX-lea al partidului, zona Botoșanilor a cunoscut o adevărată revoluție în. domeniul forțelor de producție. Fiecare dintre vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu a însemnat pentru județul nostru o nouă și elocventă etapă pe calea progresului. în perioada 1971—1975, .județului nostru i s-a alocat un volum de investiții valorînd 4,1 miliarde de lei, iar în cincinalul actual investițiile destinate județului depășesc 12 miliarde de lei. Drept urmare, în municipiul Botoșani s-a realizat o platformă industrială modernă, în care unitățile au fost amplasate după indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a nu se face risipă de teren și a se crea posibilitatea folosirii în comun, cu eficiență maximă, a utilităților de agențî termici, instalații de apă Și gaz metan. Este semnificativ că astăzi numai întreprinderea textilă „Moldova" realizează o producție de 1,4 miliarde lei, tot atît cit realiza întregul, județ cu un deceniu și jumătate în urmă.Vorbitoarea a arătat că în orașele Dorohoi, Darabani și' Săveni, ca și în viitoarele centre urbane Flămînzi și Bucecea, au fost puse în funcțiune ori se află în construcție noi unități industriale, ceea ce a făcut ca o mare parte a forței de muncă
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NEDEA MARIN

delegat al organizației județene de partid TeleormanComuniștii, toți oamenii muncii din județul. Teleorman — pe care ii reprezint la acest inalt forum al partidului — luipd cunoștință cu vie satisfacție și mîndrie patriotică de conținutul magistralului Raport prezentat Congresului al XII-lea de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. își manifestă deplina adeziune față de conținutul și prevederile sale, care corespund năzuințelor națiunii noastre socialiste de prosperitate, bună înțelegere și colaborare cu toate popoarele lumii. Aprobăm, de asemenea, în întregime conținutul tuturor documentelor Congresului.îmi îndeplihesc cu mare bucurie mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Teleorman de a susține din toată inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în înalta funcție de secretar general al partidului, conștienți că prin aceasta se asigură înfăptuirea neabătută a mărețelor obiective pe care le va adopta Congresul pentru făurirea viitorului luminos al patriei și creșterea prestigiului țării noastre in lume.Urmare firească a preocupării constante a partidului pentru repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul și. industrializarea mai accentuată a zonelor pînă nu de mult predominant agrare, asemenea întregii țări. Teleormanul se înfățișează astăzi ca un județ tot mai prosper.Organizația județeană de partid Teleorman va raportează, mult stimate tovarășe secretar general, că prin dublarea producției industriale în acest cincinal față de 1975, Teleormanul a depășit încă din acest an, cu aproape 2 miliarde lei, nivelul stabilit de Congresul al XI-lea, ca la finele lui 1980 în fiecare județ să se obțină o producție de cel puțin 10 miliarde lei. Utilizind mai bine rezervele de care dispun, în perioada parcursă din acest cincinal, 49 u- nități economice obțin o producție industrială suplimentara în valoare de 1,2 miliarde lei, iar 22 dintre a-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VIRGIL TROFIN

delegat al organizației județene de partid BrăilaExprim deplinul acord ia documentele supuse dezbaterii Congresului, la Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, analiză profundă a stadiului actual de dezvoltare a patriei, sinteză științifică marxistă care concretizează obiectivele și direcțiile de dezvoltare a României pe treptele superioare ale civilizației socialiste.Rezultatele remarcabile obținute în dezvoltarea economică și socială a țării se datoresc muncii eroice a întregului ' nostru popor în frunte cu clasa muncitoare, justeței politicii interne și externe a .Partidului Comunist Român, modului in care Comitetul Central al Partidului Comunist Român, guvernul au condus activitatea politică, economică și socială, muncii pline de dinamism, inițiativă și perseverentă, pătrunse de un înalt spirit de responsabilitate, pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului nostru secretarul general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Susțin din toată inima realegerea în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, garanție a progresului accelerat al patriei noastre pe drumul luminos al socialismului și comunismului. 

mentul Industriei Electrotehnice și Electronice să ia măsuri de lărgire a echipamentului electric.în continuare, vorbitorul a spus : Pentru stabilizarea cadrelor, îndrumați de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu. am realizat în imediata apropiere a întreprinderii un complex social compus din : cantină cu 4 000 de locuri ; 5 cămine de nefa- miliști cu 1 700 de locuri ; un cămin de copii, un dispensar, un complex de locuințe pentru familiile muncitorilor noștri care cuprinde 400 de apartamente ; un complex școlar și un liceu industrial cu 2 000 elevi, noi spații pentru institutul de sub- ingineri ce-și desfășoară activitatea în uzina noastră. Pentru toate con

disponibilizate ,prin mecanizarea lucrărilor agricole să nu mai migreze din județ, rezolvîndu-se în acest fel numeroase probleme de ordin social, edilitar-gospodăresc . și familial. în paralel, în toate orașele județului, ap apărut noi ansambluri de locuințe, construindu-se de la precedentul Congres al partidului și pînă în prezent peste 11 mii de apartamente; s-au construit, de asemenea, un spital cu 700 de paturi, o casă a științei și tehnicii, un local pentru maternitate, peste 1 000 de săli de clasă și 200 de noi locuri 'pentru grădinițe.Raportăm Congresului, — a subliniat vorbitoarea — că oamenii muncii din industria botoșeneană se prezintă la marele forum al comuniștilor cu sarcinile de plan a- ferente perioadei parcurse din actualul cincinal depășite cu peste 700 de milioane lei, aceasta constituind o certitudine că angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe întregul cincinal va fi îndeplinit și chiar depășit. Așa cum ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe »secretar general, lucrătorii din agricultura județului au încheiat ..toate lucrările pe ogoare.Eforturilor generale depuse în toate sectoarele de activitate ne-am alăturat și noi, comuniștii, toți cei ce muncim la întreprinderea „Integrata de țesături subțiri tip in“, unul dintre cele mai tinere colective muncitorești de pe platforma industrială a Botoșanilor. Deși capacitățile de producție, respectiv secțiile țesătorie, filatură și finisaj nu au fost puse în funcțiune la termenele planificate, pe cele 10 luni ale anului curent co- lectivrfi a realizat producția globală în proporție de 100,3 la sută, producția marfă 100,2 Ia sută, iar productivitatea muncii 100,9 la sută.

cestea au îndeplinit la 1 noiembrie sarcinile pe 4 ani.Folosesc acest prilej, a subliniat vorbitorul, pentru ca, în numele locuitorilor din Zimnicea, al tuturor teleormănenilor, să vă adresăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru sprijinul deosebit acordat în reconstrucția orașului, care se dezvoltă așa cum l-ați conceput dumneavoastră, încă din acele momente grele ale anului 1977 ; Zimnicea devine un o- raș modern, cu o mare întreprindere de țevi sudate care produce încă din anul trecut, și cu alte obiective industriale ce se află în construcție. *Dezvoltînd industria în ritmuri înalte, județul Teleorman, cu o suprafață arabilă de aproape 500 000 hectare, rămîne în continuare un mare producător agricol, realizînd anul a- cesta circa 5 milioane tone de produse vegetale, din care 1.5 milioane tone cereale. înfățișind realizările de seamă înregistrate în această ramură de bază a economiei județului, in continuare, vorbitorul a spus : Beneficiind de politica agrară științifică a partidului nostru, de o dotare tehnică mereu îmbunătățită, de un cadru organizatoric in continuă perfecționare, producțiile medii la hectar, în actualul cincinal, sînt mai mari cu 800 kg la griu, peste 1000 kg la. porumb, 8 000 kg la sfeclă de zahăr' și 6 000 kg la legume, față de producțiile medii realizate *în cincinalul precedent. Ca urmare, în cei 4 ani care au trecut, județul nostru a avut posibilitatea să contribuie la fondul de stat cu 3 milioane tone cereale, 500 mii tone legume, peste 3 milioane hectolitri lapte Și 200 mii tone carne, cantitățile livrate în acest an fiind mai mari cu 35—40 la sută față de anul 1975.Mari perspective pentru sporirea producției agricole a deschis noul cadru organizatoric stabilit din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nrcolae Ceaușescu, prin măsurile de perfecționare a organizării, conducerii și planificării a- griculturii aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. din februarie a.c. încă din

în continuare, vorbitorul a spus : Așa cum se sublinia in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. si'tuăm pe prim plan lărgirea bazfei de materii prime, sporirea gradului de asigurare din resurse interne a necesarului de materii prime energetice pentru a asigura ca. în viitorul deceniu, România să devină independentă din punct de vedere al combustibilului și al energiei.Pentru, descoperirea de noi rezerve de petrol și gaze — a spus în continuare vorbitorul — sîntem chemați să asigurăm ca cercetarea geologică să extindă aplicarea concepțiilor noi și a metodelor perfecționate, să lărgească zonele de cercetare și să trecem cu mai -multă hotărîre și încredere la executarea forajelor la a- dîncimi mari.Este necesar, totodată, să intensificăm cercetările pentru descoperirea de noi rezerve de cărbuni și șisturi combustibile, de minereuri feroase, neferoase, îndeosebi bauxită și auro- argintifere, de roci utile și de ape subterane termale. în acest sepp, vor/ trebui executate lucrări geologice in toate regiunile țării cu perspective favorabile, punînd un accent deosebit pe finalizarea cercetărilor din Banat, Moldova și din nordul Ardealului. Este o datorie de mare cinste pa

dițiile create, la care se adaugă veniturile tot mai sporite oferite de programul de creștere a nivelului de trai, mulțumim din inimă conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu.în încheiere, vorbitorul a spus: Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea mecanică Timișoara," să exprim aprobarea deplină și adeziunea noastră la politica promovată de partidul nostru in relațiile cu celelalte partide comuniste și muncitoreșit, ca și cu partidele . socialiste și social-demo- crate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte partide democratice.

Este adevărat că succesele noastre puteau fi și mai însemnate, a arătat vorbitoarea, dacă comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din întreprindere s-ar fi ocupat mai îndeaproape de creșterea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor, de integrarea cît mai grabnică a noilor încadrați în producție, de întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Pentru că și în viitor construcțiile vor cunoaște o puternică amploare, — în cincinalul 1981—1985 județului i se vor aloca fonduri de investiții de peste 16 miliarde lei — propunem să se studieze posibilitatea înființării la Botoșani a unui trust de construcții industriale care să reunească toate șantierele, respectiv cele de construcții-montaj, de instalații și de utilaje, de transport. Propun de asemenea, ca la noile obiective economice să se prevadă încă în faza de proiect și spații pentru satisfacerea nevoilor cu caracter social • cultural ale colectivelor.în încheiefe, vorbitoarea a spus : Fiind mesagera la Congres a celor 45 de mii de comuniști care alcă-, tuiesc organizația județului Botoșani; a P.C.R., ca și a tuturor oamenilor! muncii botoșeneni, vă rog să-mi îngăduiți să dau glas adeziunii unanime față de conținutul tuturor documentelor programatice supuse dezbaterii și aprobării Congresului. Exprim, de asemenea, dorința vie, nețărmurită a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din județul Botoșani ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și Statului nostru, personalitate de primă mărime a lumii contemporane, să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului, spre binele și fericirea noastră a tuturor, 

primul an, folosirea mai rațională a mijloacelor de care dispunem în cadrul consiliului unic agroindustrial Purani, al cărui prim-vicepreședinte sint, ne-a permis să generalizăm in mare măsură in toate unitățile experiența acumulată de C.A.P. Purani, care a. obținut și în acest an producții mari, de peste 5 000 kg griu, 7 000 kg orz și 8 000 kg porumb boabe la hectar. Consiliile unice agroindustriale și-au dovedit necesitatea și. în cazul perfecționării activității din zootehnie; Noi am format in două cooperative agricole, la Purani și Cernetu, nuclee de răspîndire a raselor superioare, am extins moder/ ■nizarea și mecanizarea și, drept ur' mare, 'avem o creștere, pe consili de aproape 1 000 litri lapte pe cai? de vacă furajată.Vorbitorul s-a referit, totodată, și la unele neîmpliniri in ce privește folosirea cu maximă eficiență a mijloacelor de producție și, în primul rînd, a pămîntului, în strîngerea la timp a întregii recolte. De aceea, a subliniat vorbitorul, ne-a bucurat din toată inima prevederea din Raport că, in viitorul cincinal, agricultura va primi un volum sporit de investiții destinat, în special, mecanizării lucrărilor agricole. Recentele măsuri luate ca, începînd din anul viitor, să fim dotați cu combine perfecționate de mare randament și specializate pentru recoltarea mecanică a porumbului ne vor ajuta să executăm în condiții mai bune și în timp optim toate lucrările, să obținem producții sporite și o eficiență mai mare.în încheiere, vorbitorul a spus : vă rog să-mi permiteți ca, pentru toate succesele de pînă acum, pentru perspectivele luminoase prefigurate în documentele Congresului al XII-lea, să vă mulțumim călduros, din adincul inimilor celor 550 000 de teleormăneni, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă urăm să trăiți ani mulți, în deplină sănătate și putere de muncă, să conduceți mereu țara spre propășire, fericire și bunăstare, iar noi să avem bucuria să vă raportăm numai și numai succese de seamă, pentru prosperitatea și bunăstarea întregului nostru popor.

triotică a tuturor oamenilor muncii din activitatea de cercetare geologică, de a munci neobosit pentru perfecționarea continuă a pregătirii de specialitate, pentru întărirea disciplinei și răspunderii în muncă, pentru “realizarea în întregime a programului de cercetare geologică, adueîn- du-și astfel o contribuție deosebită la dezvoltarea economică șl socială a patriei noastre socialiste.în sectorul exploatării zăcămintelor minerale energetice, cu toate rezultatele pozitive obținute, se mențin încă serioase rămîrieri în urmă. Prevederile de plan pe anul 1980 și pentru cincinalul 1981—1985. pun în fața acestui sector, de mare importanță pentru economia națională, sarcini deosebite. Vom lua măsuri hotărite pentru lichidarea neajunsurilor existente în exploatarea petrolului asigurînd, în- cepind cu anul 1980, redresarea acestui. sector, prin folosirea completă a instalațiilor și utilajelor, prin aplicarea pe scară largă a tehnologiilor moderne de exploatare ș*i creșterea factorului final de recuperare. Vom acorda atenție deosebită formării și pregătirii muncitorilor, maiștrilor, inginerilor și tehnicienilor, întăririi ordinii și disciplinei muncitorești, cre-
(Continuare în pag. a Xl-a)
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(Urmare din pag. a X-a)ării de condiții de muncă și de viată mai bune, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a tradiției de muncă a acestui puternic detașament al clasei muncitoare — petroliștii.în sectorul exploatărilor miniere, se impune să acționăm cu și mai multă hotărire pentru folosirea cu maximum de randament a complexelor mecanizate, a excavatoarelor și celorlalte utilaje din dotare, pentru realizarea in întregime a programului de mecanizare, domeniu in care sînt încă rămîneri în urmă, să acordăm toată atenția formării și pregătirii . cadrelor, stabilității forței de muncă, măsurilor de întărire a securității muncii, întăririi ordinii și disciplinei muncitorești. Sintem convinși că minerii, puternicul detașament al clasei muncitoare, iși vor face pe deplin datoria. înfăptuind eu succes manile sarcini ce le revin.Ca rezultat al preocupării permanente a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, in domeniul producției de energie electrică și termică s-au obținut rezultate importante. Dispunem in prezent de o putere instalată de aproape 15 000 MW : s-au pus in funcțiune, in acest cincinal, 19 noi centrale electrice ; au intrat în funcțiune 6 grupuri energetice pe cărbune, de 330’ MW, la Rovinari și Turceni : s-a perfecționat sistemul energetic național. Pe baza măsurilor luate, in anul 1980, ponderea cărbunilor în producția de energie electrică va crește la 40 la sută, a energiei hidroelectrice la 17,6 la sută, iar a hidrocarburilor se va reduce la 39,7 la sută. Va trebui să asigurăm, ea, pină in anul 1985, ponderea hidrocarburilor in producția de energie electrică și termică să scadă la 20,0 la sută, ponderea cărbunilor și șisturilor să crească la cel puțin 55,0 la suta, iar a centralelor hidroelectrice la cel puțin 20,8 la sută.Se va intensifica preocuparea pen’-, ti t punerea în valoare a potențialu- .... hidroenergetic al țării, prin construirea de centrale hidroelectrice eu puteri mari, precum și de microhi- drocentrale, asigurîndu-se valorificarea a 15 la sută m anul 1985 și a 65 ța sută în anul 1990. din acest potențial, urmînd ca pină in anul 2000 să se amenajeze integral potențialul hidroenergetic de care dispune România. Pină in anul 1990 va trebui să folosim complet, împreună cu statele riverane, potențialul hidroenergetic al Dunării.O sarcină deosebit de importantă pusă in fața noastră de documentele Congresului este extinderea utilizării cărbunelui și a șisturilor in centralele termoelectrice. Vom lua măsuri pentru devansarea punerii în funcțiune a grupurilor noi din termocentralele Turceni, Mintia, Doinești și a primului grup pe șisturi de la Anina. Vom acorda toată atenția perfecționării utilajelor și instalațiilor, asigu- rind funcționarea acestora la parame

trii proiectați, la nivelul Indicilor a- tinși pe plan mondial.Pentru realizarea prevederilor din program cu privire la construirea de centrale nuclearo-electrice. toți factorii care concură la realizarea acestor obiective vor acționa cu hotărire pentru a. asigura ca. in anul 1985. să .se pună in funcțiune primul grup de 660 MW.în legătură cu valorificarea noilor surse și tehnologii energetice, trebuie să arătăm că sintem incă la inefe- putul acestei activități. în acest an s-au definitivate experimentat și au fost aprobate 11 proiecte-directivă și soluții tipizate pentru, folosirea in industrie, agricultură, invățămînt și locuințe a energiei apelor geoterma- le, a energiei solare, a valorificării energetice a deșeurilor menajere, precum și a tehnologiilor pentru obținerea gazului combustibil de fermentare (biogaz). în anul 1980 va trebui să obținem, prin valorificarea noilor surse, un aport energetic de cel puțin 200 mii . I.C.C., iar in 1985 peste 2,1 milioane t.c.c. Ponderea in producția de energie a surselor de e- nergie solară și a altor surse noi, precum și a resurselor energetice recuperate va crește de la 2,7 la sută in 1980, la 5 la sută în 1985 și 10 la sută în 1990.în continuare, vorbitorul a subliniat : După Congresul al IX-lea al partidului, ținind seama de .ritmurile Înalte adoptate pentru dezvoltarea economico-socială. care a înscris e-’ coriomia României între cete mai dinamice din lume, conducerea partidului nostru, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a inițiat și aplicat o serie de programe complexe, concentrând eforturile științei, tehnologiei și producției in direcția sporirii necontenite a resurselor energetice și gospodăririi tot mai eficiente a acestora. Ca urmare, a măsurilor luate pentru mai buna gospodărire a energiei, raportul intre ritmul de creștere a consumului de energie și ritmul de creștere a venitului național s-a îmbunătățit. Cu toate acestea, eficiența utilizării e- nergiei in România este mai scăzută ca in. unele țări dezvoltate. De aceea, se impune să luăm in continuare măsuri ferme pentru reducerea consumului de energie utilă La consumatori. prin : reconsiderarea nevoilor reale, stabilind norme de consum pe unitatea de produs la nivelul atins pe plan mondial ; modernizarea tehnologiilor, Îmbunătățirea randamentelor instalațiilor și utilajelor ; substituirea unor resurse de calitate superioară epuizabile, cu altele de calitate inferioară de care dispune țara noastră.Prin aplicarea tuturor acestor măsuri, va trebui să asigurăm ca. pină în anul 1990, să reducem cu cel puțin 40 la sută indicele mediu de consum energetic la 1 000 lei producție industrială, iar pină in anul 2000, de cel puțin 2.6 ori față de anul 1980.în industrie, in special în ramurile mari consumatoare de energie ca metalurgia, chimia, industria mate

rialelor de construcții, a celulozei și hirtiei, trebuie să acționăm pe linia introducerii de noi tehnologii, astfel incit, in anul 1985, să se obțină re- 'duoerea indicelui mediu de consum la combustibilul convențional și energie electrică cu cel puțin 23 la sută față de 1980, iar in 1990 cu circa 40—12 la sută.Sint cunoscute măsurile luate pentru asigurarea necesităților reale de. combustibil și energie pentru populație. măsuri care au . fost înțelese ca o necesitate in condițiile actuale, în continuare, toți factorii interesați va trebui să acționăm pentru aplicarea programului de termoficare a orașelor, de creștere a randamentelor energetice la toate categoriile de a- parate electrice și de uz gospodăresc, de aplicare — incepînd cu anul 1980 — pentru clădirile civile și industriale. a izolațiilor termice îmbunătățite, să aplicăm, in toate județele, proiectele tip recomandate pentru folosirea energiei solare, apelor termale, a bio- gazului șl a altor surse noi de energie. Va trebui să desfășurăm o amplă acțiune. în toate întreprinderile și instituțiile, în toate orașele și localitățile țârii, pentru gospodărirea cu maximă eficiență a combustibililor și energiei, pentru un regim sever de economii.Politica ekternă a partidului și statului nostru, ai cărei promotor strălucit este . tovarășul Nicolae ' Ceaușescu, corespunde intrutoti.il nu numai intereselor poporului nostru, cit și cauzei unității țărilor socialiste, coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, menținerii și apărării păcii in întreaga lume.în condițiile actuale, cind pe plan mondial criza economică este agravată de criza energetică și de materii prime, se impune mai mult ca oricînd instaurarea unei noi ordini economice internaționale, cooperarea pe baza deplinei egalități și avantajului reciproc intre toate țările lumii. .Vom extinde cooperarea cu R.S.F. Iugoslavia și R.P. Bulgaria, pentru utilizarea completă a potențialului energetic al Dunărij. în cadrul« .C.A.E.R. vom participa la programele speciale pe termen lung in domeniul energiei. Vom acorda deosebită atenție amplificării cooperării cu țările în curs de dezvoltare, pentru punerea in valoare, în condiții reciproc avantajoase, a resurselor energetice din aceste țări. Vom dezvolta cooperarea cu statele capitaliste dezvoltate in domeniul construcției centralelor nuclearo-electrice. a valorificării noilor surse de energie.în încheiere, asigur Congresul partidului că voi munci cu toată pasiunea și răspunderea pentru realizarea sarcinilor ce îmi sint încredințate de partid și voi face totul pentru a-m; aduce contribuția la înfăptuirea hotăririlor istorice pe care le va a- dopta Congresul, pentru bunăstarea și fericirea poporului nostru, pentru independența si suveranitatea patriei, pentru cauza socialismului și păcii m lume !

eficiente, definitivarea modelelor viitoarelor microhidrocentrale. precum și diversificarea producției de motoare diesel și mărirea puterii unitare pe cilindru. ’Organizația județeană de partid înțelege tot mai clar că complexitatea și noutatea problemelor ce vor trebui rezolvate în etapa următoare impun abordarea acestora de pe pol ziții noi, calitativ superioare. Va trebui să folosim mai bine proiectarea și cercetarea, să orientăm ferm cadrele de concepție spre abordarea cu mai mult/curaj și inițiativă* a 'unor tehnologii noi. Avem in vedere, in, primul rînd, tehnologii în măsură să ducă la utilizarea unor resurse minerale mai sărace, la extinderea metalurgiei în oală, la diversificarea fabricației de motoare navale șl electrice de putere mare. Pentru că în

prezent specialiștii centrului de cercetare științifică și inginerie tehnologică in domeniul hidroagregatelor. proiectanții, tehnologii și cercetătorii din întreprinderi acoperă numai in parte această vastă problematică, găsim că ar fi oportun să se extindă și activitatea de cercetare și proiectare in domeniul motoarelor diesel de’ mare putere, al motoarelor electrice speciale și utilajului tehnologic, dezvoltind profilul actualului centru de cercetare științifică și inginerie tehnologică. De asemenea, se simte realmente .nevoia unui centru de cercetări metalurgice in cadrul Centralei industriale siderurgice Reșița. în aceeași idee, propuhem Ministerului Educației și Invățămintului ca. in cadrul unității de invățămint. superior existente la Reșița, să la ființă și secții de pregătire a inginerilor

tr.u profiluri in care județul deține o pondere ridicată — industria metalurgică și construcția de utilaje tehnologice.îndepliriindu-și mandatul încredințat de organizația județeană de partid, vorbitorul a exprimat totodată aprobarea deplină față de politica externă promovată de Comitetul Central al partidului, asigurind Congresul că oamenii muncii din județul Caraș-Severin — români, germani, maghiari. sirbi și de alte naționalități — sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, nu vor precupeți nici un efort și vor munci cu devotament și dăruire revoluționară
pen-

pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, care întruchipează voinja noastre de progres 1 și de pace și idealurileprosperitate, și securitate internațională.
CUVÎNTAREA

delegat alCongresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, la care avem marea cinste și bucurie să participăm in aceste zile, constituie un act istoric de deosebită torță și importanță in stabilirea ritmului de construcție a viitorului luminos al patriei socialiste, al intrării sale in rid- dul țărilor dezvoltate.Congresul al .XII-lea are in plus pentru toți oamenii de știință o incomparabilă semnificație pentru câ dezbate și aprobă primul program- directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, program inițiat, gîndit Și desăvirșit de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cercetătorul cei mai profund și clarvăzător al jiaturii și societății.Comuniștii, toți oamenii muncii din institutul nostru aprobă din toată inima documentele supuse dezbaterii Congresului. Doresc să asigur Congresul. pe dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărirea nestrămutată a Institutului central de a participa, prin conceperea, extinderea și dezvoltarea unor tehnici nucleare și atomice, la crearea condițiilor de îndeplinire la cote maxime a unor obiective esențiale din programele-directivă. de cercetare și de energie, cum sint : fabricația echipamentelor producerii combustibilului nuclear și apei grele, evidențierea componentelor utile din mineralele exploatate șl descoperirea de noi resurse materiale și descoperirea de noi materiale cu caracteristici fizico-chi- mice superioare.-automatizarea conducerii proceselor economice.Doresc, totodată, să informez Congresul, pe dumneavoastră tovarășe secretar general că în unitățile In-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ANETA SPORNIC
delegat al organizației județene deAm ascultat, cu adincă emoție și justificată mindrie patriotică. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, autentic act de creație, modei de pătrundere și înțelegere a fenomenelor lumii contemporane, a tendințelor evoluției ei, de sintetizare a experienței creatoare a poporului nostru și de prospectare realistă a viitorului patriei, raport care asigură trecerea României in rindul țărilor cu nivel mediu de dezvoltare .economică.Grandiosul program de progres e->nomie și social proiectat in documentele Congresului iși are temeiuri în înfăptuirile de pină acum, in intensitatea fluxului de energie creatoare a poporului, in știința și înțelepciunea încercatului său cirinaci — Partidul Comunist Român, in frunte cu secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vorbitoarea a raportat Congresului că școala românească, bucurindu-se de maximă preocupare și sprijin din partea conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a cunoscut in anii dintre cele două Congrese profunde prefaceri de structură și conținut, sporindu-și aportul la pregătirea și perfecționarea continuă u forței xle muncă. Sarcina trasată de Congresul al XI-lea al partidului se realizează cu succes, fiind pregătiți, pină m prezent, prin toate formele de invățămint, peste 1 800 000 muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri. economiști, alte cadre necesare societății. în același timp, pină la .sfirșitul acestui cincinal, fiecare om al muncii va fi parcurs cel puțin o formă organizată de perfecționare, innoindu-și cunoștințele, insușlndu-și metodele moderne de conducere și gestiune.în prezent, aproape 27 la sută din populația țării se află in săli de clasă și amfiteatre. în laboratoare și a- teliere, în unități de. producție și cercetare. insușindu-și, în mod sistematic, cunoștințele necesare pentru muncă și viață.Vorbitoarea a subliniat că invăță- mîntul datorează tovarășului Nicolae Ceaușescu concepția modernă de organizare și desfășurare, orientarea clară spre înfăptuirea unor principii fundamentale cum sint : politehniza-

rea. îmbinarea strinsă a muncii productive, studiului și cercetării ; policalificarea și pregătirea în profiluri largi a elevilor și studenților ; formarea multilaterală a tinerilor, bazată pe insușirea științelor fundamentale — matematica, fizica, chimia, biologia, pe insușirea ideologiei partidului, a științelor sociale, a istoriei patriei și partidului. în acești ani s-a asigurat generalizarea invățămintului de 10 ani, a crescut ponderea liceelor industriale și de alte profiluri economice productive, s-a dezvoltat baza materială necesară practicii productive. s-a îmbunătățit structural învă- țămintul superior.Pentru concepția profund originală care stă la baza școlii românești — a spus in continuare vorbitoarea — pentru condițiile optime in care ne desfășurăm activitatea, pentru posibilitățile neîngrădite de care dispune tineretul palriei noastre, fără deosebire de naționalitate, de a urca cele mai înalte trepte de cunoaștere, elevii și studenții, cadrele didactice și părinții exprimă secretarului general al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, făuritorul invățămintului românesc modern. Întreaga lor recunoștință, cele mai calde și respectuoase mulțumiri. Exprimăm, de a- semenea, aleasa noastră mulțumire și recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu. pentru aportul considerabil la așezarea invățămintului pe baze științifice, Ia dezvoltarea capacității acestuia de îngemănare a studiului cu ‘ cercetarea științifică și cu producția materială.Evidențiind faptul că participarea invâțămîntuluija dezvoltarea economiei naționale are loc. totodată, prin realizarea planurilor proprii de producție. cercetare, dezvoltare tehnologică și servicii, ministrul educației si invățămintului a spus : în perioada 1976—1979. valoarea acestor activități desfășurate de cadrele didactice, elevi și studenți se ridică la peste 5,7 miliarde lei. din care aproape 1 miliard reprezintă valoarea cercetărilor realizate în Învățămintul Superior, pe bază de contracte. In felul acesta, procesul de invățămint nu se mai rezumă la lecții, seminarii. sau chiar la lucrări de laborator, ci sintetizează o bogată activitate practică, de produc-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

partid Doljție și cercetare științifică, de educare prin muncă și pentru muncă. însă, așa cum ne-a indicat secretarul general al partidului, trebuie să valorificăm plenar potențialul de cercetare științifică existent in invățămint. să acționăm cu mai multă hotărire, prin colective interdisciplinare. pentru creșterea contribuției cercetării științifice la soluționarea problemelor majore ale economiei țării noastre. Rezultatele obținute pină in prezent în invățămint vor fi mult amplificate in perioada 1981—1985. Așa cum se prevede in proiectul de Directive, va fi generalizat învățămintul preșcolar ; se va asigura cuprinderea, in continuare, in treapta I de liceu a întregii generații de promovați ai clasei a VIIl-a. din care aproape 90 la sută in liceele industriale și agroindustriale, va crește gradul de cuprindere in treapta a II-a de liceu de la 47 la sută în prezent, la circa 70 la sută, creîndu-se condiții pentru generalizarea invățămintului liceal ; se va extinde învățămintul .superior, îndeosebi cel tehnic : se va asigura astfel formarea profesională a unui număr de 1 750 000 muncitori calificați și 300 000 tehnicieni, maiștri, ingineri și alte cadre de specialitate, precum și reciclarea a peste două milioane de oameni ai muncii.Exprimindu-și deplinul acord cu documentele-program, cu politica internă și externă a partidului nostru. vorbitoarea a spus : îndeplinin- du-mi o obligație față de toți cei pe care-î reprezint, lucrătorii din învă- țămint sau cei care beneficiază de avantajele lui susțin din. adincul inimii propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului. Exemplul dinamizator, personalitatea puternică a tovarășului Nicolae Ceaușescu care intrunește minunat trăsăturile revoluționarului dăruit trup și suflet patriei, poporului său, constituie pentru toți tinerii un model strălucit de muncă, de viață, către care aspiră cti dăruire și pasiune. Este, aceasta, vrerea tuturor comuniștilor, exprimată ca voință națională, iar nouă, delegaților la Congres, ne revine cinstea deosebită de a da glas și confirma această voință.
EMIL TOTH

delegat al organizației județene de partid Caraș-SeverinPermitcți-ml ca, pătruns de legitimă mindrie, să exprim de la această înaltă tribună sentimentele cele mai puternice pentru modul strălucit in care Partidul Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conduce destinele patriei și poporului. precum și deplina comuniștilor, ; muncii din i documentele ■ Congresului —Sint fericit să-mi indeplinesc mandatul pe care mi l-a încredințat organizația județeană de partid de a susține ca tovarășul Nicolae Ceaușescu! cel mai iubit fiu al poporului.'patriot înflăcărat, internaționalist consecvent, să fie reales in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist. Raportul prezentat Congresului de către secretarul general al partidului, document intru totul remarcabil, demonstrează magistral legătura dialectică existentă intre promovarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții materiale și realizarea unei economii moderne.

aprobare a a tuturor oamenilor Caraș-Severin față de aflate in dezbaterea ■ a spus. vorbitorul.

Arătind că. drept urmare a sprijinului permanent primit din partea conducerii partidului, a aplicării in viață a valoroaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru făcute pe meleagurile Caraș-Severinului în anii actualului cincinal, industria județului s-a dezvoltat și modernizat într-un ritm superior, vorbitorul a evidențiat efectele muncii politico- organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid pentru folosirea deplina a capacităților de producție, promovarea progresului tehnic și creșterea continuă a nivelului productivității muncii : îndeplinirea cu 53 de zile mai devreme a prevederilor de plan pe primii patru ani ai cincinalului. Rezultatele de pină acum, ca și atmosfera de profundă angajare politică existentă in toate unitățile economice reprezintă garanția ' îndeplinirii înainte de termen a prevederilor actualului cincinal și a realizării unei producții suplimentare de 4 miliarde lei. Raportăm de asemenea Congresului — a spus vorbitorul — că siderurgiștii din Reșița au îndeplinit prevederea cuprinsă in Directivele Congresului

al XI-lea, sporind ponderea oțelurilor aliate la peste 14 la sută din producția totală. în prezent se acționează cu fermitate și răspundere pentru creșterea continuă a coeficientului de scoatere a metalului, care in acest an a ajuns la peste 83,7 la sută, față de numai 78 la sută în 1975. Totodată, unitățile constructoare de mașini din județ obțin dintr-o tonă de metal o producție medie de 31 000 lei față de numai 18 700 in 1975,Concomitent cu sporirea productivității — a subliniat vorbitorul — ne preocupăm in continuare de modernizarea structurii producției. Astfel, siderurgia iși va intensifica preocupările pentru asimilarea unor noi mărci de oțeluri și profile laminate, cu un înalt grad de tehnicitate și fiabilitate, care să ducă la sporirea producției la sortimentele care incă se importă, cum sint țagle de țevi pentru industria extractivă, foraj de mare adincime și maritim, țagle de țevi din oțel inoxidabil pentru industria chimică și altele. în paralel, preocupările specialiștilor din construcția de mașini vizează ’ diversificarea gamei hidroagregatelor, adoptarea unor soluții constructive mai

TOVARĂȘULUI MARIN IVAȘCU
deorganizației județene stitutului central de fizică în mii doi ani au fost realizate 106 a- pârate și 148 tehnologii parte din ele puțind fi folosite in rezolvarea menționate mai înainte, pentru noutatea lor sînt nologii pentru producerea de noi rai dioizotopi. de radiofarmaceutice, de materiale semiconductoare, ceramice și supraconducțoare, de instalații laser și dispozitive cu plasmă.Vorbitorul a relevat în continuare că o componentă esențială a activității de cercetare în cii nucleare, izvorită tovarășului Nicolae- constituie participarea la dezvoltarea bazei energetice a țării. în această etapă s-au obținut primele realizări în producerea de combustibili, nucleari. apă' grea, aparatură dozime- trică pe bază de concepție proprie și s-a trecut la asimilarea fabricației de echipamente greu de procurat și foarte costisitoare. S-a stabilit, pe baza indicațiilor și îndrumărilor permanente date de tovarășa academician Elena Ceaușescu. savant de prestigiu mondial, eminent conducător al cercetării științifice românești, cu sprijinul și participarea conducerii Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, cadrul și conținutul activității noastre iri cincinalul următor, asigurind premisele creșterii. gradului de participare a fizicii ia rezolvarea unor probleme majore ale economiei 'naționale, la dezvoltarea cunoașterii științifice in ansamblul său.Vorbitorul a arătat apoi că specialiștii din domeniul cercetării științifice și ingineriei tehnologice de fizică sînt conștienți de faptul că pentru a transpune în viață la un nivel cit mai înalt obiectivele d'11 pro-

partiduiți-noi, mare preluate și obiectivelor De reținut cele 12 țeh-

domeniul fizi- din indicațiile Ceaușescu o

gramele-directivă de cercetare științifică și energie este necesar sâ fie înlăturate lipsurile și deficiențele prezente încă in activitatea institutului, cum ar fi nivelul științific sau importanta economică tă a unor teme abordate, lent de realizare a unora din o- biectivele programului nuclear, e- nergetic, proporția necorespunzătoare a capacităților de producție față de cele de eereetare-proiectare, insuficienta participare a specialiștilor noștri in etapa valorificării in producție a tehnicilor atomice și nucleare și, in general, insuficienta folosire cantitativă și calitativă a puternicei capacități de cercetare și inginerie tehnologică de care dispunem. Fiind pe măsura posibilităților noastre și avind la dispoziție excelentele condiții de munca si de viață oferite cu dărnicie de partidul și poporul nostru, considerăm că va fi cu putință ca printr-o mobilizare tr-un timp scurt toate aceste nerea- lizări.In încheiere, vorbitorul a spus : Urmind exemplul dumneavoastră luminos, tovarășe Nicolae Ceaușescu, așteptînd, dorind și susținind cu toată intensitatea și ardoarea realegerea dumneavoastră in funcția de secretar general ai Partidului Comunist Român, drept garanție și chezășie a marilor succese și satisfacții viitoare, adresindu-vă omagiul, res- ■ pectul și recunoștința fierbinte, oamenii muncii din domeniul nostru consideră că datoria și menirea noastră cea mai înaltă este aceea de a ne Însuși și transpune in viață toate documentele și hotărîrile programatice ale Congresului al XII-lea al Partidul ui Comunist Român.

«cazuri tmul

exemplară să eliminăm în-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION DINCA
delegat al organizației județene de partid PrahovaRaportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document de cea mai Înaltă valoare principială . și practică și in același tinjp analiză profundă a activității partidului și statului — ne-a prezentat bilanțul strălucit al marilor Înfăptuiri ale poporului nostru in perioada de la Congresul al XI-lea al partidului și pînă-n prezent, înfățișind totodată, cu forță și expresivitate, programul activității noastre viitoare, perspectivele remarcabile ale societății noastre în cincinalul l§80—1983 și în perioada viitorului deceniu.Bucurîndu-ne cu toții de strălucitele realizări dobindite, care Înfățișează lumii Întregi tabloul unei Românii socialiste ce se dezvoltă cu un dinamism rar întîlnit pe glob, in ritmuri tot mai înalte pe măsură ce trec anii, trebuie să spunem de la bun început că ele sînt o dovadă a recunoașterii de către clasa muncitoare, de către Întregul poper a justeții politicii partidului nostru și a conducerii sâle. a faptului că această politică slujește interesele cele mai scumpe ale națiunii noastre.Se cuvine in primul rind să aducem, de la această Înaltă tribună, omagiul nostru fierbinte și recunoștința noastră tovarășului Nicolae Ceaușescu. celui care prin clarviziunea și înțelepciunea sa. prin cutezanța- și spiritul său revoluționar consecvent, prin dragostea sa nestrămutată față de popor și încrederea sa in puterile creatoare ale acestuia, prin exigența sa profund partinică și prin exemplul său de creator, muncitor perseverent șl luptător neobosit, ne-a Însuflețit și mobilizat permanent in înfăptuirea planurilor, ca și a prețioa- . selor sale inițiative. Ca unul care am . avut fericirea de a beneficia direct de îndrumările și aportul său de neprețuit. doresc să declar că este o mare fericire pentru poporul nostru de a avea in fruntea sa și de a fi condus in marea operă de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate de către un conducător luminat și încercat, eu dragoste nemărginită de țară și de oameni, de tovarășul Nicolae Ceaușescu.De la tribuna acestui înalt forum al partidului nostru, și indeplinin- du-mi mandatul primit din partea organizației de partid Prahova, exprim acordul deplin al constructorilor dih patria noastră cu conținutul documentelor supuse, dezbaterii -și a- probării Congresului, recunoștința lor fierbinte față de secretarul genera! al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru contribuția personală, determinantă, la elaborarea și fundamentarea acestora, pentru, aportul Său esențial la progresul economic și social al întregii țări, pe calea socialismului și comunismului. Dind glas acestor ginduri și sentimente de dragoste . nețărmurită și profundă stimă ale tuturor oamenilor muncii care activează in sectorul investiții-con- strucții. susținem eu căldură și deosebită bucurie realegerea de către Congresul nostru, în funcția de secretar general al partidului, a celui mai iubit și devotat fiu al poporului nostru, patriot inflăcărat și militant neobosit pentru afirmarea liberă și independentă a patriei, eminentă personalitate a vieții politice internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în cei aproape patru ani care au trecut din cincinalul actual, minunatul detașament al constructorilor, chemat să realizeze grandiosul urogram de investiții inițiat de- partid, a înregistrat succese importante în traducerea în viață a prevederilor planului. Cincinalul, fixind un volum de investiții de 900—960 miliarde lei, a trasat cel mai amplu program de investiții din istoria poporului nostru, volum practic egal cu volumul total al investițiilor realizate in cele trei cincinale precedente. Raportăm Congresului că epa mai mare parte a obiectivelor de investiții prevăzute a fi realizate în acest cincinal au fost

deja puse în funcțiune, altele aflin- du-se in faza de finalizare, urmind ca pină la sfirșitul anului 1980 să se asigure punerea in funcțiune, pe întregul cincinal, a 2 800 capacități noi industriale și agrozootehnice mai importante.Trebuie să declar deschis că, in neobosita lor muncă de realizare a acestui grandios program de investiții — a spus mai departe vorbitorul — constructorii au simțjt spriji- ■ nul permanent și multilateral al .secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. care prin vizitele de lucru, prin analizele la fața locului. în consfătuirile de lucru cu cei ce muncesc in investiții-con- strucții, a îndrumat permanent munca lor: a stimulat gmdirea loi' creatoare și eforturile lor pentru creșterea eficienței economice și in acest important sector.Ca urmare a indicațiilor prețioase primite din partea tovarășului secretar general în acești ani, s-au realizat progrese însemnate pe linia îm-

bunătățirii muncii și producției creșterea eficienței activității, făcut pași importanți pe linia modernizării concepției de realizare, alcătuire și amplasare a invesțițiilor- construcțiilor. a utilizării de materiale noi și eficiente, a creșterii gradului de mecanizare a execuției lucrărilor pe șantiere, a adoptării de tehnologii noi de execuție, moderne și de mare productivitate ; a crescut gradul de industrializare a execuției, șantierele transformîndu-se tot mai mult unități de ționez că, dicațiilor partidului, tării și utilizării unor soluții constructive mai raționale,, s-au realizat economii, prin reducerea costului investițiilor in acest cincinal, in valoare de peste 100 miliarde lei, fonduri care au putut fi îndreptate spre dezvoltarea mai accentuată a economiei naționale și creșterea suplimentară a nivelului de trai.

Si S-au

in montaj. Doresc să meniu urma analizelor și in- secretarului general al numai ca urmare a adop-

Acestea fiind realizările cu care constructorii se prezintă cu îndreptățită mindrie in fața Congresului, tin să vă asigur că nu uităm nici un moment de neajunsurile, deficientele și lipsurile noastre, de greutățile și greșelile ce s-au manifestat și se mani- * festă incă în pregătirea și execuția investițiilor. în asigurarea mijloacelor materiale, a forței de muncă și altele. Am ascultat cu deosebită .atenție cri- ticile formulate in raportul prezentat de tovarășul secretar general și il a- sigurftm cli vom Iun toate măsurile ce se impun pentru mal buna gospodărire a șantierelor, a materialelor de construcții, utilizarea intensivă a mijloacelor noastre tehnice, Întărirea ordinii și disciplinei, astfel încit rezultatele să fie pe.măsura eforturilor depuse, a posibilităților și a cerințelor unei activități mai eficiente.Așa cum s-a menționat in raportul prezentut de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru atingerea obiectivului strategic fundamental, se prevede, realizarea in cursul cincinalului 1981—1985 a unui program de investiții de o amploare fără precedent în istoria noastră : urmează să realizăm un volum de investiții de 1 300— 1 350 miliarde lei, materializat in construirea ,a pește 1 200 capacități industriale noi și modernizarea a circa 1 100 unități industriale importante ; se vor menea, 375 noi griculțură. eu și obiective economice, științifice, sociale și culturale. Sarcina ce ne revine nu este insă numai aceea de'a realiza acest program la termen și in condiții calitativ superioare, ci șl de a ne organiza și a munci in așa fel incit să obținem maximum de rezultate in condiții de eficiență economică sporită. în colaborare mai strinsă eu beneficiarii noștri, îndeosebi cu Ministerul Industriei Chimice, fiindcă și in prezent avem mari nereali- «ări, vom pregăti mei temeinic și mai din timp investițiile, după cum vom coopera mai string cu proiectanții și beneficiarii jiină lâ intrarea in funcțiune a obiectivelor. Vom extjnde pe scară largă aplicarea soluțiilor constructive eficiente, vom mecaniza și industrializa., intr-o proporție mult mai mare execuția lucrărilor de con- strucțil-monlaj. vom folosi mai eficient mașinile și utilajele, forța de muncă, vom ■ crește gradul de prefabricate a lucrărilor.Conștienți de răspunderea ce ne revine pentru modul de fdlosire a fondurilor societății destinate dezvoltării, vom acționa împreună cu proiectanții și beneficiarii pentru reducerea costului lucrărilor șl a consumului de materiale, energie și combustibil, pentru utilizarea pe scară largă a materialelor mici consumatoare de energie, pentru reducerea in continuare a consumulții de ciment, laminate, țevi, mase plastice și cherestea. pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar in acest important sector de activitate, pentru creșterea nivelului de bună gospodărire a acestuia. De asemenea, vom acorda toată atenția creșterii calității forței de muncă în construcții, astfel incit, prin ridicarea nivelului ei de calificare, să poată corespunde in mai mare măsura dotării tehnice superioare și tehnologiilor de execuție moderne, după cum vom extinde și perfecționa munca in acord global, acționind in paralel pentru creșterea disciplinei tehnologice și de muncă, a exigenței și răspunderii la toate nivelurile.în încheiere, asigur Congresul, pe dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom face totul penfru a depăși greutățile și vom depune toate eforturile pentru a realiza la termen și în condiții de maximă calUate și eficientă investițiile din acest an, cele prevăzute pentru anul viitor, cu și tmt • H’>fmjje ce ne vor reveni din Directivele Congresului pentru cincinalul viitor, pentru a face. împreună cu întregul nostru popor, sub conducerea parti- , dului, a secretarului nostru general, ca in cincinalul viitor, scumpa noastră patrie, independentă și suverană, să urce —— -- 1—J_progres

realiza, de capacități numeroase ase- in a- alto

vertiginos pe noi trepte de și civilizație,
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI RADU BELIGAN

delegat al organizației municipale de partidRaportul Partidului țișat — cu opere clasice —secretarului general . al Comunist Român a înfă- echillbrul și rigoarea unei - imaginea zilelor, muncilor și împlinirilor României socialiste. A semnalat carențele activității noastre. A arătat cum putem clădi punți drepte între aspirații și realitate. A conturat indâto- ririle și perspectivele țării, in contextul problemelor cart4 se pun in acest ceas tutțiror membrilor marii familii a umanității. A numit ideile, forțele și tendințele care-și dispută viitorul, ițrdicind un drum cert și deschizind o perspectivă amplă. A afirmat și exprimat un spirit de veghe și de fidelitate față de idealurile revoluționare. A lansat un vibrant apel la dezarmare și pace. Ascultind cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu am avut simță- mîntul că raportul se constituie intr-unui din cei mai luminoși și mai cuprinzători factori de judecată și de înțelegere ai lumii contemporane, îngăduiți-mi să-mi exprim întreaga adeziune Ia Raportuț prezentat de secretarul nostru general.în continuare, vorbitorul a afirmat : Printre cele mai Însemnate cuceriri ale României socialiste se afla și aceea că s-a impus și s-a consolidat o nouă concepție asupra culturii. Cultura nu mai e socotită ca prisosul și podoaba stearpă existenței, ci un element de cunoaștere și desăvîrșire a omului. Un act prin care ținem socoteală și dăm evidență' de noi înșine. în. cultură, mul vede una din torțele ale personalității și fina din trăsăturile identității unui popor. Cultura reprezintă in viziunea noastră o cristalizare în durată a năzuințelor, realizărilor și puterilor specifice națiunii. Conștiința, memoria și harta spiritului ei. Ceea ce o distinge și o definește. Iată de ce procesul făuririi culturii și al răspindirii ei între granițe și dincolo de ele — integrează in eforturile generale țării.în perioada care a trecut de la de-al XI-lea la al XII-lea Congres, numeroase opere au atestat și Îmbogățit în aria literaturii și artei semnificația și valoarea construcției pe care o înfăptuim. Dar pentru mine unul ciștigul cel mai însemnat do- bindit in acest domeniu e că tot mai mult cultura, ca rezultat al adîncirii democrației socialiste, a devenit un

i»socialfs- ziditoare

sealecel

fapt de comuniune ți de solidaritate. Cărțile, tablourile, filmele, spectacolele sînt prilejuri de a dezbate eu ușile deschise tot ceea ce se gindeștp și se realizează. Problemele acute și esențiale ale prezentului nostru sînt examinate cu răspundere intr-un cadru foarte larg și foarte accesibil. Evident, in acest chip, cultura nu mai e un teritoriu mărginaș și izolat, iar puterile ei de înțelegere sporit considerabil. De și orizonturile ei s-au de altă parte. s-a participarea maselor’ la telectuală.duc aici cifre statistice, dar _______observă cit de repede se epuizează cărți tipărite în tiraje uriașe sau cit e de mare frecvența publicului la diverse spectacole care tin afișul nenumărate stagiuni. Și nu pot sa nu corelez această mutație revoluționară intervenită in raporturile dintre creator și public de ridicarea la viață, la cultură, la conducerea țării a milioane de oameni. Să ne amintim. in această ordine de idei, că unul din geniile literaturii noastre, reflectind in urmă cu decenii la destinul operei sale, socotea că nici paginile lui. nici ale altora nu vor trece vreodată dincolo de Interesul cîtorva. „Geaba — spunea I. L. ragiale — sint eu scriitor ■. marfe, optzeci la sută din ăi ■ pentru am scris nu știu să citească.glorie-i a«ta ?’’. Temeiurile tristeții lui Caragiale s-au risipit nu numai datorită împrejurării că de mult s-a încheiat acțiunea de alfabetizare, dar și prin faptul că astăzi, cei mulți, foarte mulți, după ce' au treat intr-un mod ‘impresionant treptele culturii, sint ei înșiși făuritori de cultură. Festivalul „Cîntarea Româ- niei’’ marchează strălucit această superioară etapă a ascensiunii spre lumină. Referindu-se la această vastă manifestare, vorbitorul a spus: Unii văd în acest festival un fel. de concurs încununat cu distincții. Dar socot că el trebuie considerat în primul rînd ca o emulație a inteligenței. frumosului și expresivului. Un teren* unde se antrenează și se exercită facultățile intelectuale ale maselor într-un efort de aprofundare și de perfecționare a gindirii toate domeniile. Și nu numai, sau primul rînd in artă. Atit știința și arta au tras foloase ,și mai

Bucureștiși înțelepciune, de acest

au asemene^, extins. Pe intensificat viața in- Nu am intenția să pro- pricine

Ca- cind carePai

în în cit cu seamă pot beneficia, dacă procedează

cu rost . ___ ...cimp de stimulare și de manifestare a energiilor creatoare și cure dezvoltă capacitatea de recepție, de însușire a ideii. Să nu facem deci o sărbătoare cu premii din ceea ce a fost conceput a fi o activizare a personalității. o școala a autoconducerii și o trăsătură de unire printr-o eou- cație reciprocă și plurală. Problema pe care am semnalat-o e, desigur, neînsemnată față de altele. Dar ea constituie — s-a apreciat in cuvint — un fragment dintr-o totalitate. Face parte din ansamblul de măsuri menit eă anime activitatea spirituala a întregului popor și să întărească armonia și conlucrarea intre creator și mase din perspectiva a două dintre țelurile, și atributele cele mai de preț ale socialismului : cultura democrației și democratizarea culturii.Vorbitorul obiective, tive ale află in varășului toată activitatea sa, ____________general a! P.C.R. ne oferă exemplul impresionant al conducătorului in- iț’-un deplin acord cu năzuințele poporului său. întreaga sa operă, călăuzită de setea idealului, de imaginația creatoare, luciditatea fără greș, de simțul posibilului, constituie un neîntrerupt proces de fuziune cu inima țării. Rareori o personalitate a dus pe culmi mai înalte ceea ce înseamnă știința necesității momentului și perspectiva istoriei. Pentru noi. tovarășul Nicolae Ceaușescu întrupează conștiința răspunderii. pasiunea revoluționară, patosul patriotic și sentimentul umanității reunite în libertate, in dreptate. în armonie.’ Prezența lui în fruntea partidului și a țării este o necesitate istorică. El vine pe firul de legendă al marilor cîrmaci ai acestui popor. Simbioza lui totală cu sufletul maselor, cu sufletul poporului a dat funcțiilor pe care le deține un uriaș conținut afectiv, o vibrație adincă și gravă.Pentru noi toți. Nicolae Ceaușescu întruchipează omul nou, comunistul de omenie, idealul final și vital al viziunii noastre despre lpme. ținta întregului nostru efort moral.Să ne trăiască și să ne conducă ani mulți și fericiți în pace și prosperitate, sub cerul de lumină ai comunismului 1

a subliniat : Aceste aceste trăsături diștinc- noii noastre societăți se centrul preocupărilor to- Nicolae Ceaușescu. Prin activitatea sa, secretarul

intrutoti.il
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După cum s-a relatat, luni după-amiază a avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, ședința festivă consacrată transmiterii mesajelor adresate Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Român de către oaspeții de peste hotare.

Publicăm mai jos, în formă prescurtată, textele mesajelor înmînate în cadrul ședinței sau trimise Congresului din partea partidelor comuniste și muncitorești, a numeroase 
partide socialiste, democratice, mișcări de eliberare națională, formațiuni politice progresiste, antiimperialiste — expresii ale solidarității militante cu Partidul Comunist Român.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice Uniunea Comuniștilor din IugoslaviaComitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice salută delegații celui de al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român; pe comuniștii, oamenii munții din Republica Socialistă România și urează Congresului o activitate rodnică.Oamenii sovietici se bucură de succesele obținute, sub conducerea Partidului Comunist Român, de clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea din România. împreună cu realizările celorlalte țări frățești, aceste succese confirmă, în mod convingător, că socialismul deschide fiecărui popor largi posibilități de dezvoltare socială, economică și spirituală. Totodată, ele demonstrează rodnicia colaborării strinse, pe multiple planuri, între statele socialiste suverane.Clădită pe egalitate, avantaj reciproc' și întrajutorare tovărășească, o asemenea colaborare, pe baze bilaterale și in cadrul C.A.E.R., aduce un avantaj însemnat, contribuie la realizarea planurilor naționale, servește intereselor popoarelor tuturor țărilor comunității socialiste.In mesaj se arată că țările socialiste, unin- du-și strîns eforturile in sfera politicii externe, au adus în anii postbelici o contribuție hotăritoare la întărirea păcii în Europa și in lume, au obținut o însănătoșire substanțială a situației internaționale. Un rol important în lupta <pentru dejucarea planurilor agresive ale imperialismului, pentru afirmarea principiilor coexistenței pașnice în relațiile intre state cu sisteme sociale diferite îl are, de la crearea sa, Organizația Tratatului de la Varșovia — scut de nădejde al securității comunității socialiste.Unitatea și coeziunea țărilor socialiste, a tuturor forțelor iubitoare de pace capătă o deosebită importanță astăzi, cind viitorul
Partidul Comunist ChinezComitetul Central al Partidului Comunist Chinez exprimă calde felicitări cu prilejul convocării in condiții victorioase a celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și, prin intermediul Congresului, adresează un inalt salut tuturor membrilor Partidului Comunist Român și poporului român.Partidul Comunist Român — se arată în mesaj — este cel mai fidel apărător al intereselor fundamentale ale poporului român, al independenței și suveranității naționale a României. Gloriosul Partid Comunist Român a condus întregul popor român în lupta eroică îndelungată, a înfăptuit cu succes revoluția de eliberare socială șl națională, antifascistă și antiimperialistă, des- chizind o eră nouă in istoria României și ducind mereu înainte opera de construire a socialismului.Partidul Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a elaborat linia, orientările și măsurile politice de construire a socialismului aplicînd principiile universale ale marxism-leninismului la realitățile concrete ale țării, a mobilizat inițiativa clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii, astfel incit toate sectoarele economiei naționale au cunoscut o dezvoltare rapidă, iar nivelul de viață materială și culturală a poporului a crescut ne- contertit. Astăzi, România ă devenit o țară socialistă cu o industrie și agricultură moderne, eu o cultură și știință avansate. Partidul Comunist Român se pronunță cu fermitate împotriva politicii imperialiste de forța și dictat, sprijină lupta dreaptă a națiunilor și popoarelor asuprite, adueîndu-și astfel contribuția activă la cauza revoluționară a popoarelor lumii, bucurîndu-se de un larg sprijin și aprecieri elogioase din partea popoarelor.Constatăm cu multă bucurie că ați obținut uriașe realizări în indeplinirea tuturor sarcinilor de luptă trasate de Congresul al XI-lea al partidului. Directivele cu privire la noul plan cincinal și orientările de per

Partidul Comunist din SpaniaNe este deosebit de plăcut — se arată în mesaj — să adresăm un salut Congresului dumneavoastră, delegaților la Congres și, prin intermediul lor. oamenilor muncii și poporului român, angajat in marea operă de transformare a României. Documentele pe care le veți lua in dezbatere (jalonează cadrul realizărilor in viitorul cincinal și vaste perspective de viitor. Dorim succes deplin lucrărilor celui de-al XII-lea Congres și sîntem convinși că hotărîrile sale vor trasa calea unor noi izbinzi in construcția socialistă.Sint bine cunoscute — subliniază în continuare mesajul — profundele legături de prietenie, tovărășești, care unesc de mulți ani partidele noastre, solidaritatea pe care ați manifestat-o față de îndelungata noastra luptă aspră împotriva dictaturii franchiste și pentru instaurarea democrației in Spania. Frecventele întâlniri bilaterale la cel mai înalt nivel, cu participarea (tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo, au impulsionat aceste fructuoase relații.Ambele.partide au susținut cu fermitate și consecvență principiul potrivit căruia colaborarea dintre partidele comuniste și muncitorești trebuie să se bazeze pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul reciproc și elaborarea independentă a propriei linii politice, ținind seama de caracteristicile specifice fiecărei țări.In continuare, mesajul, luînd poziție împotriva planurilor privind o nouă escaladare a implantării de arme nucleare in Europa, subliniază că destinderea impune intensificarea luptei împotriva înarmărilor, soluționarea unor probleme ca foamea și subdezvoltarea ; în acest context sint salutate acordurile S.A.L.T. II, ca și orice inițiativă similară, și se exprimă convingerea că Conferința pentru securitate și cooperare europeană, care va avea loc la Madrid în 1980, ar putea să marcheze noi pași în această direcție, dezvoltind ceea ce s-a întreprins la Helsinki.Deplina acceptare a principiilor independenței și suveranității fiecărui stat, fără nici o ingerință, lichidarea totală a colonialismului. neocolonialismului, apartheidului și a altor forme de dominație, rezolvarea con

omenirii depinde, într-o măsură însemnată, de faptul dacă se va reuși oprirea cursei înarmărilor, completarea destinderii politice cu destinderea în domeniul militar. Tocmai in vederea soluționării acestei sarcini sînt îndreptate importantele inițiative recente ale U.R.S.S., adoptate după consultarea celorlalte state participante la .Tratatul de la Varșovia.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, acționind în spiritul Declarației comune din 1976, al înțelegerilor convenite cu ocazia întâlnirilor ulterioare sovieto-române la nivel înalt — se arată mai departe în mesaj — traduce în viață în mod consecvent linia politică de dezvoltare și întărire a legăturilor prietenești cu Partidul Comunist Român, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar. Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea sovieto-română, care corespund intereselor vitale ale popoarelor țărilor noastre, ale comunității socialiste, intereselor păcii și socialismului, se vor dezvolta și întări și in viitor.Urâm comuniștilor români, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi succese în dezvoltarea economiei, științei și- culturii, in construirea societății socialiste dezvoltate.Trăiască prietenia și colaborarea între partidele și popoarele noastre 1 Trăiască marxism-leninismul — învățătura interna- ționalistă a comuniștilor din toate țările 1 Trăiască pacea și comunismul !
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spectivă pînă în 1990, care vor fi dezbătute și adoptate de acest Congres, vor deschide un viilor minunat României libere și demne. t Vă urăm din toată inima ca, în mersul dumneavoastră înainte, >să repurtați victorii tot mai mari.Atît în anii crinceni ai războiului, cît și în perioada de construcție socialistă — se arată în continuare în mesaj — partidele și popoarele Chinei și României și-au manifestat. totdeauna, reciproc simpatia, s-au sprijinit și însuflețit permanent unul pe altui, intre ele statornicindu-se o profundă prietenie revoluționară, relații de colaborare deosebit de bune. Această prietenie, relațiile noastre de colaborare sînt întemeiate pe principiile independenței, egalității și respectului reciproc, rezistând incer- ' cărilor. Istoricele vizite la nivelul cel mai înalt efectuate de conducătorii celor două partide în decursul anului trecut au ridicat această prietenie și aceste relații de colaborare pe o nouă treaptă, fătind ca colaborarea noastră în domeniile politic, economic, cultural și tehnico-științific să cunoască o dezvoltare multilaterală. Partidul Comunist Chinez și poporul chinez vor rămîne și in viitor unite cu Partidul Comunist Român și poporul român, vor lupta umăr la umăr și vor merge înainte cot la coț, atît în opera comună de edificare a socialismului, cit și în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, hege- monismului, pentru apărarea păcii in lume, pentru progresul omenirii.Urăm succes deplin celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român !Fie ca prietenia revoluționară și solidaritatea militantă dintre partidele și popoarele chinez și român să trăiască in veci !
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flictelor pe calea negocierilor constituie elemente fundamentale, pe baza cărora se poate asigura o pace durabilă în lume.In același timp, gravitatea crizei — o criză a societății — care accentuează imensele dezechilibre dintre lumea dezvoltată și cea subdezvoltată, face să devină mai urgentă decit oricind edificarea progresivă a unei ordini economice mai juste, ih care să sporească substanțial ponderea și rolul economic al țărilor in curs de dezvoltare. Considerăm că in Europa,' pentru a face față crizei, este indispensabilă o alternativă — a forțelor progresului, bazată pe înțelegerea dintre comuniști, socialiști, social-de- mocrați și alte sectoare înaintate.O constantă a partidelor noastre — subliniază mesajul — a fost și este dintotdeauna solidaritatea activă cu popoarele care luptă pentru libertate și independență.Referindu-se Ia probleme interne, mesajul arată că Partidul Comunist din Spania luptă pentru consolidarea și dezvoltarea democrației in Spania. împotriva presiunilor din partea sectoarelor conservatoare de dreapta, pentru combaterea manifestărilor de agravare a crizei economice și împotriva îngrijorătoarei creșteri a șomajului, pentru adoptarea unui plan de solidaritate națională, care să urmărească repartizarea mai echitabilă a sacrificiilor pe care le implica criza. In acest context, mesajul arată că recenta întrevedere cu conducerea Partidului Socialist Muncitoresc din Spania a pus in evidență voința de înțelegere între cele două partide, precum și cu alte forțe pentru a se duce mai departe procesul democratic și pentru a se putea aborda în mod constructiv gravele probleme care afectează țara.In încheierea acestui salut reînnoim urarea ca lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român să fie înpu- nunate de sțucces și să aducă o puternică contribuție la bunăstarea poporului român.
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Dragi tovarăși — se arată în mesaj — în numele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, al popoarelor și naționalităților din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, adresăm delegaților la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România socialistă vecină cele mai. cordiale salutări tovărășești și cele mai bune urări perrtru desfășurarea fructuoasă și cu succes a lucrărilor Congresului.In mod deosebit vă adresăm din partea tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, cele mai călduroase salutări și cele mai bune urări de succes in activitatea Congresului și de noi înfăptuiri în construcția socialistă din țara dumneavoastră.In continuare, mesajul subliniază că-Uniu- nea Comuniștilor din Iugoslavia și toți oamenii muncii din Iugoslavia socialistă se bucură sincer de succesele și realizările obținute în construcția socialistă de poporul român sub conducerea partidului comunist, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Putem constata cu satisfacție că relațiile de prietenie și colaborarea dintre popoarele, țările și partidele noastre se desfășoară continuu cu succes și se aprofundează necontenit. O însemnătate deosebită au în acest sens întîlnirile dintre tovarășii I.B. Tito și Nicolae Ceaușescu. Recentele lor convorbiri reprezintă o nouă și importantă contribuție, un imbold dat dezvoltării și adincirii relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală între Iugoslavia și România, intre U.C.I. și P.C.R.Dezvoltarea cu succes a relațiilor și colaborării iugoslavo-române este rezultatul respectării consecvente a principiilor suveranității, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, al dreptului fiecărui popor de a-și hotărî liber și autonom căile dezvoltării sale. Dezvoltarea relațiilor noastre pe baza acestor principii corespunde nu numai intereselor istorice ale popoarelor din Iugoslavia și România, ci reprezintă o mare contribuție la afirmarea principiilor democratice în relațiile internaționale. la întărirea colaborării pe bază de egalitate, la lupta pentru pace, progres so-, cial, la afirmarea socialismului in, lume.Una din caracteristicile fundamentale ale luptei contemporane pentru socialism — se arată în continuare — este bogăția și diversitatea experienței, căilor și formelor de edificare a noii societăți. Aceasta reclamă colaborare și solidaritate, dezvoltarea necontenită a dialogului constructiv și schimbului de păreri între toate partidele comuniste și muncitorești și celelalte parti
Partidul Comunist ItalianSalutul cordial, prietenesc și urările călduroase pe care comuniștii italieni le adresează Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român — se spune în mesaj — sînt o dovadă a atenției continue și prietenești cu care partidul nostru urmărește dezvoltarea internă și politica internațională a României, căreia partidul dumneavoastră i-a imprimat. în p'erioada de după al doilea război, un impuls atît de hotăritor.Am fost întotdeauna alături de dumneavoastră în aspra bătălie pentru întărirea socialismului în țara dumneavoastră, in condiții dificile din punct de vedere economic și chiar ale unor fenomene naturale, care, in mai multe rînduri, v-au supus unor aspre Încercări, făj’ă a reuși să vă înfringă voința de a păși înainte pe calea progresului și socialismului.Și in. prezent, sarcini grele stau in fața mișcării muncitorești, deci și a celor două partide ale noastre. In mod deosebit — apărarea destinderii, asupra căreia planează nu puține amenințări, o mai activă inițiativă pentru consolidarea păcii și cooperării in Europa și in lume.Discutarea și inițierea de tratative între toate statele, în toate circumstanțele posibile, trebuie să se desfășoare cu toată, energia și tenacitatea, pentru a opri cursa înarmărilor și pentru a înlesni o reducere treptată a actualelor niveluri intolerabile ale armamentelor. Aceasta ar permite ca resurse tot mai mari să fie alocate unor acțiuni destinate păcii, progresului economic, social și cultural, pentru a promova, mai ales, dezvoltarea liberă și autonomă a țărilor recent eliberate — factor esențial pen

Partidul Muncii din CoreeaExprimînd felicitări’ călduroasă și trans- mițînd Congresului, membrilor Partidului Comunist Român și oamenilor muncii români un cald salut frățesc, în mesaj se spune :Cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., care se întrunește in perioada in care România pășește intr-o etapă nouă a construcției socialismului, constituie un eveniment istoric de o importanță deosebită în1 viața politică a poporului român. P.C.R., sub conducerea energică și justă a conducătorului său stimat și iubit, tovarășul. Nicolae Ceaușescu, a luptat cu dîrzenie pentru construirea socie.tății socialiste multilateral dezvoltate, pentru dezvoltarea de sine stătătoare a țării.în domeniul politicii externe, P.C.R. desfășoară o susținută activitate, pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza principiilor marxism-leninismului, autonomiei, a luptei împotriva imperialismului, in sprijinul eliberării naționale, al luptei popoarelor din țfp'iie ;n curs de dezvoltare pentru construirea unei societăți noi. aducindu-și astfel contribuția la cauza dezvoltării mișcării revoluționare mondiale. Bucurîndu-se de încrederea profundă a poporului român, P.C.R. și-a cucerit pe plan internațional o autoritate care crește neîncetat.Salutăm în mod călduros toate aceste succese obținute de partidul dumneavoastră în activitatea sa internă și externă, căreia îi acordăm o înaltă apreciere și pe care o considerăm ca fiind rodul strălucit al aplicării liniei politice de sine stătătoare.Documentele care vor fi adoptate de actualul Congres stabilesc cu claritate direcțiile și căile de accelerare continuă a edificării socialismului și comunismului în România. înfăptuind aceste directive, care deschid noi perspective luminoase, România socialistă va deveni mai bogată și mai puternică. Ne exprimăm convingerea că poporul frate român, strîns unit în jurul Comitetului Central al Partidului Comunist 

de și mișcări socialiste, democratice și progresiste din lume pe baza principiilor independenței, egalității in drepturi, respectului reciproc, dreptului fiecărui partid și fiecărei mișcări de a-și elabora politica în temeiul răspunderii proprii în fața poporului și clasei sale muncitoare. Respectarea strictă a acestor principii este o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea socialismului.După ce evidențiază drept o caracteristică a contemporaneității creșterea forțelor cave luptă pentru pace, colaborarea internațională pe bază de egalitate, pentru independență, progres social și socialism, mesajul spune : astăzi este mai clar ca oricind că încetarea cursei înarmărilor, soluționarea pașnică a conflictelor, stabilirea unor relații democratice, de egalitate în drepturi între toate statele, instaurarea unei noi ordini economice internaționale mai juste sint imperative ale timpurilor noastre.Aceste scopuri și idealuri inspiră și politica de nealiniere, care — arată în continuare mesajul — la cea de-a șasea conferință s-a afirmat cu putere din nou ca factor în afara blocurilor, autonom în relațiile internaționale, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului, neocolonialismului' și a tuturor formelor de dominație și hegemonie, pentru libertate și independentă. pentru democratizarea relațiilor interpa- ționale și dezvoltare socială.Politica de nealiniere reprezintă o orientare trainică în politica externă a Iugoslaviei și exprimă interesele vitale ale clasei muncitoare, ale tuturor popoarelor, și naționalităților din Iugoslavia. Datorită acestei politici, țara noastră și U.C.I. au dezvoltat relații bune cu aproape toate țările lumii și cu toate partidele și mișcările progresiste și democratice. în acest cadru. Iugoslavia aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea colaborării și bunei vecinătăți în Balcani, a relațiilor de înțelegere și încredere în Europa și în lume, in concordanță cu Actul final al Conferinței de la Helsinki. ,Permiteți — se spune in încheierea mesajului — să exprimăm urările noastre cele mai sincere pentru o activitate creatoare și plină dq succes a Congresului XII al Partidului Comunist Român, spre binele clasei 'muncitoare și poporului român, al păcii și socialismului.
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tru o nouă ordine internațională, întemeiată pe coexistența pașnică și cooperare, pe respectul independenței și al suveranității fiecărui popor și stat — pentru un viitor al păcii și progresului, pe calea socialis- rhului.Acestei mari perspective, comuniștii români și italieni pot și trebuie să-i aducă întreaga lor contribuție. Alături de ei trebuie și pot să contribuie, in cadrul unei politici unitare, partidele care reprezintă clasa muncitoare, forțele democratice și mișcările de eliberare din întreaga lume.Salutăm cu bucurie faptul că toate aceste forțe au fost invitate la Congres. Dumnea- jvoăștră știți că și noi urmărim, in condițiile recunoașterii deosebirilor și autonomiei fiecărei forțe politice și fiecărui partid, găsirea oricărei posibilități de dialog, de înțelegere și de colaborare.Dorim să reafirmăm, cu ocazia importantă a Congresului dumneavoastră — se relevă în încheierea mesajului — dorința noastră de a dezvolta pe mai departe relațiile intense și rodnice existente intre cele două partide și popoare ale noastre.Aceasta este urarea pe care o adresăm secretarului dumneavoastră general, tovarășul Nicolae-Ceaușescu, tuturor tovarășilor, întregului popor român, in numele Partidului Comunist Italian.
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Român și pășind cu hotărîre spre viitor, va îndeplini in mod strălucit sarcinile de onoare stabilite de Congresul dumneavoastră — ceea ce noi o dorim din toată inima.Relevindu-se că numai o națiune independentă se poate bucura de o viață demnă, în continuare in mesaj se arată : Partidul Muncii din Coreea, călăuzit de ideile „Ciuce“ și de linia independenței, sub'conducerea înțeleaptă a marelui său conducător, tovarășul Kim Ir Sen, consolidindu-și' succesele strălucite obținute pe calea revoluției socialiste și a edificării socialismului, înaintează cu pași repezi spre victoria deplină a Socialismului. In prezent, membrii partidului nostru și oamenii muncii, ținind sus steagul celor trei revoluții' — ideologică, tehnică și culturală — militează pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor celui de-al doilea plan septenal în toate domeniile construcției socialismului.Reunificarea cit mai rapidă a patriei divizate constituie astăzi, ca și in trecut, măreața sarcină revoluționară a partidului și poporului nostru, se spune in mesaj. Noi vom depune și de acum Înainte eforturi sincere pentru înfăptuirea reunificării țârii, fără nici un amestec din afară. în mod independent, pe cale pașnică, pe baza principiilor măreței consolidări naționale.Exprimăm Partidului Comunist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român adinca noastră recunoștință pentru sprijinul permanent activ și solidaritatea față de măreața cauză a poporului nostru de reunificare a patriei.Relevîndu-se că între Partidul Muncii din Coreea și Partidul Comunist Român, între popoarele noastre se dezvoltă raporturi cu adevărat tovărășești și frățești, relații de prietenie și colaborare în toate domeniile, în mesaj se spune : Partidul Muncii din Coreea prețuiește prietenia coreeano-romă- nă, in a cărei dezvoltare și înflorire meritele principale revin marelui conducător al poporului nostru, tovarășul Kim Ir Sen, 

și eminentului conducător al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu; Partidul Muncii din Coreea constată cu satisfacție deplină că are în Partidul Comunist Român, independent și eroic, și în poporul român un adevărat aliat și tovarăș de luptă.înaintarea victorioasă a construcției socialismului in Coreea și România și întărirea prieteniei și coeziunii între cele două partide contribuie in mod activ la întărirea forțelor socialismului, Ta unitatea și coeziunea
Partidul Comunist Bulgarîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al comuniștilor bulgari și al tuturor oamenilor muncii din Republica Populară Bulgaria — se arată în mesaj — adresăm delegaților, comuniștilor și oamenilor muncii din Republică Socialistă România cele mai cordiale salutări și urări ca lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român să se desfășoare fructuos.Cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român va face bilanțul activității multilaterale depuse de poporul român pentru edificarea societății sdcialiste dezvoltate.. Remarcăm cu satisfacție că în anii construcției socialiste, ca rezultat al muncii lor pline de abnegație, clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea populară au obținut succese mari, istorice. S-au dezvoltat in ritmuri înalte forțele de producție. S-a realizat modernizarea bazei tehnico-mate- riale a economiei și s-a înfăptuit un amplu program de acțiuni pentru ridicarea nivelului de viață material și cultural al poporului român, a crescut bunăstarea lui materială. Sîntem convinși că comuniștii, toți oamenii muncii români vor repurta noi și tot mai mari succese pe calea socialismului.După ce se referă la tradițiile legăturilor de solidaritate dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre mișcarea revoluționară bulgară și mișcarea revoluționară română, în mesaj șe spune :In anii construcției societății socialiste, colaborarea dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, fundamentată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, a căpătat noi dimensiuni. S-au intensificat cooperarea și specializarea in producție în ramuri de virf ale economiilor celor două țări. Sînt utilizate forme superioare de colaborare economică. Prin eforturi comune se construiesc cu succes mari obiective industriale.Rolul hotăritor in dezvoltarea pe o linie mereu ascendentă a colaborării multilaterale româno-bulgare revine întîlnirilor tradiționale. de lucru, și convorbirilor dintre conducătorii de partid și de stat ai țărilor noastre, tovarășul Todor Jivkov și tovarășul Nicolae Ceaușescu.Referindu-se în continuare Ia cuceririle revoluționare obținute de poporul bulgar în opera de construcție in cei 35 de ani de la victoria revoluției socialiste, în mesaj se a- preciază că aceste realizări importante din dezvoltarea materială și spirituală a patriei

Partidul Comunist din JaponiaCu ocazia celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, dorim să adresăm calde felicitări și un salut de solidaritate tuturor delegaților Ia Congres, membrilor P.C.R. și întregului popor român. 'în conformitate cu linia programului său, Partidul Comunist Român a condus lupta poporului român în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, obținînd succese importante pe linia dezvoltării economice și în creșterea nivelului de trai al poporului. Bazindu-se pe aceste realizări. Congresul al XII-lea va adopta un nou plan cincinal de dezvoltare economico- socială și obiective fundamentale pe termen mai lung.Realizările obținute de țările socialiste în domeniile economic și cultural încurajează foarte mult pe oamenii muncii din țările capitaliste. Dorim ca Congresul dumneavoastră să contribuie la realizarea de succese tot mai mari în construirea societății socialiste.în Japonia — se arată în continuare în mesaj — cercurile conducătoare încearcă să arunce pe umerii oamenilor muncii toate dificultățile determinate de politica economică aflată in slujba marilor monopoluri. Concomitent cu renașterea și întărirea militarismului, se consolidează alianța militară agresivă nipono-americană. In această situație, este din ce in ce mai important de a intensifica lupta pentru stabilirea, pe baza unității tuturor forțelor progresiste, a unui guvern de coaliție democratică, avind ca sarcină îmbunătățirea condițiilor de viață, apărarea drepturilor oamenilor muncii, menținerea și lărgirea' libertăților democratice, desființarea alianței militare nipono-
Partidul Comunist FrancezJtn mesajul adresat de C.C. al Partidului Comunist Francez se transmite un salut frățesc celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, clasei muncitoare și poporului român și se subliniază că comuniștii francezi urmăresc cu multă atenție și interes dezvoltarea socialismului in România, apreciază progresele considerabile înfăptuite sub conducerea partidului.In ciuda dificultăților care au trebuit să fie depășite, România a dobindit, in toate domeniile, rezultate care fac dovada superiorității socialismului în soluționarea marilor probleme ale timpului nostru. Astfel, fiecare dintre succesele dumneavoastră, fiecare dintre progresele realizate in domeniile educației, sănătății, apărării vieții și democrației, culturii, sportului, constituie tot atitea contribuții la cauza socialismului. Sîntem convinși că lucrările Congresului vor contribui substanțial la reușita sarcinilor dumneavoastră de viitor. , „în ceea ce-i privește, comuniștii francezi duc o luptă aspră împotriva politicii antisociale șl antinaționale a puterii marelui capital. Noi acordăm prioritate absolută unității’ de acțiune, unitate ce se realizează la bază prin luptele oamenilor muncii și ale populației.In prezent, considerăm că numai lupta dusă pe toate planurile, cu preocuparea de a face totul pehtru obținerea de rezultate, poate contribui la îmbunătățirea, fără în- tîrziere, a vieții oamenilor și la ridicarea conștiinței necesității unor schimbări democratice. Calea democratică spre socialism, pe care o propunem, este, in concepția 

mișcării comuniste internaționale, a forțelor antiimperialiste.Trăiască prietenia frățească și coeziunea dintre Partidul Muncii din Coreea și Partidul Comunist Român 1 ,
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sînt rezultatul politicii marxist-] eniniste, internaționaliste, consecvente promovate de Partidul Comunist Bulgar, al muncii însuflețite a' poporului bulgar, al colaborării fructuoase cu Uniunea Sovietică șl cu celelalte țări socialiste frățești. în prezent, Partidul Comunist Bulgar face totul pentru mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea concretă a devizei strategice a celui de-al XI-lea Congres al partidului — o înaltă eficiență și o înaltă Calitate in toate sferele vieții economice, politice, obștești și spirituale.Direcția fundamentală a politicii externe a R.P. Bulgaria este dezvoltarea relațiile cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țăt socialiste frățești, contribuția consecventă Ia promovarea politicii externe convenite a statelor comunității socialiste, menită să ducă la consolidarea păcii și securității în Europa și în lume. Bulgaria socialistă a- cordă o importanță de prim ordin relațiilor cu țările balcanice, contribuie prin politica sa activă la afirmarșa bunei vecinătăți, a prieteniei și colaborării egale, reciproc a- vantajoase intre popoarele din Balcani. Republica Populară Bulgaria este solidară cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. Partidul Comunist Bulgar iși aduce contribuția activă la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ca o condiție necesară pentru dezvoltarea în continuare a procesului revoluționar mondial.In încheierea mesajului se spune : Urăm comuniștilor români și tuturor oamenilor muncii noi victorii în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România prietenă și vecină, în aprofundarea și amplificarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele comuniste frățești, dintre țările comunității socialiste.Trăiască prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România !Trăiască și să se întărească unitatea comunității socialiste ! Trăiască pacea și socialismul în lume !
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americane și făurirea unei Japonil pașnice *> și neutre.Partidul Comunist din Japonia după succesele obținute în luna aprilie, în alegerile locale din întreaga țară, a marcat un mare progres m alegerile legislative din octombrie pentru Camera Reprezentanților, ajun- gind astfel la nivelul cel mai înalt atins de el pină acum in ceea ce privește numărul locurilor în parlament.Depunem eforturi tot mai intense pentru apărarea intereselor, vitale ale maSelor largi de oameni ai muncii, pentru realizarea unității de acțiune a forțelor progresiste și, in același timp, facem totul pentru a lărgi și întări influența partidului nostru — forța motrice în această luptă.în încheierea mesajului se spune : Are o mare semnificație faptul că raporturile noastre de prietenie și solidaritate continuă să se dezvolte pe baza principiilor care definesc relațiile intre partidele comuniste. Noi considerăm că o semnificație extrem de importantă* prezintă în acest sens convorbirile care au avut loc în iulie anul trecut intre tovarășul Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., și tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al P.C.R.. și Declarația comună semnată cu această ocazie.Dorim sincer ca, pe baza Declarației comune, relațiile prietenești de solidaritate să se dezvolte in continuare.
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noastră, singura cale revoluționară pentru țara noastră.Referindu-se in continuare Ia caracteristicile situației internaționale, în mesaj se arată că P.C.F. acționează împotriva politicii imperialiste de amestec în treburile interne ale popoarelor, împotriva cursei înarmărilor, situindu-se ferm de partea mișcării progresiste a omenirii, promovind o strategie internațională in centrul căreia situează, ca obiective, independența națională, asigurarea coexistenței pașnice.Pentru comuniștii francezi, solidaritatea internațională constituie o componentă permanentă a luptei lor. Această solidaritate se manifestă față de toate popoarele care luptă împotriva imperialismului, pentru pace, independență națională, progres social și socialism. Dincolo de aprecieri și luări de poziție diferite asupra anumitor probleme, între Partidul Comunist Francez și Partidul Comunist Român există de multă vreme raporturi fructuoase de solidaritate.în ceea ce ne privește, reafirmăm dorința noastră de a întări cooperarea între partidele noastre pe baza neamestecului, a respectării independenței și egalității în drepturi, pentru triumful marilor noastre obiective comune — pacea, dezarmarea, cooperarea internațională — în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului.
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA_AL P.C.R.
Partidul Socialist Unit din GermaniaComitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania transmite delegaților celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, precum și tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România un salut militant, cordial și frățesc.Sub conducerea Partidului Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă România au realizat, în anii construcției socialiste, profunde transformări politice și sociale.Felicităm călduros poporul Republicii Socialiste România pentru succesele însemnate obținute în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Partidul Socialist Unit din Germania și Partidul Comunist Român —*se subliniază în continuare — sînt legate prin relațiile ferme de solidaritate tradițională dintre mișcările muncitorești germană și română, prin interese și obiective comune în construirea socialismului și în lupta antiimpe- rialistă. Colaborarea dintre partidele noastre reprezintă forța motrice decisivă pentru promovarea și adîncirea relațiilor fructuoase dintre statele și popoarele noastre. Consolidarea și extinderea în continuare a acestor relații, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului proletar, corespund intereselor fundanientale ale celor două state ale noastre, precum și ale întregii comunități socialiste. Conlucrarea tovărășească a statelor frățești în cadrul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc multiplică forțele noastre, consolidează fiecare țară socialistă în parte, sporind astfel forța de atracție a socialismului în lupta ce se des- fășo ră pe plan njondial pentru pace și prag, es social.Împreună cu celelalte partide frățești, Partidul Socialist Unit din Germania depune toate eforturile pe arena internațio

Partidul Comunist PortughezTransmițînd un salut frățesc Congresului al XII-lea, comuniștilor și întregului popor român, în mesaj se arată că comuniștii portughezi urmăresc cu mare interes și vie satisfacție munca și cuceririle obținute in toate domeniile de oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului Comunist Român, în edificarea patriei lor socialiste.Vă urăm să obțineți noi și mari realizări, vă urăm ca eforturile .voastre privind întărirea bazei economice și materiale a societății și adîncirea continuă a democrației socialiste să fie încoronate de noi succese, de noi pași în direcția societății socialiste dezvoltate.Succesele și realizările țărilor socialiste dovedesc imensa superioritate a socialismului față de capitalism, acționează ca un stimulent puternic pentru lupta revoluționară a muncitorilor din întreaga lume. Combă- tînd în mod hotărît, în Portugalia, calomniile și intrigile dușmanului de clasă împotriva țărilor socialiste și a coeziunii lor, Partidul Comunist Portughez va continua să fie la fel de solidar cu comuniștii și cu poporul român în munca, lor creatoare, va acționa pentru întărirea legăturilor de prietenie și cooperare între poporul portughez și poporul român, între noua Portugalie democratică și România socialistă.In continuare, în mesaj este prezentată lupta P.C.P. pentru apărarea cuceririlor revoluției de la 25 aprilie, pentru un guvern și o politică democratice, pentru realizarea voinței muncitorilor și a poporului portu- ez de a avansa spre socialism. Au eșuat, ,1a ' acum, încercările repetate ale reacțiu- ' i imperialismului de a restaura în Portugalia puterea monopolurilor și a latifundiarilor, de a lichida regimul democratic.
Partidul Muncitoresc Socialist Ungarîn numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al comuniștilor din Republica Populară Ungară și al poporului ungar constructor al socialismului, exprimăm salutul nostru tovărășesc și urările noastre de bine Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, membrilor partidului, poporului Republicii Socialiste România prietene.Partidul Muncitoresț Socialist Ungar cunoaște și apreciază realizările pe care comuniștii, muncitorii, țăranii și intelectualii din Republica Socialistă România le-au obținut de la ultimul Congres al Partidului Comunist Român. Ne bucură faptul că România socialistă se dezvoltă și înaintează într-un ritm dinamic pe calea construirii socialismului. Sîntem convinși că, pe baza hotărîrilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, Republica Socialistă România va obține noi succese în dezvoltarea economiei naționale, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, în înflorirea orînduirii socialiste.Subliniind că, pe baza experienței luptelor revoluționare duse în comun timp de secole, cei mai buni fii aj popoarelor român și ungar au dovedit că ele pot să-și obțină fericirea prin unirea forțelor lor, mesajul arată că condițiile istorice ale unei asemenea uniri a forțelor s-au creat în urma trecerii celor două țări pe calea construirii socialismului. Aceasta a făcut posibil ca relațiile dintre țările Și popoarele noastre să se dezvolte în spiritul colaborării și prieteniei. Un moment însemnat al dezvoltării relațiilor noastre l-a constituit întilnirea din anul 1977 dintre tovarășii Kădăr Jănos și Nicolae Ceaușescu. Realizarea obiectivelor stabilite la această întîlnire servește la întărirea în continuare a colaborării noastre. Sîntem convinși că lărgirea în continuare a 

nală în vederea asigurării celor mai favorabile condiții externe pentru construcția Socialistă. Milităm pentru acțiuni și mai energice în vederea consolidării destinderii în relațiile internaționale și a adoptării unor măsuri concrete în scopul încetării cursei înarmărilor.Milităm cu fermitate pentru ratificarea grabnică a Acordului cu privire la limitarea armamentelor strategice încheiat între U.R.S.S. și S.U.A. Ne pronunțăm energic împotriva planurilor S.U.A. și ale N.A.T.O. de a staționa în Europa occidentală' noi arme care periclitează întreaga omenire și luptăm împotriva tuturor forțelor reacționare care se opun continuării procesului de destindere. împreună cu țările socialiste frățești, cu toate forțele progresiste, Republica Democrată Germană sprijină recenta inițiativă de pace a Uniunii Sovietice, prezentată de Leonid Ilici Brejnev în capitalaR.D.G., Berlin, acționînd pentru înfăptuirea acesteia.Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român — se arată în încheierea mesajului — va adopta noi hotăriri importante pentru continuarea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania urează comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi Succese în opera de construcție socialistă, în înfăptuirea sarci-, nilor trasate de Congresul al XII-lea al partidului.
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Naționalizările, reforma agrară, controlul gestiunii și alte cuceriri ale revoluției, deși parțiale, se mențin în picioare, apărate cu curaj de o puternică mișcare populară de masă, în care clasa muncitoare și Partidul Comunist Portughez au un rol hotărîtor.In continuare, mesajul relevă importanța alegerilor pentru Adunarea Republicii, ca și pentru organele puterii locale, subliniază că înfrîngerea forțelor reacțiunii, alegerea unei majorități democratice, formată din comuniști și socialiști, creșterea notabilă a numărului deputaților comuniști reprezintă principalele obiective ale P.C.P. în mesaj se afirmă că P.C.P. luptă pentru o înțelegere între comuniști și socialiști, indispensabilă pentru formarea unui guvern democratic și pentru o cotitură democratică în viața politică națională.Partidul Comunist Portughez va continua să acționeze pentru ca legăturile de prietenie, cooperare și solidaritate existente între P.C.P. și P.C.R. să se întărească și mai mult în viitor, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului proletar, în interesul celor două popoare și țări ale noastre, în interesul unității mișcării •comuniste internaționale și al frontului mondial antiimperialist, in interesul cauzei comune a păcii, democrației, progresului social și socialismului.Trăiască prietenia și solidaritatea între P. C. Portughez și P. C. Român !Trăiască al XII-lea Congres al P. C. Român 1
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legăturilor noastre este în interesul popoarelor din ambele țări. De aceea, partidul și guvernul nostru acționează pentru adîncirea bunei vecinătăți, pentru dezvoltarea relațiilor noastre politice, economice, culturale, precum și în alte domenii. Un factor important al prieteniei dintre țările noastre îl constituie existența naționalității române în Republica Populară Ungară și a na- țioflalității maghiare Jn Republica Socialistă România. Este în interesul nostru comun ca cele două naționalități să îndeplinească într-o măsură din ce în ce mai mare rolul de punte de legătură în raporturile prietenești ale popoarelor, ungar și român.în lupta pentru consolidarea păcii și securității internaționale, pentru promovarea politicii de destindere și a dezarmării, pentru progres social, un rol din ce în ce mai important îl au unirea forțelor și acțiunea comună a țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești împotriva imperialismului. în scopul atingerii țelurilor noastre comune și realizării cu succes a sarcinilor noastre, partidul și guvernul nostru se .vor strădui și în viitor spre o colaborare bună, bazată pe principiile internaționalismului proletar, atît în raporturile bilaterale ungaro-române, cît și în activitatea noastră comună desfășurată în cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia, precum și în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.în încheiere, arătîndu-se că Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, poporul muncitor dirt Ungaria se pregătesc, de asemenea, pentru Congresul al XII-lea al P.M.S.U., se spune :Dragi tovarăși,Urăm o activitate rodnică Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român. Dorim în mod sincer ca Congresul să dea un 

nou avînt activității dumneavoastră de construire a socialismului, să determine înaintarea în continuare a României socialiste.Să se întărească solidaritatea internațio- nalistă dintre Partidul Muncitoresc Socialist Ungar și Partidul Comunist Român, prietenia și colaborarea țărilor nbastre în
Partidul Comunist BrazilianIn numele comuniștilor din întreaga Bra- zilie — se arată în mesaj — adresez un salut frățesc și călduros delegaților la cel de-al XII-lea Congres al • Partidului Comunist' Român și, prin intermediul lor. tuturor membrilor partidului dumneavoastră.Congresul al XII-lea al P.C.R. constituie un eveniment de seamă în epoca în care trăim, epocă de tranziție de la capitalism la socialism, deoarece reflectă atît puternica dezvoltare a României socialiste, marcată de marile succese dobîndite pe plan economic, de bunăstarea materială crescîndă a poporului român, de continua și neîntrerupta creștere a nivelului său cultural și de dezvoltarea democrației socialiste, precum și marea contribuție pe care România a adus-o și o aduce la lupta pentru apărarea păcii mondiale, la soluționarea pașnică a conflictelor dintre state, prin colaborarea crescîndă. în toate domeniile, a popoarelor cu regimuri sociale și politice diferite, atît în Europa, cît și în întreaga lume.Legăturile din ce în ce mai strînse ale poporului român, ale guvernului și partidului său comunist cu popoarele întregii lumi, precum și sprijinul tot mai puternic acordat popoarelor care luptă pentru independență națională deplină și pentru pro

Partidul Comunist din Cehoslovacia
/

Partidul Muncitoresc Unit PolonezIn numele comuniștilor și al poporului muncitor din Republica Socialistă Cehoslovacă, mesajul transmite delegaților la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, tuturor comuniștilor din România și întregului popor român un cordial salut tovărășesc și urări de succes deplin.Congresul al XII-lea al P.C.R. are loc într-o atmosferă de amplă activitate creatoare a oamenilor muncii din România. Sub conducerea Partidului Comunist Român, munca plină de abnegație a milioanelor de muncitori, țărani și intelectuali a transformat România într-un stat socialist cu o industrie și agricultură dezvoltate. Ne bucurăm de rezultatele al Căror bilanț îl face Congresul și pentru care vă felicităm în mod sincer.In continuarea mesajului sînt evidențiate realizările obținute de poporul cehoslovac în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XV-lea al Partidului Comunist din Cehoslovaci^, exprimîndu-se apoi convingerea că edificarea cu succes a societății socialiste dezvoltate este posibilă numai datorită strîn- sei colaborări frățești cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări ale comunității socialiste. Această colaborare, bazată pe principiile verificate ale internaționalismului socialist, -va rămîne și în viitor garanția mersului nostru cu succes înainte. «“In lupta pentru pace și securitatea popoarelor, pentru afirmarea principiilor coexistenței pașnice, Cehoslovacia socialistă, în alianță frățească cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, promovează o politică externă consecventă de pace, reciproc coordonată. Partidul Comunist din Cehoslovacia pornește, totodată, de la năzuințele și dorințele cele mai firești ale popoarelor și naționalităților noastre. De aceea, poporul cehoslovac a salutat atît de spontan și din toată inima noua inițiativă de pace a Uniunii Sovietice, pe care Leonid Brej
Partidul Unit al Independenței
Naționale din Zambia-U.N.I.P.Din însărcinarea președintelui Partidului Unit al Independenței Naționale, Kenneth David Kaunda, a guvernului și poporului zambian, mesajul exprimă tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român profunda recunoștință pentru invitația adresată Partidului Unit al Independenței Naționale de a fi reprezentat la acest mare eveniment, cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, și se transmite un salut frățesc și călduroase felicitări poporului român, aprecierea succeselor obținute sub înțeleaptă conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Noi în Zambia — se arată în continuare — păstrăm o vie amintire vizitei prietenești, de neuitat, efectuate în țara noastră de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia începutul acestui an. Admirăm mult programul de acțiune al Partidului Comunist Român, care va fi discutat la acest Congres, program care vizează construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și care va constitui baza înaintării României spre țelul mult dorit — comunismul. Poporul zațp- bian, sub conducerea Partidului Unit ăl Independenței Naționale, este mîndru de realizările poporului român, realizări care constituie o pildă vie pentru Zambia.România și Zambia se bucură de dezvoltarea unor relații bilaterale frățești pe plan politic, economic, social și cultural. Excelența Sa președintele dr. Kenneth Kaunda a avut ocazia să viziteze de două ori măreața dumneavoastră țară, iar Excelența Sa tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat, de asemenea, în două rînduri Zambia. Vizita tovarășului Ceaușescu, efectuată în Zambia, în aprilie anul acesta, s-a încheiat cu sem

interesul celor două popoare, al cauzei socialismului și a păcii !
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC 
SOCIALIST UNGAR

gres social, pe baza internaționalismului proletar, constituie o puternică contribuție la lupta împotriva sechelelor colonialismului, a agresiunilor neocolonialismului și a rasismului, care mai amenință viata și securitatea atîtor popoare.Mesajul arată că poporul brazilian a repurtat succese importante in lupta împotriva forțelor represive, a obținut o amnistie parțială care i-a permis eliberarea a numeroși deținuți politici și revenirea în patrie a mii de exilați politici, inclusiv comuniști, și continuă lupta pentru cucerirea libertăților democratice și progres social. El este convins că succesele sale se datoresc, în mare parte, destinderii internaționale — cucerire istorică ce decurge din politica de pace și coexistență pașnică promovată, de U.R.S.S. și de alte țări socialiste, în cadrul cărora un loc marcant ocupă România socialistă.In încheierea mesajului se spune : Urînd succes deplin lucrărilor Congresului dumneavoastră, precum și luptei pentru înfăptuirea hotărîrilor sale, vă rog să primiți, dragi tovarăși, salutul meu frățesc și cordial.
LUIS CARLOS PRESTES

nev a prezentat-o la Berlin cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a constituirii Republicii Democrate Germane. Un nou progres al destinderii și întărirea păcii în lume se pot obține numai printr-o permanentă adîncire și lărgire a unității și colaborării țărilor socialiste și prin aprofundarea conlucrării cu toate forțele progresiste și iubitoare de pace din lume.Sîntem profund convinși- — se subliniazăr în continuare în mesaj — că realizarea impulsurilor pe care le-a dat colaborării în continuare dintre P.O. din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre Cehoslovacia și România, vizita delegației de partid și de stat a R.S. Cehoslovace, condusă de Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central ăl Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, efectuată în România în 1977, este atît în interesul popoarelor ambelor noastre țări, cît și al întregii comunități socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Exprimînd apoi urări de mult succes în edificarea socialismului în România, în încheierea mesajului se spune : Trăiască și să se dezvolte în continuare colaborarea frățească dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, bazată pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist !Trăiască și să se adîncească în continuare unitatea și coeziunea țărilor comunității socialiste, garanția noilor succese ale forțelor socialismului, păcii și progresului în lume I Trăiască comunismul !
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN CEHOSLOVACIA

narea unor importante acorduri de prietenie și cooperare. Toate acestea stau mărturie relațiilor cordiale, excelente, care leagă România și Zambia.Contribuția României la cauza păcii și securității in lume și sprijinul său permanent acordat popoarelor asuprite și, in mod special, celor din Africa de Sud constituie o sursă de mare inspirație pentru mișcările de eliberare națională și revoluționare în lupta împotriva forțelor opresive ale capitalismului, imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, fascismului și rasismului.In continuare, mesajul arată că istoria Zambiei este o istorie a luptei împotriva asupririi și rasismului și că datorită poziției sale ferme, în primele rînduri ale luptei de eliberare, Zambia a plătit scump, material și uman, sprijinul acordat mișcării eliberatoare în Africa de Sud — fără a da însă niciodată înapoi, cu convingerea că este un sacrificiu necesar pentru umanitate. Mesajul evidențiază faptul că în timpul închiderii frontierelor cu Rhodesia rasistă, România a sprijinit puternic Zambia, fiind una dintre primele țări socialiste care au contribuit la deschiderea unor căi noi pentru importul și exportul zambian. România s-a dovedit a fi, într-adevăr, un mare prieten la nevoie — și noi salutăm această atitudine tovărășească.Exprimînd convingerea că lupta condusă de Frontul Patriotic și respectiv S.W.A.P.O. pentru libertatea și independența Zimbabwe! și Namibiei este foarte aproape de victorie, mesajul spune : Zambia și România vor continua să sprijine toate forțele

(Progresiste care luptă pentru libertate, pace și dreptate, pentru lichidarea ultimelor vestigii ale oprimării, colonialismului, rasismului și imperialismului.Trăiască Partidul Comunist Român !Trăiască președintele Nicolae Ceaușescu ! Trăiască relațiile cordiale, frățești, dintre
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez transmite delegaților la cel de al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român un frățesc salut cordial, urări de dezbateri fructuoase. Prin intermediul dumneavoastră, stimați tovarăși, transmitem clasei muncitoare și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România salutul fierbinte din partea celor trei milioane de comuniști și a întreguliți popor polonez.Forul suprem al partidului comuniștilor români se întrunește în anul jubiliar al Republicii Socialiste România. Marile realizări înfăptuite de țara dumneavoastră ,în cei 35 de ani care s-au scurs de la insurecția antifascistă din august — se spune în mesaj — reprezintă cea mai bună mărturie a importanței istorice a efortului revoluționar al maselor de oameni ai muncii și a Partidului Comunist Român. Ele constituie, totodată, cea mai bună confirmare a importanței solidarității internaționaliste și a ajutorului reciproc între țările frățești, ca unul dintre principalele izvoare ale victoriilor acestora.România de azi este o țară care se mîn- drește cu realizări trainice și cu progrese rapide în toate domeniile vieții sociale, este membru cu drepturi egale în cadrul comunității statelor socialiste, este un participant activ la lupta pentru securitatea popoarelor, pentru pace și prbgres social în lume. Dezvoltarea internă și poziția sa internațională, perspectivele mersului său înainte sînt indestructibil legate de procesul transformărilor în care își găsesc expresie atît trăsăturile specifice, cît și legitățile generale ale construcției socialismului.împreună cu dumneavoastră, ne bucurăm de realizările obținute și adresăm din toată inima Partidului Comunist Român și întregului popor român urări de noi și minunate succese. Sîntem profund convinși că cel de al XII-lea Congres va deschide noi perspective pe calea edificării societății socialiste dezvoltate, a întăririi unității și solidarității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor progresului — această unitate fiind condiția necesară a rezolvării cu succes a problemelor complexe ridicate de viață.Polonia Populară — continuă mesajul — alături de alte state socialiste, aduce o con
Partidul Congresul pentru Independența 

Madagascarului (A. K. F. M.)In numele militanților Partidului Congresul pentru Independența Madagascarului (A.K.F.M.) și Comitetului de Sprijinire a Revoluției Socialiste Malgașe (K.D.R.S.M.), grupați în cadrul a peste 3 000 de secții repartizate pe întregul teritoriu național, vă adresăm un salut frățesc . și sincere urări de deplină reușită lucrărilor celui de-al •XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Salutăm cil entuziasm pașii gigantici pe care poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român și a strălucitului conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a făcut pe calea fericirii.In continuare, mesajul exprimă solidaritatea vie cu mișcările de eliberare din Republica Sud-Africană, cu lupta poporului din Namibia, Rhodesia, cu lupta poporului palestinian, condusă de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, singurul său reprezentant legitim, cu lupta tuțur.or popoarelor din Africa, Asia, de pretutindeni, pentru libertate și autodeterminare, subliniindu-se necesitatea de a li se acorda un sprijin efectiv și concret. In mfcaj este, de asemenea, evocată victoria poporului din Nicaragua, apreciindu-se că ea reprezintă 

Partidul Comunist Român și Partidul Unit al Independenței Naționale din Zambia I
D. M. LISULO

membru al C.C. al U.N.I.P., 
Primul ministru al Republicii Zambia

tribuție activă la opera de sporire a realizărilor construcției socialiste, de dezvoltare a unei colaborări multilaterale, reciproc avantajoase, la adîncirea integrării în cadrul C.A.E.R., la creșterea capacității de apărare a țărilor frățești participante la Organizația Tratatului de la Varșovia.O importanță deosebită în lupta pentru promovarea destinderii în relațiile internaționale au propunerile de la Berlin ale tovarășului Leonid Brejnev. Aceleiași cauze l-ar aduce bune servicii ratificarea de către S.U.A. a celui de al doilea acord cu privire la limitarea armamentului strategic.Secole de-a rîndul, destinul poporului polonez s-a împletit cu cel al poporului român. In condițiile socialismului am adăugat, împreună, un bogat capitol la istoria relațiilor bilaterale.Colaborarea dintre P.M.U.P. și P.C.R., dintre statele și popoarele noastre pe plan politic, ideologic, economic, tehnico-^tiinți- fic și cultural corespunde intereselor vitale ale partidelor și popoarelor noastre și, totodată, slujește cauzei socialismului, progresului și păcii în lume.Vizita din anul 1976, în România, a tovarășului Edward Gierek și vizita din anul 1976, în Polonia, a tovarășului Nicolae Ceaușescu au adîncit conținutul și formele conlucrării dintre cele două țări, ridicîn- du-le pe o treaptă calitativ superioară.Vă adresăm încă o dată, dragi tovarăși, urări de noi și tot mai mari succese. în realizarea Programului de edificare a societății socialiste dezvoltate, îmbogățit cu hotărîrile celui de al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Trăiască și să se întărească unitatea șl coeziunea mișcării comuniste și muncitorești internaționale !Trăiască solidaritatea cu popoarele care luptă pentru libertate și independență !Trăiască prietenia și colaborarea dintre partidele frățești și popoarele Poloniei și României !Trăiască pacea și socialismul 1
COMITETUL CENTRAL
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UNIT POLONEZ

o expresie a procesului de înlăturare a dictaturilor de tip fascist, semnalul unei noi ere pline de promisiuni și de speranță pentru alte popoare din America Latină.Avînd loc în acest context internațional, Congresul Partidului Comunist Român marchează —, se arată în mesaj — participarea la eforturile de a se lichida dominația forțelor retrograde, rînduieli anacronice și de a se ajunge la o comunitate internațională in care înțelepciunea în gîndire, inteligența în înțelegerea intereselor reciproce ale popoarelor și perseverența in acțiunile pentru libertate și dreptate 'vor conduce inevitabil" forțele progresului și socialismului spre victorie.Această victorie nu se va putea obține totuși numai prin afirmarea, deseori repetată, a unor adevăruri fundamentale. Ea nu poate să fie decît fructul unul angajament limpede și încoronarea eforturilor continue care trebuie să înfrîngă obstacolele de orice natură ridicate de dușmanii progresului.In acest cadru, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român — se sublinia-
(Continuare în pag. a XlV-a)

Oaspeți de peste hotare urmăresc lucrările Congresului
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.
(Urmare din pag. a XIII-a)ză în mesaj — îmbracă dimensiuni de înaltă semnificație, Intrucît România nouă, sub conducerea P.C.R. și a strălucitului său conducător, tovarășul Ceaușescu, nu numai că a înaintat din victorie în victorie, ci a și asigurat condițiile care îi permit să privească viitorul cu optimism.Prevederile îndrăznețe ale programului dumneavoastră, care au fost pe larg dezbătute de activiștii partidului și de marea masă a populației, sînt pe măsura glorioasei istorii a poporului și a vitalității partidului dumneavoastră, demonstrează cu claritate că România și partidul său comunist se găsesc în avangarda' viitorului unei umanități noi.Iată de ce Partidul Congresul pentru Independența Madagascarului și Comitetul de Sprijinire a Revoluției Socialiste Mal- gașe se felicită pentru relațiile de solidaritate și de cooperare pe care le întrețin cu Partidul Comunist Român. încă din perioada în care neocolonialismul domnea nestingherit în țara noastră, atunci cînd noi nu eram decît un partid de opoziție, P.C.R. a știut să recunoască în Partidul Congresul pentru Independența Madagascarului o forță de progres și de viitor, stabilind cu noi legături prețioase.In continuare, mesajul arată că relațiile A.K.F.M. cu P.C.R. au baze solide — respectiv, opțiunea fundamentală pentru socialism științific și modalitatea creatoare de aplicare a marxismului; organizarea, în

Partidul Comunist din CubaSîntem purtătorii unul mesaj frățesc al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, adresat celui de-al XII-Iea Congres al P.C.R. și, în același timp, tuturor comuniștilor și poporului român. Istoria P.C.R. — se spune în continuare în mesaj — cuprinde pagini de extraordinară abnegație și eroism, scrise de membrii săi, care au știut să îndure ani îndelungați de aspră ilegalitate, să organizeze și să conducă insurecția națională împotriva forțelor hitleriste și a dictaturii militaro-făsciste și, după victorie, să asigure mersul inainte, pe drumul construirii socialismului.La 23 August, poporul cubanez a avut ocazia să sărbătorească împreună cu tovarășii români cea de-a XXXV-a aniversare a eliberării României și să-și amintească de drumul parcurs de oamenii muncii din România, sub conducerea partidului comunist, în acești ani de profunde transformări economice și sociale, de efort pentru dezvoltarea unei vieți noi.Raportul prezentat la cel de-al XII-Iea Congres de către secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, bilanțul realizărilor obținute în acești ani constituie o dovadă clară a succeselor ob-/ ținute și a perspectivelor dezvoltării economice și sociale a frumoasei dumneavoastră patrii în viitorul cel mai apropiat.Eliberarea României cu 35 de ani în urmă, triumful Revoluției cubaneze de acum două decenii au făcut posibil ca popoarele noastre să se întîlnească pe drumul comun al construcției socialiste.Partidul Comunist din Cuba apreciază cu satisfacție relațiile de prietenie ce există între popoarele. partidele și guvernele noastre și stabilirea bazelor în vederea colaborării în diferite sectoare ale economiei, științei și culturii — colaborare în folosul țărilor noastre și al intereselor socialismului. în istoria relațiilor româno-cubaneze un loc de seamă îl ocupă vizita tovarășului Fidel Castro, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, în România, și vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, în Cuba. Dorim ca legăturile de prietenie și cooperare făurite în acești ani să se întărească și să se dezvolte.După ce sînt evocate realizările obținute de țările socialiste, succesele luptei popoarelor pentru eliberare națională, pentru dreptul Ia independență și libertate, în mesaj se arată că prin eforturile îndreptate spre întărirea procesului de destindere internațională, depuse de țările socialiste și de toate forțele democratice și progresiste ale umanității, în acești ani s-au obținut un șir de succese — în ciuda tuturor piedicilor și a amenințărilor reacțiunii impe
Partidul Comunist din Chileîn numele Partidului Comunist din Chile — se spune în mesaj — aducem un salut frățesc Partidului Comunist Român cu ocazia celui de-al XII-Iea Congres, eveniment care va prilejui efectuarea unui bilanț pozitiv și trasarea, într-o largă viziune, a perspectivelor de dezvoltare a țării pînă la sfîrșitul acestui secol.Trei decenii și jumătate de transformări sociale revoluționare au produs în România schimbări profunde, caracterizate prin progresul impetuos al economiei, științei și culturii. Fizionomia țării a cunoscut mutații istorice, exprimate, în primul rînd, prin marele progres în domeniul industrializării, prin progrese în agricultură și în ridicarea nivelului de trai al poporului. Se evidențiază rolul creator al clasei muncitoare, a cărei strinsă alianță cu țărănimea constituie temelia unei evoluții în ritmuri înalte, poziția noii intelectualități care contribuie la lărgirea orizonturilor politice, teh- nico-științifice și spirituale ale poporului.Aceste cuceriri sociale ar fi fost imposibile fără conducerea, fără linia politică și activitatea practică a Partidului Comunist Român, care, acum, la cel de-al XII-Iea Congres, pregătește noi pași mari înainte pe calea societății socialiste multilateral dezvoltate, îmbunătățind continuu, pe cele mai diverse planuri, calitatea vieții. Impresionează măreția sarcinilor pe care și le propune cel de-al XII-Iea Congres, care include în obiectivele sale întreg deceniul următor, vizînd România anului 2000, pro- lectind progresul națiunii pină în comunism.Toate acestea se îmbină cu efortul pe plan internațional pentru promovarea păcii și securității, a destinderii internaționale, amenințată de escaladarea cursei înarmărilor, de politica imperialiștilor și neo- colonialiștilor.

In America Latină — se arată mai depar

Partidul Comunist din Vietnamîn numele Partidului Comunist din Vietnam, al clasei muncitoare și al poporului vietnamez — se arată in mesaj — adresăm Congresului al XII-Iea al Partidului Comunist Român și, prin intermediul său, comuniștilor, clasei muncitoare și poporului frate român, un călduros salut.Sub conducerea Partidului Comunist Român, printr-o muncă laborioasă și creatoare. colaborind cu țările socialiste frățești, clasa muncitoare și poporul român au obținut, într-o perioadă istorică relativ scurtă, mari succese, transformînd România dintr-o tară agrară, slab dezvoltată, într-o țară socialistă cu o industrie modernă, o agricultură dezvoltată, o cultură și știință înaintate, în care viața materială și spirituală 

consecință, a unei societăți drepte și democratice, caracterizată prin deplină independență și totală libertate ; solidaritatea cu toate mișcările de eliberare națională ; coexistența pașnică și edificarea unei lumi a păcii ; solidaritatea cu toate forțele progresului pentru a pune bazele unei noi ordini mondiale eliberate de Exploatarea omului de către om sau a unui popor de către alții.Sîntem conștlenți de rolul pe care România, sub conducerea Partidului Comunist Român și a secretarului său general, tovarășul Ceaușescu, este chemată să-1 joace în edificarea unei asemenea lumi de dreptate, pace, progres și fericire — și, de aceea, dorim să exprimăm urările noastre de deplină reușită celui de-al XII-Iea Congres al partidului. Cooperarea bilaterală care s-a statornicit între cele două partide ale noastre ne-a permis -să ne îndeplinim mai bine rolul în istoria țării noastre și putem spune că in prezent, odată cu revoluția socialistă malgașă, relațiile noastre sînt chemate să se dezvolte din ce în ce mai mult. Experiența dumneavoastră ne este deosebit de prețioasă și ne va ajuta să rezolvăm mai bine problemele pe care le pune construcția socialismului.Trăiască Partidul Comunist Român șl cel de-al XII-Iea Congres al său !Trăiască prietenia șl solidaritatea între Partidul Comunist Român și A.K.F.M. — K.D.R.S.M. !Trăiască prietenia între popoarele român șl malgaș !
rialiste și forțelor care încearcă să întoarcă lumea la vremea războiului rece și a pericolelor permanente de noi conflagrații. In continuare sînt relevate marile primejdii pe care le generează continuarea cursei înarmărilor, în ciuda voinței manifestate de toate popoarele de a trăi în pace, preocuparea tipică imperialismului de a produce noi sisteme de arme de distrugere In masă.Referindu-se la recentul discurs rostit de tovarășul Fidel Castro în fața Adunării Generale a O.N.U., în calitate de președinte în exercițiu al mișcării țărilor nealiniate, în mesaj este relevată necesitatea elaborării unor soluții grabnice pentru gravele probleme economice cu care sînt confruntate statele în curs de dezvoltare, soluții fără de care nu va fi realizabilă aspirația spre un adevărat climat de pace.Procedîrrd la o amplă și detaliată trecere în revistă a multiplelor evenimente ale vieții internaționale, în mesaj sînt amintite victoria revoluției sandiniste în Nicaragua, victoria forțelor populare din Grenada, alte succese ale forțelor democratice și progresiste din America Latină și zona Caraibilor, importantele bătălii pe care le poartă pe continentul african forțele de eliberare națională, pentru progres și socialism, împotriva imperialismului, colonialismului, neo- colonlalismului, rasismului și reacțiunii.în mesaj sînt apoi prezentate succesele poporului cubanez, strădaniile sale în cursul luptei revoluționare pentru a deveni stăpîn pe bogățiile sale, eforturile pline de abnegație pentru înlăturarea înapoierii economice, a mizeriei șl ignoranței provocate de dominația străină, pentru construirea noii societăți, în condițiile blocadei economice și ale altor acțiuni de sabotare ale imperialismului, acte agresive, provocări de tot felul.Vă mulțumim — se spune în încheierea mesajului — pentru faptul că sîntem alături de dumneavoastră la lucrările Congresului al XII-Iea care, cu siguranță, va avea o mare însemnătate în viața întregului dumneavoastră popor în viitorii ani și vă mulțumim pentru primirea călduroasă de care s-a bucurat delegația noastră. Reafirmăm dorința noastră și cea mai fermă hotărîre de a întări în continuare legăturile frățești dintre popoarele, partidele și guvernele Cubei și României, inspirate da nobilele idealuri ale marxism-leninismului.Vă dorim multe succese în lucrările Congresului dumneavoastră, precum și în îndeplinirea ulterioară a hotăririlor și acordurilor sale.Trăiască prietenia dintre popoarele și comuniștii Cubei și României !Trăiască internaționalismul proletar 1 Trăiască marxism-leninismul 1
te în mesaj — valul reacționar suferă un reflux, are loc un puternic avînt al mișcării de eliberare a popoarelor, în cadrul căreia victoria recentă a revoluției din . Nicaragua constituie expresia cea mai relevantă și mai semnificativă.Refșrindu-se in acest context la lupta intensă desfășurată de Partidul Comunist din Chile în condiții din cele mai grele, mesajul arată că în ultimul timp se accentuează procesul unirii forțelor antifasciste. Se creează legături pentru acțiuni comune ale Unității Populare și Democrației Creștine, cele două forțe politice fundamentale ale țării. Muncitorii, studenții, intelectualii, femeile ies în stradă protestind, cer „libertate !“, „democrația acum !“, clarificarea soartei miilor de deținuți politici dispăruți. Putem spune că a început o etapă calitativ nouă în lupta antifascistă.Evocînd însemnătatea solidarității Internaționale, ca element indispensabil și vital, ca sprijin al luptei poporului chilian pentru redobîndirea democrației și libertății, mesajul spune : Mulțumim fierbinte pentru solidaritatea țărilor și popoarelor care ne-au întins mîna în acești ani grei. Avem încredere în victorie. Ea va fi obținută prin unitatea în luptă a tuturor antifasciștilor chilieni și cu ajutorul prietenilor noștri din lumea întreagă.Urăm celui &s-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român succes deplin în lucrările sale, avînd certitudinea că succesele politicii partidului se vor exprima prin noi progrese ale poporului român, prin sporirea contribuției sale la întărirea păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN CHILE

a poporului se îmbunătățește continuu.Partidul Comunist din Vietnam și popo- rul vietnamez salută călduros aceste mari victorii ale poporului român și urează sincer partidului comunist, clasei muncitoare și poporului român să obțină In continuare noi și numeroase victorii, tot mai mari, în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, astfel încît România să devină tot mai bogată, iar poporul român tot mai fericit, contribuind în același timp, în mod activ, la lupta comună a popoarelor lumii pentru pace, independență națională, democrație și socialism.în procesul luptei revoluționare, de-a lungul a zeci de ani — se subliniază în încheiere — cele două partide și popoarele 

țărilor noastre au pus temelia solidarității prietenești și a colaborării frățești. Partidul Comunist1 din Vietnam, guvernul și poporul Republicii Socialiste Vietnam ău militat întotdeauna pentru ca solidaritatea prietenească și colaborarea frățească dintre partidele și popoarele celor două țări — Vietnam și România — să se consolideze și să se dezvolte neîntrerupt, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului
Partidul Comunist din Argentinaîn mesajul său, Comitetul Central al Partidului Comunist din Argentina transmite conducerii Partidului Comunist Român, delegaților la cel de-al XII-Iea Congres, întregului partid, precum și poporului român salutul său frățesc și calde urări de succes deplin.Realizările Republicii Socialiste România, împreună cu cele ale comunității socialiste mondiale, reprezintă un aport de neprețuit la lupta popoarelor, care, la fel ca și poporul argentinian, înfruntă forțele coalizate ale imperialismului străin și reacțiunii interne. Ne stimulează exemplul oferit de țările socialiste privind posibilitatea concretă de edificare a unei noi orînduiri economice și sociale, mai drepte și mai umane, rezultatul pe care îl are pe plan mon- diaT dezvoltarea lor — respectiv schimbarea vechiului raport de forțe în cadrul căruia imperialismul putea să acționeze nestingherit — întărirea în aceste noi condiții a forțelor păcii, a principiilor coexistenței pașnice între statele cu sisteme politice diferite.In acest sens, acțiunile popoarelor latino- americane, care, pe diverse căi și înfrun- tînd felurite obstacole, sînt îndreptate către obținerea și dezvoltarea libertăților democratice, reprezintă o dovadă a noului curs pe care-1 înregistrează evenimentele internaționale. Democrația are cel mai puternic sprijin în forța și trăinicia socialismului.România este un exemplu elocvent. Condus de partidul său comunist, poporul român a parcurs drumul de la nivelul foarte scăzut al economiei burgheze dinaintea

Partidul Popular Revoluționar MongolComitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol adresează un călduros salut frățesc delegaților la cel de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român, iar prin intermediul lor, tuturor comuniștilor și celor ce muncesc din România socialistă.Oamenii muncii din România — se arată în mesaj — au obținut, în perioada de ia precedentul Congres al P.C.R., succese imr portante în construirea societății socialiste dezvoltate. Aceste realizări ale poporului român au devenit posibile datorită' muncii pline de abnegație a poporului român, colaborării frățești cu țările comunității socialiste, care reprezintă bastionul indestructibil al păcii și progresului popoarelor.Ne bucurăm de succesele poporului român, cu care poporul nostru are legături de prietenie și colaborare, care se dezvoltă în interesul consolidării poziției internaționale a socialismului în lume, în numele triumfului nobilelor idealuri ale păcii, socialismului și comunismului. Comitetul Central al Partidului Populat Revoluționar Mongol exprimă convingerea fermă că poporul român va obține succese și mai mari în înfăptuirea sarcinilor construirii societății socialiste dezvoltate, In strînsă alianță și colaborare cu țările frățești ale socialismului.Poporul mongol, sub conducerea avangărzii sale revoluționare, Partidul Popular Revoluționar Mongol, înfăptuind consecvent linia edificării bazei tehnico-materiale a socialismului, obține an de an noi succese în amplificarea cuceririlor socialiste, cu ajutorul frățesc și colaborarea marii Uniuni
Partidul Socialist din ChileAdresînd un salut tovarășului Nicolae Ceaușescu și poporului român, precum și urarea de mari succese în edificarea societății socialiste, mesajul subliniază :Cel de-al XII-Iea Congres al comuniștilor români constituie un eveniment de mare însemnătate în viața și activitatea poporului român, deoarece cu această ocazie se vor dezbate problemele fundamentale ale dezvoltării actuale și de perspectivă ale societății românești,, precum și cele referitoare' la întărirea continuă a rolului conducător al Partidului Comunist Român în cadrul acestei activități.Partidul nostru, în decursul unei perioade îndelungate, a menținut relații strînse și rodnice cu P.C.R., cu poporul român, manifestînd un deosebit interes față de succesele dobîndite de România în domeniul economic, social și cultural. Sîntem pe deplin convinși că hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul al XII-Iea vor contribui în mod hotărîtor la dezvoltarea viitoare a socialismului în țara dv.Mesajul se referă în continuare la condițiile în care trăiesc și luptă oamenii muncii chilieni, la eforturile lor pentru restabilirea democrației și deschiderea căii spre socialism.Lupta noastră împotriva dictaturii este foarte grea și reclamă solidaritatea și înțelegerea partidelor, a popoarelor și guver

Organizația Poporului din Africa 
de Sud- l/est — S. W.A.P.O.în numele S.W.A.P.O. șl al poporului luptător din Namibia — se spune îri mesajul președintelui S.W.A.P.O. — doresc să adresez tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, partidului, guvernului și poporului român salutul și felicitările noastre sincere și frățești.In același timp, dorim să exprimăm personal tovarășului. Nicolae Ceaușescu, partidului, guvernului și poporului român profunda și. cordiala noastră recunoștință și apreciere pentru sprijinul constant politic și diplomatic, pentru asistenta materială a- cordată poporului nostru, prin intermediul organizației sale de avangardă, S.W.A.P.O.Republica Socialistă România, ca membră a Consiliului O.N.U. pentru Namibia și participantă activă în alte organisme și organizații internaționale, a jucat întotdeauna un rol pozitiv și constructiv, achitîndu-se de îndatorirea sa internaționalistă față de poporul oprimat din Namibia.Contribuția României în acțiunea de informare a opiniei publice internaționale despre lupta ce se desfășoară nu numai în Namibia, in Africa de Sud, ci și în alte părți ale lumii, aflate încă sub opresiune si dominație, este bine cunoscută și apreciată de mișcările de eliberare națională.In momentul de față, situația din Namibia a atins dimensiuni periculoase, explozive. Forțele imperialiste recurg la manevre pen

proletar. In interesul popoarelpr celor două țări, al socialismului și păcii în lume. Urăm succes deplin Congresului al XII-Iea al Partidului Comunist Român.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN VIETNAM

războiului la dezvoltarea multilaterală a tuturor ramurilor productive, la înflorirea deosebită a culturii, la crearea unor noi condiții de viață pentru oamenii muncii, ceea ce reprezintă o aplicare în practică a umanismului socialist.Succesele României reprezintă o dezmințire categorică a defăimărilor inamicilor socialismului. Victoriile voastre, dragi tovarăși români, le apreciem ca pe propriile noastre cuceriri. Sîntem pe deplin convinși că rezoluțiile Congresului al XII-Iea se vor concretiza în noi realizări mărețe în viitorul apropiat.Referindu-se la condițiile da activitate ale P.C. din Argentina și la obiectivele luptei sale, în mesaj se arată : în această situație complexă, unitatea clasei muncitoare constituie pentru noi obiectivul principal, în cadrul realizării unui front comun al tuturor forțelor patriotice din țară. Acesta este angajamentul nostru în fața poporului argentinian și al mișcării comuniste internaționale și pentru Înfăptuirea lui facem totul.Stimați tovarăși români, primiți încă o dată salutul prietenesc al comuniștilor argentinieni.
In numele 

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN ARGENTINA
GERONIMO ARNEDO ALVAREZ 

Secretar general

Sovietice și a celorlalte țări ale comunității socialiste.în ’ continuare în mesaj se spune că P.P.R.M. promovează neabătut o politică externă de pace, depune eforturi active pentru a contribui la adîncirea procesului de micșorare a încordării internaționale, la preîntîmpinarea pericolului izbucnirii unui nou război mondial, oprirea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, se pronunță pentru unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru coeziunea tuturor torțelor progresiste, antiimperialiste ale contemporaneității.Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol — se arată în încheiere — își exprimă încrederea că relațiile dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta și adinei și în viitor, pe baza mărețelor principii ale marxism-leninismului și internaționalismului socialist, în interesul luptei nobile pentru pace, democrație și socialism.Dorim din toată inima comuniștilor și oamenilor muncii din România socialistă mari succese în edificarea societății socialiste dezvoltate, în lupta pentru pacea generală și securitatea internațională.Cu salutări comuniste,
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR 

MONGOL

nelor progresiste din întreaga lume. Acest ajutor ne întărește, ne stimulează pentru a ne continua lupta cu o energie sporită, ne permite să întrezărim viitorul cu un și mai mare optimism.In încheiere, în mesaj se spune : Partidul Comunist Român și-a demonstrat solidaritatea față de partidul și poporul nostru. Vă adresăm mulțumiri pentru atitudinea de solidaritate manifestată de Partidul Comunist Român, care corespunde principiilor internaționaliste, convinși fiind că și în viitor ne putem bizui pe solidaritatea dv.Cu ocazia Congresului al XII-Iea al P.C.R., cel mai înalt forum al comuniștilor români, Partidul Socialist din Chile exprimă dorința sa de a întări relațiile de prietenie dintre cele două partide, de a dezvolta o strînsă cooperare reciprocă.Reînnoim urările noastre de succese tot mai mari pentru Congresul dumneavoastră, de prosperitate și bunăstare pentru societatea socialistă română.Trăiască al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român ! Trăiască prietenia dintre socialiștii chilieni «și comuniștii români 1 Trăiască România și Chile 1
CLODOMIRO ALMEYDA

Secretar general (

tru a crea anumite breșe, astfel încît să oprească marșul revoluției namibiene și să blocheze procesul lichidării totale a forțelor întunericului, morții și distrugerii în Namibia. Paralel cu aceste manevre, se întreprind, de către agentul sud-african, așa- zisul administrator general în Namibia, măsuri represive draconice. Ademenea măsuri includ, printre altele, proclamarea legii marțiale pe două treimi din teritoriul Namibiei, arestări, detențiuni, condamnări și crime împotriva compatrioțllor namibieni, în principal a membrilor și susținătorilorS.W.A.P.O. în plus, regimul rasist sud-african întreprinde constant acte agresive împotriva Republicii Populare Angola și Republicii Zambia, folosind ca trambulină teritoriul Namibiei, pe care !1 ocupă ilegal.Aceste atacuri militare provocatoare au dus la pierderi considerabile de vieți omenești și distrugeri de bunuri materiale. Totuși. datorită angajamentelor ferme ale guvernelor și popoarelor acestor țări, ca si hotărîril noastre de a intensifica lupta armată de eliberare, victoria noastră este sigură.în încheiere, în mesaj sînt adresate Partidului Comunist Român urări de noi și mari succese.
' SAM NUJOMA

Președintele
S.W.A.P.O.

Partidul Socialist Popular din DanemarcaPartidul Socialist Popular din Danemarca — se spune în mesaj — felicită' Partidul Comunist Român cu prilejul celui de-al XII-Iea Congres șl urează Congresului mari sUccese în desfășurarea lucrărilor sale.Prietenia partidului nostru cu Partidul Comunist Român este întemeiată pe dorința comună de a promova pacea, destinderea, dezarmarea șl de a apăra independența națională pe baza cooperării și solidarității internaționale între oamenii muncii din întreaga lume.In ultimii ani, perspective sumbre au apărut la orizontul internațional. înarmarea continuă într-un ritm alarmant și politicile de bloc împiedică procesul destinderii. în mod deosebit, planul N.A.T.O. de a proceda la o nouă desfășurare militară în Europa occidentală reprezintă un serios pericol pentru stabilitatea păcii și securității pe acest continent, unde sînt concentrate uriașe forțe militare.în această situație, statele au nevoie de Inițiative care să oprească și să respingă această evoluție nefastă.Partidul nostru acordă o înaltă apreciere inițiativelor Partidului Comunist Român și ale tovarășului Ceaușescu pe această linie, considerînd aceste inițiative ca deosebit de oportune. Răspunsul adecvat la sfidarea pe care o constituie cursa înarmărilor nu este continuarea ei, ci începutul trecerii la dezarmare.Aceasta corespunde adevăratelor Interesa ale tuturor statelor lumii. Astfel, noi sperăm că inițiativele luate de Partidul Comunist Român vor da roade pe plan internațional. Partidul nostru va lupta pentru ca
Partidul Progresului și SocialismuhJ 

din Marocîn numele Comitetului Central al Partidului Progresului și Sociațismului din Maroc și cu convingerea că exprimăm sentimentele tuturor militanților revoluționari și progresiști marocani, vă adresăm felicitările noastre cele mai călduroase- cu ocazia celui de-al XII-Iea Congres' al P.C.R.Congresul constituie nu numai o etapă Importantă în viața și istoria națiunii române, ci și un eveniment de însemnătate internațională.Grandioasele realizări ale poporului român pe calea edificării socialismului — se arată în mesaj — demonstrează că ați reușit să puneți bazele unei societăți a dreptății sociale, prosperității și fericirii în țara dumneavoastră. Și aceasta grație justeței politicii elaborate și aplicate cu fidelitate de către Partidul Comunist Român.Pornind de la aceste succese, cel de-al XII-Iea Congres va stabili obiectivele dezvoltării viitoare a țării, pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Cu- noscîndu-vă consecvența cu care aplicați hotărîrile pe care le adoptați, abnegația cu care munciți, avem certitudinea că veți reuși integral în îndeplinirea acestei misiuni istorice.Din aceasta decurge și semnificația internațională a Congresului al XII-Iea, care, prin prezența unui mare număr de delegații ale partidelor frățești și prietene, demonstrează prestigiul pe care l-a cîștigat România în lume — grație succeselor sale pe plan intern, precum și politicii sale de apărare a păcii mondiale, de destindere internațională, de înțelegere între popoare, grație, de asemenea, respectării principiilor coexistenței pașnice, contribuției sale constructive la reglementarea pe calea negocierilor a diferendelor internaționale, fără recurgerea la violență.
Partidul Revoluționar Instituțional 

din Mexic.
»Cu multă plăcere am primit invitația dumneavoastră de a asista la lucrările Congresului al XII-Iea al Partidului Comunist Român — se arată în mesaj, relevîndu-se că forumul de la București va prilejui un bilanț'al realizărilor obținute de poporul român, sub conducerea partidului comunist', în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și va trasa, totodată, direcțiile de dezvoltare viitoare a țării.Partidul Revoluționar Instituțional din Mexic — se arată în continuare în mesaj — participă la acest important eveniment, exprimîndu-și simpatia și transmițînd cele mal sincere felicitări pentru importantele

Partidul Comunist din Grecia (interior)Din partea Partidului Comunist din Grecia (interior) și a Comitetului său Central, urăm succes deplin celui de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român. Apreciem că acest Congres va constitui un pas important spre noi succese ale partidului, ale clasei muncitoare și ale întregului popor român pe drumul construcției socialiste, al prosperității României independente.Cuceririle dobîndite în acești ani de Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general și cu Comitetul său Central — se arată în mesaj — confirmă vitalitatea sistemului socialist și creează premisele pentru edificarea unul mod nou, superior, de viață și activitate; Pe această bază, obiectivele programatice propuse Congresului deschid noi perspective pentru dezvoltarea economico-socială, avînd industria ca pivot central, pentru cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologiei și introducerea progresului tehnic, pentru rezolvarea problemei energetice, pentru ridicarea nivelului de trai și dezvoltarea tuturor zonelor țării. In același timp, faptul că aceste programe au fost discutate pe larg de către popor și organizațifle sale, ca și creșterea rolului Frontului Unității Socialiste, arată grija permanentă a P.C.R. pentru participarea activă, substanțială și creatoare a maselor la conducerea treburilor publice.Este foarte importantă contribuția Partidului Comunist Român și a președintelui Ceaușescu la politica internațională. Desfășurarea unei activități multilaterale în relațiile cu țările socialiste, cu țările capitaliste și cu cele din lumea a treia, în direcția păcii, egalității în drepturi și dezvoltării colaborării într-un spirit de echitate internațională, respect și neamestec, contribuie în mod deosebit la consolidarea păcii și securității, la depășirea unor momente periculoase, la instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Propunerile concrete românești privind marile probleme internaționale constituie un factor important în lupta pentru destindere și dezarmare. Și, în special, în problema Balcanilor, sprijinul hotărîtor din partea României pentru orice manifestare și inițiativă în direcția înțelegerii și dezvoltării relațiilor bilaterale și multilaterale, ca și 

țara noastră să promoveze inițiative similare, recunoscînd că lupta va fi dificilă, întru- cît forțele conducătoare ale N.A.T.O. exercită puternica presiuni pentru continuarea înarmărilor.De asemenea, ne exprimăm speranța că Partidul Comunist Român va obține noi succese în procesul edificării noii societăți în România, pe baza proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, lichidînd rămășițele unui trecut de înapoiere și cre- înd o societate bogată, cu o industrie și o agricultură la un înalt nivel de dezvoltare, ceea ce va asigura creșterea bunăstării materiale și îmbogățirea vieții spirituale a cetățenilor.Ne exprimăm convingerea că vom continua, In spiritul prieteniei, lupta noastră comună pentru destindere, dezarmare și pace, colaborarea întemeiată pe principiile de egalitate între toate statele, pe independența tuturor națiunilor, pe cooperarea largă internațională, neîngrădită de diviziuni militare și economice, pe făurirea unei noi ordini economice internaționale, în scopul instaurării dreptății economice și sociale pe plan universal.In acest spirit, Partidul Socialist Popular din Danemarca felicită Partidul Comunist Român și îi dorește mari succese în activitatea de viitor.
GERT PETERSEN

Președintele
PARTIDULUI SOCIALIST 

POPULAR DIN DANEMARCA

Sîntem foarte impresionați, în Maroc, de această poziție înțeleaptă a țării dumneavoastră, mai ales în actualele momente, cînd traversăm una dintre cele mai dificile încercări din istoria noastră.In mesaj este prezentată poziția Partidului Progresului și Socialismului în legătură cu conflictul privind Sahara occidentală, arătîndu-se că ciocnirile armate s-au soldat deja cu mii de morți și răniți, cu enorme cheltuieli pentru toate părțile implicate și apreciindu-se că acestea riscă să degenereze într-un adevărat război regional cu consecințe imprevizibile.Cu acest prilej — se arată în mesaj — dorim să aducem un omagiu României pentru atitudinea sa de înțelegere, de dreptate și de clarviziune față de acest conflict între frați, care opune două state vecine, destinate să coexiste împreună, să coopereze și să împartă aceeași soartă.Adresăm mulțumirile noastre, în principal, stimatului nostru tovarăș și prieten, președintele Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția sa personală la reglementarea pașnică a acestui conflict.Urăm succes deplin lucrărilor Congresului P.C.R. și împreună cu dumneavoastră strigăm ;Trăiască al XII-Iea Congres al P.C, Român ITrăiască prietenia dintre popoarele marocan și român I
ALI YATA

Secretar general al
PARTIDULUI PROGRESULUI 

Șl SOCIALISMULUI

succese dobîndite de poporul român sub conducerea partidului său comunist.Primiți salutul Comitetului Executiv Național.
Cu multă considerație,

GUSTAVO CARVAJAL MORENO,
Președintele

COMITETULUI EXECUTIV 
NATIONAL AL PARTIDULUI 

REVOLUȚIONAR 
INSTITUTIONAL

propunerile mai vechi pentru o Peninsulă Balcanică fără rachete și fără armament nuclear, constituie o contribuție de bază, prețioasă. Partidul nostru este de acord cu aceste propuneri și militează pentru un răspuns complet și fructuos din partea Greciei. De aceea și salutăm cu cea mai mare satisfacție faptul că relațiile dintre cele două state și guverne se află la un nivel foarte bun, avansat, lucru pentru care au militat ambele părți, precum salutăm și faptul concret al reluării întîlnirilor balcanice multilaterale.Relațiile dintre P.C.R. șl P.C. din Grecia (interior) au fost întotdeauna frățești și se dezvoltă pe baza concepției formulate în repetate rînduri de cele două partide ale noastre la întîlnlrile conducerilor lor, concepție reafirmată de curînd de către tovarășii Ceaușescu și Tito. Potrivit acestei concepții, între partidele comuniste și muncitorești, între forțele și mișcările socialiste, social-democrate, progresiste și democratice trebuie să se dezvolte continuu un dialog de principiu ; la baza dialogului trebuie să stea schimbul constructiv de experiență și de opinii, bazat "pe egalitatea în drepturi, pe respect reciproc, fără intervenții din afară și fără impunerea punctelor de vedere și pozițiilor altora. In acest cadru, relațiile tot mai strînse dintre partidele noastre corespund intereselor mișcării revoluționare și progresiste internaționale și aduc o mare contribuție la întărirea luptei celor două popoare — se arată în mesaj.Urăm succes deplin lucrărilor celui de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român frățesc.Să se întărească și să se îmbogățească continuu prietenia și colaborarea dintre cele două partide ale noastre, dintre poporul grec și poporul român.
Pentru

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN GRECIA (INTERIOR)
HARALAMBOS DRAKOPOULOS, 

Secretarul Comitetului Central
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Cea de-a doua
(Urmare din pag. I)Prima parte a ședinței de dimineață este condusă de tovarășul Ilie Verdeț.Tovarășul Vasile Vîicu a prezentat Raportul Comisiei Centrale de Revizie.Au început, apoi, dezbaterile In plen asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Pană, delegat al \ organizației municipale de partid București, Ion Avram, delegat al organizației municipale de partid București, Corneliu Velincov, delegat al organizației județene de partid Galați, Alexandrina Găinușe, delegată a organizației județene de partid Bacău, Gheorghe Dinu, delegat al organizației județene de partid Prahova.Tovarășul Dumitru Popa a prezentat Raportul Comisiei de Validare.Congresul a aprobat Raportul Comisiei de Validare.în continuare, au luat cuvîntul tovarășii Matei Fira, delegat al organizației județene de partid Olt, Ioana Coșeru, delegată a organizației municipale de partid București, Miu Dobrescu, delegat al organizației județene de partid Dolj.După pauză, ședința a fost condusă de tovarășa Alexandrina Găinușe.Congresul a ales, în unanimitate, COMISIA PENTRU PREGĂTIREA PROPUNERILOR DE CANDIDAȚI ÎN VEDEREA ALEGERII ORGANELOR SUPERIOARE ALE PARTIDULUI, alcătuită din tovarășii : NICOLAE CEAUȘESCU, Haralambie Alexa, Dumitru C. Alexe, Iosif Banc, Vasile Bărbuleț, Ioan Benko, Dumitra Birsan, Mihail Blag, Emil Bobu, Maria Bradea, Vasile Cădar. Elena Ceaușescu, Marius Cojocaru, Ion Co- man, Constantin Dăscălescu, Tudor Done, Gheorghe Dumitrache, Sabin Faur, Eva Feder, Marțian Fuclu, Dumitru Fuiorea, Gheorghe Găvruș, Su- zana Gâdea, Ion Geană, Mihai Gere, Valerian Ghineț, Maria Ghițulică, Mihai Grigorescu, Elisaveta Jicărean, Elisabeta Kovacs, Sofia Magdalena, Petru m. alache, Gheorghe Nilca, Ioan Morar, Grigore Munteanu, Ana Mureșan, Marin Nedea, Paul Nieu- lescu, Gheorghe Pană, Vasile Pană, Anicuța Panciu, Florea Pîrlogea, Dumitru Popescu, Ion Popescu Puțuri, Vasile Potop, Carol Santa, Ion Sîrbu, Aneta Spornic, Gheorghe Stoica, Marin Ștefanache, Gheorghe Tănase, Florica Toma, Ion Ursu, Ilie Verdeț, loan Vermeșan, Ștefan Voitec, loan Andrei Weingartner.în continuarea dezbaterilor generale au luat cuvîntul tovarășii Ilie Verdeț, delegat al organizației județene de partid Cluj, Neculai Agachi, delegat al organizației județene de partid Galați. Ion Stoian, delegat al organizației județene de partid Constanța, Dan Otto Surulescu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Dinu Daniliuc, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Eva Feder, delegată a organizației județene de partid Bihor, Simion Să- punaru, delegat al organizației județene de partid Argeș, Stan Cazan, delegat al organizației județene de partid Buzău, Dorel Mihai Popa, delegat al organizației județene de partid Mureș, George Macovescu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Nicolae Constantin, delegat al organizației județene de partid Arad.La încheierea ședinței de dimineață §-a anunțat că pe adresa Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, au sosit, pînă în prezent, 5 300 de telegrame și scrisori, prin care organe și organizații de partid, de masă și obștești, organe de stat, colective de muncă din industrie și agricultură, din instituții de învățămînt, știință, artă și cultură, sănăG *e, unități militare, lucrători de la c-'â le diplomatice ale României dinfă; nătate, activiști ai partidului Cu stagiu din ilegalitate, oameni ai muncii din diverse domenii de activitate urează succes deplin lucrărilor Congresului.într-o unitate impresionantă, expresie a voinței comuniștilor, a întregului nostru popor, autorii acestor mesaje reafirmă, în unanimitate, cu entuziasm și nemărginită încredere, mandatul dat delegaților la Congres de către conferințele județene de partid, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția su- * premă de secretar general al Partidului Comunist Român.Cu mîndrie patriotică, numeroasele

Sosirea unor delegații 
de peste hotare

la Congresul alMarți au continuat să sosească în Capitală delegații ale unor partide comuniste șl socialiste, pentru a participa la lucrările celui de-al XII-lea Congres al partidului.
Delegația Partidului Co

munist din Israel, condusă d0 Gohen Benjamin, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului.
Delegația Partidului Co

munist din Salvador, condusă de Roberto Antonio Gonzales, mem
Plecarea unor oaspeți de peste hotareMarți dimineață a părăsit Capitala tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care a participat la deschiderea lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.în aceeași zi, a părăsit Capitala
tv

PROGRAMUL 1

14,00 Fotbal : Politehnica Iași — Steaua
15.50 Cintec dulce românesc — muzică 

populară
16,00 Telejurnal • Cronica lucrărilor 

Congresului al XII-lea al P.C.R.
16,20 Slăvită fii,' măreață vatră I Muzi

că patriotică șl revoluționară
16,40 „El vor lucra în viitorul cincinal" 
17,05 Ctntec patriei
17.35 Corespondenții Județeni transmit.»
17,55 Muzică ușoară
16,20 România de azi, România de mii

ne. Constructorii. Film documen
ta r-artlstdc

16.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal • Cronica lucrărilor 

Congresului al XII-lea al P.C.R.
60,00 Congresul partidului — congresul 

Întregului popor. Dăm legătura cu 
țara... x

zi a lucrărilor Congresuluicolective muncitorești raportează Congresului realizările închinate acestui mare eveniment istoric, Îndeplinirea înainte de termen a planului de producție, darea in funcțiune a unor noi și importante capacități industriale.Telegramele conțin angajamentul ferm al organizațiilor de partid, al unor mari și puternice colective din unități industriale și agricole, din instituții de învățămînt și cultură, de a milita neobosit pentru a traduce în viață, la un nivel calitativ superior, obiectivele istorice pe care Congresul al XII-lea al partidului le pune în fața întregului nostru popor. ,In numele participanților la marele forum al comuniștilor românia au fost exprimate cele mai calde mulțumiri tuturor celor care au adresat telegrame și scrisori Congresului, împreună cu urări de noi succese în activitatea închinată progresului și prosperității României socialiste.Prima parte a ședinței de după- amiază a fost condusă de tovarășul Vasile Vîicu.Au luat cuvîntul tovarășii Elena Ceaușescu, delegată a organizației județene de partid Argeș, Emanuel Bahici, delegat al organizației municipale de partid București, Gheorghe Cuțitei, delegat al organizației județene de partid Brașov, Angelo Micu- lescu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Lina Ciobanu, delegată a organizației județene de partid Botoșani, Miron Mircea Negri- lă, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Ludovic Fazekas, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Florin Tănăsescu, delegat al organizației județene de partid Timiș, Veronica Harnagea, delegată a organizației județene de partid Vaslui, Ilie Răuțescu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Ștefan Mocuța, delegat al organizației județene de partid Cluj.în continuare, lucrările au fost conduse de tovarășul Ferdinand Nagy.Participanții au fost informați că la Congresul partidului au mai sosit reprezentantul Partidului Comunist din Norvegia, tovarășul Eivind Cris- toffersen, membru al Biroului Politic al partidului, delegația Partidului Comunist Peruan, condusă de tovarășul Alfredo Abarca Abarca, membru al Comisiei politice a Comitetului Central al partidului, reprezentantul Partidului Socialist Revoluționar Peruan, tovarășul Gualberto Portocarerro Mori, membru al Direcțiunii naționale și al Secretariatului partidului.Au fost exprimate cele mai calde mulțumiri pentru prezența lor la forumul comuniștilor români și le-a fost adresat un salut militant din partea conducerii Partidului Comunist Român.La dezbateri au luat apoi cuvîntul tovarășii Ștefan Voitec, delegat al organizației județene de partid Dolj, Mihail Florescu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Ioniță Bagiu, delegat al organizației județene de partid Timiș, Teodora Sandu, delegata a organizației județene de partid Botoșani. Marin Nedea, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Virgil Trofin, delegat al organizației județene de partid Brăila, Aneta Spornic, delegată a organizației județene de partid Dolj, Emil Toth, delegat al organizației județene de partid Caraș-Seve- rin, Marin Ivașcu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Ion Dincă, delegat al organizației județene de partid Prahova, Radu Beli- gan, delegat al organizației municipale de partid București.în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii pe care îi reprezintă, participanții la dezbateri au exprimat profunda satisfacție și mîndrie patriotică, totala adeziune și înalta apreciere față de magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de toate documentele programatice ale Congresului, documente de primordială însemnătate pentru destinele patriei, care, întruchipînd aspirațiile cele mai scumpe ale poporului nostru, stabilesc orientările fundamentale ale dezvoltării țării, asigură înaintarea fermă, neabătută, a României pe drumul de luptă și glorii al edificării societății socialiste și comuniste., îndeplinlndu-șf mandatul de onoare încredințat, ei au susținut cu căldură propunerea ca în funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai Iubit și stimat fiu al națiunii noastre, exponentul stră

XII-lea al P.C.R.bru al Comisiei Politice a C.C. al partidului.
Delegația Partidului Co

munist Peruan, condusă dB A1~ fredo Abarca Abarca, membru al Comisiei politice a C.C. al partidului.
Șeful delegației Partidu

lui COPEI din Venezuela, Jorge Sucre, membru supleant al ^Comitetului Executiv Național al partiduluiLa sosire, oaspeții au fost intîm- pinați de activiști de partid.
Claudio Signorlle, vicesecretar al C.C. al Partidului Socialist Italian.La aeroportul Otopeni au fost pre- zenți tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihail Florescu și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R., alți activiști de partid.
>0,30 Selcțiunl din opera „Dreptul la 

dragoste" de Teodor Bratu
21,10 Oțel de Călărași
21.30 Telejurnal • Cronica lucrărilor 

Congresului al XII-lea al P.C.R.

PROGRAMUL 2

16,00 Telejurnal • Cronica lucrărilor. 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

16,20 Permanenta redescoperire a Româ
niei. București, oraș al culturii

17.25 Album coral — cîntece patriotice
17,40 Film documentar : România, casa 

mea
17,56 Viața, dragostea omului — specta

col de balet contemporan
16,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Cronica lucrărilor 

Congresului al XII-lea al P.C.R.
20,00 Studio T ’79. Noi, fiii tăi. partid
20.30 Emisiune culturală. Cîntece, noi 

creații șl manifestări în cinstea 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

20,55 O creație tînără pentru aceste vre
muri de prosperitate

' 21,30 Telejurnal • Cronica lucrărilor 
Congresului al Xn-lea al P.C.R. 

lucit al intereselor și năzuințelor întregului popor. Iși găsesc expresie în această opțiune fermă sentimentele de dragoste și recunoștință ale tuturor cetățenilor patriei, aprecierea unanimă pe care o dau înaltelor calități ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător revoluționar, patriot înflăcărat și eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru propășirea României și fericirea poporului român, pentru cauza socialismului și păcii, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, independență și progres ale tuturor națiunilor, pentru înțelegere și colaborare internațională. în realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al partidului, comuniștii, întregul popor văd garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a obținerii unor noi și strălucite izbînzi în construirea socialismului și comunismului.Totodată, au fost reafirmate puternicul atașament la politica internă și externă a partidului, precum și voința unanimă de a contribui, cu abnegație și dăruire comunistă, la transpunerea în viață a hotăririlor pe care Congresul le va adopta, ele deschizînd țării, poporului nostru, noi și luminoase perspective de progres și bunăstare.în același timp, într-un spirit de Înaltă responsabilitate și exigență comunistă, vorbitorii au făcut o analiză profundă a activității desfășurate în industrie, construcții, agricultură, in toate domeniile vieții noastre economice și sociale, evidențiind succesele deosebite obținute de oamenii muncii in construcția socialistă. Au fost relevate, de asemenea, în mod critic și autocritic, neajunsurile și lipsurile care mai există, ex- primîndu-se hotărirea fermă de a acționa cu toată răspunderea pentru înlăturarea acestora, pentru îmbunătățirea continuă a muncii, pentru ridicarea calității și eficienței întregii activități economico-sociale.In cadrul dezbaterilor, s-a arătat că, în spiritul orientărilor fundamentale cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Programul partidului, precum și în conformitate cu noile cerințe și necesități ce decurg din realitățile naționale și internaționale, se va acționa, cu toată energia și competența, pentru lărgirea bazei proprii de materii prime și energie, accelerarea procesului de restructurare a industriei prin creșterea prioritară a ramurilor de prelucrare avansată, pentru dezvoltarea și modernizarea susținută a producției agricole, pentru o calitate nouă, superioară, în întreaga activitate economică. A fost manifestată, totodată, hotărirea de a asigura afirmarea largă a revoluției teh- nico-științifice în toate domeniile de activitate, sporirea aportului științei la modernizarea economiei naționale, la realizarea progresului multilateral al patriei. S-a subliniat, de a- semenea, că vor fi întreprinse toate măsurile ce se impun pentru o- norarea, în condiții exemplare, a sarcinilor de export, în vederea creșterii eficienței comerțului nostru exterior.Cei care au luat cuvîntul au relevat că vor milita cu fermitate pentru dezvoltarea democrației socialiste și întărirea autoconducerii muncitorești, pentru îmbunătățirea muncii ideologice și politico-educative, a întregii activități de formare a o- mului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, pentru promovarea susținută a principiilor eticii și echității socialiste.Participanții la discuții au arătat că vor acționa pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, pentru ca ele să se manifeste pretutindeni ca forță dinamică, de a- vangardă a maselor de oameni ai muncii, pentru ridicarea continuă a rolului politic conducător al partidului în întreaga viață economico-so- cială, aceasta constituind chezășia îndeplinirii cu succes a hotărîrilor ce vor fi adoptate la Congresul al XII-lea al P.C.R.Vorbitorii au reafirmat angajamentul colectivelor lor de muncă de a-și pune întreaga energie și' capacitate creatoare în slujba progresului și prosperității neîntrerupte a patriei, a creșterii continue a bunăstării întregului popor — scopul suprem al politicii partidului nostru.Lucrările Congresului continuă.
TELEG RAMĂTovarășul Ilie Verdeț, prim-minls- tru al guvernului, a adresat o telegramă de felicitare primului ministru al Republicii Tunisiene, Hedi Nouira, cu prilejul reînvestiril sale în funcție. . • •

Cronica zilei
Depuneri de coroane.Dele- gația Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Horst Sinder- mann, membru al Biroului Po-x litic al C;C. al P.S.U.G., președin- \ tele Camerei Populare a Republicii Democrate Germane, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care se află' în' țara noastră pentru a participa la lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R., a depus, marți după-amiază, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Au participat tovarășii Alexandru Roșu, membru al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., alte persoane oficiale.Au fost prezenți Siegfried Bock, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.

★Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a R.S.F. Iugoslavia, Uniunea artiștilor, plastici și Institutul rdmân pentru relațiile culturale cu străinătatea au organizat in Capitală o expoziție de artă plastică. La vernisajul care a avut loc marți, au participat reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, numeroși oameni de artă și cultură, precum și reprezentanți ai Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București, alți membri ai corpului diplomatic.Au rostit alocuțiuni criticul de artă Radu 'Ionescu și Blagoje Pav- lovici, consilier al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.Asistența a vizitat apoi expoziția care cuprinde o selecție din lucrările In ulei realizate de pictorul român Duval Demetrescu Virgiliu, In timpul unei călătorii documentare întreprinse în Iugoslavia.• ★La Muzeul Satului și de artă populară din București a fost deschisă, marți, expoziția „Tehnici de modelare și ornamentare a ceramicii populare din România“.

(— Aici, in aceste zile se modelează —a

si mai luminos al tării de miine
Mărturisirea de inimă și 

conștiință a Marioarei Varan, din Bucova, așezare in 
Caraș-Severin. Remarcă 
rostită intr-o. pauză, in grai 
simplu, de om al tării și 
partidului, care nu-și as
cunde mindria că este de
legat la Congresul al XII- 
lea al comuniștilor' români.

Marioara Văran are mul
tă dreptate. Da, aici, sub 
cupola Congresului, se să- 
virșește in aceste zile cea 
mai mare lucrare a țării. A 
tării și pentru întreaga 
tară. O operă pentru pre
zent și, in egală măsură, 
pentru viitor. Iată, minerul 
din Valea Jiului, purtător 
de cuvint al acestui puter
nic detașament al clasei 
noastre muncitoare, afirmă 
aici, limpede, hotărirea de 
a aduce la lumină mai 
mult cărbune. O veste a 
constructorilor de mașini 
face înconjurul Sălii Pala
tului : marți, in cea de-a 
doua zi a Congresului al 
XII-lea al partidului, sar
cinile de plan pe pa
tru ani ai cincinalului ce 
revin acestei puternice ra
muri industriale au * fost 
îndeplinite. La bucuriile 
muncii, la satisfacțiile de a 
așeza în marea epopee a țării efortul și inteligenta 
tuturor strădaniilor noastre

de secretarul general al partidului
izvorăsc din inima patriei și a poporului66

♦
Ca un nestăvilit val de entuziasm, de idei creatoare exprimate 

vibrant, ne-au parvenit la redacție, în prima și cea de-a doua zi a 
Congresului, ecourile receptate de pe întreg cuprinsul patriei, știrile 
de pe ■ frontul fierbinte al producției, gîndurile și angajamentele 
oamenilor muncii de la orașe și sate. Promptitudinea replicii de 
profundă angajare la ideile-forță cuprinse in istoricul Raport prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu atestă încă o dată dialogul la scara 
națiunii întregi, amplificînd și mai mult convingerea că marele forum 
al comuniștilor care iși desfășoară lucrările in Capitală aparține între
gului popor, deopotrivă fiecărui cetățean constructor al socialismului 
din patria noastră.„Din largul Mării Negre, unde este instalată prima platformă românească de foraj marin «Gloria» — ne comunică maistrul sondor Ovi- diu Olteanu — țin să mă fac ecoul tuturor tovarășilor mei de muncă ș' să transmit secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri pentru caldele cuvinte de apreciere asupra muncii noastre, a. celor care lucrăm la înfăptuirea prevederilor înscrise în Programul-directivâ al Congresului cu privire la acoperirea, în perspectivă, a tuturor nevoilor de energie ale țării din resurse proprii. Am ascultat Raportul la difuzorul instalat pe platformă, în timp ce sapa de foraj se rotea, în- figîndu-se tot mai adine in rocile de sub apele mării, în căutarea de noi surse de țiței. In momentul in care au fost nominalizate succesele muncii noastre parcă întinerisem și aveam 26 de ani de viață și nu 26 de ani de muncă. Parcă ne aflam noi înșine în sala Congresului, de care ne despart mile de apă și kilometri de uscat.„Ani bucuria să anunț că, tocmai In emoționantul moment al prezentării magistralului Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XII-lea Congres al partidului — ne spune Petru Sfercocea, maistru principal furnalist la C. S. Reșița — la furnalul nr. 2, din combinatul nostru, am realizat o șarjă care asigură un plus de producție de 200 tone față de media tuturor șarjelor obținute în acest an. Firește, este numai una din faptele noastre de muncă pe care le închinăm mărețului eveniment din viața partidului și a țării, o expresie a participării noastre nemijlocite la hotărirea de a ridica România pe noi trepte de civilizație socialistă pentru cei de azi și pentru generațiile viitoare. De aici, de la Reșița, de lîngă cuptoarele ce ard nestinse de peste două veacuri, aș dori să exprim și eu bucuria și încrederea că mandatul încredințat delegaților la Congres de către toți comuniștii, de către întregul popor, -privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea țării, va fi împlinit, așa cum noi, si- derurgiștii, ca toți oamenii muncii din patria noastră, știm să pe îndeplinim cuvîntul dat partidului".Din Cluj-Napoca, prof. dr. ing. Dan Comșa, prorectorul Institutului politehnic din vechea metropolă transilvăneană, ne comunică :„Cercetarea inginerească este chemată de Congres, de secretarul general al partidului să răspundă într-o

Ieri dimineața, la uzinele „Grivița roșie" din Capitală Foto : Sandu Cristian

stăruie pe îndelete comu
niștii de pe frontul piinii, 
ai afirmării culturii și 
științei, constructorii de 
noi sate și orașe, ctitorii 
operei socialiste pe pămân
tul României.Uriașa, operă a țării !..,

Dialog într-o pauză a 
Congresului cu Dumitru Badea, secretarul comitetu

de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în raport. In ur
mătorii ani noi avem sar
cina să dublăm și chiar să 
triplăm producția. Avem 
oameni minunați, stăpini pe 
meserie, cu un înalt spirit 
revoluționar. Avem tehnică 
de prim rang. Cu acești oa
meni și cu această tehnică, 
chiar în aceste zile în care

nă lâ noi fapte dăruite ță
rii, pentru continua ei în
florire.

Dialog cu un alt delegat 
la forumul comuniștilor, 
surprins și el tot într-un 
dialog de lucru. Este vorba 
despre ing. Gelu Cahu, di
rector general al centralei 
navale :

— Din raportul tovară

ÎNSEMNĂRI din sala congresului

lui de partid al citadelei 
muncitorești de renume „23 
August" din Capitală :

— V-am aflat discutînd 
aprins cu alți delegați la 
Congres. O întrebare : des
pre ce ?

— Congresul abia a 
început, iar noi ne gindim 
deja cum să ne ordonăm 
mai bine energiile pentru 
a duce la bun sfirșit înda
toririle ce ne revin.

— Și care sînt, în cîteva 
cuvinte, aceste îndatoriri 
pentru marea întreprindere 
„23 August" 2

— Exact cele schițate 
atît de riguros și clar

eu mă aflu la Congresul 
XII, in întreprindere se 
construiesc culbutoarele 
pentru oțelăriile gălățene, 
instalații de mare dificul
tate tehnică, adevărate 
premiere industriale. Ase
menea premiere se vor în
mulți în anii ce vin și toc
mai felul cum să acționăm 
mai bine, mai eficient dis
cutam adineauri in pauza 
Congresului.

Congresul XII — însufle- 
țitorul bilanț al marilor 
noastre împliniri.

Marile idei rostite de la 
înalta sa tribună înflăcă
rează conștiințele. îndeăm-

șului Nicolae Ceaușescu se 
desprind mari sarcini pen
tru industria navală româ
nească. Dacă înțeleg bine, 
sînteți în-plină etapă de di
versificare a producției.

— ...Care se poate obține 
numai printr-o susținută și 
eficientă muncă de concep
ție, prin apelul la tehnici 
moderne, cu adevărat de 
vîrf. Una dintre acestea — 
foarte importanta problemă 
a tipizării componentelor, 
deși, diversificînd producția, 
vom avea din ce în ce mai 
puține nave care să semene 
unele cu altele. Precum 
lesne se poate înțelege de

„Cuvintele rostite

cetățean constructor al socialismului măsură și mai mare la creșterea eficienței economice, la înnoirea și modernizarea producției, la elaborarea de noi soluții tehnologice pentru dezvoltarea în perspectivă a diferitelor sectoatț economice. Pentru înfăptuirea acestor cerințe — așa cum se arată în amplul Raport prezentat la
Din întreaga țară, 

ecouri cu adinei reverberații în gîndiiri 
și fapte - Ia Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

în fața Congresului

Congres — o importanță deosebită o au cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică, legarea tot mai strînsă a învățămintului superior cu știința și producția. Sarcinile ce ne revin ne onorează și ne implică într-o măsură hotărîtoare în realizarea obiectivelor mărețe trasate de Congresul al XII-lea“.— Urmărind cu profundă emoție cuvîntarea ♦ tovarășului Nicolae Ceaușescu — ne spune textilista Georgeta Andone de la Combinatul din Săvinești — reflecttnd la mărețul bilanț cuprins in acest strălucit Raport, gîndul mi s-a oprit la contribuția pe care am avut-o noi, femeile, la succesele înregistrate de întregul popor. M-a cuprins un simțămînt de mîndrie cînd secretarul general al partidului a vorbit despre această contribuție, cînd a rostit aprecierile elogioase la adresa muncii noastre, la rolul tot mai important ce ne revine nouă, femeilor, în întreaga viață politică, economică și socială. Și trebuie s-o spunem cu toată convingerea pe care ne-o dau faptele că acest rol este consecvent egalității reale, bâzate pe demnitate, pe învingerea prejudecăților, pe recunoașterea capacității și disponibilităților noastre.Laminatorul Viorel Armașu de la Combinatul siderurgic Galați. ne spune : „Am reținut din Raport sarcina trasată marelui colectiv de constructori și siderurgiști gălățeni ca, în cincinalul viitor, să se încheie lucrările de dezvoltare a combinatului nostru, care va ajunge la capacitatea de 10 milioane tone oțel. Această sarcină mobilizatoare impune din partea noastră, a tuturor, o mai bună organizare a muncii în toate sectoarele de activitate pentru a dovedi 

tovarășului Nicolae Ceaușescu că si- derurgiștii gălățeni, în frunte cu comuniștii, sînt la înălțimea misiunilor încredințate. Construcția și dezvoltarea Combinatului siderurgic de la Galați constituie o întruchipare vie a politicii partidului de ridicare eco- nomico-socială a patriei. Am marea bucurie de a raporta că Laminorul de tablă groasă nr. 1 de la Galați, unde lucrez, primul obiectiv productiv pus in funcțiune la combinat, în urmă cu 13 ani, realizează acum o producție cu peste 20 la sută mai mare decît cea inițial proiectată, fur- nizînd economiei naționale o gamă largă de laminate. Dînd glas sentimentelor de adeziune față de Raportul prezentat, față de conținutul celorlalte documente programatice a-

atîta înflăcă- ae Ceaușescu, merge

flate pe masa de lucru a Congresului, exprim, în numele tovarășilor mei de muncă, angajamentul solemn de a nu ne precupeți eforturile pentru a ridica la noi cote de eficiență întreaga noastră activitate, în scopul îndeplinirii sarcinilor de onoare ce ne-au fost trasate".„Laolaltă cu toți consătenii m-am aflat și eu, cu gindul, în marele sfat al comuniștilor țării de la București — ne spune cooperatorul Marin Popescu, de la C.A.P. Teiul Argeș. Și, din Raportul rostit cu i.........................rare de tovarășul Nicolae — am .desprins ideea care ne mcisc nouă, țăranilor, cel mai mult la inimă, și anume că, în alianță cu clasa muncitoare, țărănimea ocupă un loc tot maî important în producția materială ; că a crescut nivelul ei de pregătire politică, agrotehnică și culturală. Sînt aprecieri deosebite făcute de secretarul general al partidului, cel mai iubit fiu al neamului românesc. Asta înseamnă că țărănimea este chemată să-și aducă un aport din ce în ce mai mare la înfăptuirea însuflețitorului program al viitorului comunist. De aceea ne considerăm total mobilizați în a lua măsuri ferme pentru îmbunătățirea organizării muncii și instaurarea unui spirit de deplină ordine și disciplină în producția agricolă. Accentul se pune deopotrivă pe creșterea producției și pe înlăturarea risipei de pămînt, astfel îneît să se reducă definitiv suprafețele .agricole scoase din circuit și, în același timp, să se asigure o exploatare mai judicioasă a utilajelor agricole, a îngrășămintelor și a carburanților. Mai multă pîine pe masa țării, mai mult belșug în casele noastre, iată perspectiva noastră plină de 

aici : nu-i cîtuși de puțin 
vorba despre un paradox.

— Care va fi contribuția 
întreprinderilor și șantiere
lor navale ce țin de cen
trală privind înzestrarea cu 
tehnică a forajului marin ?

— Se află în stadiu avan
sat sora geamănă a „Glo
riei". Mai departe vom răs
punde prompt solicitărilor 
acestui nou domeniu de 
creație materială căruia, 
precum limpede se înțe
lege din raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, anii 
ce vin îi conferă utn stră
lucit viitor.

...Vasta sală a Congresu
lui al XII-lea al partidului. 
Tara întreagă este conec
tată la altitudinea uriașei 
lucrări pentru prezentul și 
viitorul ei comunist. Mari
le idei ale Congresului, 
ideile-forță ale secretarului 
general al partidului, ctitor 
de tară nouă, pun de pe 
acum în mișcare energiile 
fertile ale întregii națiuni.

Aici și acum se împli
nește marea operă de crea
ție comunistă, aici si acum, 
cei mai vrednici fii ai po
porului croiesc drumul 
devenirii comuniste a 
României.

Iile TANASACHE

certitudine pentru care trudim cu avînt și bucurie. Cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres sînt izvorite din inima patriei și a poporului, din acest pămînt strămoșesc pe care-1 iubim, iî respectăm și îl cinstim prin muncă".Din inima colectivului uneia dintre cele mai tinere industrii de pe pămîntul Harghitei, întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Gheorgheni, comunistul Jakab Dezso ne comunică : „în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele forum al comuniștilor, un amplu spațiu a fost acordat însuflețitoarelor realizări obținute în dezvoltarea unitară și armonioasă a forței economice a țării, sub- liniindu-se că nimic n-am primit din afară, că nimic nu ne-a căzut din cer, că tot ce am făurit în anii construcției socialiste se datorează in modul cel mai direct muncii pline de abnegație și dăruire a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Nouă, celor 1 500 de muncitori, tehnicieni și ingineri, români și maghiari de Ia întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Gheorgheni, aceste cuvinte ne-au mers la inimă, întreprinderea noastră este una dintre cele mai recente realizări ale ridicării economico-sociale a județului Harghita. Ea a fost racordată la circuitul productiv doar cu un an . și jumătate în urmă. E puțin, dar totuși e suficient pentru a ne da seama că această nouă și importantă realizare în domeniul construcțiilor de mașini în orașul Gheorgheni, care in trecut avea doar cîteva ateliere meșteșugărești, înseamnă pentru noi foarte mult, înseamnă marea șansă a afirmării profesionale, înseamnă încă o piatră trainică așezată la temelia asigurării unor condiții de muncă și de viață egale pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate.Mîndri de a ne număra printre fiii României socialiste, țară în care nimic nu se hotărăște fără clasa muncitoare, una din puținele țări din lume în care s-a înfăptuit Cu adevărat egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, vom acționa neabătut, în strînsă unitate și frăție, pentru progresul continuu și multilateral al patriei comune, înfăptuind în mod exemplar toate sarcinile ce ne revin din istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor".Profesorul Vasile Ungureanu, directorul Liceului industrial nr. 1 din Bacău, ne declară : „Secretarul general al partidului ne cere să formăm la elevi o concepție științifică materialist-dialectică despre lume și societate, să-i educăm pe aceștia în spiritul omeniei, al demnității, al dragostei față de njuncă și al respectului față de făuritorii bunurilor materiale și spirituale. Știm că dispunem de suficiente mijloace și metode pentru a traduce în fapt această imperioasă cerință și sintem ho- tărîți să o facem și mai bine, și mai temeinic, și mai profund decit pînă acum. Să cultivăm la tineri dragostea față de patrie, față de partid, față de tradițiile înaintate revoluționare ale poporului nostru, să-i creștem în spiritul eticii și echității socialiste. Stă în puterea noastră să răspundem prin fapte sarcinilor mari puse de partid. Vrem să dăm societății muncitori și cadre tehnice de înaltă ținută profesională, capabili să participe din toate puterile la înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de partid".Nestăvilit, valul de ecouri sosite la redacție continuă. Spațiul ne obligă să ne oprim, deocamdată, aici. Nu fără a trimite însă luminii tiparului versurile ce ne-au parvenit de la muncitorul Ioan Potîng de la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceava :
Ne este Ceaușescu și faptă, și cuvint, 
Eroic mesager al păcii pe pămînt. 
Sub cîrma lui națiunea, demn, 

cutezător 
Se-nalță ferm spre comunism in zbor.
El este-al țării fiu, dar și părinte. 
E pildă înflăcărată de dragoste 

fierbinte, 
Scut este el acestui brav popor 
Și arhitect ilustru de mare viitor.
Cu el votează țara la marele Congres, 
Votind și eu cu drag, votez pentru 

progres
Și-i adresez din suflet urarea 

strămoșească : 
„Cît țara și popbrul, in veci să ne 

trăiască

REPORTERII Șl CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"



CONGRESUL P.C.R.-EVENIMENT 
DE AMPLU ECOU PE PLAN MONDIAL

Pentru proclamarea anilor ’80 drept cel 
de-al doilea deceniu al dezarmării

Adoptarea în Comitetul Politic al O.N.U. a unei rezoluții, 
avînd coautori Romania și alte state

Ziarele și alte publicații din diverse țări ale lumii, posturile de radio și televiziune, marile agenții de presă internaționale au continuat să relateze .pe larg despre Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, conferind marelui forum al comuniștilor din România, al întregii noastre națiuni socialiste, semnificațiile unui eveniment de prim ordin al actualității internaționale. Sint relevate atmosfera entuziastă, de profundă mobilizare patriotică, in care se desfășoară lucrările, importanța covîrșitoare a Congresului pentru prezentul și viitorul României. Toate relatările despre prima zi a dezbaterilor își concentrează atenția asupra conținutului Raportului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, evidențiind atît marile realizări obținute de România socialistă în prima etapă a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, cit și perspectivele luminoase ce se deschid în fața poporului nostru. Spații ample sint rezervate activității internaționale a partidului și statului nostru, obiectivelor și liniilor directoare ale politicii viitoare a României pe plan mondial.Sub titlul „Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român", ziarul sovietic „PRAVDA" a publicat, marți, începind de pe prima pagină, cu continuare în pagina a patra, pe care o rezervă in întregime acestui material, o relatare despre începerea lucrărilor forumului suprem al comuniștilor români și un amplu rezumat al Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. O fotografie îl înfățișează pe secretarul general al P.C.R. la tribuna Congresului.In Raport — relevă ziarul „Pravda" — tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că lucrările Congresului se desfășoară în anul în care întregul partid și popor au sărbătorit cea de-a 35-a aniversare a revoluției de eliberare națională și socială, care a deschis o epocă nouă în istoria patriei, epoca împlinirii idealurilor de dreptate și libertate, pentru care au luptat și s-ău 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 național'e, făuritor conștient al propriului său destin.In continuare sînt redate pe larg pasaje din Raport referitoare le succesele remarcabile in îndeplinirea planului de dezvoltare social-econo- mică a țării pe perioada 1976—1980.Referindu-se la sarcina principală a viitorului plan cincinal, ziarul „Pravda" relevă că acesta prevede dezvoltarea în ritmuri înalte a economiei naționale, afirmarea puternică a revoluției tehnico-științifice în toate domeniile, trecerea la o nouă calitate a întregii activități social- economice, precum și faptul că pentru realizarea acestor prevederi se pun pe prim plan extinderea bazei proprii de materii prime, ridicarea gradului de asigurare a economiei naționale cu resurse interne și a reducerii substanțiale a importurilor.Ziarul publică, în continuare, ample extrase din Raport prin care se relevă că succesele de seamă obținute de România socialistă sînt indisolubil legate de vasta activitate politică și organizatorică a partidului, care își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de forță politică conducătoare a societății! ■Relevînd că o parte însemnată a Raportului a fost consacrată analizei situației internaționale, ziarul redă pe larg pasajele privind caracterizarea situației internaționale în perioada care a trecut de la congresul precedent, evidențiind că, transpunînd consecvent în viață hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, Comitetul Central, guvernul, Republica Socialistă România. au înfăptuit o amplă activitate internațională, îndreptată spre dezvoltarea relațiilor de colaborare multilaterală cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România au pus și pun neabătut în centrul activității lor dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate statele socialiste. Se subliniază, de asemenea, din Raport importanța pe care România o acordă securității și cooperării pe continentul european, atenția deosebită care trebuie acordată luptei pentru reducerea nivelului confruntării militare, pentru dezarmare pe continentul european, speranța că țările N.A.T.O. vor răspunde pozitiv la propunerile statelor socialiste de a nu amplasa noi arme nucleare pe continentul european și de a trece efectiv, de comun acord, la reducerea armamentelor, aprecierea că pentru soluționarea problemelor securității europene ar trebui găsită o formă organizatorică adecvată unor contacte interstatale permanente și ca reuniunea de Ia Madrid, din 1980, să se țină la nivelul miniștrilor afacerilor externe. Sînt relevate importanța fundamentală pentru progresul șl dezvoltarea României, pentru existența însăși a civilizației umane, a dezarmării generale și, in primul rind, a dezarmării nucleare, apelul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu tuturor popoarelor lumii, parlamentelor și guvernelor statelor, partidelor politice, forțelor democratice din toate țările, opiniei publice mondiale de a trece hotărît și neobosit la Înfăptuirea celei mai importante cerințe a omenirii — dezarmarea.Deschiderea lucrărilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român și-a găsit o largă reflectare în emisiunile agenției T.A.S.S. După ce a anunțat încă în cursul dimineții, începerea lucrărilor înaltului forum al comuniștilor români,T.A.S.S. a transmis, în a doua parte a zilei, o nouă relatare informînd despre ordinea de zi adoptată și conținutul Raportului Comitetului Central, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Intr-un amplu material dedicat apoi de agenția sovietică de presă aceluiași eveniment sînt redate principalele momente ale primei zile de lucru a celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român — deschiderea lucrărilor de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prezentarea Raportului Comitetului Central de către secretarul general al partidului, înminarea mesajelor de salut de șefii delegațiilor străine prezențe la lucrări. Agenția face, in continuare, o cuprinzătoare prezentare a raportului, accentuînd asupra remarcabilelor succese obținute în perioada ce a trecut de la precedentul Congres .și a sarcinilor de viitor, asupra bogatei activități internaționale a partidului și statului nostru.„Delegații la Congres — arată T.A.S.S. — ’dezbat documente avînd o importanță de prim ordin pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, examinează probleme importante ale activității Partidului Comunist Român, stabilesc noile sarcini ale partidului în domeniul construcției socialiste și căile soluționării lor".

Redînd atmosfera sărbătorească a acestor zile pe plaiurile românești, T.A.S.S. relevă: „In întreaga țară, în uzine și fabrici, în cooperative și întreprinderi agricole, în instituții și organizații domnește atmosfera avîn- tului'în muncă — oamenii muncii în- tîmpinînd cu rezultate de seamă principalul forum de partid".Agenția CHINA NOUA trece în revistă principalele momente ale primei zile a Congresului, evidențiind atmosfera călduroasă, entuziastă în care se desfășoară lucrările forumului comuniștilor români. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român — relevă China Nouă — tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat Raportul asupra activității și sarcinilor de viitor ale partidului și întregului popor, expunerea fiind punctată de aplauze și ovații. Subliniind apoi ampla reprezentare la Congres a partidelor comuniste și muncitorești, socialiste și social-democrate, democratice și progresiste din întreaga lume. China Nouă menționează tabloul sărbătoresc din sala Congresului, subliniind interesul cu care marele forum al comuniștilor români a primit Rapor
• Importanța Raportului prezentat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu - larg relevată in presa internațională
• Viu interes pentru ideile și propunerile partidului 

și statului nostru in ce privește marile probleme 
ale lumii contemporane
tul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sub titlul „Al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român", ziarul „RABOTNICESKO DELO", organ al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, consacră Raportului secretarului general al partidului nostru o pagină. Sînt evidențiate părțile din Raport privind succesele remarcabile obținute de poporul nostru în îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială a țării pe perioada 1976—1980, înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului cu privire la ridicarea nivelului de trai al poporului român, sarcinile înscrise în Directivele Congresului al XII-lea al partidului cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientările de perspectivă pînă în 1990. Totodată, „Rabotnicesko Delo" relatează pe larg partea din Raport care se referă la activitatea internațională a partidului și statului nostru.în același număr e Înserat și articolul „Pace, colaborare și progres", al trimisului său special la București, în care, după ce arată că la Congres participă , 2 656 de delegați, reprezentîndu-i pe cei peste 2 930 000 de comuniști români și întregul popor al României socialiste, precum și 148 de delegații ale partidelor comuniste și muncitorești, partidelor socialiste și social-democrate, mișcărilor de eliberare națională, patriotice și progresiste din 98 de țări, ziarul scrie : „Deseori Îndelung aplaudat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a. analizat activitatea rodnică a Comitetului Central, a partidului și poporului din ultimii cinci ani pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea".într-o corespondență de la București, agenția .de presă TANIUG face un rezumat al Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind principiile fundamentale ale politicii externe a României, dorința ei de a Întări prietenia cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și cu celelalte state, pe baza egalității și respectului reciproc. A- genția relevă analiza lucidă și realistă făcută actualei situații internaționale, arătînd că tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat profunda sa preocupare pentru tendința de creștere a decalajelor economice dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și a lansat un apel la reglementarea pe cale pașnică a conflictelor.Agenția Taniug evidențiază, totodată, importanța pe care conducerea de partid și de stat a României o acordă întăririi bazei tehnico-mate- riale a țării, dezvoltării armonioase a economiei.Agenția A.D.N. a transmis o amplă informație despre Raportul prezentat la al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român de tovarășul Nicolae Ceaușescu, citind pe larg principalele idei ale raportului. Sînt relevate realizările remarcabile obținute în înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială a țării pe perioada 1976—1980, dezvoltarea impetuoasă pe care o va cunoaște România în cincinalul 1981—1985.Arătînd că un obiectiv de cea mai mare însemnătate al politicii externe a României este înfăptuirea securității și păcii în Europa, A.D.N. relevă acel pasaj din raport în care se subliniază că trebuie să se a- corțle o atenție deosebită luptei pentru dezangajare militară și dezarmare pe continent, precum și mențiunea că sarcina primordială a epocii noastre este oprirea neintîrziată a cursei înarmărilor.Informînd despre inaugurarea lucrărilor Congresului, agenția PREN- SA LATINA subliniază larga reprezentare a unor partide de peste hotare, inclusiv a unor partide din A

merica Latină. Agenția redă apoi pasaje din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevînd,‘ între altele, că, „în cele trei decenii și jumătate 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".A transmis o largă informație de presă și agenția spaniolă E.F.E.După prezentarea în detaliu a o- biectivelor românești din domeniul economic și energetic, E.F.E. scrie : „în mijlocul aplauzelor prelungite ale delegaților, Nicolae Ceaușescu a reiterat propunerea sa privind crearea unei zone demilitarizate în Europa centrală și reducerea cheltuielilor pentru înarmare, destinîrid dezvoltării lumii a treia o parte din bugetele militare".Agenția de presă americană UNITED PRESS INTERNATIONAL consacră Raportului o amplă relatare. După ce arată că tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat o „e- valuare detaliată a situației economice a țării și liniile directoare concrete de dezvoltare în următoarele decenii", agenția se referă la o serie dintre acestea, relevînd marea a- tenție acordată în Raport științei pentru dezvoltarea țării.„Secretarul general al P.C.R. — menționează U.P.I. — a reafirmat a- tașamentul României față de politica de cooperare cu toate țările socialiste", „a condarrtnat, ca și cu alte prilejuri, intensificarea cheltuielilor militare și a reafirmat speranța României că cele două mari pacte militare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — vor fi dizolvate". Președintele Nicolae Ceaușescu — adaugă agenția — a subliniat 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 zonelor de influență, la hegemonie; că trebuie să se pună capăt cu hotărîre dominației imperialiste, colonialiste și neocolonialis- te“.Evocînd atmosfera sărbătorească în care s-au deschis lucrările, trimisul agenției REUTER subliniază că Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întrerupt frecvent ’de ovațiile delegaților, care scandau : „Ceaușescu — Pace !“, „Ceaușescu și poporul !“. Reportajul evidențiază din Raport propunerea cu privire la organizarea unei conferințe speciale de dezarmare în Europa și a unei conferințe pentru securitate europeană la . nivelul șefilor de stat și guvern. „Președintele Ceaușescu a afirmat că sporirea în proporții uriașe a cheltuielilor militare constituie una dintre cauzele cele mai importante ale amplificării crizei economice" — relatează Reuter, reamintind că România s-a opus majorării bugetelor militare și a optat pentru alocarea în scopuri pașnice a resurselor astfel eliberate.Intr-un alt comentariu al agenției Reuter se subliniază că, pe lîngă a- probarea planului economic pe perioada 1981—1985, „Congresul va supune votului un ambițios program menit să facă din România pînă în anul 1990 o țară care își acoperă din producția proprie necesitățile de e- nergie și să modernizeze industria a- cesteia, prin cercetări științifice și tehnice".Un comentariu pe marginea Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis AGENȚIA FRANCE PRESSE, relevînd că „Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., a reafirmat liniile mari de forță ale politicii externe a României. România acționează ferm pentru excluderea din viața internațională a politicii de forță, a amestecului în treburile altor state și a politicii sferelor de influență și hegemonie" Comentariul A.F.P. reia pasaje privind relațiile cu țările socialiste, destinderea, dezarmarea, situația din Orientul Mijlociu și problemele energetice.Intr-o altă corespondență transmisă din București, agenția France Presse relevă că tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat, în Raportul prezentat, „principiile independenței și suveranității ce ghidează politica României, în toate domeniile. Șeful statului român, menționează agenția, a exprimat continuitatea unei orientări și permanența unei concepții. România va da răspunsuri românești — esen- țialmente românești — tuturor problemelor care i se vor pune și, a- ceasta, în conformitate cu interesele vitale ale națiunii".Reluînd temele principale ale Raportului, agenția relevă că acesta trece în revistă marile succese obținute de poporul român in anii construcției socialiste, trasează perspectivele, de dezvoltare a țării în viitor, „în conformitate cu interesele patriei și ale socialismului".Momentele primei zile a lucrărilor Congresului, precum și larga reprezentare la Congres a partidelor comuniste, muncitorești, socialiste și progresiste de pe toate meridianele au constituit și obiectul relatărilor agențiilor vest-germană — D.P.A., austriacă — A.P.A., al altor agenții naționale europene și de pe alte continente.Cotidianele sovietice — „SOVET- SKAIA ROSSIA", „SELSKAIA JIZNI", „KOMSOMOLSKAIA PRAVDA" și „TRUD" — au informat despre deschiderea lucrărilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, precum și despre prezentarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a Raportului Comitetului Central al partidului.

Intr-un amplu material publicat în ziua deschiderii celui de-al XII-lea Congres al Partidului- Comunist Român, ziarul „IZVESTIA" relevă că „pe ordinea de zi a forumului comuniștilor români sînt înscrise probleme de o mare însemnătate pentru continua dezvoltare social-economică a României socialiste, pentru înfăptuirea mărețelor idei ale socialismului, pentru care luptă plini de abnegație comuniștii, clasa muncitoare, forțele progresiste ale țării".„Succesele dobindite de poporul român în cincinalul actual — șcrie ziarul — confirmă elocvent justețea politicii Partidului Comunist Român. Proiectele documentelor-directivă, a căror dezbatere s-a desfășurat la dimensiuni largi, sînt străbătute de spiritul militant revoluționar, conferit de partidul comunist și popor. în aceste documente sînt definite condițiile și direcțiile de realizare a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism". „Țelurile fundamentale, stabilite în proiectele documentelor Congresului al XII-lea al partidului — subliniază „Izvestia" — sînt dezvoltarea și modernizarea întregii e- conomii naționale, sporirea venitului național, pentru care este necesară o puternică bază materială și tehnică".POSTUL CENTRAL SOVIETIC DE TELEVIZIUNE a prezentat un reportaj filmat de la deschiderea lucrărilor Congresului. Imaginile l-au înfățișat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna înaltului forum în timpul expunerii Raportului Comitetului Central, precum și secvențe ale prezidiului Congresului, ale participanților și ale delegațiilor străine prezente la lucrări. Corespondentul televiziunii sovietice la București a subliniat, referindu-se la or

dinea de zi a Congresului, că, înainte de a fi supuse forumului suprem' de partid al țării, proiectele de documente au fost publicate și supuse unei ample dezbateri generale. In Raportul Comitetului Central — a relevat comentatorul — se face bilanțul activității fundamentale a partidului în cei cinci ani care au trecut de la precedentul congres, se stabilesc sarcinile de viitor.Intr-un reportaj intitulat „Democrația socialistă în România", POSTURILE CENTRALE DE TELEVIZI-- UNE DIN R.P. CHINEZA au prezentat o istorie în imagini a activității Partidului Comunist Român de la constituirea sa, în anul 1921, și pînă în prezent. Au fost scoase în evidență, îndeosebi, prezența activă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, încă din tinerețe, la principalele mari bătălii de clasă din România, .participarea sa hotăritoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului si stațului nostru, spiritul partinic, înnoitor imprimat întregii activități politice și social-economice din România, în special în perioada de după 1965, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost) ales în fruntea partidului. Au fost relevate stilul comunist de lucru al secretarului general al partidului, consultarea sa permanentă cu poporul, cu masele de oameni ai muncii, în examinarea și rezolvarea tuturor problemelor ivite in înaintarea fermă a țării noastre pe calea socialismului și comunismului. Astfel, programul a inclus imagini de la nenumăratele întîlniri de lucru ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în județe, în unități industriale și agricole, cu cadre și oameni ai muncii din diferite domenii de activitate. Reportajul a relevat faptul că secretarul general al partidului a stimulat inițiativa maselor populare, a Îndemnat cadrele de conducere, de la toate nivelele, să soluționeze problemele In strînsă legătură cu realitățile și cu cerințele oamenilor muncii. Un accent deosebit a pus comentariul pe eforturile de creare a unui cadru organizatoric larg, propice afirmării plenare a democrației socialiste, a sistemului de autoconducere muncitorească.In articolul „Astăzi la București Începe Congresul Partidului Comunist Român", publicat de ziarul iugoslav „POLITIKA", este descrisă atmosfera din ajunul desfășurării lucrărilor Congresului, subliniindu-se că la plenara din 17 noiembrie a fost aprobat Raportul C.C. al P.C.R„ care se o- cupă cu precădere de dezvoltarea economică a țării în perioada planului cincinal 1981—1985. Sînt amintite telegramele prin care numeroase colective de oameni ai muncii raportează îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor.
Manifestări consacrate marelui forum 

al comuniștilor români
IUGOSLAVIA. La Belgrad a avut 

loc vernisajul expoziției „România 
la cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român". La vernisaj 
au participat Borislav Miloșevici și 
Sime Kronia, adjuncți ai secretarilor 
executivi ai Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Ante Ciudina, adjunct al secretarului 
federal pentru informații, alte oficia
lități, diplomați, ziariști, un numeros 
public. A fost prezent C. Zavu, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Ambasadei 
României la Belgrad.

tn alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost subliniate importanța 
istorică a Congresului, realizările 
remarcabile obținute în construcția 
socialistă de poporul român sub con
ducerea partidului și a secretarului 
său general, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „VIESNIK", din Zagreb,, publică articolul „România în ajunul Congresului al XII-lea al partidului comunist. Experiența pozitivă stimulată de mîndrie", în care se arată că, timp de șase zile, Congresul va proceda la analizarea stadiului dezvoltării economice a societății românești în actualul cincinal și determinarea direcțiilor și sarcinilor dezvoltării în următorii cinci ani.„Viesnik" prezintă, totodată, date privind modul de alegere a organelor centrale ale partidului, subliniind, în context, că delegații au primit din partea organizațiilor pe care le reprezintă mandatul de a proceda la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al P.C.R.TELEVIZIUNEA DIN BULGARIA a transmis un reportaj despre începerea lucrărilor Congresului, redînd momente de la ședința de deschidere și din timpul prezentării Raportului de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.POSTUL DE RADIO MAPUTO .(Mozambic) a prezentat pe larg, în- tr-un comentariu consacrat deschiderii Congresului, ordinea de zi a dezbaterilor. Postul de radio a subliniat importanța cardinală a evenimentului pentru prefigurarea căilor de dezvoltare viitoare a României CȚJF'Î D1 î ci"A- TELEVIZIUNEA SUDANEZA a dedicat Congresului un program special, în care au fost prezentate proiectele documentelor aflate în dezbaterea marelui forum. In continuare, au fost redate aspecte din activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, pe plan intern șl internațional. După ce a scos în evidentă realizările obținute de România în diverse domenii, comentatorul televiziunii sudaneze a reliefat prestigiul de care se bucură țara noastră pe plan internațional.Cotidianul „KUWAIT TIMES" dedică evenimentului un amplu articol, însoțit de fotografia secretarului general al partidului, în care trece în revistă principalele direcții de dezvoltare a României socialiste în viitorul cincinal. Referitor la activitatea internațională a partidului șl statului nostru, articolul relevă că „președintele Nicolae Ceaușescu, personalitate marcantă a contemporaneității, se pronunță pentru masuri concrete în domeniul dezarmării, și, în special, al dezarmării nucleare".POSTUL DE RADIO ALVORADA, din capitala Braziliei, a dedicat Congresului o emisiune în care a relevat activitatea remarcabilă desfășurată, în fruntea partidului și statului român, de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Președintele Nicolae Ceaușescu — s-a arătat în comentariu — este un șef de stat de excepțională valoare, care în elaborarea politicii interne și externe ține cont de realitățile existente atit în țara sa, cît și în lumea întreagă.Spații largi a consacrat Congresului și presa italiană. Sub titlul „Azi se deschide la București cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.", „L’UNI- TA“, organul P.C.I., publică o amplă corespondență în care se relevă că în următorul deceniu, odată cu trecerea la o fază superioară de dezvoltare, România urmează să depășească stadiul de țară în curs de dezvoltare pentru a se înscrie in rîndul țărilor cu o dezvoltare economică medie. Directivele propun pentru cincinalul 1981—1985 creșterea venitului pe locuitor la 2 400—2 500 dolari. Scopul fundamental ai planului cincinai va fi aplicarea în continuare a cuceririlor revoluției tehnico-științifice, în toate sectoarele economiei, pentru a se ajunge la o nouă calitate a activității economice, la creșterea continuă a nivelului bunăstării materiale și culturale a întregului popor, la întărirea independenței și suveranității țării.„IL TEMPO" publică un articol intitulat „Cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Interes din partea partidelor italiene pentru Congresul P.C.R.". După ce informează despre punctul principal al a- gendei primei zile a lucrărilor — prezentarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a Raportului Comitetului Central —, ziarul se referă la coordonatele politicii noastre externe, arătînd : „România dezvoltă relații cu toate statele lumii, așezînd la baza acestei colaborări principiile egalității in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale și neamestecului in treburile interne". Participarea la lucrările Congresului a celor patru delegații italiene, reprezentînd partidele comunist, socialist, socialist-democratic și republican, subliniază „II Tempo" — dovedește interesul acestor partide fată de Congresul Partidului Comunist Român, față de problematica înscrisă pe ordinea de zi, inclusiv față de problemele actuale ale situației internaționale.Spații largi au consacrat deschiderii lucrărilor Congresului și principalele cotidiane britanice. Intr-un amplu articol, „THE TIMES" subliniază: „In condițiile crizei mondiale de e- nergie, Partidul Comunist Român își începe Congresul prin a lansa programul său energetic pe termen lung, pentru a face țara independentă de resursele străine, începînd cu anul 1990. Scopul politicii economice este de a transforma țara într-un stat modern industrializat, în care se va pune accentul pe eficiență, productivitate și calitate".

R. D. GERMANA. La „Muzeul 
de istorie germană" din Berlin a avut 
loc deschiderea Expoziției „Româ
nia la cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român", la al 
cărei vernisaj au luat parte repre
zentanți ai Secției relații externe a 
C.C. al P.S U.G., ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Frontului Na
tional, ai altor instituții centrale șt 
ai presei, diplomați, un numeros 
public.

Celor prezenți li s-a înfățișat, îh 
alocuțiunile ținute cu acest prilej, un 
bilanț al realizărilor oamenilor mun
cii din țara noastră pe drumul con
struirii societății socialiste multilate
ral dezvoltate, principalele preve 
deri ale programului de dezvoltare 
a României în anii ce vin.

NAȚIUNILE UNITE — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : Comitetul Politic al Adunării Generale a adoptat o rezoluție avînd drept coautori România, Egiptul, Etiopia, Ghana, Jamaica, Kenya, Nigeria. Pakistan, Peru, Filipine, Qatar, Sierra Leone, Sri Lanka, Tunisia, Venezuela și Iugoslavia, prin care recomandă ca Adunarea Generală să proclame perioada anilor ’80 drept cel de-al doilea deceniu al dezarmării al Națiunilor Unite. Rezoluția exprimă îngrijorarea profundă a statelor membre ale O.N.U. în legătură cu faptul că o parte substanțială din resursele materiale și umane ale lumii continuă să fie irosite pentru înarmare, situație care are efecte nocive asupra securității internaționale și asupra eforturilor pentru înfăptuirea noii ordini economice mondiale. în context, rezoluția relevă relația' strînsă de interdependență dintre dezarmare și dezvoltare și subliniază că realizarea unor măsuri efective de dezarifiare trebuie să conducă la eliberarea de resurse din sectorul cursei înarmărilor care să fie dirijate spre transpunerea în viață a unor programe de dezvoltare economică și . socială. Rezoluția preconizează ca
ORIENTUL MIJLOCIU

• La Tunis s-a deschis Conferința la nivel înalt a Ligii Arabe 
• O declarație a ministrului de externe al SuedieiTUNIS 20 (Agerpres). — La Tunis au început marți lucrările celei de-a X-a Conferințe Ia nivel înalt a Ligii Arabe, Ia care iau parte șefii de stat și de guvern, sau reprezentanți âi acestora din 20 de țări membre, precum și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. La lucrări participă, cu titlul de observator, o delegație iraniană, menționează agențiile J.N.A. și M.A.P.După ședința inaugurală, în cursul căreia au rostit alocuțiuni președintele Irakului, Saddam Hussein, în calitate de președinte prin rotație al Ligii, președintele- țării-gazdă, Habib Bourguiba, și secretarul general al Ligii Arabe, Chedli Kiibi, reuniunea a continuat cu ușile închise.Participanții vor examina două documente de lucru, adoptate în cadrul reuniunii miniștrilor de externe arabi desfășurată, de asemenea, în capitala tunisiană, referitoare la ultimele evoluții ale evenimentelor din Orientul Mijlociu, precum și la situația din sudul Libanului.

Programul noului guvern turcANKARA 20 (Agerpres). — Noul premier, Suleyman .Demirel, a prezentat celor două camere ale parlamentului turc programul guvernului său. Subliniind că economia este afectată de o criză severă, șeful guvernului de la Ankara a anunțat că intenționează să frineze inflația, sporind in același timp producția de bunuri, în special în domeniul agricol.In ce privește combaterea violenței, programul preconizează introducerea unei legi privind „situațiile extraordinare" și modificarea legislației referitoare ia asociațiile și manifestațiile publice etc. De asemenea, va fi menținută legea mar-
ZAMBIA; Măsuri pentru contracararea 

actelor agresive ale RhodesieiLUSAKA 20 (Agerpres)-. — Președintele zambian, Kenneth Kaunda, a anunțat la postul de radio național că au fost anulate permisiile militarilor activi și au fost chemați sub drapel rezerviștii zambieni, ca urmare
ÎNTIILE DE PRESA
- pe scurt

FORMAREA UNUI NOU GUVERN IN BOLIVIA. Președintele lnte-rlmar al Boliviel, Lidia Gueiler, a format un guvern constituțional com- i | pus din 17 miniștri — șapte aparținînd Mișcării Naționaliste Revoluționare IIstorice (M.N.R.H.), trei reprezentînd Partidul Democrat-Creștin (P.D.C.), I I trei — Mișcarea Naționalistă Revoluționară de Stingă (M.N.R.I.), doi —Partidul Revoluționar al Stîngii Naționale (P.R.I.N.) și unul reprezentînd IPartidul Comunist din Bolivia ; din guvern face parte un singur militar, | colonelul Miguel Ayoroa, cunoscut pentru pozițiile sale „instituțlonaliste ți democratice", care a fost numit ministru al apărării.PRIMIRE LA MADRID. RegeleJuan Carlos I al Spaniei l-a primit . pe ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko, I care se află într-o vizită oficială în Spania, anunță agenția T.A.S.S.I Ambele părți și-au exprimat cu acest prilej dorința de a acționa pentru dezvoltarea relațiilor bila- . terale.
I T1RG INTERNAȚIONAL AGRO- 

ALIMENTAR. La Teheran s-a 
I deschis Tirgul internațional agro- 
| alimentar „Agwa-Food". 'Tara 

noastră participă cu un pavilion 
r care cuprinde produse ale indus

triei alimentare și mașini agricole.I La deschiderea oficială au parti
cipat ministrul agriculturii si dez-

I voltării rurale, Abbas Sheybani, și 
| ministrul comerțului, Reza Sadr. 

care vizitînd pavilionul RomânieiI au apreciat produsele expuse și au 
exprimat mulțumiri pentru parti-

I ciparea țării noastre la această ma
nifestare.MARELE HURAL POPULAR AL R.P. MONGOLE, întrunit în sesiu- | ne la Ulan Bator, a adoptat planul de stat de dezvoltare a economiei • naționale și culturii R.P.M. pe 1980 și bugetul de stat pe anul viitor. I La lucrări a fost prezent J. Țe- denbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului | Marelui Hural Popular.REUNIUNEA CONSILIULUI MINIȘTRILOR DE EXTERNE AI | C.E.E., desfășurată la Bruxelles, a convenit asupra raportului anual privind cooperarea politică intercomunitară, destinat conferinței la nivel I înalt a tarilor Pieței comune de Ia Dublin. Printre subiectele analizate s-au aflat și pregătirile pentru reuniunea de la Madrid din 1980, care ur- I mează să examineze aplicarea prevederilor din Documentul final al Con- | ferinței de la Helsinki privind cooperarea și securitatea in Europa.

Adunarea Generală să însărcineze Comisia Dezarmării a O.N.U. ca pe parcursul anului 1980 să pregătească elementele unui proiect de rezoluție intitulat „Proclamarea anilor ’80 drept cel de-al doilea deceniu al dezarmării", pe care sâ-1 supună spre adoptare Adunării Generale la cea de-a 35-a sesiune a sa.
★Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale a încheiat examinarea punctelor referitoare la situația socială în lume și aplicarea Declarației Națiunilor Unite privind progresul social și dezvoltarea. Luînd cuvîntul în dezbaterile pe această temă, reprezentantul român, loan Voicu, a prezentat punctul de vedere al țării noastre cu privire la starea actuală a lumii și la orientările dezvoltării sociale la Scară mondială. Vorbitorul a reliefat acțiunile țării noastre pe arena mondială vizînd eradicarea subdezvoltării, lichidarea efectelor nefaste ale acesteia pe planul vieții sociale din țările aflate într-o asemenea situație. El a exprimat hotărîrea neabătută a României de a acționa pentru construirea unei lumi mai bune prin structuri și mai drepte prin finalitățile sale.

STOCKHOLM. — Ministrul afacerilor externe, Ola Ullsten, a criticat, în parlamentul Suediei, politica guvernului israelian de implantare a unor așezări israeliene pe malul vestic al Iordanului, apreciind că această politică constituie „u'i obstacol serios în calea realiză’ * unui tratat de pace și a soluțiotî„ril problemei palestiniene". Totodată, Ullsten a relevat că un tratat de pace final poate fi durabil , numai dacă Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) ia parte la negocierile de pace în Orientul Mijlociu și la _ încheierea unui asemenea tratat.„Palestinienii — a spus Ola Ullsten — trebuie să fie reprezentați la toate negocierile ce privesc viitorul lor, iar O.E.P. este glasul lor cel mai reprezentativ". Cheia pentru instaurarea păcii în Orientul Mijlociu o constituie recunoașterea dreptului Israelului la existență in cadrul unor frontiere sigure și înfăptuirea drepturilor naționale legitime ale palestinienilor.
țială aplicată tn 19 din cele 67 de provincii ale țării.Referindu-se la politica externă a guvernului său, premierul Suleyman Demirel a declarat că „Turcia este hotărîtă să continue și să îmbunătățească relațiile sale cu organizațiile economice internaționale și cu Piața comună în maniera cea mai adecvată pentru interesele țării" și că „va rămîne fidelă angajamentelor sale". El s-a pronunțat pentru soluționarea pe calea unor negocieri pașnice a problemei cipriote. Diferendele cu Grecia trebuie rezolvate, de asemenea, „în folosul ambelor țări, prin convorbiri pașnice și cu bunăvoință" — a precizat șeful guvernului turc.

a situației de război, create în urma atacurilor organizate de forțele rho- desiene în ultimele două zile asupra podurilor-cheie din estul, sudul și nord-estul Zambiei.

ÎNTREVEDERE la beijing. Hua Guofeng, premierul Consiliului . de Stat al R.P. Chineze, a avut I marți la Beijing o întrevedere cu I Khaled Fahum, președintele Consiliului Național Palestinian, infor- I mează agenția China Nouă. Cu acest I prilej, premierul chinez a relevat că 1 „pentru soluționarea problemei din i Orientul Mijlociu este imperativ I necesar să se rezolve problema pa- I lestiniană", subliniind, totodată, că poporul chinez sprijină cauza justă I a poporului palestinian.
O SAPTAMlNA A FILMULUI i 

ROMANESC LA ISLAMABAD. La 
cinematograful „Nafdec", din Isla- * 
mabad. au loc manifestările prile- , 
juite de „Săptămâna filmului ro
mânesc". La spectacolul inaugu- | 
ral au participat Iqbal Masood, 
prim-adjunct al ministrului cui- I 
turii și turismului, Ejaz Naik, I 
prim-adjunct al ministrului pla- 1 
nificării, Majid Mufti, prim- . 
adjunct al ministrului producției. I 
alți reprezentanți ai vieții poli- I 
tice, culturale și artistice din Pa
kistan, șefi ai unor misiuni dip'o- I 
matice.NOUL PREȘEDINTE AL A.F.L.— i C.I.O. Lane Kirkland a fost ales I președinte ai Confederației sindi- I cale americane A.F.L.—C.I.O. Ho- . tărîrea a fost adoptată după retra- I gerea lui George Meany.
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