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MB SEMNUL IN AL TEI
RĂSPUNDERI FATĂ DE PARTID 
Șl POPOR, FAȚĂ DE DESTINUL

COMUNIST AL ROMÂNIEI
cel mai reprezentativ și cel mai democratic 
forum național și-a continuat ieri lucrările

T ,S: w

Florile dragostei și ale recunoștinței - emoționantul omagiu al celei mai tinere generații adresat partidului, secretarului său general

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. a primit, miercuri, delegația Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Ulanhu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte. al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze, care participă la lucrările celui de-al Xll-lea Congres ăl P.C.R.Au luat parte la întrevedere LI Buxin și Chang Chixiang, șefi adjuncți de secție la C.C. al P. C. Chinez, Chen Shuliang, ambasado

rul R. P. dhineze la București, He Fengxi, șef de sector la C.C. al P.C. Chinez.La întrevedere au participat, de asemenea, tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Pgul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ion Avrafn. membru al C.C. al P.C.R., Florea Dumitrescu, membru al C.C. al P.C.R.. ambasadorul României la Beijing, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Exprimind vii mulțumiri pentru invitația de a participa la lucrările Congresului, eveniment de o deose

bită importanță în istoria Partidului Comunist Român, conducătorul delegației a transmis tovarășului Nieolae Ceaușescu un călduros salut din partea tovarășului Hua Guofeng, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a tovarășilor Ye Jianying, Deng Xiaoping. Li Xiannian, vicepreședinți ai C.C. al P.C. Chinez. Totodată, tovarășul Ulanhu a dat o Înaltă apreciere raportului și celorlalte documente prezentate la Congres, care, evidențiind succesele(Continuare in pag. a IlI-a)
Delegația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Miercuri, to'varâșul Nieolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit delegația Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Du- șăn Dragoșavat. secretar al. Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care participă la lucrările Congresului al Xll-lea al P.C.R.Au luat parte Djavid Nimahi, membru al C.C. al U.C.I. și al Comitetului provincial al Uniunii Comuniștilor din Kosovo, Trifun Niko- lici, ambasadorul R. S.. F. Iugosla

via 13 București, Dușan Lazici, șef de sector la C.C. al 11.C I.Au luat parte tovarășii Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Dind o inaltă apreciere actualului forum al comuniștilor români, ale cărui documente prezintă p deosebită importanță pentru viitorul României socialiste. Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nieolae Ceaușescu un călduros salut din partea tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste

Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, impreună cu cele mai bune urări / de succes poporului român.Mulțumind. tovarășul Nieolae Ceaușescu a adresat, din partea sa și a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. tovarășului Iosip Broz Tito, Prezidiului U.C.I. cele mai calde salutări. urări cordiale de sănătate șl succes, precum și de prosperitate pentru popoarele iugoslave.In cadrul intilnirii a fost exprimată satisfacția deplină față de dezvol-(Continuare în pag. a IlI-a)
în plen și în cele 15 secțiuni ale Congresului, delegații 
au exprimat, în numele comuniștilor, al întregului popor, 
deplina aprobare față de documentele supuse dezbaterii, 
voința unanimă ca tovarășul Nieolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de secretar general al partidului

Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român și-a reluat, miercuri dimineață, lucrările in plen, dezbătind in continuare, eu inaltă răspundere față de prezentul și viitorul țării, probleme de imensă însemnătate pentru dezvoltarea multilaterală a patriei, pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru înaintarea fermă, neabătută, a României pe calea socialismului și comunismului.Sosirea in sală a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU a fost in- timpinată — și in această zi — cu multă căldură, cu îndelungi și entuziaste aplauze, urale și ovații. Delegații și invitații scandează cu

însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, ..Ceaușescu și poporul !“. Sint reafirmate cu putere încrederea nețărmurită in Partidul Comunist Român, prin lupta și sub conducerea căruia și-au găsit o deplină implinire idealurile scumpe bertate,’ ........pace ale națiunii noastre, mentele stimă și recunoștință față de omul, revoluționarul, conducătorul iu >it. tovarășul Nieolae Ceaușescu. Sint relevate, cu torța celei mai vii realități. unitatea strinsă a partidului, coeziunea indestructibilă a poporului in jurul partidului și al secretarului său general.Alături de delegați și invitați, la

;; i de 11- independență. progres și senti- de profundă dragoste,

lucrări sint prezenți oaspeți de peste hotare, invitați să participe la Congres.Prima parte a ședinței de dimineață a fost condusă de tovarășa Ana Mureșan.Au luat ciivintul tovarășii Petru
Enache, delegat al organizației județene de partid Iași, Gheorghe Vlad, delegat al organizației județene da partid Bihor, Constantin Dăscălescu, delegat al organizației(Continuare iri pag, a Il-a)
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Tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Romania, a primit, miercuri, delegația Partidului Comunist Bulgar, condusă de Pencio Kubadjnski. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului Național al Frontului Patriei, care participă la lucrările celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R.Au luat parte Stoian Mihailov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar. Dimi- tăr Dimitrov. membru al C.C. al P.C. Bulgar, prim-secretar al Comitetului județean Tolbuhin al P.C.B.,

Petâr Danailov, membru al C.C. al P.C.B.. ambasadorul Bulgariei la București. Ilia Stoianov, activist al C.C. al P.C. Bulgar.Au luat parte tovarășii Virgil Cazacu. membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ilie Radulescu, secretar al C.C. al P.C.R., Petre Duminică, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Sofia.Dind o inaltă apreciere Raportului și celorlalte documente prezentate la marele forum al comuniștilor români, conducătorul delegației a transmis

tovarășului Nieolae Ceaușescu. din partea tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, salutări călduroase, urări de sănătate și fericire.Tovarășul Nieolae Ceaușescu a adresat calde mulțumiri și a transmis, la rindul său, un salut călduros și cele mai bune urări tovarășului Todor Jivkov.în timpul întrevederii s-a exprimat deosebita satisfacție față de(Continuare in pag. a III-a)
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Delegația Partidului Muncitoresc Unit Polonez

In cursul zilei de miercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit delegația Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Ștefan Olszowski, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., care participă la lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R.Au luat parte Boleslaw Kapitan, prim-secretar al Comitetului voievodal Torun al P.M.U.P.', Lucjan Piatkowski, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.U.P., Jerzy Kusiak, ambasadorul R. P. Polone la București, Ryszard Baturo și Michal Szezerski, activiști la C.C. al P.M.U.P.Au luat parte tovarășii Virgil Ca- zacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Janos Fazekas, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
Delegația Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în cursul zilei de miercuri, delegația Partidului Muncitoresc Socialist Un- gar, condpsă de Apro Antal, mem- bru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Adunării de Stat a R.P. Ungare, care participă la lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R.La întrevedere au luat parte Frank Ferenc, membru al C.C. al P.M.S.U., prim-secretar al Comitetului județean Bekes al P.M.S.U., Rajnai Sandor, ambasadorul R.P. Ungare la București.Au participat, de asemenea, tovarășii Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Execu-
Delegația

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, delegația Partidului Comunist din Cuba, condusă de Armando Hart Davalos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, ministrul culturii, care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.La întrevedere au luat parte Alberto Rodriguez Arufe, șef de secție la C.C. al P.C. din Cuba, Humberto Castello, ambasadorul Cubei la București.Au participat tovarășii Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Su- zana Gâdea, membru al C.C. al P.C.R.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea tovarășului Fidel Castro, prim-secretar al Comi

Ion Cosma, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Varșovia, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros din partea tovarășului Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, împreună cu urări de succes deplin lucrărilor Congresului al XII-lea al P.C.R.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit șl a transmis din partea sa și a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. un salut cordial și cele mai bune urări tovarășului Edward Gierek, întregii conduceri a P.M.U.P.în cadrul întrevederii au fost evocate cu satisfacție bunele raporturi de colaborare statornicite între P.C.R. și P.M.U.P., între țările și popoarele 

tiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C, al P.C.R., Victor Bolojan, ambasadorul României la Budapesta.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Jânos Kâdâr, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, un cald salut, precum și cele mai bune urări. Subliniind însemnătatea actualului Congres al Partidului Comunist Român, oaspetele a adresat felicitări pentru mărețul program de dezvoltare în continuare a României socialiste.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, tovarășului Jânos Kâdâr un salut călduros și cele mai bune urări.în timpul convorbirii s-a subliniat evoluția fructuoasă a relațiilor de
Partidului Comunist

tetului Central al Partidului Comunist din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba. Totodată, el a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XII-lea, programelor de dezvoltare economică, științifică și socială ale României socialiste pe următorii ani și în perspectivă.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului Fidel Castro salutul său cordial și cele mai bune urați.In timpul întrevederii a foSt manifestată’ satisfacția față de evoluția ascendentă a relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, re- levîndu-se însemnătatea deosebită a intilnirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro pentru dezvoltarea și Întărirea acestor bune raporturi. A fost 

noastre, care se dezvoltă continuu in conformitate cu înțelegerile și hotă- rîrile convenite cu prilejul întîlnirl- lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek. S-a subliniat ho- tărirea comună de a dezvolta în continuare și de a diversifica colaborarea și cooperarea bilaterală, in interesul celor două state, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.Schimbul de vederi în probleme ale situației politice internaționale a evidențiat importanța deosebită pe care o are intensificarea luptei unite a popoarelor pentru consolidarea cursului pozitiv spre destindere, pace, securitate și cooperare în Europa și în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

prietenie trainică, de colaborare multilaterală dintre P.C.R. și P.M.S.U., dintre România și Ungaria. S-a manifestat, totodată, hotă- rirea comună de a extinde colaborarea și solidaritatea dintre partidele, țările și popoarele noastre în diferite dpmenii de activitate, de a dezvolta colaborarea în producție, în interesul ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii și progresului general.Au fost abordate unele probleme ale situației internaționale actuale, evi- dențiindu-se dorința României și Ungariei de a colabora activ la consolidarea cursului spre destindere și cooperare, la edificarea unui sistem real de securitate și colaborare în Europa și în întreaga lume, Ia triumful cauzei păcii' și socialismului.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
din Cuba

exprimată dorința comună de a acționa în continuare, în spiritul înțelegerilor stabilite cu prilejul dialogului la nivel înalt româno-cubanez, pentru extinderea și aprofundarea colaborării, pe multiple planuri, dintre România șl Cuba, în folosul ambelor popoare, al cauzei socialismului șl păcii.Trecîndu-se in revistă unele probleme actuale ale vieții internaționale, a fost subliniat rolul tot mai important ce revine țărilor socialiste, țărilor în cură de dezvoltare, statelor nealiniate în lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolonia- liste, pentru triumful idealurilor de libertate, independență și progres social ale popoarelor, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA 
AL PARTIDULUI CDMUNIST RUMÂN

treia zi a lucrărilor
județene de partid Brașov, Veronica Sandu, delegată a organizației județene de partid Alba. Constantin Bădiță, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Su- zana Gâdea, delegată a organizației județene de partid Maramureș, Emil Bobu, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Mihai Gere, delegat al organizației județene de partid Mureș, Vasile Stoica, delegat al organizației județene de partid Brăila, Dumitru Radu Popescu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Iou Coman, delegat al organizației județene de partid Timiș.Ședința de dimineață se încheie cu un moment deosebit.In sunete de trompete, în ropot de tobe, în sala. Congresului își fac
Pe frunte cu voința României 
Noi, cei de-o seamă cu mărețe vremi 
Noi, șoimii, pionierii, toți copiii 
Congresul comunist omagiem.

Ni-i patria o inimă ce bale 
Aici de mii si mii de ani ; 
Pe plaiul României minunate 
Ne creste demni poporul suveran.

Partidul Comunist Român ne este 
Părintele viteaz, cutezător 
Congresul către comuniste creste 
Va înălța acest viteaz popor I

Programul comunist ne-nvață zborul 
Ne dă Congresul si mai mari tării 
Partidul, patria, poporul
Să știm cit mai deplin a le sluji.

Ne e înalt exemplul de credință 
De dăruire pentru acest popor. 
Bărbatul ce din biruință-n biruință 
înalță patria sub tricolor.

Temei de-ncredere, temei de
bucurie 

Ne este faptul că la marele Congres 
In fruntea ta, partid-erou, are să fie 
Tovarășul Nicolae Ceausescu reales.

Tovarășe Nicolae Ceausescu.
prin dumneavoastră 

Istoria grăiește răspicat
Spre era comunismului măiastră 
Vom țti să vă urmăm neîncetat.

Recunoștința anilor de soare
Către Congres noi o rostim în cor; 
Recunoștință clasei muncitoare 
Că sintem fericiți sub tricolpr.

Cu floarea dragostei nemărginite 
Din inimile noastre de copii 
Cinstire ocrotitorului părinte 
Partidului si scumpei ■ Românii.

Vă raportăm : ni-i școala datorie, 
Ne este munca start spre viitor. 
Să creștem cu frumoasa Românie, 
Să fim în comunism triumfători.

E școala cea dinții ucenicie 
De practică, știință, spirit nou 
In viață fiece elev să fie 
Un muncitor destoinic, un erou.

Voioși, cum nu sînt multi școlari 
in lume 

La învățătură sintem îndrumați 
De dascăli hotărîți și angajați 
Și rodul muncii: numai note bune.

Onoarea muncii, în laboratoare 
Și-ateliere azi ne-o însușim 
Lingă părinți, pe marile ogoare 
Recolte viitoare pregătim.

De-aici, de la Congresul

X doisprezece,
tara, fiii țării spun :

La carte și la muncă să ne-ntrecem 
Fii vrednici să vă fim, părinte drag, f • părinte bun.

Dar mai presus de tot ce ne sădește 
In braț si-n minte școala ne-ncetat 
E hărnicia, demnitatea este.
Mindria de-a fi om adevărat.

Noi creștem cum partidul ne visează 
Destoinici, devotați, corecți să fim 
Cu comuniștii să ne asemuim 
Ni-i codul etic comunist, inaltă 

rază.

Asa cum comuniștii, cum părinții 
Și dascălii ne cresc neinfricați 
Cu forța brațului și-a minții 
Oameni cinstiți vom fi, si luminați.în aplauzele și ovațiile celor de față, pionierii și șoimii patriei în- mînează secretarului general al partidului mesajul adresat Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român și oferă buchete - de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, care-i îmbrățișează eu dragoste părintească, urindu-le sănătate, succese la învățătură și să devină demni făuritori ai grandiosului program de edificare a comunismului in România.Alături de copii, toți cei pre- zenți în sală rostesc cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“.Mulțulnind delegației celei mal tinere generații a patriei, tovarășa Ana Mureșan, care a condus lucrările ședinței, a spus :„Dragi pionieri și șoimi ai patriei, salutul adresat de voi astăzi forumului suprem al comuniștilor, secretarului general al partidului este o expresie elocventă a prețuirii și dragostei nemărginite pe care voi, copiii țării, generația tînără, o nutriți față de conducătorul partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. față de Partidul Comunist’ Român, care se îngrijesc de creșterea și educarea voastră în spiritul nobilelor idealuri ale umanismului socialist, ale comunismului. Partidul, conducerea sa, întreaga societate vă înconjoară cu grijă, cu dragoste, fac totul pentru ca viața voastră să fie tot mai luminoasă, să vă puteți bucura de o copilărie fericită, să creșteți, să deveniți oameni de nădejde, parti- • cipanți sîrguincioși la făurirea pe glia străbunei noastre patrii a celei mai drepte orînduiri — comunismul. Congresul al XII-lea va adopta hotărîri ce deschid noi și largi orizonturi progresului economic, social, științific și cultural al patriei, afirmării plenare a inițiativei. și spiritului creator al întregului popor, inclusiv a tineretului, chemat să-și consacre talentul, hărnicia îndeplinirii programelor de muncă și de viață stabilite de partid.Mulțumindu-vă pentru caldele

apariția pionieri și șoimi ai patriei, care poartă, cu dragoste și min- drie, drapelele partidului și s statului, drapelul organizației pionierești. Prin ei, milioanele de copii ai țării omagiază marele forum al comuniștilor români, pe cel mai iubit prieten și îndrumător al tineretului patriei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu glasuri 'cristaline sînt rostite versuri de vibrantă emoție, prin care cei mai tineri cetățeni ai României socialiste iși exprimă dragostea fierbinte față de partid și secretarul său general, recunoștința profundă pentru copilăria lor senină și fericită, precum și hotărirea de a se pregăti temeinic pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului pe pămintul patriei dragi.
Ni-i cutezanța revoluționară 
A comuniștilor un viu temei 
Ce ne învață dragostea de țară. 
Și vrednicia spre-nălțarea ei.

Pe înfloritorul plai al României 
Frăția învățăm de la părinți 
Școlari români, maghiari, germani, 

sintem copiii 
Uniți pe veci de-aceleasi năzuinți.

Spre gloria si demnitatea României 
Cu tot ce-avem in inimi mai inalt, 
Tovarășului Ceausescu, noi. copiii 
Exemplul i-l urmăm neîncetat l

Patru decenii zborul comunist 
ne-nvață ;

. Cînd în conducerea U.T.C.-ului
ați fost 

Cu dăruire, cu elan si cutezanță 
Ați apărat si ați visat al țării rost.

Intiiul Președinte pentru țară. 
Curajul, omenia, gindul treaz 
Și abnegația revoluționară 
Noi vi le știm, și le urmăm, 

erou viteaz !

Și gîndurile noastre, laolaltă, 
Unite-n plaiul țării, românescul, 
Aduc recunoștință vie, caldă 
Tovarășei Elena Ceausescu.

Noi știm, cuvîntul României 
S-a auzit la Națiunile Unite clar 
O lume fără arme si urgie 
Copilăria să primească-n dar!

Copiii lumii doresc pacea ! Vie 
Sub raza păcii Terra va-nflori 
O lume a dreptății si a prieteniei 
Cu-aceleasi idealuri vom zidi.

Noi știm : partidul, patria, poporul 
Ne dau puteri să creștem

vrednici fii. 
Prin noi, jurăm să urce tricolorul 
Spre zarea comunistei Românii.

Congresul doisprezece, rază clară 
Prin graiul Directivelor ne-a dat : 
Tot mai frumoase glorii pentru țară 
Trai tot mai bun si rod tot
, mai bogat.

Ne angajăm în fața dumneavoastră, 
Către istoricul Congres ne angajăm 
Întreaga energie, viața noastră 
Înfăptuirii Directivelor s-o închinăm

Tovarășe Nicolae Ceausescu, 
școlarii, 

Noi toți, frumoșii patriei copii. 
Jurăm să fim constructorii.

chimiștii. oțelarii 
Tineri eroi spre anul 2000 !

Noi toți, cu mintea, brațele
Si versul 

Spre comuniste împliniri
ne-ncolonăm : 

Tot ce acum va hotărî Congresul 
JURĂM 'în viață să-ntrupăm.

JURAM !

JURĂM si creștem demni de 
măreția 

Acestor vremi eroice ! JURAM ! 
Partidul. Ceausescu, România 
Ne dau puteri să creștem, 

să-nvățăm ;

Spre culmi tot mai înalte, România, 
In era comunistă s-o purtăm — 

JURAM ! 
Spre culmi tot mai înalte, România 
în comunista eră s-o-nălțăm — 

JURAM !voastre urări, dragi pionieri și șoimi • ai patriei, vă dorim să creșteți mari, să trăiți ani mulți în fericire și sănătate, să munciți cu rîvnă pentru a deveni constructori pricepuți, demni continuatori ai comuniștilor de azi“.După pauză, lucrările Congresului au fost conduse de tovarășul Ștefan Mocuța.Delegații au fost informați că la lucrările marelui forum al comuniștilor români au mai sosit reprezentantul Partidului Comunist din Israel, tovarășul Gohen Benjamin, membru al Biroului Politic al Comitetului Centra] al partidului', și delegația Partidului Comunist din Salvador, condusă de tovarășul R. A. Gonzales, membru al Comisiei Politice a Comitetului Central al partidului. Anunțindu-se prezența lor la Congres, le-a fost, totodată, adresat un salut militant din partea conducerii P.C.R.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Virgiliu Stere, delegat al organizației municipale de partid București, Szasz Iosif, delegat al organizației județene de partid Harghita, Dumitru Popescu, delegat al organizației județene de partid Iași, Pantelimon Găvănescu, delegat al organizației municipale de partid București, Aurica Vizitiu, delegată a organizației județene de partid Neamț, Paul Niculescu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Vasile Cădar, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Eduard Eisenburger, delegat al organizației județene de partid Brașov, Nicolae Giosan, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Hajdu Gybzo, delegat al organizației județene de partid Mureș, Ion Pățan, delegat al organizației județene de partid Vîlcea.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii pe care-i reprezintă. vorbitorii au exprimat deosebita satisfacție și apreciere, unanima aprobare față de strălucitul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de înaltă ținută științifi

că, de analiză cuprinzătoare a realităților societății noastre, care ilustrează imensa capacitate 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 tot mai măreț al României socialiste.In același timp, a fost manifestat deplinul acord față de toate documentele Congresului al XII-lea, care înmănunchează, intr-o ampiă sinteză, experiența de pină acum in edificarea noii societăți și abordează în mod științific problemele complexe pe care le implică dezvoltarea vjitoare a patriei. S-a subliniat că prevederile lor sînt în deplina concordanță cu năzuințele și interesele fundamentale ale națiunii noastre, ele deschizînd orizonturi noi de progres și bunăstare țării, întregului popor.Totodată, cei care au luat cuvîntul s-au angajat să acționeze, cu abnegație și dăruire comunistă, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru transpunerea in viață a hotăririlor pe care Congresul le va adopta, avînd convingerea fermă că prin realizarea lor națiunea noastră va înregistra noi și însemnate succese în dezvoltarea economică și socială a țării, in ridicarea ei pe o treaptă nouă, superioară, de progres și civilizație, in înaintarea sa hotărîtă și rapidă pe drumul socialismului și comunismului.Indeplinindu-șl mandatul de onoare încredințat, participanții la dezbateri au susținut din toată inima propunerea ca ‘ în funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, care reprezintă in conștiința ’ țării un pilduitor exemplu de slujire, cu abnegație și nestrămutată credință comunistă, a partidului, patriei și poporului, a cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale. Este un adevăr profund pe care toți cetățenii țării îl știu și pe re vorbitorii îl reafirmă astăzi, t bucurie și mîndrie, că de ..urnele și personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, de activitatea sa neobosită se leagă indisolubil cea mai rodnică perioadă din istoria patriei, tot ce este mai frumos și mai cutezător în grandioasa operă ce o înfăptuim, afirmarea plenară a României socialiste in lume. S-a arătat că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția d.e secretar general al partidului constituie garanția cea mai sigură a continuării neîntrerupte a activității rodpice desfășurate de partid, a amplificării realizărilor remarcabile înregistrate, a înfăptuirii neabătute a Programului partidului.Participanții la dezbateri au făcut, totodată, o profundă și responsabilă analiză a activității desfășurate de colectivele de oarrfkni ai muncii din toate ramurile vieții economice și sociale, evidențiind succesele deosebite obținute în înfăptuirea marilor sarcini ale Cincinalului actual, în ridicarea eficienței și calității muncii și a producției, în construirea bazei materiale a socialismului. Ei au relevat, de asemenea, în mod critic șl autocritic, lipsurile și neajunsurile care s-au manifestat în activitatea eco- nomico-socială, propunind măsuri concrete, practice, vizînd înlăturarea lor, angajindu-se să militeze neabătut pentru realizarea prevederilor actualului și viitorului cincinal, la un nivel de eficiență și calitate superior, pentru a-și aduce o contribuție importantă la înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Congresul partidului.In spiritul orientărilor cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în documentele Congresului, vorbitorii s-au angajat să mobilizeze pe comuniști, pe toți oamenii muncii pentru accelerarea procesului de înnoire și modernizare a industriei și agriculturii, pentru lărgihea bazei proprii de materii prime și energie, pentru afirmarea largă, în toate domeniile producției materiale, a revoluției tehnico-științifice, pentru realizarea programului multilateral de dezvoltare a patriei noastre socialiste, asigurindu-se pe această cale creșterea permanentă a nivelului de viață și de civilizație al întregului nostru popor.Vorbitorii și-au manifestat, de asemenea, voința de a acționa pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, pentru întărirea rolului partidului în conducerea întregii activități econo- mico-sociale, în măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul României.în cursul după-amiezii; lucrările au continuat în cele 15 secțiuni aie Congresului.Lucrările secțiunii pentru dezvoltarea forțelor de producție și continuarea pe o treaptă superioară a industrializării socialiste a țării au fost conduse de tovarășul Gheorghe Oprea.în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Mihail Blag, delegat al organizației județene de partid Cluj, Grigore Lupeș, delegat al organizației județene de partid Bacău, Ion Cîrcei, delegat al organizației județene de partid Prahova, Constantin Nicu, delegat al organizației județene de partid Brașov, Vaier Gafcrian, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Alexandrina Doicaru, delegată a organizației județene de partid Olt, Nicolae Bodescu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Kineses Irina, delegat al organizației județene de partid Harghita, Florea Gheorghe Tănase, delegat al organizației munieiDale de partid București, Romulus Sandra, delegat al organizației județene de partid Buzău, Alexandru Dinu, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Emilian Dicu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Crăciun* Banc, delegat al organizației județene de partid Bihor, Gheorghe Potoceanu, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Dumitru Fu- iorea, delegat al organizației jude

țene de partid Constanța, Ileana Jalbă, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Aurel Grama, delegat al organizației județene de partid Mureș, Nicolae Boancă,- delegat al organizației județene de partid Prahova, Iosif Nagy, delegat al organizației județene de partid Brașov, Aurica Ola- ru, delegat al organizației județene de partid Suceava, Vasile Dumitrescu, delegat al organizației județene de .partid Vilcea, Mitrache Aglaia, delegat al organizației județene de partid Vilcea. Marcela Cireșoiu. delegat al organizației județene de partid Brăila. Mihail Vilmos Csaszar, delegat al organizației județene de partid Covasna, Eugenia Coman, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Ironim Buda, delegat al organizației județene de partid Mureș, loan Popa, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Miha* Je- lip, delegat al organizației județene de partid .Botoșani, Eieonora Vlaiconi, delegat al organizației județene de partid Timiș, Constantin Tzitzeclis, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița. loan Giurgea. delegat al organizației județene de partid Cluj.• Lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea bazei de materii prime si a- sigurarea aprovizionării tehnico- materiale au lost conduse de tovarășul Ion Pățan.în prima zi a dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Constantin Cri- șan, delegat al organizației județene de partid Cluj, Constantin Tă- taru, delegat al organizației județene de partid Olt. Ion Piturea, delegat al organizației județene de partid Prahova, Maria Miclea. delegată a organizației județene de partid Sălaj. Istvan Schreiner, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Iosif Bercea.. delegat al organizației municipale de partid București, Nistor Palcu, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Carol Dina, delegat al organizației municipale de partid București, Elisabeta Hariton, delegată a organizației județene de partid Suceava, Florin Cristescu, delegat al organizației municipale de partid București, Grigore Arde- leanu, delegat al organizației județene de partid Bacău. Nicolae Cută, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Mihail Damian, delegat al organizației județene de partid Dolj, Iulică Ivan, delegat al organizației județene de partid . .Gprj, Enieric Szabo. ,delegăt al or- ganizației județene de partid Harghita, ■ Ion Mânea, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Verginica Hoara, delegată a organizației județene de partid Mehedinți, Mihail Munteanu, invitat, Vasile Sav, delegat al organizației județene de partid Neamț, Dumitru Prodan, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Valentina Veronica Ene, delegată a organizației județene de partid Brăila, Mihail Zamfirescu, delegat ai organizației județene de partid Buzău, Dumitru Borcan, delegat al organizației județene ’ de partid Constanța, Ion Popa, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Teodor Vandici, delegat al. organizației județene de partid Bihor, George Calamar, delegat al organizației județene de partid Alba, Iuliana Bucur, delegată a organizației județene de partid Alba, Traian Ticău, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Nicolae Margan. delegat al organizației județene de partid Timiș, Nicolae David, delegat al organizației județene de partid Galați, Constantin Barbu, delegat al organizației de partid Caraș-Severin. Ștefan Dumitru, delegat al organizației județene de partid Brașov. Ion Badea, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița. Ion Tîrlea, delegat al organizației județene de partid Arad. Lucian Munteanu, delegat al organizației județene de partid Ialomița.Lucrările Secțiunii pentru asigurarea surselor de energie, creșterea potențialului energetic național, dezvoltarea producției de energie și utilizarea ei cu inaltă eficientă economică au fost conduse de tovarășul Virgil Trofin.Au luat cuvintul tovarășii : Gheorghe Cioară, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Nicolae Gavrilescu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Gheorghe Ili- șiu, delegat al organizației județene de partid Alba. Aspazia Herbei, delegat al organizației județene de partid Arad, Ion Bursuc, delegat al organizației județene de partid Dolj, Teodor Șuteu, delegat al organizației județene de partid Brașov, loan Viorel Cerghizan. delegat al organizației județene de partid Mureș, Gheorghe Vasiu. delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Elena Deliu, delegat al organizației județene de partid Ialomița. Nicolae Enăchescu. delegat al organizației județene de partid Argeș, Cornel Mihulecea delegat al organizației municipale de partid București. Ladislau Orz. delegat al organizației județene de partid Caraș- Severin, Maria Gheorghe. delegat al organizației municipale de partid București. Valeriu Cean, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Ilie Obreja, delegat al organizației județene de partid Neamț, Victoi- Bordea, delegat al organizației județene de . partid Dîmbovița, Alexandru Orzată, delegat ăl organizației județene de partid Olt, Gheorghe Caranfil, delegat al organizației județene de partid Neamț. Gheorghe Pop. delegat al organizației județene de partid Maramureș. Gheorghe Puni, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Coleta Desabata, delegat al organizației județene de partid Timiș, Gheorghe Stan, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Constantin Petre, delegat al organizației județene de partid Hunedoara. Severin Iriciut- delegat al organizației județene ■ partid Tulcea. Otilia Indre, deh al organizației județene de r Satu Mare, Virgil Nicu Pm delegat al organizației jud» partid Sibiu, Dumitru "(Continuare în pag. a X
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu- Român,, președintele Republicii Socialiste România, a primit, în cursul zilei de miercuri, delegația Partidului Muncii din Coreea, condusă de Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al. C.C.-al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, care participă la lucrările celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R.La intrevedere au participat Li Hoa Sân, membru supleant al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M. din Coreea, Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București.Au luat parte tovarășii Gheorghe Radulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Neeulai Agachi, membru al C.C. al P.C.R. .Conducătorul delegației a înmînat A tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Popu
Delegația Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, delegația Partidului Comunist din Vietnam, condusă de Le Quang Dao, secretar al C.C. al P.C. din Vietnam, care participă la lucrările celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R.La primire au luat parte Trinh Ngoc Thai, director la Secția relații externe a C.C. al P.C, din Vietnam, Tran Thuan, ambasadorul R.S. Vietnam la București, Nguyen Van Son, activist la C.C.' al P.C. din Vietnam.Au participat, de asemenea, tovarășii Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
Conducătorul delegației Partidului Comunist Italian

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe Ugo Pecchioli, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, senator, conducătorul delegației Partidului Comunist Italian la Con

Delegația Partidului Muncii din Coreea

lare Democrate Coreene, și i-a adresat un cald salut, urări de sănătate și fericire, de prosperitate poporului român. Oaspetele a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat la Congres de secretarul general al P.C.R., apreciind că este de o deosebită importanță pentru ridicarea României pe noi culmi de civilizație și progres, și a urat succes deplin in înfăptuirea documentelor ce vor fi adoptate de Congres.Tovarășul Nicolae Ceaușesc^ a mulțumit și a transmis, în numele partidului, poporului român și al său personal tovarășului Kim Ir Sen, Partidului Muncii din Coreea și poporului coreean un salut călduros, cele mai bune urări și noi succese în construcția socialismului și reunificarea pașnică a patriei.în cadrul întrevederii au fost relevate cu deosebită satisfacție relațiile de strînsă și rodnică colaborare care se dezvoltă continuu intre țările, partidele și popoarele noastre, pe baza importantelor înțelegeri convenite de conducătorii de partid și de stat ai României și R.P.D. Coreene.

ducerii partidului și statului nostru un salut cordial din partea tovarășului Le Duan, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Vietnam, a Comitetului Central al P.C. din Vietnam. Totodată, oaspetele a exprimat satisfacția de a participa la marele eveniment din viața partidului și a poporului nostru —' Congresul al' Xll-lea al P.C.R. — și a urat succes în îndeplinirea importantelor hotăriri pe care le va adopta forumul comuniștilor români.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Le Duan, celorlalți tovarăși din conducerea Partidului Comunist din Vietnam un salut cordial din partea sa și a conducerii Partidului Comunist Român, împreună. cu urări de noi succese partidului și poporului vietnamez in construcția socialistă.In cursul intrevederii s-au evocat 

gresul al Xll-lea al P.C.R. Oaspetele a fost însoțit de Rodolfo Mecchini, membru al Comisiei Centrale de Control a P.C.I., adjunct al șefului secției internaționale a C.C. al P.C.I.La întrevedere a participat tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comi

S-a reafirmat, totodată, hotărirea de a diversifica aceste raporturi, relațiile de colaborare și cooperare economică și in alte domenii de interes comun, corespunzător cerințelor progresului general al celor două țări, în interesul cauzei generale a păcii și socialismului.Secretarul general al partidului a reafirmat solidaritatea P.C.R., guvernului și poporului român față de aspirațiile legitime ale poporului coreean de reunificare, pașnică, independentă și democratică a patriei, relevînd că România socialistă sprijină cu consecvență propunerile șă inițiativele constructive ale R.P.D. Coreene, menite să asigure înfăptuirea acestui deziderat major.Abordîndu-se unele probleme actuale ale vieții internaționale, a fost re- • liefată necesitatea intensificării jefor- tur'ilor pentru înfăptuirea unui sistem trainic de securitate in lume, pentru instaurarea unui climat de pace, cooperare și încredere intre națiuni.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

relațiile de prietenie, solidaritate șl colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Vietnam, dintre România și Vietnam, care s-au dezvoltat și adîncit, în concordanță cu înțelegerile convenite cu ocazia dialogului la nivel înalt de la București și Hanoi. A fost exprimată, de ambele părți, dorința de a imprima un curs mereu ascendent acestor bune raporturi, de a extinde conlucrarea româno-viet- nameză, in multiple domenii de activitate.. S-a apreciat că promovarea largă a relațiilor româno-vietnameze este în folosul țărilor și popoarelor noastre, al progresului și prosperității lor, în interesul cauzei socialismului și păcii.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte actuale ale vieții politice internaționale.întrevederea a decurs intr-o at- mosfetă caldă, tovărășească.

tetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Conducătorul delegației a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea tovarășului Enrico Berlinguer, secretar general al P.C. Italian, a Direcțiunii și a Comitetului Central al P.C. Italian. 

Totodată, oaspetele a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care, prin larga problematică internă și internațională, configurează dezvoltarea in continuare a României socialiste, contribuția ei deosebită la intârirea păcii, destinderii și colaborării internaționale.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis, din partea sa și a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., un salut cordial și cele mai bune urări tovarășului En
Conducătorul delegației Partidului Comunist Francez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe Jean Colpin, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al (Partidului Comunist Francez, conducătorul delegației P.C. Francez la lucrările celui de-al kll-lea Congres al P.C.R.După ce a exprimat deplina satisfacție de a fi prezent la lucrările acestui mare forum al comuniștilor români și a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat la Congres de către secretarul general al P.C.R., oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut,
Conducătorul delegației Partidului Socialist Popular din Danemarca

%

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe Gert Petersen, președintele Partidului Socialist Popular din Danemarca, conducătorul delegației P.S.P. din Danemarca la Congresul al Xll-lea ăl P.C.R.Oaspetele a exprimat vii mulțumiri pentru invitația de a participa la lucrările Congresului și a dat o înaltă apreciere problematicii largi — interne și internaționale — abordate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marele forum al comuniștilor români.

în cursul zilei de miercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Ruggero Poletti, vicesecretar național al Partidului Socialist Democratic Italian, conducătorul delegației P.S.D. 

rico Berlinguer, membrilor Direcțiunii și Comitetului Central al P.C. Italian.în cursul convorbirii s-a exprimat satisfacția pentru raporturile de colaborare și solidaritate, de stimă și respect reciproc existente intre P.C.R. și P.C. Italian, evidențiindu-se dorința comună de a dezvolta în continuare aceste legături in folosul celor două partide și popoare, al întăririi și extinderii continue a relațiilor pe plan politic, economic, teh- nico-științific și cultural dintre România și Italia.

urări de sănătate și fericire din partea tovarășului Georges Marchais, secretar general al P.C. Francez.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și ,a rugat să se transmită secretarului general al Partidului Comunist Francez salutul său călduros și cele mai bune urări.în cadrul convorbirii a fost exprimată satisfacția față de evoluția ascendentă a bunelor relații statornicite intre P.C.R. și P.C.F., precum și hotărirea de a le dezvolta și în viitor, apreciindu-se că promovarea acestor raporturi contribuie la extinderea legăturilor tradiționale dintre România și Franța, spre binele ambelor

în cadrul convorbirii au fost e- vocate, bunele relații care se dezvoltă continuu intre P.C.R. și P.S.P. din Danemarca, între România și Danemarca și s-a exprimat hotărirea de a adinei aceste raporturi in interesul ambelor popoare, al promovării spiritului de pace, colaborare Și înțelegere în viața internațională.Ap fost abordate, de asemenea, u- nele aspecte ale situației internaționale actuale, relevîndu-se necesitatea de a fi depuse în continuare e- forturi pentru aprofundarea și consolidarea cursului spre destindere, securitate și pace în Europa și in
Conducătorul delegației P. S. D. Italian

Italian la lucrările Congresului al Xll-lea al P.C.R.Exprimind vii mulțumiri pentru onoarea de a participa la lucrările Congresului, precum și pentru 'întrevederea acordată, oaspetele a rugat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să primească un Salut călduros, urări

Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale actualității politice internaționale, subliniindu-se necesitatea intensificării eforturilor pentru consolidarea procesului destinderii in Europa și in întreaga lume, adoptării unor măsuri concrete de dezarmare, întăririi păcii, colaborării și înțelegerii intre popoare. înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie.

țări și popoare, în interesul cauzei păcii și colaborării în Europa și în întreaga lume.Abordîndu-se unele aspecte ale si-. tuației politice internaționale, s-a relevat necesitatea continuării eforturilor pentru înfăptuirea unui sistem real de securitate și cooperare pe continentul european, pentru adoptarea unor măsuri concrete, eficiente de dezangajare militară, de dezarmare, pentru rezolvarea pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict care mai dăinuie în diferite zone ale lumij.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

întreaga lume, pentru adoptarea u- nor măsuri concrete de dezangajare militară, de dezarmare.S-a subliniat importanța deosebită a intensificării acțiunilor unite ale tuturor forțelor progresiste, democratice in vederea instaurării in viața internațională a unor relații noi bazate pe egalitate, pe respectarea independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

de sănătate și fericire din partea președintelui P. S. D. Italian, Giuseppe Saragat, și a secretarului general al partidului, Pietro Longo. Totodată, el a apreciat că Raportul prezentat Congresului de secretarul general al partidului este un document de mare valoare care prefigu

rează o șl mai puternică înflorire a României in anii viitori.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită președintelui și secretarului general ai P. S. D. Italian salutul său călduros și cele mai bune urări.Convorbirea care a avut loc cu acest prilej a evidențiat bunele raporturi de prietenie și colaborare existente intre P.C.R. și P. S. D. Italian, dorința de a extinde legăturile dintre cele două partide în interesul dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor dintre . România și Italia, dintre popoarele român și italian, al întăririi și consolidării păcii și cooperării internaționale.Au fost trecute în revistă probleme actuale ale vieții internaționale, subliniindu-se importanța realizării unui sistem real de securitate in Europa și in întreaga lume, reducerii cheltuielilor militare și opririi cursei inarmărilor, soluționării pe cale politică, prin tratative, și în interesul popoarelor a tuturor problemelor litigioase dintre state.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Delegația Partidului 

Comunist Chinez(Urmare din pag. I)poporului român obținute sub conducerea P.C.R., in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. In dezvoltarea independentă a țării, in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, deschid o perspectivă înfloritoare înaintării României pe calea construcției socialismului și comunismului.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită din partea sa și a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. tovarășului Hua Guofeng, precum și tovarășilor Ye Jianying, Deng Xiaoping, Li Xiannian un călduros salut, multă sănătate și fericire, cele mat bune urări.In cadrul convorbirii, exprimîn- du-se satisfacția față de bunele relații de prietenie și strînsă colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, bazate pe principiile stimei și respectului reciproc, s-a subliniat însemnătatea întîlnirilor și convorbirilor pe care tovarășii Nicolae Ceaușescu și Hua Guofeng le-au avut la Beijing și București, momente remarcabile în cronica raporturilor româno-chineze, care au impulsionat dezvoltarea și diversificarea continuă a colaborării bilaterale pe tărîm politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate. In același timp, a fost manifestată hotărirea de a extinde aceste raporturi spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, socialismului și comunismului.Schimbul de vederi In probleme ale situației internaționale actuale a evidențiat., hotărârea României și R. P. Chineze de a întări continuu prietenia, solidaritatea și colaborarea pentru a-și aduce o contribuție tot mai activă la întărirea păcii, securității și colaborării internaționale, la realizarea aspirațiilor de progres și civilizație ale tuturor națiunilor lumii, la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
Delegația

Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia(Urmare din pag. I)tarea ascendentă a raporturilor de prietenie și conlucrare dintre P.C.R. și U.C.I., a colaborării fructuoase dintre cele două țări in toate domeniile. A fost subliniată de ambele părți hotărirea de a extinde și diversifica conlucrarea tovărășească, contactele și schimburile de opinii și informații intre P.C.R. și U.C.I., de a lărgi colaborarea pe multiple planuri dintre cele două țări, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul frecventelor intilniri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, in interesul popoarelor român și iugoslav, al cauzei păcii și socialismului.Schimbul de vederi in probleme actuale ale vieții internaționale a pus in relief necesitatea consolidării cursului spre destindere, înțelegere ■ și colaborare la care România și Iugoslavia își aduc o contribuție constructivă. A fost reafirmată hotărirea României și Iugoslaviei de a acționa și in viitor pentru statornicirea unor raporturi bi și multilaterale de prietenie, colaborare și bună vecinătate între statele din Balcani, pentru triumful cauzei păcii, securității și cooperării în Europa și în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

Delegația Partidului 
Comunist Bulgar(Urmare din pag. I)extinderea și adincirea continuă a relațiilor de prietenie trainică și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre, reafirmindu-se dorința de a dezvolta și intări aceste raporturi pe multiple planuri, de a intensifica contactele și consultările în probleme de interes comun, de a identifica noi căi și domenii de colaborare și cooperare in folosul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei socialismului și progresului in lume.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale actualității politice internaționale, relevîndu-se și de această dată hotărirea României și Bulgariei de a contribui activ și în viitor la consolidarea cursului spre destindere și cooperare, la promovarea unor relații internaționale noi, la crearea unui climat de pace și securitate în Balcani, în Europa șl in întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRU ENACHE
delegat alîn numele celor 83 000 de comuniști care își desfășoară activitatea’ in județul Iași, exprim de la tribuna Congresului adeziunea deplină față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării forumului nostru suprem, care asigură înaintarea României pe noi culmi de progres și civilizație socialistă.Arătînd că, în ultimii cinci ani, organizația județeană de partid Iași a acționat cu răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor mari ce i-au revenit din hotărîrile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, vorbitorul a evidențiat faptul că, în această perioadă, potențialul industrial al județului a sporit cu 70 la sută, înregistrînd astăzi o producție mai mare decît cea a întregii Românii din anul 1938. Realizînd nivelurile anului 1950 în mai puțin de 5 zile, Iașiul dă în prezent, din totalul producției naționale, 84 la sută la antibiotice, aproape totalul radioreceptoarelor, 46 la sută din firele și fibrele sintetice, 38 la sută din țevile sudate din oțel, o treime din țesăturile din mătase și tip mătase. Agricultura și-a mărit în anul 1979 cu 40 la sută față de 1974 contribuția la fondul central, cunoscînd ample înnoiri în domeniul bazei materiale, in concentrarea și specializarea producției, în întărirea econo- mico-organizatorică a unităților.Alocarea de către stat a unui volum de investiții însumînd 26 miliarde lei — adică tot atîta cit în toate cincinalele anterioare — a determinat sporirea, odată cu capacitățile productive, a bazei materiale a în- vățămîntului și cercetării, a zestrei edilitar-gospodărești. în acești cinci ani au fost create peste 35 000 de noi locuri de muncă, mai mult decît anterior într-un deceniu, 18 000 apartamente, Ceea ce reprezintă echivalentul întregii perioade 1950—1971, spații de învățămînt și cercetare cit in primii 20 de ani de construcție socialistă, au crescut veniturile și

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE VLAD
delegat al organizației județene deRaportul prezentat Congresului, •lături de celelalte documente programatice, concepute și elaborate cu participarea și sub directa conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă o magistrală și strălucită sinteză științifică a drumului parcurs în înfăptuirea Programului partidului nostru de edificare a socialismului și comunismului, un clar program de muncă în etapa viitoare de dezvoltare a țării noastre.In numele celor aproape 100 mii de petroliști susțin din toată inima propunerea ca în înalta funcție de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, luptător neînfricat pentru libertate, independentă și suveranitate națională, pentru prosperitatea și fericirea patriei, pentru victoria cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.Așa cum este cunoscut — a spus, în continuare, vorbitorul — industriei extractive de petrol și gaze îi revin sarcini deosebit de mari în asigurarea bazei energetice și de materii prime. Aceste sarcini sînt cu atît mai importante cu cît în perioada actuală omenirea se confruntă cu criza energetică ce se manifestă pe plan mondial și ale cărei implicații sînt resimțite. în grade diferite, de fiecare economie națională. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi sesizat cu un deceniu în urmă necesitatea stringentă a concentrării unor mari eforturi materiale, umane și financiare pentru dezvoltarea cercetărilor geologice și creșterea producției proprii de surse energetice și de materii prime, pentru ridicarea continuă a parametrilor tehnici ai utilajelor folosite în extracția de petrol, cărbune, în întreaga industrie extractivă.Pe baza politicii partidului, a Indicațiilor secretarului general. România socialistă fabrică instalații de

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN DÂSCĂLESCU 

delegat al organizației județene de partid BrașovIstoria ne face martori și partici- panți la un eveniment cu semnificație decisivă pentru dezvoltarea viitoare a României socialiste. Comuniștii, oamenii muncii din patria noastră ne-au învestit cu imensa răspundere de a aproba documente care dau contur clar societății românești de la sfîrșitul acestui secol. Doresc, de aceea, să subliniez certitudinea ce ne-o inspiră aceste programe ale progresului nostru multilateral, al căror caracter unitar, vizionar și mobilizator, decurge din atributele profund științifice ale politicii partidului nostru.Noi, cei prezenți aici, națiunea întreagă avem încă o strălucită mărturie a consecvenței cu care partidul nostru dă viață programului strategic și tactic de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, grăitoare expresie a capacității revoluționare a comuniștilor de a transforma cuvîntul în faptă.Iar această mărturie ne-o aduce Raportul prezentat Congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Raportul, ansamblul de documente supuse spre dezbatere și aprobare marelui forum al comuniștilor, adresează minții și sufletelor tuturor oamenilor muncii un vibrant mesaj de unire și mobilizare a energiilor creatoare ale națiunii, pentru a situa țara noastră pe locul ce-1 merită în rîn- dul statelor dezvoltate ale lumii contemporane.Și dacă programul de muncă și viață pentru cincinalul viitor, pentru deceniile următoare realizează un fericit consens între năzuințele poporului șl cerințele obiective ale dezvoltării socialiste și comuniste a societății noastre, aceasta se datorează în primul rînd calităților de excepție ale personalității politice a tovarășului Nicolae Ceaușescu, contribuției ■ale hotărîtoare la trasarea căilor

organizației județene des-a asigurat o tot mai bună aprovizionare cu bunuri de consum.în realizarea sarcinilor mobilizatoare care au revenit organizației noastre județene — a arătat în continuare vorbitorul — ne-am confruntat însă și cu o serie de greutăți care țin îndeosebi de rapiditatea creșterii economice, ceea ce a impus o mobilitate deosebită stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor noastre de partid. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că în industrie ne înscriem sub prevederile planului la un număr de produse și, drept rezultat, nu realizăm producția netă ; în agricultură nu am îndeplinit toate obligațiile asumate față de fondul centralizat al statului ; înregistrăm restanțe la înfăptuirea programului de apartamente și a construcțiilor social-cul- turale. în deplină concordanță cu sarcinile pe care le va stabili Congresul, vom acționa cu toată energia și puterea noastră de muncă pentru a realiza exemplar prevederile cincinalului, amplificînd în acest fel contribuția Iașiului la progresul general al țării.Vorbitorul s-a referit apoi la efervescenta viață spirituală pe care anii noștri o consemnează la Iași. Aici studiază 220 000 de elevi și aproape 30 000 de studenți, reprezentind o treime din populația județului. La formarea tinerei generații și în desfășurarea muncii creatoare își aduc contribuția 12 000 cadre didactice și cercetători, numeroase alte categorii de intelectuali. în ultimii cinci ani, prin activitatea acestui valoros detașament de Intelectuali au fost soluționate numeroase probleme în domeniile de vîrf ale chimiei polimerilor, fizicii plasmei, mecanicii, electrotehnicii, reciclării și recirculă- rii deșeurilor și a produselor secundare. La aceasta se adaugă publicarea a peste 100 de lucrări științifice și literare, multe dintre ele premiate în țară și peste hotare, traduse în 20 de limbi, cit și numeroase opere muzicale și de artă plastică. Iașiul dispune însă de forțe capabile 

foraj complete pentru mari adîncimi, exportate în peste 50 de țări ale lumii, instalații bine apreciate pentru modul de comportare în producție și eficienta folosirii lor. Tot din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, și în același scop al atragerii în circuitul economic a tot mai multe materii prime proprii, a fost amplasată și lucrează deja prima platformă de foraj în zona continentală a Mării Negre.Trebuie să spunem în același timp că deși am obținut unele succese, concretizate în creșterea sensibilă a producției de gaze, gazolină și etan, în primii patru ani ai cincinalului actual industria extractivă de petrol nu a realizat planul la țiței.Acționînd potrivit indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu pentru stabilizarea producției și .creșterea continuă a nivelurilor de extracție. am inițiat o amplă acțiune de analiză a fiecărei sonde și zăcămînt, antrenînd specialiști din minister, direcția generală, unități de producție, de cercetare și din învățămintul superior. Urmărim ca prin lucrări cu caracter tehnologic și geologic să fie atenuată tendința naturală de scădere a producției din zăcămintele vechi.în continuare, vorbitorul s-a referit la Directivele celui de-al XII-Iea Congres al P.C.R., care stabilesc sarcini de mare răspundere pentru creșterea gradului de recuperare a țițeiului din zăcămintele vechi. în acest domeniu s-au aplicat cu bune rezultate o serie de procese și tehnologii noi, cum sînt: injecția de apă și gaze, combustia subterană și injecția cu abur, care asigură o recuperare a țițeiului de 30—50 la sută. Nu am antrenat însă în suficientă măsură, a spus vorbitorul, inginerii și tehnicienii pentru experimentarea și introducerea pe scară mai largă a acestor metode și a altora noi. ca injecția cu 

progresului neîntrerupt al României.în continuare, vorbitorul a spus : în momente de mare complexitate pentru popor ca și în viața de zi cu zi a societății, la elaborarea programelor dezvoltării socialiste a țării ca și in soluționarea problentelor pe care le ridică înaintarea spre comunism și-a spus din plin cuvîntul deosebita capacitate a conducătorului nostru de a sesiza sensul fenomenelor contemporane și complexitatea proceselor sociale, de a îndrepta pașii națiunii spre soluțiile optime care să-i asigure succesul misiunii istorice în care s-a angajat — construirea comunismului pe pămîntul României.Constituie într-adevăr, tovarăși, un titlu de mîndrie să faci parte din- tr-un asemenea partid care. într-o epocă frămîntată de crize grave și contradicții profunde, izbutește să traseze cu mînă sigură. liniile directoare ale progresului economic, științific și tehnologic, ale asigurării surselor energetice, ridicării gradului de bunăstare și civilizație ale întregului popor.Ca unul dintre activiștii care are deosebita cinste de a lucra în preajma tovarășului Nicolae Ceaușescu, consider de datoria mea să afirm, de la tribuna organului suprem al partidului, cit de pilduitoare, cît de impresionantă, de mobilizatoare este lecția de înaltă exigență politică pe care secretarul general al partidului ne-o dă fiecăruia, zi de zi. Este o lecție comunistă de neclintită consecvență, responsabilitate partinică, clarviziune și cutezanță revoluționară în abordarea problemelor vieții, ale înaintării victorioase a societății noastre spre comunism.Suflet din sufletul poporului, purtător al celor mai curate și mai drepte simțăminte de progres, civilizație și libertate ale acestuia, temerar apărător al integrității politice și morale a partidului, tovarășul

partid lașisă amplifice activitatea de cercetare științifică, deopotrivă în domeniile fundamentale ale tehnicii, cît și în cele sociale.în continuare, vorbitorul a spus : Partidul nostru are la Iași o puternică organizație care, îmbinînd vechile tradiții muncitorești cu valorile noi, generate de orînduirea socialistă, reușește să asigure o tot mai bună cuprindere și soluționare a problemelor cu care se confruntă, să determine o justă repartizare a forțelor, exercitarea unui control permanent și exigent, îndrumarea și conducerea directă a activității în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii. în spiritul sarcinilor majore reieșite din Raportul prezentat Congresului de secretarul general al partidului, sîntem hotărîți să acționăm în continuare împotriva oricăror tendințe de automulțumire, pentru temeinica organizare a muncii la toate nivelurile, pentru afirmarea organelor și organizațiilor de partid ca forță dinamică, de avangardă a maselor, militînd împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, pentru promovarea noului, pentru generalizarea experienței, gîndirii și practicii înaintate.Noi, ieșenii, la fel ca întregul popor — a accentuat vorbitorul — legăm marile înfăptuiri de după Congresul al IX-lea de numele unui om de geniu — cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, ctitor inspirat, cutezător înflăcărat al noii civilizații ce o edificăm pe pămîntul României — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Asemenea motive ne determină să susținem în fața forumului comunist realegerea comunistului de omenie, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului. Pentru noi toți această realegere constituie garanția sigură a realizării integrale a mărețului program al partidului, chezășia afirmării și mal puternice a independenței și suveranității naționale, a înaintării neabătute a României pe calea socialismului și comunismului.
partid Bihorpolimeri șl soluții micelare, extracția prin minerit, în vederea creșterii in continuare a gradului de recuperare a rezervelor de țiței.Dacă în ce privește extracția gazelor naturale și descoperirea de noi rezerve la nivelul prevederilor de plan s-au obținut unele rezultate bune, nu același' lucru, a subliniat vorbitorul, se poate spune și în ce privește folosirea rațională a resurselor de gaze naturale și încadrarea marilor consumatori în cotele alocate. Cunoscînd importa.nța economisirii și valorificării superioare a gazelor, vom acționa pentru întărirea ordinii și răspunderii in acest domeniu, împotriva < oricărei tendințe de risipă.Vom spori preocupările pentru selecționarea și instruirea cadrelor, în special pentru meseria de sondor, realizarea unor condiții mai bune de lucru și de viată, la locurile de muncă. în acest sens, solicităm și sprijinul Ministerului Educației și învă- țămîntului pentru reprofilarea unor școli din zonele cu activitate petrolieră dezvoltată, precum si pentru perfecționarea învățămîntului superior în specialitățile industriei petroliere, pentru a răspunde mai bine necesarului intern și realizării acțiunilor de cooperare economică internațională.în încheiere, vorbitorul a spus : Permiteți-mi să-mi exprim totală adeziune față de conținutul documentelor supuse dezbaterii și aprobării Congresului și să vă asigurăm că petroliștii vor acționa cu toată dăruirea pentru transpunerea în viață a sarcinilor care le revin, a prețioaselor indicații ale tovarășului secretar general, Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea bazei proprii de hidrocarburi, conștient! fiind că astfel ne aducem contribuția la ridicarea potențialului economic al scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.

Nicolae Ceaușescu a devenit pentru noi toți simbolul coeziunii noastre de neclintit.într-adevăr, tovarăși, nicicînd partidul nostru comunist nu a cunoscut o asemenea unitate de granit, nicicînd în zbuciumata sa istorie nu a fost atît de strîns unit în jurul conducerii sale, nicicînd nu a existat o astfel de osmoză de nedesfăcut între partid și popor ca în acest ultim deceniu și jumătate de cînd îl avem la cîrma partidului și a țării pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. De aceea, alăturîndu-mă pe deplin voinței întregii noastre națiuni, susțin din inimă propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să ' fie reales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român. Toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, sînt convinși că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului va asigura transpunerea întocmai în viată a gîndirii sale revoluționare, avînd izvoare adinei, bogate în realități, în patriotismul său, în devotamentul nemărginit cu care slujește cauza socialismului, a poporului.în temeiul concepției de o profundă rigoare politică și științifică elaborate cu mai mulți ani în urmă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cei cinci ani care au trecut de la Congresul al XI-lea, partidul nostru comunist și-a afirmat mai puternic, la un nivel superior, rolul său conducător în toate sferele construcției socialiste. Marile prefaceri revoluționare din societatea românească sînt indisolubil legate de faptul că avînd rădăcini adînci în solul patriei, partidul nostru a demonstrat în practica socială că are capacitatea de a aplica adevărurile generale ale socialismului științific la condițiile concrete specifice României, de a prevedea și soluționa pe temeiuri științifice problemele inedite ivite în procesul de o mare complexitate al creației istorice. Iar succesele cu 

adevărat epocale obținute de poporul român în clădirea noii sale vieți — creșterea în ritm înalt a economiei naționale, înflorirea fără precedent a științei, culturii și învățămîntului, perfecționarea relațiilor sociale și amplificarea democrației socialiste, afirmarea plenară, liberă a personalității umane — demonstrează, cu forța de nezdruncinat a faptelor, valențele de excepție ale conducerii de către partid a angrenajului social.Partidul nostru a dovedit în procesul construcției socialiste că rolul său conducător se poate exercita nu în mod abstract, ci printr-o acțiune dinamică, creatoare, a cărei rezultantă este unirea într-un unic șuvoi a energiilor întregului popor și orientarea lor hotărîtă în direcția edificării societății socialiste.O expresie concludentă a uriașei atracții pe care partidul o exercită în popor este întărirea și lărgirea, an de an, a rîndurilor partidului cu cei mai destoinici reprezentanți ai clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității. După , Congresul al IX-lea, în rîndurile partidului s-au înrolat aproape un milion și jumătate de oameni ai muncii, numeroși tineri, un număr important de femei, dovedind tn focul luptei pentru înfăptuirea politicii partidului calități politice, profesionale și morale care-i fac demni să poarte înaltul titlu de comunist.în magistralul Raport prezentat Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit munca organizatorică ca un factor de importanță hotărîtoare în ridicarea rolului conducător al partidului. Pornind de aici, apare într-o nouă dimensiune răspunderea ce revine celor ce lucrează în domeniul organizării pentru a asigura înfăptuirea neabătută a programului și liniei partidului, realizarea sarcinilor din economie, cultură, din întreaga viață socială. Este un adevăr cunoscut că în intervalul dintre Congresele al XI-lea și al XII-Iea ale partidului, datorită îndrumărilor și indicațiilor de o valoare excepțională ale secretarului general al partidului, a sporit contribuția muncii organizatorice la înfăptuirea hotărîrilor de partid și de stat. Activitatea organizatorică este tot mai mult și mai puternic prezentă în rezolvarea problemelor mart din domeniul producției materiale — îndeplinirea și depășirea planului, ridicarea eficienței economice, accentuarea autogestiunii și autocondu- cerii. ,Cu toate progresele înregistrate — a spus în continuare vorbitorul — trebuie să declarăm deschis că fată de exigențele actuale nu putem fi pe deplin mulțumiți de aportul activității organizatorice la îndeplinirea sarcinilor generale ale partidului. Critica adresată organelor și organizațiilor de partid în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia „nu întotdeauna și nu pește tot se reușește cuprinderea și solutionarea la timp a tuturor laturilor activității, justa repartizare a forțelor, executarea unui control permanent și exigent, asigu- .rarea îndrumării și sprijinului corespunzător’1, este strîns legată de ..defecțiunile ce se mai manifestă îri ; activitatea noastră, a celor care lucrăm in domeniul organizării, care, privind uneori munca organizatorică ca un scop în sine, nu o integrăm suficient în problematica producției și vieții sociale.O concluzie care se degajă cu pregnantă din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu este necesitatea de a acorda o atenție sporită rezolvării practice a problemelor pe teren. activității de Înfăptuire a hotărîrilor adoptate, a legilor statului, știind că așa cum a arătat secretarul general al partidului „oricît de bune ar fi hotărîrile, ele rămîn simple documente". dacă nu sînt însoțite de o intensă activitate organizatorică.în această ordine de idei se impune creșterea și mai puternică a rolului tuturor organelor și organizațiilor de partid în organizarea și controlul îndeplinirii hotărîrilor de partid și de stat. Trebuie să recunoaștem că mai avem mult de făcut pentru a se asigura peste tot un control permanent, competent și exigent, pentru a pline cu hotărîre capăt tendinței de a-1 înlocui cu o inspecție superficială și, în ultimă analiză, formală, de a-1 limita la întocmirea a tot felul de statistici și informări. Tocmai din această cauză controlul se transformă uneori din- tr-un instrument de luptă împotriva birocratismului. într-o expresie a acestuia.Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, celelalte documente ale Congresului al XII-Iea al Partidului Comunist Român, trasează întregului popor, tuturor oamenilor muncii obiective noi, de o importantă deosebită. Este de înțeles. în aceste condiții, în fața activității organizatorice se ridică sarcini multiple, extrem de complexe, cărora trebuie să li se răspundă la un nivel calitativ superior. Va trebui să punem accentul pe laturile esențiale ale muncii noastre, pe acele aspecte care au un rol ho- tărîtor în asigurarea bunei ei funcționări, tinînd seama de sublinierea din Raportul secretarului nostru general, potrivit căreia ..organizarea muncii pentru realizarea hotărîrilor, îndrumarea competentă și controlul la fata locului, repartizarea corespunzătoare a forțelor de care dispunem constituie factprii decisivi de care depinde înfăptuirea programelor și măsurilor adoptate".Realizările istorice obținute în anii socialismului se asociază organic cu atenția acordată constant tn perioada ce a urmat Congresului al IX-lea promovării largi a normelor democrației interne de partid adîncirii autoconducerii muncitorești, lărgirii și accentuării întregii democrații socialiste. Relevînd cel mai recent exemplu, doresc să arăt că la adunările și conferințele de partid care âu precedat Congresul nostru au luat cuvîntul peste 550 000 de comuniști, făcînd aproape 400 000 de propuneri menite să contribuie la eliminarea neajunsurilor și îmbunătățirea activității economice, politice și organizatorice.Preocupat consecvent de lărgirea democrației interne de partid, de adecvarea ei la noile cerințe ale dezvoltării partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a inițiat introducerea unor’ criterii unice de constituire a organelor de partid, lncepînd cu birourile organizațiilor de bază și termi- nind cu Comitetul Central. Aprobate de Plenara C.C. al P.C.R. din iulie a.c., aceste criterii au asigurat alcătuirea mai proporțională, echitabilă a tuturor birourilor și comitetelor de partid și, în consecință, reprezentarea comuniștilor s-a făcut pe temeiuri mai democratice.Nu pot să nu mă refer In- cuvîntul meu. chiar și foarte succint, la activitatea amplă și deosebit de fructuoasă. a partidului și a conducătorului său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe planul politicii exter

ne. Raportul pe care l-am ascultat conține o caldă și umanistă pledoarie pentru triumful în viata internațională a unei politicile pace. înțelegere și colaborare, pentru statornicirea unor relații bazate pe respectarea independentei și suveranității naționale a stofelor. pe echitate și justiție socială, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Raportul ne-a înfățișat tuturor roadele bogate ale relațiilor princi-
CUVÎNTAREA

delegată aCa reprezentantă a comuniștilor, a oamenilor muncii — români, maghiari, germani — din județul Alba, am mandatul să exprim, în acest înalt forum al comuniștilor, sentimentele noastre de profundă dragoste și atașament față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cunoscînd activitatea dumneavoastră neobosită, contribuția directă la elaborarea documentelor supuse dezbaterii Congresului, conferința județeană de partid, toți oamenii muncii din județul Alba mi-au încredințat ♦* mandatul să exprim deplina noastră aprobare față de conținutul lor, față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru.Alăturîndu-mă voinței tuturor comuniștilor, a întregului popor, in numele comuniștilor din județul Alba, al tuturor oamenilor muncii din județ, susțin din toată inima realegerea în înalta funcție de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit fiu al poporului, patriot înflăcărat, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Militînd cu perseverentă pentru înfăptuirea întocmai a planului de dezvoltare social-economică, oamenii muncii din județul Alba — a spus In continuare vorbitoarea — raportează Congresului că în perioada care a trecut din acest cincinal au fost realizate și puse în funcțiune 38 de obiective și capacități de producție industriale și agrozootehnice. Numai in acest an au fost conectate Ia circuitul productiv 11 noi capacități, urmînd ca în curînd să intre în funcțiune hidrocentrala de la Gâl- ceag, prima din salba de centrale hidroenergetice ce se construiesc în prezent pe rîul Sebeș.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN BĂDIȚĂ

delegat al organizației județene de partid MehedințiVă rog să-mi Îngăduiți ca, In numele organizației județene de partid Mehedinți, să exprim de la tribuna Congresului adeziunea deplină față de magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de documentele supuse dezbaterii Congresului.îmi îndeplinesc cu nespusă bucurie mandatul încredințat de comuniștii mehedințeni de a exprima cele mai alese gîndurl de înaltă stimă, vie recunoștință tovarășului Nicolae Ceaușescu, care și-a dedicat și își dedică întreaga viață, întreaga energie edificării pe pămîntul României a celei mal drepte și umane societăți ; însoțesc această înaltă prețuire cu susținerea propunerii ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția- de secretar general al Partidului Comunist Român, spre binele de azi și de mîine al partidului și al țării, spre fericirea eroicului nostru popor.în continuare, vorbitorul a spus : în întrecerea socialistă pentru intîm- pinarea marelui forum al comuniștilor români, colectivele din 12 întreprinderi industriale au realizat sarcinile de plan pe primii patru ani ai actualului cincinal. Numai în acest an, județul a realizat suplimentar o producție industrială de peste 125 milioane lei, livrînd peste plan 420 milioane kilowați-oră energie electrică, aproape 900 tone huilă, 167 vagoane marfă echivalente pe patru osii, o șalandă de 500 mc și alte produse necesare economiei. Au fost reduse consumurile specifice cu 26 milioane kilowați-oră energie electrică, aproape 20 000 tone combustibil convențional, peste 500 tone benzină și motorină.
CUVÎNTAREA

delegată a organizației județene de partid MaramureșVă rog să-mi permiteți să exprim, de la acest înalt for al comuniștilor, aprobarea totală și adeziunea entuziastă a tuturor celor ce lucrează în domeniul culturii și artei, a tuturor creatorilor de valori literar-artistice, față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucită analiză a vieții politice interne și international?. Ne asociem, cu deosebită stimă, voinței unanime a partidului și poporului ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. revoluționar și patriot înflăcărat, simbol al înfloririi României socialiste, promotor de frunte al aspirațiilor de pace și strîn- să colaborare între națiuni, să fie reales în funcția de secretar general al partidului.Aducem, de asemenea, un fierbinte omagiu de apreciere și dragoste tovarășei Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică, remarcabil om de știință, care, fără a-și precupeți forțele, se dăruiește cu abnegație activității desfășurate spre binele și fericirea întregului popor, stimulînd cu energie și impresionantă capacitate creatoare știința și învățămintul românesc, înflorirea artei și culturii în patria noastră.Dind expresie năzuințelor supreme ale națiunii, aplicînd în mod creator principiile socialismului științific la condițiile concret-istorice românești. Raportul Comitetului Central al partidului, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. documentele Congresului ai XII-Iea stabilesc calea înfăptuirii în continuare a prevederilor Programului partidului, deschid noi și luminoase perspective făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintării României spre comunism.■ în continuare, vorbitoarea a arătat : Așa cum s-a subliniat. în această perioadă s-au obținut realizări însemnate și în domeniul culturii și artei. Au apărut opere valoroase, în care trecutul eroic al poporului și prezentul socialist al patriei și-au găsit o vie reflectare. Sîntem contemporanii unei emulații culturale cu caracter de masă cum nu a mal 

piale, tovărășești, de ajutor reciproc cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate țările socialiste, pentru care militează partidul nostru, crezul politic, în virtutea căruia luptă pentru dezvoltarea colaborării cu toate forțele democratice, progresiste și antiimperialisțe, pentru făurirea unei unități de tip nou în mișcarea comunistă internațională.în încheiere, a spus vorbitorul, doresc să subliniez că vom face totul,
TOVARĂȘEI VERONICA SANDU
organizației județene deVorbitoarea a arătat apoi că comuniștii, toți oamenii muncii din întreprinderea de porțelan-menaj din Alba Iulia. unitate industrială în cadrul căreia activează ca maistru și secretar al comitetului de partid, au trecut cu hotărîre la identificarea și pjrnerea în valoare a unor noi rezerve de creștere a productivității muncii, de sporire a eficienței activității economice. De asemenea, ei au realizat în avans prevederile de plan pe primii patru ani ai actualului cincinal, creînd astfel condițiile livrării pînă la sfîrșitul acestui an a unei producții suplimentare de peste 96 milioane lei. Un succes important al colectivului este punerea de curînd în funcțiune a noii secții de porțelan, el acționînd pentru a atinge parametrii proiectați ai acestei secții cu 90 de zile mai devreme, creînd astfel condiții pentru a se înscrie de pe acum în ritmurile și proporțiile prevăzute de viitorul cincinal.Aplicînd în viață prețioasele indicații pe care ni le-ați dat. mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul vizitei de lucru în întreprinderea noastră, colectivul nostru, care în ultimii patru ani consecutiv a primit „Ordinul Muncii", fiind unitate fruntașă pe țară, acordă 6 deosebită atenție îmbunătățirii tuturor laturilor calitative ale producției. Dezbaterile largi organizate de comitetul de partid, stimularea inițiativei și spiritului novator al tuturor celor ce muncesc în întreprindere, au avut ca rezultat stabilirea unor măsuri judicioase pe linia utilizării eficiente a capacităților de producție, perfecționării organizării producției și a muncii, modernizării tehnologiilor de fabricație.Referindu-se la faptul că în întreprindere peste 75 la sută din perso-

Referindu-se la valorificarea resurselor de care dispune agricultura județului, vorbitorul a spus : Județul nostru a reușit ca în acest an, cu toate condițiile climaterice nefavorabile, să obțină cea mai mare producție de griu din istoria să, cu 39 Ia sută mai mult decît cea realizată in 1975, numeroase cooperative agricole și ferme I.A.S. realizînd producții medii între 4 000—5 300 kg la hectar. Au fost date în exploatare noi complexe de creștere și îngrășa- re a porcilor, cu o capacitate de circa 200 000 capete, a taurinelor cu 12 500 capete, s-au extins și modernizat cele existente. Pînă la finele acestui an se vor da in exploatare sistemele de irigat pe aproape 80 000 hectare.Evidențiind, în acest context, aportul cooperatorilor din comuna Salcia, vorbitorul a spus : Urmind indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, date cu ocazia vizitei în comuna noastră, organizîndu-ne mai judicios întreaga activitate, în perioada 1976— 1979 am obținut producții de peste 5 300 kg griu și peste 5 500 kg de porumb boabe la hectar, în regim neirigat. în acest an, cu toate condițiile mai puțin favorabile de care aminteam, am reușit să realizăm la orz aproape 4 000 kg/ha, la griu peste 4 200 kg, iar la porumb, de pe suprafața de 900 ha, am cules mai mult de 8 000 kg boabe la hectar.Pentru rezultatele obținute la cultura porumbului și griului, cooperativei noastre i s-au acordat „Meritul agricol clasa I", titlul de „Erou al Muncii Socialiste" și medalia de aur „Secera și ciocanul".Obiectivul cuprins in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
TOVARĂȘEI SUZANA GĂDEA

cunoscut niciodată țara noastră. Relevăm cu profundă satisfacție că oamenii de artă și cultură din țara noastră, animați de ideile nobile ale socialismului, de sentimentele celui mai fierbinte patriotism, s-au dovedit a fi, așa cum i-a numit tovarășul Nicolae Ceaușescu, ajutoare de nădejde ale partidului.Stimați tovarăși, după cum se știe, în ultimii ani, din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost instituite forme democratice în care se dezbat, cu participarea largă a creatorilor, a oamenilor muncii, problemele fundamentale din sfera culturii. Un asemenea for, a subliniat vorbitoarea, l-a constituit Congresul educației politice și al culturii socialiste. în contextul perfecționării și democratizării formelor de conducere și îndrumare pe tărîmul culturii se înscriu și măsurile de o însemnătate și semnificație deosebită cu privire la creșterea rolului si răspunderii organizațiilor de partid și de stat, de masă și obștești, a uniunilor de creație, a conducerilor- colective ale redacțiilor, editurilor, caselor de filme, instituțiilor de spectacole. în munca de informare și educare a oamenilor muncii. în activitatea cultural-educativă și literar-artistică. Toate acestea sînt dovezi edificatoare pentru profundul democratism al orînduirii noastre, pentru atmosferă tonică de emulație și libertate creatoare.Referindu-se la Festivalul național „Cintarea României", vorbitoarea a spus : Constituind un elogiu adus muncii, creației materiale și spirituale, festivalul a înlesnit și a determinat o conlucrare strînsă între artiștii profesioniști și amatori, o apropiere continuă între fenomenul cultural-artistic și masele largi de oameni ai muncii, sub semnul dezvoltării conștiinței socialiste a celor ce muncesc, făuririi omului de o calitate nouă, cu o concepție înaintată despre lume și viață, animat de idealurile socialismului și comunismului.Pe drept cuvînt însă, secretarul general al partidului, tovarășul 

ne vom înzeci eforturile, așa cum ne cere secretarul general al partidului, pentru a înfăptui la nivelul celor mai înalte exigente ale partidului sarcinile de mare răspundere ce ne revin în domeniul activității organizatorice, pentru transpunerea in viață a hotărîrilor Congresului, pentru ca țara noastră să cucerească noi și strălucite victorii în mersul ei nestăvilit înainte spre cele mai înalte culmi ale socialismului, spre comunism.
partid Albanaiul muncitor îl reprezintă femeile, vorbitoarea ă spus : Noi apreciem in mod deosebit consecvența cu care conducerea partidului aplică programul privind creșterea mai accentuată a nivelului de trai al oamenilor muncii, reducerea săptămînii de lucru de care noi am beneficiat printre primii și ne exprimăm satisfacția față de măsurile Stabilite pentru viitor, măsuri ce conduc sigur la ridicarea continuă a calității vieții.în numele comuniștilor care mi-au Încredințat mandatul de delegat la Congres, doresc să exprim adeziunea și sprijinul total față de politica internă și externă promovată de partidul nostru, de România socialistă. Permiteți-mi să relev îndeosebi consecvența și înalta principialitate cu care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, militează pentru destindere și securitate în Europa și, in acest cadru, pentru pace și colaborare în Balcani. România, așa cum s-a subliniat în Raportul Comitetului Central, va acționa și în viitor cu perseverență pentru dezvoltarea unor relații de bună vecinătate și colaborare cu țările din Balcani, pent -u transformarea Balcanilor într-o zouă a păcii, lipsită de arme nucleare.în încheiere, permiteți-mi să-ml îndeplinesc cu nespusă bucurie mandatul încredințat de a susține și aproba cu toată căldura inimii Raportul prezentat de tovarășul secretar general, precum și celelalte documente supuse dezbaterii Congresului. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu dăruire și abnegație comunistă spre a înfăptui neabătut sarcinile ce revin colectivului nostru, contribuind astfel în mod concret Ia înflorirea continuă a scumpei noastre patrii, România socialistă.

privind realizarea unei adevărate revoluții agrare în cincinalul următor, ne mobilizează și mai mult în întreaga activitate, în cincinalul următor, producția globală a cooperativei noastre va crește de la circa 90 milioane lei, cît realizăm în prezent, la peste 130 milioane Iei. Pentru a atinge nicest nivel, vom pune pe prim plan folosirea intensivă a fondului funciar, mai buna amplasare și raionare a culturilor în cadrul consiliului unic agroindustrial, îmbunătățirea radicală • a modului de folosire a tractoarejpr și mașinilor agricola, folosirea "in cultură a semințelor de înaltă productivitate, îmbunătățirea in continuare a structurii efectivelor de animale, a activității de selecție și îngrijire.Subliniind că recentele măsuri de constituire a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialist1 adoptate din inițiativa tovarășul— Nicolae Ceaușescu, vor crea și pentru cooperativele agricole de producție un .cadru democratic tot mai larg de participare a membrilor lor la dezbaterea și luarea tuturor deciziilor, vorbitorul a arătat că. oamenii muncii din județul Mehedinți au primit aceste măsuri cu deplină aprobare, fiind hotărîți să le aplice neabătut în viață.încredințăm Congresul partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii din județul Mehedinți, în frunte cu comuniștii, vor munci cu dăruire și devotament pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor ce vor fi adoptate de Congresul al XII-Iea al partidului, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului in scumpa noastră patrie.

Nicolae Ceaușescu, a criticat orientarea unor manifestări din cadrul festivalului spre serbări și concursuri folclorice si divertisment artistic, ne- glijîndu-se munca politică și educativă de masă, stimularea creativității tehnico-științifice, educația materialistă a oamenilor muncii, cultivarea spiritului revoluționar. Neajunsuri s-au manifestat și în sfera creației literare, publicîndu-se destule lucrări nesemnificativi, ce nu răspund cerințelor contemporane, precum și în artele plastice, în producția de filme, în domeniul instituțiilor de spectacole teatrale și muzicale, în alte sectoare ale activității culturale în care am fost tributari formalismului și superficialității, tendințelor de a rezolva in mod facil probleme de importanță majoră ale vieții noastre spirituale.în lumina strălucitului Raport, deschizător de istorice perspective, prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a documentelor programatice ce vor fi adoptate de Congres, activitatea în sfera culturii și artei se cere substanțial îmbunătățită. Creșterea cu 26 la sută a cheltuielilor pentru cultură și artă în cincinalul 1981—1985 față de cincinalul anterior, care va asigura amplificarea acestei activități în concordanță cu cerințele mereu sporite de ridicare a nivelului de cultură al întregii populații, reclamă concentrarea și mai activă a forțelor noastre.Răspunzînd orientărilor și indicațiilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, Consiliul Culturii și Educației Socialiste se angajează, a afirmat vorbitoarea, să-și îmbunătățeas,- că stilul de muncă, imprimîndu-i un ’ mai puternic caracter militant, revoluționar. Vom acționa mai ferm și mai consecvent pentru ridicarea exigenței ideologice și artistice față de actul de • creație, pentru a determina realizarea de noi opere, cu tematică majoră, care. într-o amplă(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI CDMUNIST RUMÂN
(Urmare din pag. a IV-a)deschidere de genuri si modalități, biciuind stări de lucruri negative și concepții înapoiate, să reflecte convingător dinamismul societății, uni-

tatea de acțiune a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, in procesul de edificare a orinduirii socialiste și comuniste.Vum asigura, de asemenea, îmbunătățirea radicală a activității de
propagandă externă. împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și cu ceilalți factori care au responsabilități in această direcție, sporind aportul la afirmarea valorilor spirituale românești peste hotare.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
organizației județene de

EMIL BOBU
delegat al

Cu simțămintele profunde ce le trezesc in inimile și conștiințele noastre asemenea momente istorice Înălțătoare, facem acum bilanțul strălucitelor victorii pe care le-am înregistrat în edificarea societății socialiste constatind profundă satisfacție că economia românească. prin ritmurile sale înalte, se situează printre cele mai dinamice din lume, că nivelul de trăi material și spiritual al poporului crește tot mai accentuat. Acestea demonstrează Înalta răspundere a partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de progresul neîntrerupt al patriei, de bunăstarea și fericirea oamenilor muncii, față de destinele națiunii noastre. Magistralul Raport prezentat Congresului, celelalte documente programatice, avînd ca fundament teoretic și practic gindirea vie, novatoare, capacitatea excepțională de analiză și sinteză a secretarului general al partidului* nostru, jalonează cu forță științifică evoluția societății socialiste românești spre o fază nouă, superioară a dezvoltării sale.Cu adincă satisfacție și recunoștință imi îndeplinesc mandatul de înaltă răspundere încredințat de comuniștii și Uniunea Generală a Sindicatelor din România, reprezint, exprimind de Înaltă tribună totala

multilateral dezvoltate,, cu legitimă mindrie și
litate, un stil de muncă viu, dinamic, ferit de orice închistare, rutină ori formalism, care să mobilizeze energiile întregului activ sindical, ale tuturor organelor și dicale.Manifestindu-și că pentru marile strucția socialistă, aprobă din toată inima înaltă apreciere ț.ll.Ll. ________ ..partidului și statului nostru, al cărei inițiator și promotor este tovarășul Nicolse Ceaușescu. eminentă perso? nalitate a vieții nale. Secretarul lui, președintele neobosit pentru probleme ale contemporaneității baza principiilor de neclintit ale respectării independentei și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, rezolvarea tuturor litigiilor pe calea tratativelor. Aceste principii nobile, realiste, de incredere și stimă intre state și popoare, care se bucură de o

organizațiilor sin-mîndriarealizări, oameniiinima și dau o politicii externe a

(

partid largă apreciere și aprobare mondial, au fost făcute cu- in numeroase țări ale lumii
patrioti- in con- muncii

politice internațio- general al partidu- republicii, militează rezolvarea marilor pe

tot niai pe plan rioscute de strălucitele solii de pace și prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, exponenții cei mai autentici ai dorinței de pace, prietenie și largă colaborare a român cu toateNu putem să înaltului forum această politică clarvăzătoare. a fără precedent niei. care și-a ciștigat prieteni pe toate meridianele. Nu poți ca cetățean al patriei noastre să nu relevi cu mindrie patriotică faptul că oriunde te-ai găsi, in cele mai îndepărtate țâri de pe glob, cind te prezinți auzi excla- mîndu-se spontan : Ceaușescu —România, Ceaușescu — Pace. Aceste noțiuni, care sint intr-o legătură indisolubilă. căpătind putere de simbol, sint purtate cu Înflăcărare in conștiința și inimile oamenilor muncii din

cu poporului popoarele lumii.nu remarcăm în fața al comuniștilor ■ că externă înțeleaptă și determinat creșterea a prestigiului Româ-

țara noastră și au o puternică rezonanță pe plan internațional.Uniunea Generală a Sindicatelor va acționa cu hotărire în toate împrejurările ca vibranta chemare a secretarului. general al partidului de la înalta tribună a forumului comuniștilor români la o nouă unitate, largă, profundă a oamenilor muncii, a forțelor progresiste. antiimp«|rialiste de pretutindeni, in lupta pentru libertate națională .și socială, pentru dezvoltarea liberă și independentă a tuturor popoarelor, chemare pătrunsă de Înaltă răspundere pentru destinele socialismului și păcii, să devină măreț ideal de acțiune: și luptă comună a organizațiilor sindicale de pe toate continentele, cu care avem in prezent sau cu cele ce vom dezvolta relații.în încheiere, vorbitorul a spus : Voind cu toată ființa ca drumul luminos pe care s-a înscris țara, viața poporului de la Congresul al IX-lea al partidului să continue neabătut, ne angajăm cu sentimentul înaltei răspunderi in fața Congresului, a dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. să milităm cu toată hotă- 1-irea. capacitatea și forțele de care dispunem pentru a da viață hotărîri- lor istorice pe care Ie va adopta Congresul, spre măreția, binele și fericirea națiunii, a tuturor celor ce muncesc și trăiesc în România socialistă. liberă, demnă, independentă și suverană, al cărei ctitor glorios este Partidul Comunist Român, luptătorul comunist, revoluționarul consecvent și incercațul nostru conducător, varășul Nicolae Ceaușescu.

tone came, peste 3 milioane hl lapte și altele.Aplicind cu consecvență prevederile hotăririi Comitetului Central din februarie a.c. cu privire la crearea și funcționarea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste — rod al gîndirii științifice, novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — Comitetul județean de partid Brăila s-a preocupat și a reușit ca aceste organisme nou create să-și îndeplinească corespunzător atribuțiile ce le revin pentru conducerea unitară a întregii activități din agricultură.Menționînd că în Consiliul unic agroindustrial Suțești s-a acordat o atenție deosebită îmbunătățirii muncii organelor și organizațiilor de partid la toate . nivelurile,, creșterii răspunderii lor in conducerea și organizarea activității din unitățile agricole, vorbitorul a arătat că in centrul preocupărilor s-au situat mai buna gospodărire și folosire a pămintului, a celorlalte mijloace de producție, a întregii avuții obștești, ■ întărirea disciplinei și ordinii in ve-

derea realizării producțiilor stabilite și creșterii eficienței economice. Ca urmare, in anul 1979 unitățile componente ale Consiliului unic agroindustrial Suțești au obținut mai mult față de anul trecut cu 2 000 tone de porumb-boabe, 500 tone de legume, iar producția medie de struguri, pe Întreaga suprafață cultivată cu viță de vie. a depășit 11 000 kg la hectar. Rezultate bune obținem și in zootehnie, sector din care livrăm la fondul de stat cu 2 000 hl lapte și peste 200 tone carne mult decît in anul 1978.Sintem conștienți că orlcît de nificative sint creșterile lam-am referit, ele nu pot compensa unele rămineri in urmă față de prevederile planurilor anuale. Analizind în spirit critic și autocritic activitatea noastră, considerăm că nu a fost pus in valoare material și uman nu am reușit să organizațiilor de .colective de conducere ale unităților un stil de muncă dinamic, operativ, o răspundere sporită față de sarcinile ce le revin. . '

maisem- care
întregul potențial de care dispunem, ' imprimăm tuturor partid, organelor

Am luat cunoștință cu satisfacție din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu că pentru perioada următorului cincinal s-au alocat fonduri suplimentare față de prevederile proiectului de Directive in vederea mecanizării depline a lucrărilor agricole. Această măsură ne obligă pe noi să acționăm cu fermitate pentru îmbunătățirea Întregii activități, pu- nind in centrul muncii de partid exploatarea intensivă a pămintului, îndeosebi a suprafețelor irigate, aplicarea științei agrozootehnice și reînnoirea permanentă a tehnologiilor, ridicarea nivelului de pregătire politică și profesională al tuturor lucrătorilor din unitățile agricole.Asigurăm Congresul, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu — a spus in încheiere vorbitorul — că vom îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea, conștienți fiind că prin aceasta ne aducem contribuția directă la înflorirea multilaterală a patriei noastre scumpe, socialistă.
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
DUMITRU RADU POPESCUto-

România

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI GERE
pe care ii la această adeziune și aprobare față de documentele supuse A.-ezbaterii Congresului, față de orientările și direcțiile de acțiune cuprinse în Raportul secretarului general al partidului, documente istorice in care oamenii muncii regăsesc propriile lor năzuințe de fericire și bunăstare, interesele lor vitale, bucuria și mîn- dria de a trăi și munci liberi și stăpîni în țara și pentru țara lor. pentru viitorul comunist al României. Aduc și exprim cu profundă emoție și mindrie in fața forumului suprem al comuniștilor gindurile de nețărmurită dragoste și recunoștință ale celor peste 7 milioane de membri ai sindicatelor, români, maghiari, germani și de alte naționalități, față de cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, cererea lor fierbinte și dorința lor Plenara U.G.S.R., Ceaușescu, piu de omenie comunistă, demnitate, de apărător al dreptății și echității sociale, de patriot înflăcărat și luptător; neobosit pentru cauza socialismului și păcii in lume, să fie reales în inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. .............După ce a evocat profundele schimbări pe care le-a determinat politica de industrializare in fizionomia întregii noastre societăți, vorbitorul a arătat că alături de creșterea numerică rapidă a clasei muncitoare in toate ramurile și toate județele țării — față de 1960, în 1978 numărul muncitorilor aproape s-a triplat — au avut loc importante mutații calitative pe profesii, specialități, in pregătirea, profesională, în lărgirea orizontului politic și cultural-știin- țific, conferind noi dimensiuni afirmării rolului și misiunii ei istorice de clasă conducătoare a societății, înaltul ei exemplu de dăruire, de -aspundere patriotică, de adevărat eroism este demonstrat de modul cum au acționat și acționează oamenii muncii, indiferent de naționalitate, pentru îndeplinirea și depășirea planurilor anuale, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă.Acționind neabătut pentru lărgirea și adincirea continuă a democrației socialiste, pentru afirmarea puternică a rolului conducător al clasei muncitoare în societatea noastră, conducerea partidului, la inițiativa și cu aportul decisiv al secretarului general, a creat și perfecționat continuu cadrul organizatoric menit să asigure participarea tot mai largă, directă, concretă a oamenilor muncii la conducerea întreprinderilor, a economiei naționale. în acești ani a avut loc și s-a instituționalizat Congresul consiliilor oamenilor muncii. s-a constituit Consiliul Național al Oamenilor Muncii, in fruntea căruia clasa muncitoare a ales cu entuziasm și mindrie pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. au fost • luate măsuri pentru creșterea numărului muncitorilor direct productivi in toate organele de conducere colectivă, sporirea rolului adunărilor generale ca foruri supreme ale conducerii muncitorești.Referindu-se la sarcinile ce sindicatelor în etapa actuală, bitorul a spus in continuare : suflețitorul indemn al secretarului general al partidului pentru ca deceniul următor să se afirme in țara noastră ca un adevărat deceniu al științei, tehriicii, calității și eficienței ne mobilizează și mai puternic pentru a ne aduce contribuția la ridicarea continuă a nivelului de calificare profesională și policalificarea, muncitorilor, ca un număr tot mai mare de muncitori, ingineri, tehni- , cieni să-și concretizeze gindirea, inteligența, creativitatea în invenții și inovații menite să imbogățească continuu progresul tehnico-științific românesc.Este de datoria noastră să facem să se înțeleagă bine de către fiecare om al muncii, membru al sindicatelor, faptul că numai pe baza dezvoltării producției materiale, a creșterii productivității, a rentabilității, a venitului național poate fi asigurată ridicarea continuă a nivelului i° trai. Programul-directivă elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, expresie elocventă a umanismului revoluționar, conține pre- impresionante vizînd creș- retribuției, a

unanimă, exprimate la Consiliului Central al ca tovarășul Nicolae înalt și pilduitor exem- cinste și

auto-revinvor-In-

vederi terea în continuare a alocațiilor de stat pentru copii, pensiilor. a construcției de locuințe, a cheltuielilor de la bugetul statului pentru ridicarea continuă a calității vieții oamenilor muncii.Relevind Îndatoririle sindicatelor in ce privește cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și dezvoltarea ' socialiste, vorbitorul a Avînd drept călăuzăstrălucit al secretarului partidului, care este pre-conștiinței subliniat : exemplul general al zent permanent in mijlocul oamenilor muncii, acolo unde se hotărăște soarta planurilor de producție, ne vom strădui să întronăm in munca organelor sindicale d<^ la nivelul întreprinderilor pînă la Consiliul Central un climat de înaltă responsabi-

delegat al organizației județene deCongresul nostru are misiunea istorică de a dezbate și aproba planurile de viitor ale partidului, ale țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este numit adesea, pe bună dreptate, primul arhitect an țării de azi și de miine — a spus structorii, de cind e lumea, obicei. Cind li se dă planul casei ce trebuie construită, il judecă și răs- judecă, măsoară și regindesc liniile, toate unghiurile. Și apoi iși imaginează casa in întregimea ei. Zidarii care nu-și pot contura in gind.noua. casă, nu pot nici s-o construiască." Numai după ce o văd cu ochii minții, abia atunci zic : „E bine, să ne apucăm s-o construim".Zidim impreună, ghiari, germani, ționalități, edificiu al iectele de decate și popor, de toare a constructorilor de pe imensul șantier care se numește România socialistă. Revoluționarii, comuniștii se disting prin faptul că sint din fire vizionari, că au puterea să transforme visul in realitate. - Constructorii socialismului văd cu .ochii minții țara, de miine, ai,cărei ziditori și locuitori sint și vor fi — fiind conștienți de faptul Că mi e ușor s-o construiască, dar știind că se vor simți bine în ea. Și zic : „E bine" — „Joi van" — „Es ist gut" — „Să construim mai departe".In continuare, vorbitorul a arătat că edificiul socialist îl construim pe o veche vatră, udată cu lacrimi amare, udată cu sudorile și singele înrobiților, răzvrătiților, fie că se numeau Budai Nagy Antali Doja sau Horea și Cloșca. Tudor, fie că au rămas anonimii istoriei noastre fră- mintate de furtunile luptei i libertate națională și socială, noastră se înalță pe o vatră nată de memoria martirilor revoluționari, comuniști, care dat viața pentru idealurile pe astăzi le realizăm. Iată de ce la această casă, la această care este a noastră, a tuturor : lor care am visat-o, am și o locuim și o vom locui. Forța societății noastre constă in democratismul său socialist, in înțelepciunea acelei „mari adunări naționale" a celor aproape 23 de milioane, in unitatea frățească a oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, care susțin documentele istorice ale Congresului nostru, proiectele de viitor ale partidului, prin angajamentul sobru și cinstit al unei munci de calitate nouă.Subliniind că in cultivarea și dicarea pe o treaptă mai înaltă, cialistă. a valorilor revoluționare trecutului. în păstrarea

vorbitorul. Con- au un

români și mae ____ 1, sîrbi și alte na- toți fiii țării, mărețul orinduirii socialiste. Pro- azi și de miine sint ju- răsjudecate de întregul gindirea critică și crea-

dulul în rezolvarea problemei naționale din țara noastră izvorăsc din tradițiile mișcării noastre muncitorești, ale frăției revoluționare, din însăși eserița ideologiei dului nostru comunist.Vorbitorul a accentuat apoi egalitatea deplină in drepturi este o noțiune concretă. Ea este legată in primul rind de posibilitățile și condițiile de muncă, de viață, de cultură.Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea in Raportul prezentat Congresului : „Una din marile cuceriri ale construcției socialiste din patria noastră, ale politicii partidului nostru este rezolvarea justă, în spiritul concepției revoluționare, mărxist-leriiniste, a problemei naționale, unor condiții egale de muncă viață pentru toți fără deosebire de tr-adevăr. politica națională a partidului își găsește expresia, în primul rind. in ritmul înalt de dezvoltare economico-soclală a județelor in trăiesc

parti-câ

asigurarea Și cetățenii patriei, naționalitate", In-

partid Mureș

pentru Casa lumi- noștri ■ și-au care ținem vatră, ; a ce- proiectat-o,

ri- so- ale   . . .. vie in conștiința noastră a tradițiilor de unitate și frăție, in elaborarea și înfăptuirea Programului partidului, a politicii" sale naționale, in afirmarea principiilor de egalitate și colaborare intre popoarele lumii, un rol determinant a avut și are secretarul general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, vorbitorul amenționat că din această apreciere — pe care o pronunțăm sincer, profundă satisfacție și bucurie emană argumentele raționale afective in temeiul cărora Consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară, toți oamenii muncii maghiari din România, împreună cu întregul popor, exprimă voința lor unanimă de a fi reales în inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, cel care este conștiința și călăuza, demnitatea și min- dria partidului și patriei, tovarășu’ Nicolae Ceaușescu. Oamenii muncii de naționalitate maghiară din România au deci in sprijinul acestei opțiuni exact aceleași argumente ca și frații lor români, inclusiv înțelegerea pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a dovedit-o întotdeauna față de problemele complexe și specifice ale naționalităților, principialitatea, consecvența și fermitatea cu care i ‘ ‘varea. litâtea

cuȘi

a abordat și a urmărit rezol- lor. Consecvența și principia- i secretarului general al parti-
CUVÎNTAREA

care, alături de români, și oameni ai muncii aparți- nind altor naționalități. La noi, ideea egalității se făurește pe platformele indhstriale, pe platformele întinse ale, unei agriculturi noi, industria; .lizate. in centrele urbane tot -mai ■moderne. Prevederile documentelor Congresului nostru vin să întărească și să lărgească fundamentul economic și social al egalității.Geografia economică a țării este atit de dinamică, incit manualele școlare ar trebui transcrise an de an. Dar în succesiunea rapidă a realizărilor este bine să evocăm și trecutul. Cel îndepărtat sau mai puțin • îndepărtat, cind persistau, ca o tradiție tragică, foametea, deznădejdea, pribegia. în confruntare cu acest trecut, realizările, socialismului sint de-a dreptul impresionante. Am putea vorbi aici de multe județe, odinioară sărace — căci județe sărace a avut România destule, precum ea înflorește astăzi in toate ținuturile ei. Am putea cita date și comparații din Vaslui sau Gorj, din Botoșani sau Bistrița-Năsăud... Ascensiunea este evidentă peste tot, inclusiv in zonele locuite și de naționalități. în anii construcției socialiste și mai ales în ultimii 10—15 ani, numărul locurilor de muncă, într-o serie de județe odinioară foarte sărace, a crescut intr-un ritm vertiginos. în perioada 1965—1979, efectivul personalului muncitor a crescut în județul Sălaj de la 26 mii la 55 mii, în. Covasna de la 33 mii la 63 mii. iar in Harghita de la 60 mii la 108 mii. Iată felul in care rezolvarea problemei naționale constituie o parte organică, inseparabilă a construcției socialiste.Dezvoltarea economică armonioasă a țării aduce după sine profunde mutații in toate zonele ei. Industrializarea rapidă și modernă înseamnă noi locuri de muncă, noi ramuri de producție și meserii, școli noi, dezvoltarea clasei muncitoare, o nouă formă de viață și de muncă, o mai mare sete de cultură, modificarea relațiilor interumane, o nouă etică, posibilități nelimitate de afirmare a personalității, a națiunii, a naționa- . iităților.- Acestea sint realitățile care caracterizează noua stare materială și spirituală a întregului popor, posibilitățile largi și egale de afirmare — limitate doar de capacitatea și de sirguința fiecăruia. Căci aceasta este măsura reală a egalității în societatea noastră.Trăsăturile noului nu se conturează de la sine. Ele cer muncă și abnegație. spirit revoluționar, curaj in gin- dire și acțiune, grijă fată de om. devotament față de popor și patrie, față de cauza partidului, cer munca avintată a tuturor fiilor țării. Egalitatea și unitatea se întruchipează in acest efort comun, din care izvorăște și fericirea tuturor. Aceasta este o unitate activă, patriotică, socialistă.Rezolvarea problemei naționale se materializează in toate domeniile, inclusiv în domeniul învățămintului. al culturii, precum și in munca consiliilor populare, a tuturor forurilor de stat. Toate aceste activități cer multă pricepere, receptivitate, înaltă

principialitate și responsabilitate, cunoașterea profundă și justă a politicii partidului, a realității, atit in aspectele sale generale, cit și in cele particulare.Să nu uităm că In fiecare situație nouă avem sarcini noi de rezolvat Aceasta cere o profundă pătrundere. si înțelegere revoluționară a esenței fenomenelor, intensificarea muncii ideologice, educative, culti-, varea sentimentului patriotic și al frăției la toți oamenii muncii.Ar trebui și am putea vorbi larg despre invățămint. despre prețuirea de care se bucură in România savanții și scriitorii, pictorii și sculptorii, muzicienii și actorii, maghiari sau de alte naționalități, dar eu mă voi referi numai la cîteva aspecte. Anual apar la editurile noastre aproape 600 de titluri in limbile naționalităților. Și multe din ele la o editură unică prin profilul ei. consacrat producției spirituale a naționalităților, cunoașterii reciproce, idealului frăției : editura „Krî- terion". care implinește 10 ani de existență. Radioul difuzează zilnic 10 ore program in limbile naționalităților — mult mai mult ca acum un deceniu. Și chiar în aceste zile se împlinesc 10 ani de cind, din inițiativa secretarului general al partidului nostru, ău fost " înființate emisiunile în limbile maghiară și germană ale televiziunii.în timp ce noi sintem preocupați de perfecționarea societății noastre, de ridicarea bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor — oricare ar fi limba lor maternă — există voci agresive, rău-voitoare. care fac uz de născociri pentru a defăima realitățile noastre. încearcă să semene vrajbă Intre oamenii muncii români, maghiari. germani și de alte naționalități. E greu să ponegrești o realitate exact în ochii celor care o cunosc cel mai bine, cei care sint făuritorii acestor realități. Să fim întrebați noi. maghiarii din România, care este ‘ realitatea. Uneltiri. încercări de a semăna vrajbă intre popoare, ca și între naționalități, s-au mai văzut in cursul istoriei. Dar unitatea noastră, a naționalităților, cu poporul român, a rămas iuiclintită.Respingem cu indignare uneltirile propagandei naționalist-șovine a cercurilor reacționare de afară, care atentează la unitatea noastră. Nimeni, nici un om de bună credință, lucid • și informat, nu poate da nici o clipă crezare acestor falsuri. Nimeni, in afară de noi, cei ce trăim și muncim aici, nu are dreptul să vorbească in numele nostru. E viața noastră, problemele sint ale noastre și le rezolvăm noi. cum rezolvăm in mod suveran și independent toate treburile noastre. Oamenii muncii de naționalitate maghiară din România, alături de întregul popor — a arătat apoi vorbitorul — își manifestă cu toată vigoarea acordul lor unanim cu politica internă și externă a partidului și statului nostru. Sintem mindri de prestigiul internațional al României, rod al principiilor și acțiunilor sale pașnice, constructive și consecvente, unanim recunoscute. Sintem mindri de România noastră, care reprezintă astăzi un factor pozitiv de mare forță politică și morală, catalizator al eforturilor lucide, pozitive, realiste pe plan mondial. Noi sintem convinși că fermitatea, principialitatea, consecvența cu care partidul și statul nostru servesc, in spiritul independenței. al suveranității. al neamestecului in treburile interne, al interesului reciproc, cauza apropierii între țări și popoare — cauza apărării păcii — este singurul drum care poate fi urmat, în interesul nobilelor idealuri ale popoarelor.Oamenii muncii maghiari România își exprimă întreaga lor adeziune față de principiile și orientările cuprinse în documentele istorice ale Congresului al XII-lea și asigură partidul că vor contribui cu Întregul lor efort, cu toată sirguința, eu entuziasmul și priceperea lor la înălțarea patriei noastre comune, România socialistă.
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TOVARĂȘULUI VASILE STOICA
delegat al organizației județenerevine marea cinste de a în-îmi deplini mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Brăila, ca in numele celor care m-au delegat la Congres să exprim deplinul acord față de conținutul Raportului și al celorlalte documente pe Care Congresul le examinează și le va aproba.Marile succese obținute de oamenii muncii in actualpl cincin’al. obiectivele privind dezvoltarea economico- socială a țării in perioada 1981—1985 și orientările de perspectivă pînă in 1990, asupra cărora sintem chemați să ne spunem cuvintul, ilustrează convingător că, pe măsura dezvoltării forțelor de producție, a înfloririi economiei naționale, se înfăptuiește neabătut programul de ridi-

despiri- țelulcare a bunăstării materiale și tuale a întregului popor — suprem al politicii partidului nostru, .esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm.în continuare, vorbitorul a spus : Organizația județeană de partid Brăila și-a sporit și îmbunătățit capacitatea de organizare și mobilizare a forțelor materiale și umane in îndeplinirea sarcinilor economico-so- ciale din planul in profil teritorial, în înfăptuirea neabătută a hotâririlor de partid și a legilor țării. Ca urmare, in perioada parcursă din acest cinci- .nal s-a realizat o producție industrială de aproape 54 miliarde lei. cu o depășire de 1,2 miliarde lei față de prevederile planului.în acest context — a subliniat vor-

bitorul — lucrătorii din agricultura județului nostru, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au acționat și acționează cu responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite Congresul al ’ XI-lea al partidului în direcția sporirii producției . vegetale și animale, creșterii eficienței și consolidării econornico- organizatorice a tuturor unităților agricole. Pe întreaga perioadă 1976—1979, în județul Brăila s-a obținut o cantitate de 3,8 milioane tone cereale, tot atit cit s-a realizat pe întregul cincinal anterior. Toate acestea ne-au permis să livrăm la fondul central 2.3 milioane tone porumb și griu, 830 000 tone sfeclă de zahăr, 363 000 tone legume, 263 000

de

delegat alLumea imaginilor cuprinsă In cuvinte și in spațiul dintre cuvintele tipărite, lumea aceasta care face in inima. și rațiunea cititorilor să dispară granițele dintre a fi și a părea, dihtre prezent și trecut, lumea a- ceasta in care sintem puși să vibrăm la marile probleme ale omenirii și la măruntele și fundamentalele probleme ale anonimilor, lumea aceasta in care un popor iși întilnește trecutul său și iși vede prezentul și își întrezărește luminile zilei de miine, lumea aceasta denumită artă a cuvintului, a Impus oamenilor noi dimensiuni ale existenței; afirmind omul, destinul și istoria sa, treptele devenirii lui superioare. Să vorbești despre faptele oamenilor, despre faptele de conștiință ale oamenilor, să pledezi pentru progresul istoriei, pentru necesitatea bucuriei de a trăi — iată citeVa obiective de ieri și de azi ale condeierilor noștri implicați în destinul României socialiste. Poate mai mult ca oricind, în acest an, al 35-leâ. de la Eliberare, și în această toamnă fierbinte, scriitorii au meditat mai profund asupra realităților din țara noastră, au depus mărturia despre succesele înregistrate de Partidul Comunist Român în opera sa de edificare a socialismului in România. Contactul nemijlocit cu oamenii muncii din industrie și de la sate, zecile de șezători literare, patronarea unor cenacluri au devenit fapte curente ale membrilor Asociației scriitorilor clujeni, români și maghiari. Fiindcă, împreună, acum și aici, scriitorii redescoperă in cuvintul evocator al Raportului tovarășului Nicolae Ceaușescu, ritmurile creației, proiecția superioară a viitorului priviți- cu ochii omului politic și de știință, ai temerarului conducător de țară, dar și ai iubitorului de frumos.Dezbaterea de către scriitori a documentelor Congresului al XTI-lea — a arătat vorbitorul — a evidențiat deplina lor adeziune la această sinteză programatică a direcțiilor de propășire ale României în In afirmarea strălucitelor materiale și umane ale noastre, in fundamentarea
viitor. potențe națiunii politicii

organizației județene deinterne și externe a partidului și statului. secretarul general al partidului nost ru are o contribuție hotărî - toare. Slujitorii culturii — față de care tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a arătat mereu grija și prețuirea — sprijină, odată cu întregul popor, realegerea sa in funcția de secretar general al partidului, convinși fiind că și pe viitor interesele vitale ale poporului român, cauza socialismului și a păcii vor găsi în domnia sa un apărător neobosit, dinamic.De nenumărate ori secretarul general al partidului a subliniat rolul important al literaturii și artei în a- firmarea valorilor și idealurilor de viață revoluționară. „Desigur — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — eroul muncii socialiste nu este un supraom: el are și calități și defecte, trăiește și bucurii și amărăciuni și izbinzi și infringer!', iubește, visează, se zbuciumă ca, orice ființă omenească". „Arta scrisului poate fi un sprijin eficace in lupta societății noastre impotriva celor ce se sustrag de la obligațiile sociale, a arivismului, a manifestărilor de parazitism, a spiritului de căpătuială, a abuzurilor, pentru afirmarea principiilor echității socialiste in patria noastră".Adevăratele succese beletristice, a subliniat în continuare vorbitorul, au confirmat și confirmă sarcinile care cer literaturii noastre opere în care prezentarea vieții să nu fie tăcută „in culori trandafirii", dar nici in tablouri denigratoare. Avem astăzi numeroase volume de versuri cu o puternică rezonanță afectivă și jnte- jecțuală, după cum există numeroase. romane și piese de teatru de mare succes. Toate acestea demonstrează că s-a statornicit la noi o puternică unitate intre îndrumarea de partid și aspirațiile creatorilor din toate domeniile artei scrisului. Am mai putea vorbi de un fapt senzațional petrecut în cultura noastră: abolirea cenzurii, fapt fără precedent, ce e- vidențiază puternica incredere acordată oamenilor de litere de către partid, de secretarul general al partidului.Și e bine că este așa. în pulsul at.itor condeie valoroase vom intilni mai viu pulsul zilei de azi. prețuirea

partid Clujcuvîntulul, răspunderea cuvint. de cuvintul care exprimă a-, devărul, vreau .să spun, fiindcă nu există cărți mari cu adevăruri mincinoase, cu false cuvinte.Făcindu-se ecoul misiunii nobile a creatorilor, a spus vorbitorul, scriitorii de azi dirt România sint implicați in trebuhpe publice și militează pentru ele. Scriitorul este un om public și in aefeșt secol, și nu numai în acest secol,. avem strălucite exemple de coi’deieri forjați, ca să zic așa, in virtejul vieții publice, deveniți făuritori <ie limbă națională ori de conștiință națională. Căci istoria unui popof este legată de poezia și cultura acelui popor. Noi pledăm în acest noiembrie. mai mult ca oricind, pentru C conștiință vie. pentru formarea unei conștiințe in care libertatea, democrația. adevărul să lumineze viața vie a timpului nostru, viața vie și eforturile pline de succese ale oamenilor murtcii care clădesc o lume nouă ps străvechiul pămînt al României.Cine iubește cuvintul, versul, versurile poeților neamului său, cine iubește geniul cuvintului poporului său — a subliniat vorbitorul — iși iubește poporul său, țara sa. Tovarășul Ceaușescu, tinăr. recita la serbările muncitorilor versurile poeților patriei sale. Și dragostei sale față de poezie și luptei sale pentru dreptate și libertate i s-a răspuns cu închisorile de la Brașov, Caransebeș, Dof- tana, Tg. Jiu. Ascultindu-1 pe secretarul general al partidului mi-am amintit că acum cițiva ani tovarășul Ceaușescu a desființat închisori — în. clădirile cărora intilnim azi cantine pentru muncitori, cooperative meșteșugărești, școli, cărți, flori. Pe harta țării, Caransebeșul este azi un oraș cu o industrie înfloritoare, ca și Tg. Jiu. Așadar, cine iubește cuvintul, adevărul, dreptatea, poezia stă în inima noastră a condeierilor, în inima oamenilor- muncii, în inima , țării sale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubind cuvintele poporului de cuvinte care este România, iubește și apără temelia și cerul României. iubește și apără independența și suveranitatea României eterne.

faț-ă d«

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI ION COMAN
alcu în- poartă române*iși fac o da- din a transmite sa-și o simțire toți cei ceîntr-un cuget treaga națiune, uniforma oștirii torie de onoare lutul lor cel mai fierbinte Congresului al XII-lea al Partidului. Comunist Român, in care văd un eveniment politic de majoră importanță, care deschide noi perspective de progres străvechii și mereu tinerei Românii.Ostașii armatei noastre revoluționare, de la soldat la general, la unison cu țara, exprimă cu deosebită •însuflețite voința lor unanimă ca forumul suprem al comuniștilor români să realeagă in inalta luncție de secretar general al partidului pe comunistul de omenie al cărui nume definește perioada cea mai fertilă din istoria națională, inaugurată de Congresul al IX-lea, strălucit exponent al idealurilor de progres, libertate, independență și pace ale po- ' porului nostru, militant de rezonanță internațională pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este convingerea generală că această reinvestitură constituie chezășia sigură a realizării mărețelor obiective ale viitorului României prefigurat in amplul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in celelalte docu- mente-directivă supuse dezbaterii Congresului, față de care îmi exprim totala adeziune.Aprecierile din Raportul tovarășului secretar, general privitoare la cotele ascensiunii Republicii Socialiste România în anii care au trecut de la congresul precedent, a spus in continuare vorbitorul, se răsfrîng și asupra domeniului apărării naționale. Puternica dezvoltare a potențialului economic și tehnico-științific al țării, perfecționarea relațiilor de producție și sociale, a conducerii societății, adincirea democrației socialiste, întărirea unității poporului in jurul partidului și-au pus pecetea asupra puterii armate a României, care a cunoscut ■ plusuri calitative sub aspect material, spiritual și moral, îndeosebi ca urmare a aplicării doctrinei militare elaborate de comandantul nostru suprem, a consolidării sistemului național de apărare.în continuare, vorbitorul a spus : Raportez Congresului că, datorită grijii permanente a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, armata dispune de o înzestrare rațib- nală cu mijloace de luptă, de o modernă bază tehnico-materială' a procesului instructiv-educativ, de condiții de viață și de muncă pentru militari mereu Îmbunătățite : întregul personal militar a depus eforturi susținute pentru realizarea misiunii de bază — pregătirea de luptă și politică — ceea ce a avut drept consecință instruirea corespunzătoare a contingentelor chemate succesiv sub drapel, perfecționarea calificării tactice și strategice a cadrelor, sporirea competenței organizatorice și decizionale a comandamentelor, totul convergind spre asigurarea permanentei disponibilități operaționale a unităților șl marilor unități. Efortu-

organizației județene de rile menționate cuprind și rezolvarea atribuțiilor ce ne-au revenit dotarea și pregătirea gărzilor tice și celorlalte formațiuni tante de masă. De asemenea, îndeplinite și, nu in puține depășite sarcinile încredințate armatei in economie, pe șantiere industriale. de construcții, la Canalul Dunăre — Marea Neagră, in sistemul de hidroameliorații, în campaniile agricole, militarii demonstrind că sint demni apărători și harnici constructori ai edificiului socialist pe plaiurile străbune, așa cum ne-a cerut-o comandantul nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Toate acestea s-au întrepătruns organic cu satisfacerea îndatoririi fixate oștirii de a fi o școală de educație politică, patriotică, revoluționară și civică a tinerelor generații, de a da noi dimensiuni integrării sale sociale, omului nou, model partidului șiPfezenți in activitatea organelor puterii de stat, a diferitelor organizații obștești, in efervescența politico- ideologică, științifică și societății, militarii se participanți responsabili tregii societăți.Mindri de tot ceea ce

privind patrio- comba- au fost cazuri,

contribuind la dăltuirea , al cărui impresionant este zugrăvit de Programul Codul eticii comuniste.
culturală a afirmă ca la viața în-Mindri de tot ceea ce s-a realizat și se va realiza pentru ziua bună de azi și de miine a patriei, pentru apărarea ei, militarii de toate gradele mi-au conferit mandatul de a reafirma in forumul suprem al partidului devotamentul lor. nețărmurit, sentimentele lor profunde de dragoste și gratitudine pe care le poartă națiunii și nucleului său vital — Partidul Comunist Român — conducătorului destinelor României, comandantului suprem al forțelor armate. tovarășul Nicolae Ceaușescu.diversitatea și profunzimea implicațiilor asupra luptei . noastre . Intr-Uri superioritatea rului i prin factori de ordin calitativ ca imperativul care domină lucrări- ' le Congresului noștru, anume trecerea de la acumulări cantitative la o nouă calitate, superioară, să prezinte și pentru armată o deosebită.Pornind de la sarcinile Congres, de la evaluarea laturilor pozitive, cit și a neajunsurilor din activitatea noastră de pină ' acum, a subliniat în continuare vorbitorul, vom continua să optimizăm procesul de instruire și educare a trupelor, de pregătire și perfecționare a. cadrelor, vom urmări pe . mai departe primenirea stilului și metodelor de muncă, întărirea ordinii și disciplinei militare. Dezvoltind cooperarea cu cadre de pe tărimul științific și tehnic din afara armatei, cooperare pentru a cărei rodnicie avem numai cuvinte de mulțumire,

revoluției științifico-tehnice mijloacelor și procedeelor armate, cerințele doctrinei militare — potrivit căreia, eventual război de apărare, cantitativă a agreso- poate fi contracarată .numai ' ■ ’ " "" — fac
importanțăstabilite de exigentă a

partid Timișvom intensifica cercetarea în domeniul tehnic, strategic și tactic, in cel al științelor sociale, vom acorda o atenție sporită aplicării principiilor științei conducerii în toate compartimentele organismului militar. Armata își va onora și în viitorul cincinal sarcinile ce-1 vor reveni în economie, estimind, pe baza unei mai bune organizări și creșterii productivității muncii, o contribuție mai mare față de cincinalul în curs.Lupta pentru o calitate nouă se va desfășura pe fondul cultivării unui spirit partinic profund, in climatul stimulării criticii și autocriticii, al atitudinii combative față de orice lipsuri și deficiențe, al fermi- • tății în îndeplinirea sarcinilor, a ordinelor primite. Garanția succesului in bătălia calității stă, înainte de toate, in capacitatea de mobilizare și înriurire a organizațiilor de partid, în creșterea rolului lor de conducător politic în viața unităților și comandamentelor. in înfăptuirea neabătută de către toți militarii a liniei politice a Partidului Comunist Român.în continuare, vorbitorul s-a referit la aspectele esențiale ale politicii externe a Republicii Socialiste România, al cărei arhitect este tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind: Această politică este consacrată în întregime păcii, înțelegerii și cooperării între națiuni, înlăturării forței și amenințării de a o folosi în relațiile interstatale, desființării blocurilor militare, dezarmării generale, _în primul rind a celei nucleare, respectării egalității, independenței și suveranității tuturor statelor, instaurării unei noi ordini economice în lume, a unor noi raporturi pe arena internațională. Sub efigia acestei politici înțelegem și obligațiile militare asumate prin tratate internaționale bi sau multilaterale, cum e și Tratatul de la Varșovia, in acest spirit armata dezvoltă prietenia cu armatele tuturor țărilor socialiste, întreține relații eu armate ale altor state prietene, in interesul cunoașterii reciproce, al destinderii și păcii. Aceasta constituie încă o ilustrare a faptului ca țelul politicii militare românești este prin excelență pașnic, de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, a independenței și suveranității patriei, principii care reprezintă cheia de boltă a Vieții naționale și internaționale.Vă rog să-mi permiteți, in încheiere, să vă incredințez că armata, care își are izvorul tăriei in conducerea de către Partidul Comunist Român, in legătura indestructibilă cu poporul și iși forjează virtuțile la flacăra glorioaselor tradiții ale bimilenarei noastre istorii, va face totul pentru a înfăptui hotăririle Congresului al XII-lea. fiind gata in orice moment să răspundă cu dăruire, demnitate și fermitate revoluționară ordinelor patriei, ale comandantului nostru suprem, sub sacra deviză care împurpurează drapelele sale de luptă : „Pentru patria noastră, Republica Socialistă România !“.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI fii XII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST RUMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VIRGILIU STERE 

delegat ai organizației municipale de partid BucureștiPermiteți-mi ca, în consens cu ceilalți vorbitori, să-mi exprim, încă de la început, totala aprobare față de conținutul magistralului Raport prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, fața de celelalte documente programatice supuse dezbaterii și aprobării Înaltului forum al comuniștilor.Colectivul Întreprinderii de mașini- unelte și agregate București — a spus in continuare vorbitorul — puternic mobilizat de organizația de partid, a - acționat cu consecvență și fermitate pentru înfăptuirea sarcinilor ce i-ai» revenit din Directivele Congresului al XI-lea și hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru în întreprinderea noastră, punind pe primul plan promovarea noului, aplicarea cu consecvență a mecanismului .economico-financiar, creșterea eficienței întregii noastre activități. In primii 4 ani ai actualului cincinal am reușit să realizăm un ritm mediu anual de creștere a producției de 20.2 la sută, față de 14 la sută planificat, obținind o producție suplimentară de peste 1 miliard lei Preocupați permanent de înnoirea producției, am realizat și introdus in fabricația de serie strungurile carusel de 8,5 și 16 m, mașinile de alezat și frezat de 150, 180 și 200 mm diametrul broșei și altele, reușind, astfel, ca produsele, noi și modernizate să reprezinte 62 la sută din volumui total al producției. Pe primele 10 luni ale acestui an am depășit cu 26 milioane lei sarcinile de plan Ia producția netă și am înregistrat o creștere suplimentară a productivității muncii de 5 la sută. Dacă la începutul cincinalului realizam un milion
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI SZASZ IOSIF 

delegat al organizației județene de partid HarghitaDoresc să încep prin a- exprima acordul total al organizației de partid a județului Harghita, al tuturor oamenilor muncii — români și maghiari — care trăiesc și'muncesc pe aceste meleaguri, cu conținutul de idei al documentelor programatice ale Congresului al XII-lea, înalta apreciere și recunoștința pentru aportul definitoriu al tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea acestora pe baze științifice, ca dealtfel a întregii politici interne și externe, și care și-a găsit o strălucită expresie în amplul Raport prezentat de secretarul nostru general in fata forumului național al partidului — a arătat vorbitorul. Dînd expresie înaltei stime și prețuiri de care se bucură iubitul nostru conducător in rindul oamenilor muncii pentru excepționalei» sale calități diffonducător comunist și eminent oui de stat. pentru neobosita activitățe p< care o.desm- șoarâ. în fruntea partidului și staiu- 'lui. pentru modul în care și-a consacrat întreaga capacitate creatoare cauzei socialismului și comunismului, am mandatul conferinței organizației județene de partid ca. in nume- .le comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru să susțin cu Îndreptățită mîndrie patriotică si deplină satisfacție propunerea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului.Comitetul județean de partid, a spus vorbitorul, s-a preocupat statornic de a perfecționa stilul și metodele de muncă care să răspundă tot m.ai bine cerințelor mari care se pun astăzi în fața organizațiilor de partid pentru a concentra eforturile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii intr-un singur șuvoi care să asigure înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Toți locuitorii din județul Harghita își manifestă in mod activ recunoștința fierbinte pentru atenția și grija sporită pe care o poartă conducerea partidului și statului, personal mult stimatul tovarăș Nicolae- Ceaușescu pentru dezvoltarea econo- mico-socială a județului. Răspunsul oamenilor muncii față de condițiile minunate de care ne bucurăm s-a materializat in obținerea de produse tot mai îmbelșugate, in toate domeniile de activitate și îndeplinirea cu hotărîre a prevederilor Congresului al. XI-lea al partidului, pentru a transforma județpl Harghita di’.tr-o zonă rămasă in urmă intr-un județ înfloritor.Raportăm Congresului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DUMITRU POPESCU 

delegat al organizației județene de partid lașiPentru a defini esența bilanțului cu care Partidul Comunist Român se prezintă la acest Congres — după 35 de ani de guvernare — ar fi. cred, suficient de edificator să spunem că el a făcut din România una din cele mai dinamice societăți contemporane și, in același timp, o țară total liberă și suverană. Mi se pare de prisos a demonstra ce înseamnă aceasta pentru o națiune care a cunoscut secole de înapoiere și care a trebuit să ducă pe umeri, vreme îndelungată, cite un dureros și umilitor jug străin.Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu și pachetul celorlalte documente ale Congresului al XII-lea constituie o reală dezvoltare creatoare a Programului partidului adoptat de Congresul al XI-lea. Este prima oară cind partidul nostru dispune de o asemenea laborioasă programare a soluțiilor pentru cea mai stringenta problematică previzibilă a deceniului viitor, in condițiile cind modernizarea socialistă a României va trebui să înfrunte influențele proceselor contradictorii periculoase, adesea chiar dramatice, ale economiei și politicii mondiale. în aceasta se întruchipează un înalt spirit de răspundere național, o concepție realistă, cutezătoare, revoluționară, într-un cuvint,, însuși socialismul științific, promovat cu seriozitate și competență de partidul nostru. Iată o lucrare socială, cu adevărat monumentală prin complexitatea și vizionarismul ei lucid, matematic dar și romantic, în care putem desluși liniile de forță ale gin- dirii inițiatorului și principalului ei autor — tovarășul Nicolae Ceaușescu, ce trăiește destinul acestui neam nu' numai la cea mai înaltă tensiune comunistă patriotică, pasională, aș spune, dar și în epicentrul marilor seisme ale lumii, in care se află mergu, prin cunoscuta-i vocație politică planetară.

lei producție cu 20 MWh energie electrică, astăzi consumăm pentru același volum de producție 12 MWh. Prin înlocuirea unor elemente pe care nu le mai cumpărăm din import, preliminăm realizarea unor economii de 35 milioane lei valută.Referindu-se la mutațiile calitative pe care le va cunoaște in etapa următoare întreaga noastră economie, vorbitorul a subliniât că un roi deosebit de important revine industriei constructoare de mașini-unelte. Pe baza experienței de pină acum, putem afirma cu certitudine că a- vem asigurate condiții optime pentru realizarea întregului program de mașini-unelte necesare economiei naționale. Vom acționa cu mai multă fermitate pentru asimilarea mai rapidă în producție a unor țnașirii- unelte perfecționate, cu un înalt grad de automatizare, folosind pe scară largă elementele tipizate. în acest sens, acordăm o maximă importanță integrării totale a cercetării și proiectării cu producția, urmărind permanent scurtarea ciclurilor de fabricație, modernizarea tehnologiilor și produselor, pe baza creșterii gradului de specializare in domeniile acționărilor electrice și hidraulice, al modernizării procesului de realizare a pieselor turnate și sudate. Este pentru noi o înaltă mîndrie *și ne angajăm să ne aducem o contribuție sporită la realizarea echipamentelor pentru centrale nucleare.Avînd în față asemenea minunate perspective de afirmare a potențialului de creație de care dispunem, sîntem conștlenți că in viitor este necesar să acordăm un loc prioritar calității produselor, iar calitatea produselor, știm bine, depinde de calitatea oamenilor. Avem oameni minunați, cu care, așa cum ne-a spus

Nicolae Ceaușescu, că, in cinstea celui de-al XII-lea Congres al partidului, în ziua de 16 noiembrie, industria județului nostru a realizat planul producției globale pe patru ani din actualul cincinal, iar planul de export pe această perioadă a fost îndeplinit la începutul lunii octombrie. Această devansare a realizării cincinalului face posibil ca la finele acestui an să ne apropiem de o producție industrială de 11 miliarde lei, îndeplinind cu un an mai devreme prevederile Congresului al XI-lea al partidului.Referindu-se în continuare la agricultură, la faptul că s-a. acordat o atenție deosebită dezvoltării zootehniei. care la sfințitul actualului cincinal va reprezenta 54 la sută din producția agricolă, precum și realizării unor producții mari la cartofi ?— cultură de bază a județului Vorbitorul a raportat Congresului că, in acest an, ș-a obținut la cartofi; pe cele peste 17 000 hectare, o producția medie de aproape 21 000 kg la hectar, cea mai mare producție realizată în istoria județului ; în zootehnie, la sfirșitul acestui an, in cooperativele agricole de producție se vor realiza la lapte o producție medie de 2100 litri lapte pe vacă furajată, iar din gospodăriile populației se vor livra la 'fondul de stat peste 900 litri de la fiecare vaca.Vorbitorul a abordat apoi problema investițiilor, domeniu în care, de asemenea, au fost obținute unele rezultate. Numai la construcțiile de locuințe, în acest an vor fi date în folosință aproape 4 000 de apartamente, de trei ori mai mult decît in anul 1978.Referindu-se la perspectivele dezvoltării județului, vorbitorul a subliniat : Dispunem de condiții corespunzătoare ca in cincinalul viitor să înfăptuim sarcina încredințată județului prin Directivele celui de-al XHrtea Congres de a realiza o pro- ducți? totală,pe locuitor de peste 72 090 lei, din care aproape 52 000 lei in industrie, peste 10 000 lei in agricultură și aproape 11 000 lei in transporturi, construcții, servicii și alte ramuri. Sintem hotăriți să desfășurăm in continuare • largi acțiuni economice, organizatorice si politice, care să cuprindă întregul personal muncitor, pentru modernizarea tehnologiilor, reducerea consumurilor energetice, organizarea temeinică a producției și a muncii, pentru extinderea polideservirii mașinilor și ridicarea performanțelor calitative ale produselor, in vederea integrării cu succes in cerințele im

în toate acestea nu poți să nu remarci, totodată, ca un numitor comun, forța și amploarea gmdirii și muncii poporului român. Nu doar un sentiment firesc, ci autoritatea imparțială a faptelor și datelor, judecate la rece, mă îndreptățesc să afirm că, trăind într-o țară mică, sîntem fiii unui popor mare.Poporul român, conștient de comandamentul istoric al epocii, s-a angajat, fără emfază, dar decis și tenace, să iasă o dată pentru totdeauna la lumină, să intre în rîndul națiunilor prospere ale lumii. Este o inaltă onoare să aparținem acestui popor matur, luminat și curajos — și nu există sacrificiu pe care el să nu-1 merite din partea noastră, a tuturor.Mobilul declarat al tuturor proiectelor pe care le vom adopta — a spus în continuare vorbitorul — nu este acumularea în sine de bunuri materiale și de forță, nu este o orgolioasă concurență cu aberanta societate de consum, ci realizarea unei noi calități a vieții oamenilor. Desigur, ne propunem ca poporul nostru să dispună de tot ce are nevoie, să nu fie constrîns la nici o privațiune. Dar calitatea vieții nu înseamnă numai satisfacție fiziologică, ci șl bucuria demnității morale, a plenitudinii intelectuale, plăcerea cunoașterii și a manifestării sensibilității cu care ne-a înzestrat natura.în cristalizarea unei noi calități a vieții, alături de producătorii bunurilor materiale — modeștii demiurgi ai bazelor civilizației socialiste — oamenii de cultură, artiștii, ideologii, propagandiștii găsesc un larg teren de exercitare a funcției lor sociale, de afirmare a necesității și utilității lor, a rolului pe care mai mult ca pricind li-1 conferă acum istoria. Omul liber, ajuns pe calea revoluției la noua treaptă a condiției sociale oferite de socialism, trebuie să se 

secretarul general al partidului, putem realiza orice tip de mașini- unelte. Ne dăm însă seama că in acest domeniu trebuie să ne preocupăm mai îndeaproape de perfecționarea calificării lor, de ridicarea gradului lor de conștiință, de lărgirea orizontului ideologic și cultural, de formarea lor ca buni specialiști și ca militanți consecvenți pentru înfăptuirea politicii partidului.Comuniștii, toți cei ce muncesc în întreprinderea noastră, a spus in continuare vorbitorul, dau o inaltă apreciere eforturilor pe care partidul și statul nostru le fac pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. în acest cadru se situează și amplificarea colaborării active cu țările din America Latină, atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională, țări de care țara noastră se simte puternic apropiată prin- afinitățile istorice, de limbă și cultură. Apreciem că și in viitor — așa cum se subliniază' în Raportul prezentat Congresului — această colaborare va fi amplificată in interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.în numele comuniștilor, al întregului colectiv de oameni ai muncii din întreprinderea noastră, exprim și cu acpst prilej sentimentele noastre de deosebită stimă, respect și adîncă recunoștință față de activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. consacrată înfloririi continue a patriei, ridicării continue a bunăstării întregului popor și susțin din toată inima realegerea sa in funcția supremă de secretar general al partidului, chezășie sigură a înaintării noastre spre comunism.

puse de noul mecanism economico- financiar, de principiile autocondu- cerii muncitorești.Ca activist de partid, ca cetățean al României, doresc să afirm de la această înaltă tribună că una din cele mai mărețe izbinzi ale politicii partidului și statului nostru este rezolvarea în spirit revoluționar a problemei naționale în patria noastră — a spus în continuare vorbitorul. Cel care a făcut atit de mult ca unitatea, frăția și prietenia de nezdruncinat care s-au făurit de-a lungul istoriei intre români, maghiari, germani și de alte naționalități să se ridice la cote superioare, cel care, prin gindirea lucidă, realismul politic, precum și în activitatea practică a asigurat suportul material și cadrul social ca oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să-și poată manifesta plenar aptitudinile creatoare. talentul și energia, să participe nemijlocit la conducerea Societății, să beneficieze, în spiritul unei echități depline, de roadele muncii lor. cel care a asigurat tuturor, indiferent de limba pe care o vorbesc, baza unui optimism sănătos, certitudinea unui viitor fericit este secretarul general al partidului» președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iată de ce oamenii muncii din județul Harghita, ca toți cetățenii patriei, sînt indignați de încercările unora care, trădind țara și virtuțile cele mai scumpe ființei umane — adevărul și cinstea — prezintă în imagini denaturate realitățile României socialiste pentru un argint întins de cercurile reacționare de peste hotare. Respingem intru totul și cu fermitate revoluționară asemenea încercări, fiind conștienți că frăția și unitatea noastră sint mai presus de orice, pentru că acestea s-au născut in inimile noastre de-a lungul veacurilor, în lupta comună pentru apărajea pămîntului strămoșesc, in munca însuflețită pentru edificarea noii societăți, ea fiind cea mai elocventă reflectare a forței întregului nostru popor, strîns unit în jurul Partidului Comunist Român.Organizația de partid a județului Harghita, toți locuitorii lui. români și maghiari, se angajează în fața Congresului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul — că, in spiritul unei înalte responsabilități comuniste, vor munci cu toatei abnegația și capacitatea lor pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al XII-lea, pentru creșterea contribuției lor la propășirea și înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

bucure de viață intr-un mod mult mai elevat decit individul înlănțuit in mecanismul necruțător al capitalismului. El are dreptul să poată gusta frumusețea ideilor mari, profunde. ca și adincimea tuturor frumuseților plăsmuite de omenire, să trăiască intr-o ambianță armonioasă, să simtă permanent respectul personalității sale, respectul valorilor autentice, pentru a putea respecta la rîndu-i personalitatea și valoarea celorlalți, pentru a se putea dărui generos semenilor săi, colectivității. Aceasta este, cred, semnificația umanismului revoluționar pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu ne cere să-l punem la temelia întregii suprastructuri, ca dealtfel a societății in ansamblu.Putem afirma cu toată convingerea că viața noastră spirituală cunoaște astăzi dimensiuni fără precedent, substanța ei înrâurind profund mentalitatea oamenilor, poziția lor civică, însăși existența materială. Dar, ca întotdeauna, cu nedezmințita sa luciditate și exigență comunistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a avertizat și la acest Congres a- supra . pericolului automulțumirii. Desigur, remarca vizează ansamblul dezvoltării societății, spiritul de luptă al partidului, elanul general al muncii socialiste, dar nu în mai mică măsură ideologia, educația, cultura, care, așa cum ne reamintește tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu reușesc să țină pasul cu dinamismul transformărilor revoluționare. Raportul cere, pe bună dreptate, realizarea unei noi calități și in acest domeniu.Desigur, frontul nostru ideologic, condus direct de partid, dovedește constant o orientare justă, socialistă, are la bază permanent Carta noastră teoretică revoluționară, participă din toate forțele Ia construcția noii 

ortnduirl, la pregătirea șl manifestarea politică a oamenilor. Nu putem subaprecia insă fenomenele negative ce persistă în acest domeniu, unele de vreme îndelungată. în numeroase lucrări ce se vor teoretice izbesc repetarea obositoare a unor noțiuni și teze generale, sărăcia de idei, competența scăzută, tonul scolastic rezultat din anemicul contact cu viața, lipsa de originalitate, de contribuție creatoare a autorilor. Se pare că dăinuie încă o anumită comoditate intelectuală, tradusă in așa- zisa teamă de a greși, cu atît mai supărătoare cu cît contravine total mobilității și cutezanței gîndirii partidului nostru, spiritului său profund novator. Nu mai vorbim că a- eeasta nu are nimic comun cu întregul proces de primenire a țării. N-am mai putea vorbi de nici un progres dacă și producătorii bunurilor materiale, oamenii noștri de- știință s-ar opri, timorați, la porțile noului, ale necunoscutului, preferind să_ repete mereu ceea ce au mai făcut. Trebuie să recunoaștem, de asemenea, că propaganda noastră ar trebui să fie mult mai puternic racordată la mișcarea internațională a ideilor, la dezbaterile contemporane în jurul temelor vitale ale umanității, ale perspectivelor societății și omului, ca și la cele mai noi cuceriri ale științelor exacte. Filozofii, sociologii, economiștii, propagandiștii în general își pot justifica menirea numai dovedind că pot răspunde în mod documentat, convingător și inspirat întrebărilor sfredelitoare ale omului modern' despre sine, despre locul său in univers, despre raporturile sale cu natura și lumea.Partidul nostru — a subliniat in continuare vorbitorul — este profund preocupat de perfecționarea fizionomiei etice a oamenilor, în calitatea lor de ființe sociale. Despre aceasta se scrie și se vorbește destul de mult in presă, la Radioteleviziune, in cărți, cu prilejul diferitelor manifestări politico-educative. Perimetrul investigațiilor este însă destul de restrins, aspectele și faptele dezbătute sînt nu o dată nesemnificative, in general problema nu este abordată la anvergura staturii morale a poporului nostru, la nivelul marilor schimbări din conștiința publică. Va trebui să atacăm în mod frontal problemele morale arzătoare, evidențiate de viața însăși, spulberind bagajul perimat și nociv al mentalităților, obiceiurilor și comportărilor pe care le mai tîrîm după noi din lumea veche, întărind și dezvoltind curentul de opinie înaintat, situat pe pozițiile umanismului revoluționar, făcînd din fiecare cetățean un militant social conștient, un om demn, responsabil, rațional.în cultură ne bucurăm de o mișcate artistică viguroasă șl elevată, de talente autentice și foarte variate — lucru firesc la un popor atit de înzestrat, creator al unei inestimabile zestre spirituale milenare. ÎQ a- numite genuri putem spune cu mîn- drie că nu ne simțim cu nimic mai prejos decît țările cu mare faimă artistică. Apare, de aceea, cu atit mai nejustificață o anumită tendință provincială de a mima .străinătatea tocmai îri ceea cp ; are ea particular. Desigur, trebuie să ' ne împărtășim din tot .ce e prețios și nou' in experiența artistică a lumii, dar nu pentru a ne estompa individualitatea, ci, dimpotrivă, pentru a contura și mai bine originalitatea creației naționale. De ce să ne prefacem, într-o operă sau alta, că gîndim și simțim ca alții din punct de vedere estetic, atunci cînd avem de exprimat o sensibilitate proprie, românească, extrem de interesantă și inedită, capabilă ea însăși să îmbogățească și să diversifice cultura universală. Doar și pină acum ne-am putut distinge numai prin mari originali, ca F.minescu și Caragiale, Panait Istrati, Brâncuși sau George Enescu. Cea mai mare greșeală pe care am putea-o face in artă ar fi aceea, de a refuza să fim noi înșine, ignorînd experiența istorică și chiar existențială, cu adevărat emoționantă, a poporului român, personalitatea sa demnă de celJmai mare interes nu numai aici, acasă, ci și pe plan universal. Festivalul „Cintarea României", pe lingă celelalte atribute și Îndatoriri, o are și pe aceea de a face fuziunea deplină dintre creația noastră artistică nouă și înțelepciunea, sensibilitatea, profundele particularități spirituale ale poporului.Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu ne îndeamnă să facem din concepția revoluționară a partidului flacăra vie care să lumineze întregul drum al societății, întreaga viață a oamenilor, astfel ca in tot ce întreprindem să palpite spiritul revoluționar. în ce privește ideologia și cultura, un asemenea deziderat nu se poate realiza doar printr-o voce mai ridicată sau mai stridentă a celor chemați să le facă. Cu atît mai puțin, printr-un joc gratuit de umbre, oricit de grațioase ar fi acestea. Atingerea acestui țel cere, in primul rînd, o tot mai largă și solidă pregătire culturală, științifică, teoretică, o mai mare adîncime a cugetului, o vibrație intelectuală mai intensă, in ritm cu viața și preocupările poporului.Vom fi revoluționari prin forța și frumusețea mesajului umanist al ideilor, operelor și acțiunilor noastre — a subliniat vorbitorul. Vom fi revoluționari în măsura in care tot ceea ce facem va înnobila sufletul și va tonifica voința de mai bine și puterea de dăruire a oamenilor. Vom fi revoluționari «dacă, prin ceea ce scriem, spunem și facem, vom reuși să sporim elanul poporului nostru, angajat in grandioasa competiție a progresului. Vom fi revoluționari dacă vom face din idei, din artă, din toți, factorii de educație o baricadă a spiritului împotriva vechiului din noi, din societate, din întreaga lume, o rampă de lansare a marilor adevăruri și idealuri ale comunismului. La acest Congres de importanță istorică al partidului simțim datoria să ne angajăm, in numele tuturor celor ce activează pe tări- mul ideologiei. culturii, presei, să dăm muncii noastre viitoare un asemenea conținut, pentru a fi la înălțimea noilor cerințe ale societății și a îndemnului înflăcărat al secretarului general.De la tribuna Congresului al XII- lea vreau să aduc cel tnai cald omagiu marelui comunist, a cărui muncă titanică și a cărui gîndire scăpărătoare și-au întipărit efigiile pe noul destin al poporului nostru, pe cea mai strălucită pagină din istoria modernă a României, omului de stat cunoscut și stimat pe toate meridianele lumii datorită curajului, principialității și puterii de convingere cu care luptă pentru pacea, dreptatea și fericirea popoarelor — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin cele spuse consider că mi-am motivat pe deplin votul pe care-1 voi da pentru realegerea celui mai proeminent exponent al poporului român în înalta funcție de secretar general al partidului nostru.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
PANTELIMON GĂVÂNESCU

delegat al organizației municipale de partid Bucureștiîngăduiți-mi ca în numele tinerei generații să dau glas puternicelor sentimente de inaltă stimă și atașamentului deplin față de gloriosul nostru partid, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de numele și activitatea căruia se leagă marile prefaceri înnoitoare ale societății românești.Toți tinerii țării — români, maghiari, germani și de alte naționalități —, mobilizați de îndemnurile adresate de dumneavoastră de la înalta tribună a forumului comuniștilor, sînt ferm deciși să facă totul pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate, convinși că ele vor accelera și mai mult devenirea comunistă a patriei.Tînăra generație, în deplină unitate cu întregul popor, își reafirmă voința nestrămutată ca dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent conducător de partid și de stat, prieten drag și apropiat al tinerilor, să fiți reînvestit în suprema răspundere de conducător al partidului și poporului, certitudine sigură a împlinirii celor mai nobile idealuri ale noastre, in România veșnic liberă și independentă.Acționînd neabătut sub conducerea partidului, U.T.C. și U.A.S.C.R. situează in centrul preocupărilor lor, a arătat vorbitorul, educarea tineretului prin muncă și pentru muncă. unirea eforturilor acestuia in frontul întregului popor pentru realizarea obiectivelor dezvoltării economico-sociale. Cei peste 3,2 milioane uteciști participă cu însuflețire la înfăptuirea Programului partidului. Raportez că tineretul a întîmpinat Congresul partidului prin îndeplinirea la 15 noiembrie a planului de muncă patriotică pe acest an.Procesul complex al creșterii economice, cuprinzătorul program de investiții, sarcinile importante în domeniul învățămintului și asigurării forței de muncă, între care și pregătirea a 2 milioane cadre, îndeosebi tinere, ne determină să ne îmbunătățim activitatea, intensificînd preocupările pentru ca tineretul să .fie temeinic pregătit, să-și însușească tot ceea ce a creat mai valoros geniul
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI AURICA VIZITIU 

delegată a organizației județene de partid NeamțComuniștii, toți locuitorii județului Neamț mi-au încredințat mandatul să exprim în cadrul Congresului deplina lor adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru, aprobarea lor unanimă față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și celelalte documente programatice ale Congresului. Totodată, ei m-au împuternicit să exprim caldele sentimente . de înaltă stimă, prețuire, dragoste profundă și respect pe care le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, personalitate proeminentă a vieții internaționale, entuziasmul și bucuria cu cafe ei susțin realegerea sa în înalta funcție de secretar general al partidului, chezășie sigură a înfăptuirii idealurilor poporului nostru.Muncind cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor economice ce ne revin — a spus vorbitoarea — oamenii muncii, in frunte cu comuniștii, au reușit ca planul pe cei patru ani ai actualului cincinal pe ansamblul județului să-l îndeplinească cu 66 de zile mai devreme, urmind ca pină la 31 decembrie să obțină o producție suplimentară de circa 5 miliarde lei. De asemenea, am realizat peste 85 la sută din volumul de investiții de aproape 19 miliarde lei planificat pe întregul cincinal și am pus în funcțiune peste 190 de obiective, productive. Recent, în cinstea marelui forum al comuniștilor, a intrat în producție cea de-a doua linie tehnologică a Fabricii de ciment Tașca-Bicaz și un nou laminor la întreprinderea de țevi Roman. în ce privește construcțiile
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PAUL NICULESCU

delegat al organizației județene de partid BacăuDoresc să subliniez — alături de ceilalți vorbitori — însemnătatea deosebită, teoretică și practică, a Raportului prezentat Congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Analizînd profund științific dezvoltarea social-economică a țării de ia Congresul al XI-lea. generalizind experiența bogată a acestei perioade, Raportul stabilește — in lumina aplicării legităților generale ale construcției socialiste la condițiile și particularitățile României, la realitățile noastre — obiectivul fundamental și liniile directoare ale dezvoltării în viitorul cincinal și în perspectivă, politica generală interna și externă in vederea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre Comunism, asigurării prosperității patriei, bunăstării și fericirii poporului român.Este un prilej de îndreptățită și adincă satisfacție faptul că, într-o perioadă in care numeroase țări ale lumii, inclusiv țări dezvoltate, se confruntă cu încetinirea sau stagnarea creșterii economice, cu șomaj, inflație și instabilitate, cu alte fenomene de criză economică. România obține succese remarcabile în dezvoltarea ascendentă și echilibrată social-economică, în creșțerea susținută a nivelului de trai material și spiritual al poporului, continuă cu pași siguri drumul progresului, avansează ferm pe calea înfăptuirii telurilor civilizației socialiste și comuniste. Aceasta oglindește forța și superioritatea orînduirii noastre socialiste. Aceasta este o confirmare strălucită a opțiunilor noastre : alocarea unei rate înalte din venitul național pentru dezvoltare, continuarea neabătută a industrializării, modernizarea agriculturii socialiste, repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, concentrarea eforturilor în domeniul creșterii productivității, accentuării progresului tehnic, a eficienței, o confirmare strălucită a justeței politicii partidului de construire a orînduirii socialiste.Pe bună dreptate se apreciază că toate aceste înfăptuiri sînt rezultate

uman, spre a participa activ și competent la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. In spiritul indicațiilor dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, U.T.C. va pune un accent deosebit pe dezvoltarea creativității științifice și tehnice, pe îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție și la învățătură, va organiza noi șantiere de muncă patriotică.în întreaga sa activitate. U.T.C. acordă o atenție sporită educării revoluționare, comuniste a tinerilor, cultivării dragostei nețărmurite față de patrie, partid și popor. U.T.C. va acționa cu hotărîre pentru perfecționarea și legarea strinsâ a muncii politico-educative de cerințele producției materiale, ale practicii sociale. Ne vom intensifica eforturile pentru ca tineretul să-și însușească politica și ideologia partidului, să cunoască și să aplice legile țării, normele eticii și echității socialiste, să-și formeze o concepție științifică despre lume și viață. în continuare, vorbitorul a relevat preocuparea pentru mai buna valorificare a cadrului generos oferit de Festivalul național „Cintarea României" și competiția sportivă „Daciada".întregul tineret al patriei își manifestă deplina gratitudine față de ansamblul măsurilor inițiate de partid, de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru perfecționarea democrației socialiste, care au sporit și rolul U.T.C. in viața politică și socială a țării, asigură participarea activă a tinerilor la conducerea societății. în Raportul prezentat Congresului, secretarul general al partidului a dat o înaltă, a- preciere tineretului care ne umple inimile de bucurie șl ne mobilizează pentru o activitate și mai intensă în viitor. Reprezintă o înaltă îndatorire și justificată mîndrie pentru U.T.C., principala rezervă a partidului, de a se ocupa de formarea uteciștilor spre a deveni membri de partid, spre a fi factori activi ai înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare economică și socială a patriei. Analizînd însă cu exigență comunistă întreaga muncă desfășurată, ne dăm seama și mai clar, spus vorbitorul, că in activitatea 

de locuințe, județul nostru și-a realizat în cinstea Congresului partidului planul pe întregul cincinal actual.Deosebite rezultate în muncă a obținut in intimpinarea Congresului partidului și colectivul Combinatului de fiie și fibre sintetice Săvinești — colectiv unde îmi desfășor și eu activitatea. în perioada care a trecut din acest cincinal, el a realizat o producție industrială suplimentară de peste 610 milioane Iei, concretizată in 12 000 tone fire și fibre sintetice, în condițiile îndeplinirii și depășirii și a celorlalți indicatori teh- nico-economici.în continuare, vorbitoarea a spus : Aplicînd în viață indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, date cu prilejul Consfătuirii de lucru cu cadrele și specialiștii din industria chimică, am acționat cu toată răspunderea pentru perfecționarea tehnologiilor, reducerea consumurilor de materii prime. materiale și energie, creșterea performanțelor . calitative ale produselor și diversificarea producției — imperative majore ale cincinalului revoluției tehnico-științifice.în viitor vom acționa cu mai multă hotărîre și consecvență pentru dezvoltarea succeselor înregistrate pină acum, pentru înlăturarea neajunsurilor și neîmplinirilor din activitatea noastră. Mai mult decît pînă acum vom pune în primul plan al preocupărilor organizației de partid și consiliului oamenilor muncii urmărirea realizării obiectivelor de investiții, asigurarea punerii lor in funcțiune la termen și chiar înainte de termen.Un loc important in activitatea 

le muncii neobosite, energice și hotărite, pe care o desfășoară întregul nostru partid, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. pentru transpunerea in viață a politicii partidului. In același timp, consider necesar să evidențiez contribuția hotăritoare, de prim ordin, pe care o aduce la marile noastre înfăptuiri, la elaborarea și realizarea politicii partidului, secretarul general al partidului, cu energia, puterea de muncă și cutezanța sa revoluționară in gîndire și acțiune practică, cu adîncul său devotament pentru cauza socialismului, înflorirea patriei și bunăstarea națiunii, cu inaltă responsabilitate pentru soarta păcii în lume. Iată de ce îmi exprim convingerea că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al partidului — cerință fierbinte a întregului partid — reprezintă alegerea aceluia care întrunește cel mai bine dălitățile necesare pentru această înaltă funcție, constituie garanția certă pentru Înfăptuirea consecventă a politicii noastre și in viitor.în perioada pe care o analizăm — a spus in continuare vorbitorul — Comitetul Central al partidului a acordat o atehție deosebită elaborării și înfăptuirii politicii financiare, componentă de bază a politicii generale a partidului. Datorită activității economice, in această perioadă, s-au asigurat resursele financiare necesare dezvoltării economiei naționale, acordindu-se prioritate sferei producției materiale. Se realizează integral finanțarea cerută de majorarea suplimentară a retribuțiilor, pensiilor, alocațiilor pentru copii, precum și celelalte măsuri din programul de creștere a nivelului de trai, în condițiile Unei evoluții normale a prețurilor mărfurilor și tarifelor pentru servicii. Se asigură echilibrul financiar și o circulație monetară normală, sănătoasă.După ce s-a referit la măsurile de perfecționare a mecanismului economico-financiar, precum și la unele 

U.T.C. se manifestă unele neîmpll- niri. că nu au fost puse in valoare toate rezervele de care dispunem. Vă încredințăm că sintem hotăriți să facem totul pentru dinamizărea acțiunilor, pentru promovarea unui stil de muncă novator, izvorît din cunoașterea temeinică a vieții și muncii tinerilor.îngăduiți-mi să exprim aprobarea unanimă a tuturor tinerilor față de politica externă a P.C.R., înalta prețuire față de contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușeș'cu, remarcabilă personalitate a. vieții internaționale, a cărui concepție și acțiune conferă României un prestigiu fără precedent. Urmind cu fidelitate politica externă a> partidului nostru, U.T.C. și U.A.S.C.R. vor participa mâi activ în mișcarea internațională de tineret și studenți, vor acționa în vederea întăririi forțelor., progresiste și democratice ale tinerei generații de pretutindeni pentru soluționarea justă a marilor probleme ale umanității.împlinirea, în această perioadă, a patruzeci de ani de la alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in conducerea organizației revoluționare de tineret constituie pentru noi .— a subliniat vorbitorul — un minunat prilej ca, evocind cu respect momentele unei eroice biografii revolution nare, prodigioasa activitate desfășurată în fruntea partidului și statului, să aducem un vibrant omagiu încercatului militant comunist, aflat din fragedă tinerețe în focul luptei de eliberare națională și socială* care și pe mai departe, ca secretar general al partidului, va călăuzi strălucita epopee a făuririi mărețelor destine ale României socialiste.Exprimind, profunda recunoștință și cele mai fierbinți mulțumiri Partidului Comunist Român pentru minu-, natele condiții ce ne sint asigurate, în-, credințăm solemn partidul, pe dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul tineret, strîns unit in jurul partidului, urmîndu-vă neabătut, va face totul pentru a fi la înălțimea încrederii acordate in ampla operă de făurire a socialismului și comunismului in scumpa noastră patrie.

organizațiilor noastre de partid. îl va ocupa, in și mai mare măsură, munca politico-educativă pentru cunoașterea, înțelegerea profundă și realizarea exemplară a sarcinilor ce. revin l'țecărei formații de muncă.Referindu-se la. dezbaterea, în organizațiile de partid din combinat, a proiectelor documentelor celui de-al XII-lea Congres al partidului, vorbitoarea a subliniat că comuniștii au făcut numeroase propuneri menite să contribuie la îmbunătățirea activității. la: diferite niveluri, rod al inițiativei muncitorești, al interesului și hotărîrii cu care abordează ei înfăptuirea sarcinilor ce le revin. Vom depune toate eforturile necesare pentru ca fiecare propunere bună să fie înfăptuită cit mai repede. între aceste propuneri se află și una pe care vă cer permisiunea să o supun atenției Congresului.în vederea accelerării, elaborării 't documentațiilor și emiterii comenzilor către furnizorii de utilaje, propunem să crească limitele valorilor de investiții pe care întreprinderile și centralele au competența să le aprobe.Comuniștii, întregul colectiv al Combinatului de fire și fibre sintetice Săvinești asigură Congresul, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, că iși vor pune toate eforturile, întreaga lor capacitate creatoare in slujba îndeplinirii cu cinste a sarcinilor șl angajamentelor ce și le-au asumat pentru acest cincinal, a celor ce Ie Vor reveni din hotărîrile ce vor fi adoptate de cel de-al XII-lea Congres al partidului.

neajunsuri care mai există în activitatea economică, vorbitorul a spus: Așa cum se arată in Raport, realizarea obiectivelor cincinalului viitor pune în fața unităților socialiste,; a centralelor și ministerelor, a Ministerului Finanțelor, băncilor, in fața tuturor organelor financiare sarcini de importanță deosebită. îngăduiți-mi să mă opresc pe scurt asupra cîtorva din ele. Este absolut evident că etapa actuală nu mai este o etapă a creșterii extensive ; economia noastră a depășit această etapă. S-a diversificat întreaga sferă a producției materiale, apărind noi.ramuri și sub- ramuri ; se dezvoltă producția de mașini-unelte și utilaje de mare complexitate. electronica, mecanica fină, chimia de înaltă tehnicitate, industria aviatică și alte ramuri de vi.rf ;■ se trece la construcția de centrale nucleare ; la oțel, fontă, unele îngrășăminte chimice, fire și fibre sintetice și alte produse, producția pe locuitor atinge niveluri comparabile cu cele ale unor țări industrializate ; agricultura devine din ce in ce mai mult o ramură modernă, industrializată ; comerțul exterior capătă o pondere șl importanță tot mai mare, se dezvoltă armonios și rațional zonele economice ale țării. într-un cuvint, economia românească a devenit o economie tot mai complexă.în aceste cpndiții. progresul în continuare este posibil numai pe.. baza unei politici intensive. Acesta este sensul cerinței imperioase, obi^ptive — subliniate în Raport cu maximă claritate — de trecere la o nouă calitate în toate sfărele activității economico-sociale. Pe plan financiar, a- ceasta înseamnă, în primul rînd, creșterea eficienței economice. Trebuie deci să organizăm astfel activitatea economică incit cu minimum de resurse materiale, financiare și forță de muncă să obținem rezultate cît mai ridicate. în contextul acestei orientări fundamentale, trebuie să se acorde o deosebită atenție rentabilității, sporirii beneficiilor, să se ma-
(Continuare în pag. a Vil-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI RL MII LEA AL PARTIDULUI COMUNIST RUMÂN
(XJrmare din pag. a Vl-a) nifeste intolerantă fată de proasta gospodărire, să se lichideze situațiile cînd, din cauze subiective, cheltuielile depășesc prețurile de producție.Este necesar să se înfăptuiască in mod ferm, inlăturindu-se manifestările de rutină și birocrație, sarcinile privind perfecționarea mecanismului economico-financiar, îndeosebi cele privind realizarea producției nete și producției fizice — indicatori fundamentali ai planului —, elaborarea și execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, constituirea și utilizarea fondurilor întreprinderilor, exercitarea unui control riguros, cu deosebire preventiv, asigurarea ordinii și disciplinei financiare celei mai de- săvirșite.Realizarea sarcinilor de reducere a cheltuielilor totale, cu deosebire a celor materiale, este obligatorie pentru a determina rezultate economice și financiare pozitive. Se cer măsuri concrete pentru reducerea sistematică a consumurilor de materii prime și materiale, cu deosebire de combustibili și energie, valorificarea materialelor recuperabile și refolosibi- le. micșorarea volumului investițiilor neterminate și a duratei de montare a utilajelor, eliminarea oricăror cheltuieli neeconomicoase, accelerarea circulației fondurilor.Corespunzător creșterii volumului schimburilor economice cu străinătatea și avind in vedere necesitatea contracarării influenței factorilor negativi ai conjuncturii externe, ai crizei economice, energetice și valutare, este necesar să dăm o mai mare atenție sporirii eficienței comerțului exterior, a activității de colaborare eco? nomică, realizării unei balanțe comerciale active, care asigură mijloacele necesare plăților externe, precum și o balanță de plăți echilibrată.Finanțarea întregului program de dezvoltare economico-socială pe cincinalul următor pune cu o deosebită acuitate problema realizării de către toate unitățile socialiste, de către fie

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE CĂDAR
delegat al organizației județene de partid Satu MareVă rog să-mi permiteți ca de la această înaltă tribună să-mi îndeplinesc mandațul de 'mate cinste și nobilă răspundere pe care mi l-au încredințat comuniștii din județul Satu Mare de a vă transmite un sincer și fierbinte, salut revoluționar, multe urări de sănătate și neîntrecută putere de muncă, împreună cu nestrămutata noastră convingere că realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, reprezintă garanția de granit pentru înălțarea viitorului de aur ăl patriei, pentru înaintarea victorioasă și accelerată a României pe calea progresului și civilizației socialiste.Doresc, din toată inima, și cu cea mai profundă convingere — a spus în continuare vorbitorul — să exprim aici deplina adeziune, a mea și a comuniștilor pe care ii reprezint, față de Raportul magistral prezentat Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum si față de ' proiectele documentelor programatice ale Congresului al XII-lea, supuse dezbaterii.Vorbitorul a spus în continuare ! Ca delegat al județului Satu Mare la Congres, îmi revine cinstea să prezint cîteva din principalele realizări dobîndite de oamenii muncii — români, maghiari și germani — de pe aceste meleaguri. In cincinalul actual industria județului nostru și-a sporit producția de la 7 miliarde la 13 miliarde lei. In felul acesta și în județul Satu Mare s-a înfăptuit și depășit, încă de acum, unul din obiectivele stabilite la Congresul al XI-lea ca in fiecare județ pină la sfirșitul acestui cincinal să se realizeze o producție de cel puțin 10 miliarde lei.Efortul oamenilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid a condus la realizarea prevederilor producției pe patru ani ai cincinalului cu două luni înainte de termen, făcînd posibilă înfăptuirea angajamentului de suplimentare a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EDUARD EISENBURGER
delegat al organizației județene de partid BrașovDe la început aș dori să exprim ■cordul deplin cu conținutul Raportului și al celorlalte documente ale Congresului, al tuturor oamenilor muncii de naționalitate germană, angajamentul nostru ferm de a milita neobosit pentru transpunerea lor în viață.Constatăm și cu acest prilej cu deosebită satisfacție că marile realizări ale României socialiste, tot ce am înfăptuit in ultimul deceniu și jumătate este strins legat de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, care are un rol decisiv în inițierea și aplicarea întregii strategii de făurire a societății socialiste Și comuniste pe pămîntul României. Ascultînd cu viu. interes Raportul prezentat Congresului, studiind pro- iectele-program supuse dezbaterii am regăsit, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fiecare din aceste documente, spiritul profund revoluționar, gindirea adine ancorată in realitățile țării și ale lumii de azi, remarcabila capacitate de a pătrunde în esența fenomenelor și proceselor sociale, de a prevedea principalele lor direcții și tendințe de evoluție, înaltul dumneavoastră patriotism, clarviziunea politică și grija permanentă față de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, față de destinele patriei.în continuare, vorbitorul a arătat că dezbătînd aceste documente programatice, oamenii muncii de naționalitate germană, ca fii egali ai marii noastre familii, și-au exprimat adeziunea totală față de obiectivele, direcțiile și orientările cuprinse in documentele Congresului al XII-lea, au dat o înaltă apreciere politicii naționale principiale reafirmată și de la tribuna Congresului, promovată cu consecvență de dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și aplicată cu fermitate de partidul și statul nostru. In numele și din însărcinarea lor vă transmit, mult stimate .tovarășe secretar general, recunoștința lor fierbinte pentru grija permapentă ce o purtați 

care centrală și minister, a resurselor necesare, atit a vărsămintelor către stat, cit și a celor destinate constituirii fondurilor proprii, implică o preocupare susținută pentru asigurarea echilibrului financiar. Este necesar, totodată, să asigurăm o circulație monetară sănătoasă, întărirea puterii de cumpărare a leului, îmbunătățirea raportului dintre acesta și monezile străine.înfăptuirea politicii financiare a partidului și statului impune sporirea responsabilității consiliilor de conducere ale unităților socialiste, creșterea rolului adunărilor generale în dezbaterea și soluționarea problemelor economico-financiare, participarea tuturor oamenilor muncii — stăpînii avuției naționale — lâ gestionarea mijloacelor materiale și bănești, întărirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în acest domeniu.Cred că exprim gîndurile și sentimentele tuturor oamenilor muncii care lucrează in sistemul finan'ciar- bancar asigurind Congresul partidului de hotărirea lor neabătută de a munci cu toată puterea și energia, dăruirea și priceperea pentru înfăptuirea hotăririlor ce se vor adopta aci, pentru realizarea politicii financiare, a întregii politici interne și externe a Partidului Comunist Român.In continuare, vorbitorul a spus : Așa cum se arată în Raportul Comitetului Central, în perioada trecută de la Congresul al XI-lea, partidul și statul nostru au desfășurat, de asemenea, o intensă și amplă activitate externă, s-au manifestat cu prezența lor activă, dinamică pe arena internațională.Un rol deosebit în înfăptuirea politicii noastre externe au avut întîlni- rile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii de partid și de stat din țările socialiste, cu șefii de state și guverne din țările in curs de dezvoltare, din țările capitaliste, cu conducători ai partidelor comuniste și muncitorești, ai partidelor socialiste și democratice, ai mișcărilor antiim-

planului cincinal cu 2,6 miliarde lei. Străduindu-ne să traducem cit mai bine în viață indicațiile și îndrumările prețioase pe care ni le-ați dat la fața locului cu prilejul frecventelor vizite de lucru, sîntem astăzi in măsură, să vă raportăm că am îndeplinit prevederile pe patru ani ai cincinalului la data de 4 august anul curent, avînd astfel toate condițiile ca» pină la sfirșitul lui 1979 să realizăm o producție suplimentară de 1,8 miliarde lei.Referindu-se la sarcinile deosebit de mobilizatoare ce revin județului în etapa următoare, vorbitorul a subliniat faptul că pentru înfăptuirea programului prioritar, în vederea dotării industriei miniere cu utilaje de înaltă tehnicitate, pentru ridicarea gradului de mecanizare in exploatările miniere de suprafață și în subteran, prevăzute în Directivele Congresului al XII-lea, a fost elaborat un studiu privind dezvoltarea capacităților de producție și a producției de utilaje miniere, care prevede ca încă din 1983 sâ fie realizate nivelurile prevăzute pentru 1985. De asemenea, prin redimensionarea programului de asimilări pentru utilajele miniere, încă în cursul anului 1980 va fi asimilat în fabricație excavatorul cu rotor portcupă SRC 470. Vom fabrica noi tipuri de mașini de încărcat minereu, cu capacitate sporită, mașina de reprofilat galerii și altele, astfel că prin lărgirea gamei utilajelor miniere, fabricate in cadrul sistemelor de exploatare, întreprinderea va atinge in 1983 nivelul capacităților de producție prevăzut pentru anul 1985.înfățișînd aceste succese și gînduri de perspectivă, în continuare, vorbitorul a spus : Țin să arăt, totodată, deschis, în spirit critic și autocritic, că în activitatea colectivului nostru au persistat și unele neajunsuri in organizarea procesului de producție în pregătirea profesională a unei părți din personalul muncitor, în felul cum gospodărim fondurile valutare destinate importului de utilaje

rezolvării problemelor specifice ale naționalităților conlocuitoare, in contextul general al înfăptuirii sarcinilor ridicate de construcția socialistă in țara noastră.Consiliul oamenilor muncii de naționalitate germană consideră ca o îndatorire de seamă a sa să-și sporească contribuția, impreună cu celelalte componente ale Frontului Uni- ( tații Socialiste, folosind în acest scop * din plin noul cadru organizatoric recent creat, la educarea oamenilor muncii germani în spiritul dragostei și devotamentului. nețărmurit față de patrie, să militeze neobosit pentru cimentarea și mai puternică a unității dintre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități — care, animați de aceleași interese și aspirații, participă cu însuflețire la lupta pentru întărirea și înflorirea continuă a României socialiste — patria lor comună.Intr-adevăr — a subliniat vorbitorul — astăzi patria aparține tuturor fiilor țării, politica națională a Partidului Comunist Român asigurind egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, înscrisă cu litere de aur în Constituția țării, așezarea relațiilor naționale pe temeiul stimei și respectului reciproc, frăția și prietenia dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare fiind astăzi o forță a progresului social. Toate acestea sînt cuceriri scumpe nouă tuturor, constituind o realitate vie a României socialiste. Tocmai de aceea este de neînțeles faptul că, în ultimul timp, unele cercuri din străinătate au început să ne poarte grija, insis- tînd tot mai mult să ne apere interesele noastre de comunitate etnică și de limbă, în care scop caută să-i determine pe unii concetățeni, este adevărat cu un nivel de conștiință mai redus, chiar să emigreze. Este, cred, timpul ca și unii istorici și politicieni de peste hotare (inclusiv din Bundestag-ul vest-german) să priceapă că populația noastră germană este rezultatul unui proces îndelungat — aproape milenar — de 

perialiste, de eliberare națională, cu numerdși reprezentanți de seamă ai opiniei publice internaționale.In această perioadă, partidul nostru a aplicat statornic și cu înaltă responsabilitate linia stabilită de congresele anterioare pentru dezvoltarea relațiilor frățești de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, se pronunță constant pentru depășirea neînțelegerilor existente, manifestă grija cea mai profundă pentru cauza solidarității și unității acestora. Pe planul relațiilor economice, România a participat activ la colaborarea în cadrul C.A.E.R. pentru înfăptuirea „Programului complex" pe baza principiilor adoptate în comun, a dezvoltat colaborarea cu celelalte țări socialiste.România promovează cu toată fermitatea principiile noi ale raporturilor internaționale, bazate pe egalitate. respect și stimă reciprocă, neamestec în treburile interne, respectarea libertății, independenței și suveranității tuturor națiunilor, a dreptului sacru al fiecărui popor de' a-și hotărî de sine stătător destinele.In cel mai deplin acord cu Raportul Comitetului Central, cu orientările de bază definite de acesta pe plan extern, consider necesar să înfăptuim și in viitor neabătut această politică, deoarece ea corespunde intereselor fundamentale ale poporului român și, in același timp, intereselor generale ale socialismului, ale asigurării progresului tuturor popoarelor lumii, ale păcii pe planeta noastră.In încheiere, vorbitorul a spus : Congresul al XII-lea al partidului, documentele pe care le vom adopta deschid noi și minunate perspective în fața națiunii noastre. Sînt profund convins că noul Comitet Central pe care-1 vom alege, partidul nostru, în deplină unitate, avînd în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, va conduce cu cinste poporul român, pentru ca aceste planuri mărețe să prindă viață, spre binele și gloria României noastre — libere, independente, socialiste.

și unor materii prime, neajunsuri pe care sîntem ferm hotăriți să le înlăturăm cit mai grabnic. Doresc, totodată, să scot în evidență că activitatea colectivului nostru este îngreunată de persistența unor deficiențe în relațiile furnizor — beneficiar. Aceasta, în principal, din două cauze. In primul rind se in- tirzie cu depunerea comenzilor și a documentațiilor in vederea contractării. In al doilea rînd, în activitatea celor doi factori — furnizor plus beneficiar — intervin în afara cadrului statuat de lege și regulile consemnate în contract diferite alte forme care, neținînd seama de contractele încheiate, de ordinea firească a procesului de producție, determină nerespectarea termenului de livrare a utilajelor contractate. Socotesc de aceea că este oportună reconsiderarea acestui sistem, astfel ca pe viitor organele centrale de resort, forul nostru tutelar, să ne asigure toate condițiile pentru ca problemele dintre furnizor — beneficiar .să' fie rezolvate numai pe baza contractelor directe.In același timp, pornind de la neajunsurile mari pe care le întim- pinăm în realizarea ritmică a planului din cauza neconcordanței între resursele materiale și prevederile planului, consider că este necesară elaborarea mai atentă și reală a balanțelor, astfel ca repartiția pentru producția de utilaje să se emită odată cu repartiția de materii prime și materiale.în încheiere, vorbitorul a subliniat : Vă rog să-mi permiteți ca, în numele întregului colectiv al întreprinderii „Unio“ Satu Mare, să exprim hotărirea noastră solemnă de a nu precupeți nici un efort, de a munci fără preget pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin pe acest an, de a asigura condiții optime îndeplinirii planului pe anul 1980 și pe întregul cincinal, de a înfăptui exemplar prevederile ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea al partidului.

conviețuire cu poporul român, cu alte populații, adueîndu-și contribuția la crearea valorilor materiale și spirituale de pe aceste meleaguri, că geneza acestei populații a avut loc aici, și tot aici și-a definit ființa sa etnică. Și este, de asemenea, bine să se știe și faptul că noi, cetățenii români de naționalitate germană, avem asigurate în cadrul organizatoric și instituțional al statului unitar român, cu o generozitate rar întîlnită in lume, toate condițiile pentru a ne manifesta liber și nestingherit' ființa noastră etnică. Aici ne făurim, împreună cu frații noștri români, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, un prezent și un viitor demn, corespunzător aspirațiilor noastre. De aceea, locul nostru nu poate fi decit la noi acasă — în România socialistă.Oamenii muncii de naționalitate germană susțin din profundă convingere propunerea ca dumneavoastră, mult stimate ■ tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales in funcția de secretar general al partidului. Cu dumneavoastră în fruntea partidului avem certitudinea că idealurile scumpe ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, vor fi înfăptuite. Vă urăm din toată inima încă mulți ani de. viață fericită, multă putere de muncă spre binele patriei, pentru realizarea dezideratelor celor mai scumpe ale poporului român.In continuare, vorbitorul a spus : Dînd glas adeziunii depline a populației germane din țara noastră la întreaga politică internă și externă, sentimentelor lor de loialitate și patriotism, doresc să asigur Congresul de angajamentul ferm al oamenilor muncii de naționalitate germană de a’-și pune întreaga putere de muncă, priceperea și capacitatea creatoare în slujba Înfăptuirii-, împreună cu întregul popor, a mărețelor hotăriri ce vor fi .adoptate de Congresul al XII-lea al partidului, contribuind astfel la traducerea în viață a Programului partidului de edificare a societății socialiste și comuniste în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE GIOSAN
delegat al organizației județene de partid IalomițaDoresc de la început să mă declar Intru totul de acord cu documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului nostru și să mă angajez plenar la înfăptuirea lor, convins fiind că traducerea în viață a hotâ- ririlor ce le vom adopta va asigura realizarea obiectivelor Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit model de îmbinare a gindirii teoretice cu practica, ne-a înfățișat, cu puterea expresivă a faptelor, rezultatele remarcabile obținute in răstimpul ultimilor cinci ani în construcția multilaterală a socialismului, in ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, De o înaltă ținută teoretică și consecvență revoluționară, Raportul definește, intr-o deplină și organică continuitate de idei, problemele esențiale ale dezvoltării bazei teh- nieo-materiale, perfecționării relațiilor de producție și organizării sociale, ale conștiinței,, educației și formării omului noii, obiectivele strategice și orientările tactice ale progresului societății noastre in perspectiva următorului deceniu.In continuare, vorbitorul a spus : Alăturindu-mă voinței exprimate de întregul partid, de întregul popor, susțin cu căldură și profundă recunoștință realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român — chezășie sigură a suveranității și demnității naționale, a înfăptuirii neabătute a unor noi și mărețe împliniri în înflorirea patriei, a bunăstării și fericirii poporului român, a promovării politicii creatoare de destindere, colaborare și pace în Europa și in întreaga lume.. In intervenția mea doresc să-mi permiteți să mă opresc asupra principalelor direcții ale cercetărilor și aplicațiilor acestora în cadrul vastului program de afirmare a revoluției tehnico-științifice in plin proces de desfășurare în țara noastră.Doresc să relev și cu acest prilej solemn aportul deosebit al tovarășei Elena Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea Programelor-direc- tivă de cercetare științifică și energetică — primele programe unitare de cercetare din istoria științei românești, menite să deschidă cele mai largi perspective pentru activitatea de creație din țara noastră.Accelerarea procesului de dezvoltare intensivă și de modernizare a agriculturii, prevăzută de Directivele Congresului al XII-lea, ca una din cele mai importante priorități, care determină dezvoltarea însăși a industriei, a economiei naționale, ridicarea bunăstării întregului popor, impune ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități pe care o desfășurăm atît în cercetare, cit și în producție — a subliniat vorbitorul. Prin integrarea tot mai strînsă a activității științifice cu

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI HAJDU GYOZO
delegat al organizației județene deAm urcat profund emoționat la înalta tribună a Congresului, pentru că sufletul meu de publicist și redactor maghiar din România, la fel cu sufletul miilor de tovarăși delegați diiț această sală, s-a umplut de nespusă bucurie și recunoștință as- cultînd genialul Raport ai tovarășului Nicolae Ceaușescu. Dațl-mi voie să raportez Congresului cu vorbe simple, neîmpodobite : noi, scriitorii și artiștii din Tîrgu Mureș, fără deosebire \ie naționalitate, sîntem cuprinși de mîndrie și de fericire la gindul că am reușit să întemeiem adevărate ateliere de creație ale frăției. Suflul înnoitor instaurat în țară, mai ales după Congresul al IX-lea, a extirpat din rădăcini ' numeroase concepții învechite, simpliste și dogmatice ale trecutului, spiritul hain și ucigător al suspiciunii, tot ceea ce era împotriva rațiunii și a realismului, tot ceea ce nu era omenesc. Acum, în perspectiva unui deceniu și jumătate, ne dăm seama de revoluția uriașă, hotărîtoare care s-a înfăptuit de atunci în întreaga noastră societate și gindire, revoluție al cărei inspirator, inițiator și eroic luptător este tovarășul Nicolae Ceaușescu.Noi, scriitorii maghiari din România, care trăim și creăm in perfectă armonie cu confrații noștri români — a spus vorbitorul — nu am avut niciodată un susținător atît de generos, un prieten atît de. bun,. atit de inimos și de înțelegător ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. In decursul istoriei, maghiarii din România nu au avut niciodată o viață spirituală atit de înfloritoare, o literatură, o artă și o știință atit de bogată, ei nu au dispus niciodată de atîtea instituții de învățămînt, cultură, artă și literatură ca în prezent.Permiteți-mi ca — în calitate de re- dactor-șef al revistei scriitorilor maghiari din România, „Igaz Szo", de președinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din județul Mureș, ca unul ce cunosc sentimentele și gîndurile populației maghiare de pe meleagurile mureșene — să dau glas dorinței noastre unanime și fierbinți ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, în a cărui persoană cinstim și noi pe ctitorul României moderne și chezășia viitorului nostru de aur, să fie. reales în funcția de secretar general.Noi, scriitorii maghiari din Roma

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
delegat al organizației județene deDocumentele programatice, de însemnătate istorică, supuse aprobării Congresului, Raportul de inestimabilă valoare teoretică și practică prezentat de. tovarășul Nicolae Ceaușescu, grandios program de muncă pentru intrarea României într-o fază nouă, superioară a dezvoltării sale economice și sociale, prefigurează la scara întregii națiuni noile dimensiuni ale viitorului strălucit al patriei. Doresc să-mi exprim deplina adeziune, acordul total la tezele și orientările cuprinse in aceste documente istorice, care corespund întru totul năzuințelor națiunii de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de creștere a calității creației materiale și spirituale a poporului, a bunăstării și civilizației, a contribuției noastre 

cerințele producției, în cercetarea agricolă au fost obținute o serie de rezultate cu implicații pozitive în practica agricolă ; au fost create noi soiuri și hibrizi de plante și material săditor pomiviticol cu însușiri biologice superioare, în zootehnie au fost create noi linii și hibrizi de animale și păsări ; au fost omologate unele mașini și utilaje pentru mecanizarea completă a culturii cerealelor și altor culturi ; au fost elaborate tehnologii pentru extinderea metodelor avansate atit in cultura plantelor, cît și in creșterea animalelor.Prezentând succint unele din realizările obținute țin să subliniez că nu încercăm un sentiment de auto- mulțumire. Dimpotrivă, fiind profund conștienți de contribuția tot mai importantă pe care știința trebuie să o aducă la dezvoltarea economiei naționale, la realizarea programelor de dezvoltare ale agriculturii, industriei alimentare, gospodăririi apelor și silviculturii, sarcini pe deplin realizabile, sîntem ferm hotăriți să lichidăm rămînerile in urmă, să ă- bordăm cu mai mult curaj și competență, în întreaga lor complexitate, problemele majore ale cercetării, astfel incit să ne situăm în permanență in avans față de nevoile producției.Datorită rolului hotărîtor pe care-1 are factorul biologic în producția agroalimentară, ca și în silvicultură, orientările cercetărilor biologice trebuie reconsiderate nu numai in sensul revenirii lor pe prim plan, ci și al îmbogățirii conținutului lor, în găsirea noilor. metode de investigare definite în conceptul de „inginerie genetică", în vederea creșterii producției pe calea . ridicării randamentelor de bioconversiune, începînd de la cultivarea plantelor și pină la prelucrarea și conservarea produselor finite. Ne revine ca sarcină de prim ordin organizarea pe o treaptă calitativ superioară, pe baze științifice, a producerii semințelor, materialului săditor și animalelor’ de reproducție, de înaltă pro- ductivitate, pentru a satisface îh întregime necesitățile agriculturii. Vor fi intensificate cercetările în direcția creării de noi soiuri și hibrizi cu înalt potențial de producție, cu un conținut nutritiv superior, cu rezistență sporită la dăunători și la condițiile nefavorabile de mediu.O preocupare majoră o constituie pentru noi crearea de soiuri timpurii la toate plantele de cultură, care să ajungă la maturitate deplină și în anii cu condiții mai puțin prielnice, soiuri care să poată fi folosite cu succes și în cultura a doua pentru producția de boabe, precum și crearea . de soiuri rezistente Ia cădere, pretabile pentru recoltarea mecanizată, fără pierderi de recoltă. La grîu se vor crea soiuri cu un potențial de producție de 6 000—7 000 kg la hectar în cultură neirigată și de 7 000— 1Q 000 kg la hectar în cultură irigata, iar la porumb se vor crea hibrizi cu o capacitate de producție de 

nia, toți oamenii muncii de naționalitate maghiară din țară votăm în persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu pe genialul conducător de partid și de stat, al cărui nume , constituie pentru noi un adevărat stindard, simbol al frăției, și deplinei egalități în drepturi ; votăm pe conducătorul scump care, pătruns de cele mai înalte idealuri revoluționare, ține la naționalitățile din România, iubind naționalitatea mea maghiară la fel ca pe propria lui națiune, iubind naționalitatea mea maghiară așa cum îi iubește pe toți cei ce trăiesc și muncesc în patria noastră comună — Republica Socialistă România.Sintetizînd drumul glorios parcurs de patria noastră în anii construcției socialismului, vorbitorul a spus : în municipiul nostru — modest tirg de provincie înainte de eliberare, oraș tot mai mare și tot mai Înfloritor astăzi — unitatea frățească dintre români și maghiari își găsește expresia în creații artistice cu caracter de simbol : au fost înălțate statui înfățișindu-i pe Eminescu, cei doi Bolyai, Bălcescu, Kdrdsi Csdma Sândor, Papiu Ilarian, Avram Iancu. Ele exprimă un mare adevăr : faptul că datorită politicii naționale revoluționare a partidului trăiesc tradițiile cele mai nobile, atît ale poporului român, cît și ale naționalităților conlocuitoare ; ele dovedesc că lumea noaștră e lumea umanismului și a democrației de cea mai neîntrecută calitate, iar patria noastră — vatră înfloritoare a frăției și egalității in drepturi. Sîntem o țară și un popor. Sub bolta cerului ei senin omul crește mare și respiră liber, indiferent dacă aceleia care i-a dat viață îi spune mamă, anyâm sau mutter.Pentru această epocală izbîndă a partidului — a subliniat vorbitorul — aducem mulțumiri și juruință de neabătută credință celui mai înalt for al faptei și gîndirii comuniste : Congresul al XII-lea. Inima ne e cuprinsă de nețărmurită recunoștință ; e inima acelora care au scăpat pentru totdeauna de temerile copilului vitreg, de inumana asuprire socială și națională ; inima acelora care constată zi de zi că pe cerul patriei libere steaua partidului, steaua în cinci colțuri a omului atotbiruitor, strălucește cu egală intensitate pentru fiecare cetățean.Slăvit să fie pentru această isto- 

la o lume nouă, mai bună și mai dreaptă.Proiectul de Directive, celelalte documente supuse dezbaterii Congresului, elaborate sub directa îndrumare a secretarului general al partidului, stabilesc cu claritate, într-o largă perspectivă, liniile directoare ale valorificării superioare a tuturor resurselor materiale naționale, pornind de la necesitatea p- biectivă de creștere in ritm susținut a economiei noastre socialiste, astfel îneît să se acopere în cea mai mare parte din producția internă necesarul de materii prime, să se asigure prin contracte de lungă durată și prin surse diversificate importurile de materii prime care nu se produc în țară. Se desprinde cu limpezime, ca un obiectiv principal pentru viito- 

10—13 tone la hectar la neirigat și de 15—20 tone la irigat. Preocupări similare sînt și la culturile tehnice — floărea-soarelui și sfecla zde zahăr, precum și la plantele textile — in, cînepă, bumbac, pentru a asigura într-o perioadă cit mai scurtă, in linii mari, nevoile de fibre naturale ale industriei ușoare.Vorbitorul a relevat apoi că in producția zootehnică cercetările sînt orientate spre ameliorarea raselor de animale și păsări și a tehnologiilor de creștere și exploatare, in ve-’ derea obținerii unor producții mari, îmbunătățirii calității produselor și a randamentelor în procesul de prelucrare industrială, reducerii ’ consumului specific de hrană și a cheltuielilor pe unitatea de produs.Lărgirea orizontului cercetărilor de biologie aplicată este strins legată de promovarea cercetărilor multi- disciplinare, de amplificarea conlucrării cu cercetările fundamentale de biologie, fiziologie, biofizică, și biochimie, premise absolut necesare pentru a spori substanțial eficiența fenomenelor de bioconversiune.Ocupindu-se de problema apei, vorbitorul a arătat că cercetării ii revin sarcini importante în ce privește raționalizarea consumului de apă și creșterea gradului de, conversiune a apei în producția agricolă. In legătură cu aceasta vom intensifica cercetările privind stabilirea unor noi metode de udare de mare randament economic, cu un consum redus de apă, precum și folosirea la irigații a apelor subterane, a celor din acumulările cu funcții complexe, cum sînt lacurile colinare, a apelor recuperabile din sistemele .de desecare-drenaj șl a celor reziduale.O preocupare majoră a cercetării o vor constitui în continuare consolidarea și dezvoltarea consiliilor unice agroindustriale. Prin integrarea unităților de cercetare in profil teritorial in cadrul consiliilor agroindustriale s-au creat condiții optime pentru generalizarea rapidă in producție a noilor soiuri, organizarea științifică a teritoriului și aplicarea unor asolamente raționale, pentru introducerea progresului tehnic .in fiecare unitate agricolă. Se va acorda o atenție deosebită cercetărilor privind perfecționarea organizării producției și a muncii, aplicării noului mecanism economico- financiar in toate unitățile agricole, în vederea creșterii rapide a producției și a eficienței ei economice.In încheiere, vorbitorul a subliniat : doresc să asigur forumul suprem al partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cercetătorii de pe tă- rimul științelor din agricultură, industria alimentară, gospodărirea apelor și silvicultură, vor munci cu întreaga lor capacitate și dăruire pentru transformarea științei și tehnologiei intr-un factor hotărîtor al dezvoltării agriculturii și silviculturii, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
partid Mureșrică victorie Partidul Comunist Român ! Slăvită fie națiunea socialistă română ! Slăvite fie naționalitățile conlocuitoare care trăiesc și muncesc în frățească, indisolubilă unitate cu națiunea română ! Slăvit să fie acum și-ntotdeauna eroul zilelor noastre, bărbatul neînfricat in sufletul căruia vibrează idealul de libertate și independență al lui Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza și Bethlen Gâbor, bărbatul care — român și patriot, om între oameni și comunist intre comuniști, ocrotitor de țară — și-a pus viața în slujba înfrățirii creatoare a tuturor fiilor acestor meleaguri ! Bărbatul care vrea să ne ocrotească mîndra țară, așa cum ocrotești un cuib de ciocîrlie aflat ■ în calea cosașului pentru ca pasărea să-și crească in tihnă puișorii, să cinte, să trăiască slobod, netulburată, in pace, în cea mai desăvirșită libertate.■ Slavă ștegarului libertății și independenței naționale, erou comunist al României de astăzi, pilda noastră veșnic vie : Nicolae Ceaușescu ! Slavă bărbatului datorită căruia oamenii muncii — români, maghiari, germani și de altă naționalitate — pot spune ceea ce un clasic al poeziei noastre spunea : că în lumea mare nu-i loc mai sfînt, și nici mai scump nu-i pentru noi : aici trebuie sâ trăim, aicea să murim... •Noi, maghiarii din România, împreună cu tot poporul, avem un singur centru vital, in care bate inima mișcării noastre revoluționare; este Bucureștiul, Comitetul Central al Partidului Comunist Român, mîndria partidului și a țării : tovarășul Nicolae Ceaușescu. In jurul acestei inimi ne stringent rîndurile ca un singur om, păzind ca lumina ochilor cea mai scumpă comoară pe care o avem : unitatea de granit a partidului și a poporului, cetate inexpugnabilă a libertății și independenței, a demnității noastre de oameni și de cetățeni. Avem o singură mamă, femeia care ne-a născut. Un singur pămînt natal, acela pe care am crescut. O singură patrie, România socialistă, pe care sîntem gata să o a- părăm cu orice sacrificii. Și avem un singur partid, gloriosul Partid Comunist Român. în rindurile căruia luptăm cu cinste, cu credință, cu recunoștință, așa ca să fie mîndru de noi, fiii pe care i-â crescut.
ION PÂȚAN 
partid Vâlcearul cincinal, necesitatea creșterii gradului de valorificare a materiilor prime, a materialelor și ■ energiei, care se prevede să sporească cu cel puțin 34, la sută. Economiile -de resurse materiale ce se vor obține pe această cale, precum și prin reducerea consumurilor normate, prin creșterea, coeficienților de utilizare devin, în această perspectivă. elemente hotăritoare pentru reducerea cheltuielilor materiale, pentru creșterea venitului național. Sarcinile și orientările în acest domeniu, fundamentate pe programe special elaborate din inițiativa conducerii partidului, sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,' se constituie într-un ansamblu coerent de măsuri, deopotrivă realist și novator, eficient și dinamic, vizind creș

terea și îmbunătățirea profilului producției, perfecționarea și înnoirea tehnologiilor, a cercetării și proiectării.Raportez Congresului că ansamblul măsurilor care fundamentează mai buna utilizare și valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, reducerea consumurilor specifice, atit pentru anul 1980, cît și pentru cincinalul 1980— 1985, așa cum au fost prezentate conducerii partidului în cadrul expoziției organizate pe această temă în vara acestui an, dau garanția înfăptuirii prevederilor programului aprobat, a indicațiilor secretarului general privind trecerea la o nouă calitate, pe baza acumulărilor cantitative pe care le-am obținut în acest domeniu. Vorbitorul a subliniat că, în siderurgie, se vor economisi circa 6 milioane tone oțel pe seama creșterii coeficientului de scoatere, iar în ramura construcțiilor de mașini, prin reducerea în viitorul cincinal a consumurilor normate cu 23 la sută, se vor obține economii de peste 5 milioane tone laminate.In continuare, vorbitorul a subliniat importanța respectării cu strictețe a consumurilor normate, a indicilor de valorificare și de utilizare a materialelor, combustibilului și energiei. Orice nerealizare a acestora, așa cum practica ne-a dovedit, are drept consecință lipsuri in resurse, goluri in aprovizionare.Documentele prezentate Congresului subliniază cu claritate că pentru acoperirea cu resurse materiale a necesităților dezvoltării economiei noastre trebuie acordată o atenție deosebită recuperării și refolosirii tuturor materiilor prime, a materialelor rezultate din procesul de producție și de consum. Ele vor reprezenta la finele viitorului cincinal pină la 50 la sută din totalul resurselor de oțel, metale neferoase, mase plastice, anvelope, material lemnos, materii prime textile. în ce privește ambalajele, recuperările vor reprezenta 90—95 la sută din consum. Pe această cale se vor economisi în viitorul cincinal materii prime noi în valoare de circa 120 miliarde, cu 47 la sută mai mult decit în perioada 1976—1980. Așa /cum conducerea partidului a atras atenția in repetate rinduri, există încă o serie de neajunsuri în acest domeniu, izvorite din faptul că nu stăpinim temeinic, la nivelul actualelor exigențe, natura și dimensiunea tuturor materialelor refolosibile din economie. De aceea, un obiectiv de cea mai mare însemnătate care stă în fața noastră este acela de a generaliza elaborarea in fiecare întreprindere, în fiecare localitate, a balanțelor' materiale prin care să se stabilească științific, analitic ce cantitate de materiale se utilizează, cît din ele se regăsesc în produsele finite, care sînt materialele recuperabile și refolosibile ce trebuie reintroduse în circuitul economic. 'Prevederile cu. privire la recuperarea și refolosirea materialelor sînt pe deplin realizabile. Mijloacele înfăptuirii acestor prevederi sînt asigurate începind de la cercetare și proiectare, pină la punerea in funcțiune a obiectivelor de investiții, va .trebui însă să acționăm mai ferti pentru perfecționarea organizării sistemului de colectare și valorificare a materialelor recuperabile, atît in sfera producției materiale, cit și de la populație, pentru stabilirea soluțiilor tehnologice și realizarea capacităților de prelucrare a unor importante resurse recuperabile, care se valorifică încă în prea mică măsură.Așa cum se subliniază in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în proiectul de Directive, creșterea complexității economiei naționale impune, ca o preocupare de prim ordin, îmbunătățirea întregului proces de aprovizionare tehnico-ma- terială în vederea asigurării integrale și ritmice a necesarului de resurse, conform prevederilor de plan. Trebuie insă să subliniem că rezultatele obținute în realizarea producției industriale, a programului de investiții ar fi fost sensibil mai însemnate dacă nu s-ar fi m. nifestat o serie de lipsuri, de neajunsuri în activitatea de aprovizionare tehnico-mate- rială menționate pe bună dreptate în Raport și în cuvintul unor delegați. Cu toate măsurile întreprinse, in munca Ministerului Aprovizionării, a celorlalte organe de aprovizionare din economie persistă încă o serie de deficiențe în ce privește dirijarea efectivă a resurselor către consumatori, prevenirea dereglării în a- provizionarea unor unități economice sau unor activități prioritare, controlul și asigurarea respectării stocurilor normate, eliminarea unor fluxuri de transporturi nejustificate, reducerea cheltuielilor de circulație în sistemul aprovizionării tehnico-materiale. Totodată, viața ne-a demonstrat că problema cheie a desfășurării ritmice a aprovizionării tehnico-materiale constă in realizarea de către fiecare întreprindere a producției fizice in structura sortimentală planificată și la termenele prevăzute in contracte, precum și punerea in funcțiune la timp a noilor capacități de producție. De aceea este necesar ca, împreună cu centralele, cu ministerele economice, să acționăm cu mai multă fermitate pentru realizarea producției în sortimentele fizice și la termenele contractuale, în cantitățile și calitățile stabilite, pentru o mal promptă și mai organizată desfășurare a cooperărilor interuzinale.Ca participant la multiplele analize vizind soluționarea în etape succesive a problemelor complexe pe care le implică dezvoltarea economică a țării în anii ce vin și, în mod deosebit, rezolvarea problemelor privind asigurarea bazei materiale și valorificarea superioară a acesteia, doresc să subliniez rolul decisiv al, conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, fundamentala sa contribuție la stabilirea activităților și mijloacelor pentru accelerarea progresului in a- cest domeniu, ca și in toate domeniile dezvoltării și prosperității patriei. Cu fermitatea sa revoluționară, cu energia sa, cu extraordinara sa putere de lucru, cu inițiativa și inteligența sa veșnic treze, cu excepționala sa clarviziune, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a pus în față un însuflețrtor program de munqp și luptă pentru prosperitatea și progresul societății românești, în pas cu cele mai noi cuceriri ale civilizației moderne. Iată de ce consider ca o datorie de cinste și conștiință ca, afir- mind incă o dată totala mea adeziune la orientările și directivele cuprinse în documentele Congresului, să susțin cu profundă convingere, din adin- cul inimii, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general. al partidului, ca semn al profundei noastre recunos- tințe față de strălucitele sale merite și ca o chezășie sigură a împlinirii marilor idei înscrise în Programul partidului pentru bunăstarea și fericirea națiunii.
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONGRESULUI
Secțiunea pentru dezvoltarea forțelor de producție 

și continuarea pe o treaptă superioară 
a industrializării socialiste a țării

Lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea forțelor de producție șl continuarea pe o 
treaptă superioară o industrializării socialiste a țării au fost conduse de tovarășul 
GHEORGHE OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. La 
lucrări au participat 183 delegați și invitați. In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 32 de 
tovarăși.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE OPREA

delegat al organizației județene de partid ConstanțaAmplul Raport prezentat de secretarul nostru general in deschiderea istoricului Congres al XII-lea, care analizează cu probitate științifică, realism politic și cu largă viziune materiatist-dialectică procesele și fenomenele proprii etapei actuale de edificare socialistă a patriei și tendințele ce se manifestă in lumea contemporană, ppe- cum și complexul de programe-directivă, elaborate din inițiativa și cu participarea directă și deosebit de valoroasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. conferă actualului forum suprem al Partidului Comunist Român dimensiunile unui eveniment de cea mai mare însemnătate națională și de o largă rezonanță internațională.După ce a subliniat realizările obținute tn anii actualului cincinal in dezvoltarea forțelor de producție și, cu deosebire, in dezvoltarea și modernizarea industriei, vorbitorul a spus : Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu jalonează cu deplină claritate orientările și sarcinile de bază ale dezvoltării in continuare a industriei și a ramurilor sale. In condițiile « creșterii impetuoase a întregii economii naționale, puse în evidență de sporirea produsului social cu 33.5—37.5 la sută și a venitului național cu 38—43 la sută, industria își va aduce o contribuție tot mai mare la progresul general al țării, la făurirea unei economii cu adevărat moderne, la a- propierea României de statele cu industrie avansată.Evidențiind că industria constructoare de mașini, metalurgia și chimia vor crește in ritmuri dintre cele mai dinamice, în viitorul cincinal, ponderea acestor ramuri in totalul producției industriale sporind la 54 la sută in anul 1985, că sporuri importante vor cunoaște industria materialelor de construcții, industria lemnului,- industria u- șoară și alimentară, vorbitorul a subliniat că sarcinile mobilizatoare prevăzute pentru cincinalul viitor întrunesc toate condițiile materiale și organizatorice necesare îndeplinirii lor, atit cantitativ, cit și sub aspect calitativ.în continuare, vorbitorul a spus : Una din direcțiile de acțiune trebuie să o constituie organizarea pe plan superior a producției și a muncii în vederea folosirii cu randament maxim a potențialului material și uman. Trebuie să luăm măsuri mult mai energice în toate întreprinderile pentru extinderea polideservirii mașinilor, a metodelor moderne de organizare a producției și a muncii, lărgirea automatizării, ciber- netizarea tuturor proceselor de producție, utilizarea roboților industriali, pentru îmbunătățirea calității normelor de muncă, pentru întărirea răspunderii cadrelor pe toate treptele producției — domenii in care s-au formulat pe bună dreptate critici in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Totodată, trebuie să acționăm mult mai hotărît pentru îmbunătățirea indicilor de utilizare a mașinilor și utilajelor, a activității de întreținere și reparare, pentru întărirea ordinii și disciplinei, în vederea reducerii întreruperilor de producție, învoirilor, concediilor fără plată și absențelor nemotivate. Asemenea acțiuni se impun cu atît mai mult dacă avem în vedere că in cincinalul 1981—1985 trebuie să realizăm volumul cel mai însemnat al producției industriale pe seama creșterii pro-■ ductivității muncii.

Unul din obiectivele esențiale ale strategiei dezvoltării economice în viitorul cincinal îl constituie restructurarea industriei în strinsă concordanță cu politica de economisire strictă a materiilor prime și e- nergiei, cu problemele apărute pe plan mondial în legătură cu asigurarea acestor resurse. Doresc să evidențiez, în acest context, meritul remarcabil al secretarului general al partidului, Care, cu forța de previziune ce îl caracterizează, a indicat, cu mult înainte de izbucnirea crizei energetice, o serie de măsuri concretizate- în programe vizînd mai buna gospodărire a energiei și combustibililor. Efectul acestor măsuri s-a concretizat în reducerea consumului de energie primară ce revine la un milion lei producție industrială de la 155 tone combustibil convențional în 1978 la circa 108 tone în 1978, urmînd să scadă în anul viitor la 95 tone.O analiză aprofundată asupra acestui domeniu vital al economiei evidențiază necesitatea reconsiderării rezultatelor bune obținute pină in prezent pe temeiul cerințelor actuale și mai ales viitoare. în a- ceastă direcție este necesar să acționăm cu toată fermitatea, în fiecare centrală șl întreprindere, la fiecare loc de muncă, pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație, ridicarea randamentelor utilajelbr energetice și modernizarea instalațiilor existente, cu consurpuri energetice mari, pentru valorificarea integrală și completă, în trepte succesive, a resurselor energetice rezultate în toate fazele de fabricație.De asemenea, un loc central în activitatea noăstră trebuie să-l ocupe utilizarea cu randamente sporite a materiilor prime și a materialelor, micșorarea substanțială a consumurilor specifice, prin introducerea pe scară tot mai largă a tehnologiilor avansate și prin asimilarea de produse noi, folosirea intensă a înlocuitorilor ieftini, recuperarea și refolosirea resurselor rezultate din procesele de producție și din consum, închiderea oricăror canale de risipă.Pentru creșterea eficienței în viitorul cincinal, se impune să luăm măsuri mai hotă- rîte pentru ridicarea calității produselor, pentru realizarea unor produse cu caracteristici tehnico-funcționale la nivelul tehnicii avansate, prin introducerea rapidă in producție a rezultatelor cercetării științifice, accelerarea asimilării de noi produse și a reproiectării celor existente, întărirea controlului de calitate în toate fazele procesului de producție, prin respectarea riguroasă a disciplinei tehnologice și de fabricație.Concomitent, sîntem chemați să acționăm în continuare pentru dezvoltarea industriei orizontale prin tipizarea, profilarea și specializarea producției, in scopul ridicării calității și economicității, reducerii consumurilor de materiale și materii prime, optimizării proceselor de fabricație.In incheiere, vorbitorul a spus t Mă alătur cu toată ființa mea simțămintelor de dragoste și de înaltă prețuire exprimate cu deosebit entuziasm de întregul partid și popor și susțin din toată inima și cu toată căldura ca în funcția suprema de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, avind convingerea nestrămutată că poporul român are în persoana sa un eminent conducător, care slujește cu pasiune și înaltă conștiință comunistă cauza libertății, bunăstării și fericirii României socialiste.

directă și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prefigurează cu realism și clarviziune științifică viitorul luminos al României socialiste.Exprimînd cele mai înalte sentimente de stimă, prețuire și respect, de nețărmurită dragoste față de secretarul general al partidului, cel mai iubit fiu al poporului nostru, patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, militant activ pentru înfăptuirea idealurilor nobile ale independenței și progresului social, al păcii, prieteniei și colaborării între popoare, participanții la lucrările secțiunii, într-o atmosferă de vibrant entuziasm, îndeplinindu-și mandatul încredințat, au susținut din adîncul inimii propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului.în cadrul dezbaterilor secțiunii, vorbitorii, au subliniat importanța deosebită ce trebuie acordată folosirii cu maximă eficiență a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului prin gospodărirea cit mai rațională a tuturor resurselor existente, evidențiin- du-se preocupările unor colective in direcția recuperării și refolosirii integrale a potențialului mate

rial și energetic de care dispun. Dat fiind faptul că. în perioada următoare, prin acțiunea — generalizată la scara întregii economii — de recuperare și reintegrare în circuitul productiv a întregului fopd de resurse trebuie să se acopere cel puțin 40—50 la sută din necesarul intern de fier, metale neferoase, fibre și fire textile, uleiuri minerale și altele, participanții la dezbateri au arătat că lupta împotriva oricăror forme de risipă se impune ca unul din factorii preponde- renți de acționare în toate sferele productive, în scopul atingerii unei eficiente economice sporite. în acest cadru, s-a insistat asupra măsurilor concrete menite să conțlucă la dezvoltarea și asigurarea în perspectivă a unei puternice baze proprii de materii prime și energie. Pe linia unor astfel de preocupări, vorbitorii s-au referit și la necesitatea asimilării unor noi materiale și produse, a unor înlocuitori cu caracteristici superioare, la aportul ce trebuie să-1 aibă, în această direcție, chimia și industria materialelor de construcții în, aprovizionarea unor ramuri cu noi produse și materii prime sintetice, respectiv, în atragerea și generalizarea utilizării unor resurse naturale și secundare locale, cum sînt piatra naturală, tufurile vulcanice, cenușile și zgurile industriale, sterile

le etc., în producția de materiale de construcții. S-a reliefat, de asemenea, rolul ce revine cercetării, care trebuie să găsească cele mai bune și mai rapide soluții de valorificare complexă a rezervelor interne de substanțe minerale, utilizarea pe scară mai largă a noilor surse de energie neconvenționale, aflate astăzi în diferite stadii de aplicare industrială. Sînt de menționat, în același timp, sublinierile referitoare la sarcina de intensificare și mai bună organizare a acțiunilor de colectare de la populație a deșeurilor și a altor materiale secundare, la măsurile privind proiectarea și reproiectarea produselor, extinderea tipizării, introducerea tehnologiilor moderne care să asigure, pe lingă un înalt nivel tehnic și calitativ, consumuri cit mai reduse de materii prime, materiale, combustibil și energie.Dezbaterile secțiunii s-au caracterizat printr-un ridicat spirit de analiză critică și autocritică, au evidențiat, totodată, activitatea necorespunzătoare pe care unele întreprinderi o desfășoară în aprovizionarea tehnico- materială, insistîndu-se să se acorde mai multă atenție îndeplinirii în bune condiții a contractelor, să se asigură concordanța între aprovizionare și nevoile stricte ale procesului de producție.

trale pe rîurlle Interioare.în cadrul dezbaterilor a fost relevată cerința îmbunătățirii organizării și funcționării sistemului energetic național. Totodată, au fost analizate într-un spirit critic și autocritic, cu exigență comunistă, problemele și neajunsurile legate de exploatarea instalațiilor energetice, rellefîndu-se necesitatea întăririi ordinii și disciplinei personalului și îmbunătățirii calității și performanțelor echipamentelor și materialelor energetice, în scopul prevenirii avariilor și întreruperilor în alimentarea cu energie electrică și termică a consumatorilor.O problemă deosebită care a fost larg dezbătută în secțiune a constituit-o

promovarea în toate ramurile economiei naționale, la toate locurile de muncă, a unei politici ferme de utilizare rațională a energiei și combustibilului. Analizînd cu responsabilitate cauzele unor deficiențe care mai persistă în acest ‘domeniu, vorbitorii s-au referit la căile prin care trebuie să acționeze organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, ministerele, toți oamenii muncii pentru reducerea substanțială a consumului de energie și combustibil. Măsurile care au făcuț obiectul discuțiilor se referă în principal la modernizarea sau înlocuirea unor tehnologii de fabricație, restrîngerea utilizării materiilor prime și ma

terialelor energointenslve, creșterea continuă a randamentelor de transformare și utilizare a energiei, recuperarea integrală a resurselor energetice secundare. Odată cu formularea unei serii de propuneri valoroase privitoare la dezvoltarea bazei energetice și utilizarea mai rațională a combustibililor și energiei, participanții la dezbateri s-au angajat ca, împreună cu organele și organizațiile de partid, cu toți oamenii muncii din unitățile în care lucrează, să acționeze cu mai multă hotărîre pentru întărirea spiritului gospodăresc, reducerea sistematică a consumurilor energetice, combaterea risipei de orice fel.
Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară, gospodărirea apelor și protecția 
mediului înconjurător

Secțiunea pentru asigurarea surselor de energie,
creșterea potențialului energetic național, 

dezvoltarea producției de energie
și utilizarea ei cu înaltă eficiență economică
La lucrările Secțiunii pentru asigurarea surselor de energie, creșterea potențialului 

energetic național, dezvoltarea producției de energie ți utilizarea ei cu înaltă eficiență 
economică, conduse de tovarășul VIRGIL TROFIN, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., au participat 164 delegați și 7 invitați î au luat cuvîntul 32 de 
tovarăși.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CIOARĂ

delegat al organizației județene de partid Hunedoara

La lucrările Secțiunii pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, gospodă
rirea apelor și protecția mediului înconjurător conduse de tovarășul MARIN VASILE, 
secretar al C.C. al P.C.R., au luat parte 280 de delegați și invitați.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
MARIN VASILE

delegat al organizației județene de partid Tulcea

într-o atmosferă insufle- țitoare, de profundă angajare politică, participanții și-au exprimat, în unanimitate. deplina lor adeziune față de documentele Congresului, care deschid o nouă și măreață perspectivă ascensiunii economico- sociale a României, impri- mind un puternic impuls activității creatoare, pline de abnegație a harnicului nostru popor sub conducerea clarvăzătoare a partidului în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Vorbitorii și-au exprimat convingerea că hotăririle ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor vor - determina amplificarea și modernizarea forțelor de producție, vor crea condiții pentru transformări fundamentale in viața societății noastre, în creșterea gradului de civilizație materială și spirituală a poporului.Cu alese sentimente de mindrie patriotică și entuziasm înflăcărat, delegații și invitații au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, model de analiză aprofundată a activității rodnice desfășurate de partid, de

clasa muncitoare, de întregul popor pentru înfăptuirea Programului elaborat de cel de-al XI-lea Congres al partidului. Prin amploarea orientărilor și concluziilor, prin întregul său conținut de idei, Raportul evidențiază cu rigoare științifică cerințele prioritare ale dezvoltării econo- mico-sociale a țării, definesc cutezător direcțiile fundamentale ale activității pină în 1985 și în perspectivă, in concordanță deplină cu Programul partidului.în conformitate cu mandatul politic încredințat de conferințele județene de partid, de toți oamenii muncii, delegații, intr-o puternică’ și vibrantă unitate de gind și de voință, și-au exprimat totala aprobare pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, comuniștii, întregul popor văzind in aceasta garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a hotăririlor ce vor fi adopt'a- te de Congresul al XII-lea, a obținerii unor noi și strălucite izbînzi în construcția societății socialiste și comuniste în țara noastră.Participanții la lucrările secțiunii au apreciat cu de

plină satisfacție că înfăptuirea prevederilor noului cincinal va accelera dezvoltarea țării atît in domeniul bazei tehnico-materiale, cit și al organizării societății, asigurîndu-se creșterea venitului național pe locuitor, România depășind astfel stadiul de țară socialistă in curs de dezvoltare. Totodată, s-a subliniat justețea prevederilor privind continuarea în ritm susținut, in următorul cincinal și in perspectivă, a industrializării și dezvoltării prioritare, intensive a ramurilor de înaltă tehnicitate, care necesită consumuri energetice cit mai reduse și asigură valorificarea superioară a materiilor prime. în cadrul dezbaterilor s-a arătat că o problemă centrală a întregii industrii este înfăptuirea unei cotituri radicale în domeniul calității produselor, al îmbunătățirii performanțelor lor tehnice. Așa după cum au subliniat participanții, dispunind de o puternică bază tehnico-ma- terială, de fonduri fixe, in majoritatea lor puse in funcțiune în ultimul deceniu, obiectivele și sarcinile viitorului plan cincinal sînt pe deplin realizabile, asigu- rind creșterea avuției naționale, ridicarea bunăstării și fericirii poporului.

Am ascultat cu deosebită atenție, satisfacție și mîndrie patriotică Raportul Comitetului Central prezentat de către secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care sînt înfățișate, pe baza unei analize profund științifice, marile realizări obținute de poporul român sub conducerea partidului în dezvoltarea economico-socială multilaterală a patriei noastre în ultimii cinci ani și sînt prefigurate direcțiile fundamentale pentru cincinalul 1981^-1985 și orientările de perspectivă pină în anul 1990. Acest tablou al marilor înfăptuiri zugrăvește cu multă putere de convingere, optimism și realism științific viitorul pe care ni-1 vom construi. Alăturîndu-mă hotărîrii comuniștilor din întreaga țară, susțin cu căldură realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, urîndu-i ani îndelungați în fruntea partidului și statului nostru.în continuare, vorbitorul a spus : Atît în Raportul prezentat, cit și în celelalte documente supuse dezbaterilor în Congres, o atenție deosebită se acordă problemei asigurării surselor de energie, creșterii potențialului energetic național al țării, valorificării acestuia în condiții de cît mai înaltă economicitate și eficiență! în acest scop se prevede o intensificare a cercetărilor în domeniul geologic, minier și energetic în vederea identificării și introducerii în circuitul economic de noi rezerve de combustibili, perfecționării tehnologiilor de extracție și prelucrare, folosirii energiei nuclearoelectrice, descoperirii și introducerii pe scară largă de noi surse neconvenționale de energie.Intrucît ponderea cea mai mare a consumului se regăsește în industrie, consider necesar să subliniez oportunitatea de a se proceda cu perseverență la modernizarea tehnologiilor, la îmbunătățirea structurii producției, acordîndu-se prioritate produselor cu consumuri energetice eficiente, de a se urmări mai științific și organizat respectarea consumurilor energetice normate. Trebuie să se înlăture, de asemenea, orice formă de risipă de energie la consumul populației.O deosebită importanță, a arătat vorbitorul, se acordă producției de energie electrică. Doresc să raportez Congresului că una din directivele de bază stabilită de Congresul al IX-lea, trecerea rapidă a producției de energie electrică pe cărbune inferior, din resursele proprii ale țării, și reducerea producției de energie electrică pe bază de hidrocarburi — se realizează in anul 1980 la nivelul prevederilor cincinalului. Această mutație s-a făcut în principal pe baza echipamentelor românești, generatoare de 330 MW cu cazane de 1 035 t/h, de un nivel tehnic ridicat. în actualul cincinal, puterea instalată în sistemul energetic sporește cu 5 400 MW, din care 3 400 MW în centrale termoelectrice funcțio- nind pe cărbune și 900 MW în centrale

hidroelectrice, realizîndu-se șl depășlndu-se sarcinile din Directivele Congresului al XI-lea cu privire la instalarea de capacități funcționînd pe cărbune, dar marcînd unele nerealizări, ce urmeazi a fi recuperate în cincinalul următor, la centralele hidroelectrice. Ca urmare, producția de energie electrică pe bază de cărbune va avea o pondere de 40 la sută, iar cea pe bază de resurse hidroenergetice de 17,6 la sută.Apoi vorbitorul a subliniat că o atenție deosebită va fi acordată organizării mai bune a activității de întreținere și reparații, care capătă noi dimensiuni, ținînd seama de creșterea volumelor de echipamente și agregate ce trebuie menținute în funcțiune. De asemenea, pentru creșterea siguranței în funcționarea sistemului energetic național, M.E.E. a acționat, luînd măsuri pentru modernizarea echipamentelor și schemelor tehnologice, pentru îmbunătățirea activității de exploatare, pentru pregătirea și perfecționarea personalului, precum și ridicarea nivelului de disciplină al acestuia. în același timp, realizarea sarcinilor presupune asigurarea cărbunelui, în cantități și condiții de calitate corespunzătoare.Corelat cu sarcinile de bază ale dez-. voitării economico-sociale în cincinalul următor, a arătat vorbitorul, dezvoltarea producției și consumului de energie electrică are în vedere în continuare valorificarea superioară a resurselor energetice interne, în principal potențialul hidroenergetic, și combustibilii solizi. Un accent deosebit va fi pus pe valorificarea unei părți importante din căldura reziduală.Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică în ramura energiei electrice și termice sînt axate pe realizarea obiectivelor de bază ale ramurii privind creșterea ponderii producției de energie electrică și termică produsă pe cărbune, reducerea consumurilor specifice și a pierderilor de toate felurile, creșterea siguranței în exploatare. 'în legătură cu sursele noi de energie sint prevăzute cercetări, fiind realizate u- nele aplicații practice în domeniul centralelor solaroelectrice și ale energeticii geo- termice și eoliene ; este foarte important ca fiecare județ, prin folosirea de mijloace locale, să treacă la realizarea unor astfel de instalații.Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la politica internațională a P.C.R., inspirată din înțelepciunea și clarviziunea secretarului general al partidului.în încheiere, mă declar de acord pe deplin cu documentele Congresului, pe care le socotesc că corespund realităților actuale și necesităților viitoare ale României socialiste și, în numele comuniștilor care m-au delegat la Congres, ne angajăm să depunem toate eforturile pentru realizarea e- xemplară a sarcinilor ce ne revin pentru înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

întregul conținut al Raportului prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu atestă cu putere capacitatea secretarului general al partidului de a investiga și sintetiza noile fenomene ale societății românești și ale vieții internaționale, clarviziunea, cutezanța și fermitatea ce-1 caracterizează, voința sa neclintită, de patriot și revoluționar, de a sluji cu credință cauza partidului și popqrului, a socialismului, păcii și cooperării între națiuni. Aprobînd fără rezerve Raportul, celelalte documente-program ale Congresului, întreaga politică internă și externă a partidului, mă alătur glasului întregului partid, al tuturor oamenilor muncii pentru a susține, cu însuflețire și căldură, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, aceasta constituind garanția că poporul român va dobîndi noi și mari izbînzi in opera de construcție a socialismului și comunismului.După ce a arătat cJ. unul din obiectivele esențiale ale cincinalului viitor îl constituie înfăptuirea unei profunde revoluții agrare, dezvoltarea ș> modernizarea susținută a producției agricole, vorbitorul a subliniat că în agricultură sarcina da bază este organizarea exemplară a înfăptuirii vastului program de investiții stabilit, asigurarea utilizării cu eficiență maximă a mijloacelor de producție de care dispune și, îndeosebi, a pămîntului. Trebuie să recunoaștem, și cu acest prilej, ci deși producțiile vegetale și animale ai sporit în ultimii ani, ele nu corespund nivelului atins în dezvoltarea bazei tehnico-materiale, nu reflectă pe deplin eforturile financiare făcute de stat și de unitățile agricole. Criticile pe deplin întemeiate, pe care ni le-a adresat tovarășul Nicolae Ceaușescu în această privință ne obligă să acționăm cu responsabilitate maximă pentru înlăturarea tuturor deficiențelor și, în primul rind, să asigurăm folosirea deplină și rațională a fondului funciar.Referindu-se la măsurile deosebite stabilite de conducerea partidului pentru intensificarea procesului de mecanizare, vorbitorul a arătat că acestea pun în fața Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și Ministerului Agriculturii sarcina îmbunătățirii modului de organizare, întreținere și exploatare a parcului de tractoare și mașini agricole, trecerea la constituirea de formațiuni mari de mecanizare, conduse de ingineri, și asigurarea numărului de mecanizatori necesari. Acțiuni ho- tărîte voiri întreprinde în domeniul zootehniei. Odată cu preocuparea de a realiza efectivele stabilite, avem obligația să acordăm o atenție mult mai mare îmbunătățirii furajării și întreținerii acestora, în scopul creșterii producțiilor de carne, lapte, ouă și lină.în continuare, vorbitorul a arătat că măsurile de perfecționare a conducerii și planificării agriculturii, aplicate pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 1 fe

bruarie a.c., oferă un cadru organizatoric deosebit de favorabil pentru îmbunătățirea radicală a activității în toate unitățile agricole și valorificarea deplină a marilor re- ■ zerve de creștere a producției de care dispunem. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Ministerul Agriculturii și organele lor județene, in strinsă conlucrare cu unitățile Băncii pentru Agricultură, vor pune în centrul activității lor intensificarea îndrumării consiliilor unice agroindustriale, pentru ca, așa cum se subliniază în Raport, aceste organisme să-și îndeplinească exemplar rolul deosebit de important ce le revine.în concentrarea și specializarea producției, în folosirea fondului funciar, a mijloacelor materiale, financiare și a forței de muncă, în întărirea economică a fiecărei unități componente.în strinsă concordanță cu accelerarea procesului de dezvoltare modernă, intensivă a agriculturii, documentele Congresului stabilesc, cu deosebită claritate,- orientările șl sarcinile de bază ce revin, în viitorul cincinal, industriei alimentare, silviculturii, unităților Consiliului Național al Apelor, precum și unităților din domeniul științei șl cercetării. Conducerile, specialiștii, toți lucrătorii din aceste importante ramuri și sectoare de activitate au datoria să acționeze cu mai multă hotărîre și dăruire pentru Înfăptuirea sarcinilor ce le revin, adu-' cîndu-și o contribuție tot mai mare Ia dezvoltarea economică și socială a patriei.înfăptuirea sarcinilor ce ne stau în față în viitorul cincinal impune perfecționarea necondiționată a stilului și metodelor de muncă ale uniunilor cooperatiste, care trebuie să aibă permanent în față indicația fermă și clară a conducerii partidului de a funcționa ca organe de partid și de stat. Avem obligația să ne organizăm și să muncim în așa fel încît uniunile să joace un rol cît mai important în desfășurarea activității agricole, să se implice mai profund în producție, in problemele realizării planului, cărora trebuie să le subordoneze întreaga muncă politică și organizatorică. Vorbitorul a subliniat, în continuare, măsurile care urmează să fie aplicate pentru întărirea democrației cooperatiste, ridicarea rolului adunărilor generale, pentru educarea comunistă a tuturor oamenilor muncii din unitățile agricole, pentru dezvoltarea conștiinței lor socialiste, a atitudinii înaintate față de sarcinile ce le revin și avutul obștesc, pentru generalizarea principiilor și normelor eticii și echității socialiste.Exprimînd, încă o dată, aprobarea deplină a documentelor supuse dezbaterii Congresului, a întregii politici interne și externe a partidului, asigur conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că nu voi precupeți nici un efort pentru a-mi face datoria față de partid, pentru a-mi aduce întreaga contribuție la transpunerea în viață a hotăririlor Congresului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Secțiunea pentru dezvoltarea bazei de materii prime
și asigurarea aprovizionării tehnico-materiale

La lucrările secțiunii, care au fost conduse de tovarășul ION PÂȚAN, membru, al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au participat 186 de delegați și invitați. In 
prima zi a lucrărilor au luat cuvîntul 35 de delegați.în unanimitate, participanții Ia dezbateri și-au manifestat adeziunea și aprobarea deplină față de documentele programatice pe care le va adopta cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., documente care, elaborate sub îndrumarea

Participanții au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. document de o înaltă valoare f științifică, teoretică și practică, aprobat de Congresul al XII-lea al P.C.R. Ei și-au exprimat aprobarea deplină față de documentele supuse dezbaterii Congresului al XII-lea al partidului, subliniind contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea acestor documente.Cu puternică însuflețire

și entuziasm, toți delegații participanți la secțiune au susținut propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, revoluționar și patriot înflăcărat, să fie reales de către Congresul al XII-lea în inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. în cuvîntul lor, mai mulți delegați au abordat problemele dezvoltării bazei energetice a țării și au scos în evidență măsurile ca

se impun pentru ca în viitorul deceniu România să devină independentă din punct de vedere ai combustibilului și energiei. O deosebită atenție a fost acordată problemelor intensificării cercetărilor și valorificării rezervelor de cărbuni și șisturi combustibile, de petrol și gaze, de ape geotermale, precum și punerii în valoare a potențialului hidroenergetic al țării, prin construcția de mari hidrocentrale pe Dunăre, precum și de hidrocentrale și microhidrocen-

în cadrul lucrărilor secțiunii au luat cuvintul 35 de tovarăși care au dezbătut pe larg sarcinile care revin agriculturii, silviculturii, industriei alimentare, gospodăririi apelor și protecției mediului înconjurător, din documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului. în unanimitate, Vorbitorii și-au exprimat adeziunea deplină față de Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, față de celelalte documente supusa dezbaterii și aprobării Congresului.într-o atmosferă însufle- țitoare de profundă angajare politică, vorbitorii, ex- primind mandatul organizațiilor care i-au delegat la Congres, au susținut cu căldură realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al partidului.în cuvîntul lor, participanții la lucrările secțiunii au dat o înaltă apreciere contribuției hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii agrare a partidului și statului nostru. S-a subliniat că o expresie grăitoare în acest sens sînt si măsurile cu privire Ia îmbunătățirea conducerii și planificării a- griculturii. crearea consiliilor unice agroindustriale de stat șl cooperatiste, care constituie modalități origi

nale de perfecționare a structurilor organizatorice și înscriu și mai ferm agricultura noastră pe coordonatele progresului, deschid calea trecerii- și în această ramură de la acumulările cantitative la o nouă calitate.Participanții la discuții au subliniat că sarcinile stabilite de Congres privind sporirea producției agricole în viitorul cincinal sînt pe’ deplin realizabile și au reliefat măsurile care trebuie aplicate. Referindu-se la experiența și la situațiile concrete din unitățile în care lucrează, vorbitorii s-au oprit in mod deosebit asupra problemelor legate de folosirea rațională a pă- mintulul, creșterea potențialului productiv al solurilor prin lucrări hidro șl agroameliorative, continuarea lucrărilor de organizare a teritoriului, urgentarea definitivării zonării producției agricole. Abordînd problemele dezvoltării zootehniei, vorbitorii au insistat asupra necesității ameliorării raselor la toate speciile, a realizării programului de investiții și modernizării construcțiilor, precum și asupra necesității corelării producției animaliere cu baza furajeră.Numeroși vorbitori, ex- primîndu-și satisfacția pentru faptul că în centrul a- tenției politicii partidului se află grija pentru creș

terea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, au subliniat ce trebuie întreprins. în continuare, pentru satisfacerea în condiții mai bune a cerințelor populației cu produse agroalimentare. Participanții la discuții s-au referit pe larg la măsurile care trebuie întreprinse în vederea asigurării surselor de apă și folosirii lor raționale și complexe, asigurarea protecției mediului înconjurător — aceasta constituind un factor esențial al echilibrului ecologic.Ca o idee generală, numitor comun al dezbaterilor desfășurate în cadrul secțiunii, s-a subliniat că agricultura noastră socialistă dispune dă toate posibilitățile și condițiile necesare pentru a realiza în • viitorul cincinal noi și mari progrese pe calea dezvoltării sale intensive. Potențialul productiv al pămin- tului, extinderea continuă a mecanizării și chimizării, forma superioară de organizare a producției și a muncii, creșterea competenței și calificării cooperatorilor, a cadrelor de specialiști constituie tot a- tîtea premise certe ale înfloririi agriculturii, pe calea transformării sale într-o varietate a muncii industriale, așa cum prevede Programul partidului.
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONGRESULUI
Secțiunea pentru cercetare științifică, dezvoltare 

tehnologică și introducerea progresului tehnic, 
perfecționarea invățămintului, pregătirea forței 

de muncă și a cadrelor
Sub conducerea tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, 

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, s-au desfășurat, ieri, lucrările Secțiunii pentru cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, perfecționarea invățămîn- 
tului, pregătirea forței de muncă și a cadrelor.

La lucrările secțiunii au participat 212 delegați și 32 de invitați. In cadrul dezba
terilor au luat cuvintul 29 de tovarăși.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
ION URSU

delegat al organizației județene de partid Caraș-SeverinLucrările secțiunii noastre se desfășoară sub puternica influență pe care o are asupra întregului Congres Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Magistralul document va constitui o călăuză de cea mai înaltă valoare teoretică și practică in activitatea partidului, în munca și viața întregului nostru popor.Noi toți cei ce muncim pe tărîmul cer- c tării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic, al invăță- mîntului, pregătirii forței de muncă, formării și perfecționării cadrelor, ne exprimăm totala aprobare față de Raportul Comitetului Central al partidului, adeziunea fierbinte Ia Directive și la programele-di- rectivă aflate pe ordinea de zi a Congresului.Avem convingerea nestrămutată că numai călăuziți de înțelepciunea și cutezanța revoluționară a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, creatorul de frunte al politicii interne și externe a partidului și statului nostru, luminoasele prevederi ale documentelor programatice ale Congresului vor putea fi transpuse în viață la înaltele cote de calitate și exigență stabilite de Programul partidului.De aceea, alături de întreaga țară, profund animați de emoția momentului istoric pe care îl trăim, sprijinim într-un glas, din toată inima, propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul destinului luminos al patriei noastre socialiste, să fie reales in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român 1 în continuare, vorbitorul a făcut o analiză temeinică a activității desfășurate în domeniul științei, subliniind că a crescut rolul Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, ca organ de partid și de stat, în conducerea întregii activități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic din țara noastră, prin învestirea în funcția de președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie a tovarășei academician Elena Ceaușescu, reputat om de știință, om politic, ce se bucură de înaltă apreciere și stimă în țară și peste hotare.Referindu-se la sarcinile ce revin tuturor celor care își desfășoară activitatea în domeniul științei și tehnologiei, învățămîn- tului, formării și perfecționării personalului muncitor, vorbitorul a subliniat că, așa cum arăta, în mod magistral, tovarășa academician Elena Ceaușescu in cuvintarea 'astită in plenul Congresului, tot ceea ca va înfăptui în următorul cincinal — jn industrie, agricultură, in celelalte sectoare ale economiei naționale, in întreaga viață socială — trebuie să se bazeze pe cele mai noi cuceriri științifice și tehnologice,într-o atmosferă de entuziasm și puternică angajare, participanții la dezbateri au exprimat deplina lor adeziune față de mărețele obiective de dezvoltare în ritm înalt a economiei naționale și trecerea la o nouă calitate în toate domeniile de activitate, așa Cum au fost cuprinse in amplul și magistralul Raport prezentat în marele forum al comuniștilor de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.> Exprimând mandatul încredințat de comuniștii, de oamenii muncii, de toți cei Care lucrează pe tărîmul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și învăță- mîntului. vorbitorii au susținut cu însuflețire realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu .în înalta funcție de secretar general al partidului, cu încredințarea că numai astfel vor putea fi înfăptuite obiectivele mobilizatoare ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului reprezintă garanția afirmării plenare a revoluției tehnico-științifi- ce. în toate domeniile de activitate, creșterea rolului științei în dezvoltarea si modernizarea economiei

naționale, în asigurarea progresului rapid și multilateral al patriei. în ridicarea nivelului de civilizație și cultură al întregului popor.Au fost reliefate în mod deosebit sarcinile oe decurg din cele două Programe- directivă — cel privind cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și introducerea progresului tehnic pînă în 1990 și orientările principale pînă în anul 2000, precum și cel cu privire la energie, programe care direcționează obiective fundamentale pentru dezvoltarea României socialiste în următoarele decenii.Relevîhd succesele obținute in îndeplinirea sarcinilor primului cincinal al revoluției tehnico-științifi- ce în dezvoltarea și perfec-, ționarea activității de cercetare științifică, introducerii progresului tehnic, a învățămîntului, a sistemului de pregătire a cadrelor,- participanții au analizat cu răspundere, în spirit critic și autocritic, sarcinile ce stau în fața cercetării pentru ca deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, tehnologiei, calității și eficientei. An- gajindu-se să acționeze neobosit pentru înfăptuirea exemplară a hotărârilor oe vor fi adoptate Ia cel de-al
Secțiunea pentru investiții, construcții, 

transporturi și telecomunicații ’
Lucrările Secțiunii pentru investiții, construcții, transporturi șl telecomunicații au fost 

conduse de tovarășul 1OSIF BANC, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. La lucrări au participat 198 delegați și 26 invitați. In cadrul dezbaterilor 
au luat cuvintul 35 tovarăși.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
IOSIF BANC

delegat al organizației județene de partid Satu MareSubliniind că secțiunii ii revine sarcina de a dezbate, în spiritul înaltei exigențe și cu toată răspunderea comunistă, liniile directoare, sarcinile fundamentale, căile și 

ale cunoașterii umane în general. Cercetarea științifică va contribui nemijlocit la înfăptuirea prevederilor planului de dezvoltare economico-socială a României in cincinalul 1981—1985. Ea va asigura, de a- semenea, soluțiile tehnice necesare transpunerii în viață a orientărilor pentru cincinalul 1986—1990, astfel incit deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, tehnologiei, calității și eficienței și va pregăti rezerva de descoperiri științifice și soluții tehnologice pentru dezvoltarea în perspectivă a țării pînă în anul 2 000.Din inițiativa și sub conducerea tovarășei academician Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, in perioada de pregătire a Congresului s-a organizat, în toate unitățile de cercetare și proiectare, o acțiune cuprinzătoare de îmbunătățire a programului de Cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pentru cincinalul, următor, în lumina proiectelor de Directive și programelor-directivă.Ridicînd exigențe sporite în domeniul pregătirii forței de muncă, intrarea societății românești într-o fază superioară a dezvoltării sale impune, totodată, o susținută activitate de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de cadre.Va crește în continuare ponderea muncitorilor calificați în numărul total de muncitori — de la circa 85 la sută în anul 1980 la aproape 90 la sută în 1985. în acest scop se va extinde activitatea de orientare- și selecție profesională în unitățile economice și de învățămînt, asigurînd condițiile pentru valorificarea largă a capacității creatoare a tuturor oamenilor muncii, pentru afirmarea plenară a personalității umane.După ce a prezentat cîteya, din principalele probleme și sarcini pe care documentele Congresului le pun -în centrul preocupărilor lucrătorilor din sectoărftlă de activitate menționate, vorbitorul și-a exprimat acordul deplin față de înțeleaptă politică externă a partidului și statului nostru, față de excepționala activitate internațională desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, care a ridicat prestigiul țării' noastre în lume pe cele mai înalte trepte.în Încheiere el a spus : Ne angajăm în fața Congresului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, să facem totul spre a fi demni de strălucita epocă pe care o trăim, de înalta încredere și marele sprijin ce ni se acordă, să punem întreaga noastră capacitate și putere de muncă în slujba transpunerii în viață a politicii partidului nostru, a prevederilor mărețelor documente ale Congresului al XII-lea.XII-lea Congres, partici- panții au subliniat că aceste hotăriri corespund pe deplin năzuințelor și aspirațiilor vitale de progres, bunăstare și pace ale națiunii noastre și asigură întărirea independenței și suveranității țării.Participanții la dezbateri au felevat, totodată, cu sentimente de îndreptățită mândrie patriotică, de stimă profundă și înaltă prețuire activitatea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, savant de renume mondial, care, în fruntea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, asigură afirmarea puternică a științei românești. în dezvoltarea economică și socială a tării.în numele comuniștilor, ’al tuturor oamenilor muncii — delegați, cercetători, proiectanți, cadre didactice — care își desfășoară activitatea pe tărîmul științei. tehnologiei. învăță- mintului și pregătirii forței de muncă, vorbitorii s-au angajat să facă totul pentru transpunerea în viață a documentelor programatice ale Congresului, să fie demni de înalta încredere și sprijinul acordate, să-și sporească necontenit aportul la înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

modalitățile practice și eficiente de înfăptuire a politicii partidului, a indicațiilor secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea programului 

de investiții, construcții, transporturi șl telecomunicații, pentru dezvoltarea și modernizarea economiei naționale, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului român, vorbitorul a făcut o amplă trecere .în revistă a perioadei dintre Congresele al XI-lea și al XII-lea. Este îndreptățită mîndria noastră că ne situăm printre țările cu cel mai înalt ritm de dezvoltare industrială din lume — a arătat vorbitărul. Ce poate fi mai grăitor decît aceea că realizăm anul acesta, in 8 zile numai, întreaga producție industrială a anului 1938, că producția de oțel a țării a fost anul trecut de aproape 6 ori mai mare decît cea realizată de România în toată perioada anilor 1925—1938, iar cea de energie electrică de circa 7 ori. Capacitatea și caracterul modern al industriei românești de astăzi sînt demonstrate și prin aceea că realizăm a- cum o gamă largă de produse complexe și de înaltă performanță, pe care în trecut nu le produceam. în ultimul deceniu, ritmul mediu anual de creștere a producției noastre industriale depășește de peste două ori pe cel realizat pe plan mondial.După ce s-a referit la progresele însemnate înregistrate și în organizarea și dezvoltarea intensivă a agriculturii, vorbitorul a precizat că, în cadrul politicii generale a partidului de dezvoltare puternică a tuturor ramurilor economiei noastre naționale, un loc determinant îl au investițiile, construcțiile, transportul și telecomunicațiile. Iri cincinalul pe care-1 parcurgem se va realiza un volum de investiții care va fi de circa 80 la sută față de totalul investițiilor realizate în cinci cincinale anterioare, ceea ce va permite ca zestrea e- conomiei naționale să se îmbogățească cu un mare număr de noi și moderne unități de producție industrială,și agrozootehnice, cu circa 900 000 apartamente, cu un număr însemnat de școli, grădinițe pentru copii, spitale și multe alte edificii so- cial-culturale. Fondurile alocate pentru, investiții și construirea multor capacități de producție de prim rang au ridicat continuu nivelul producției industriale, în mod deosebit în județele slab dezvoltate. Dacă în 1968, la reorganizarea administrativ-te- ritorială a țării, numai Capitala și 3 județe realizau o producție industrială de peste 10 miliarde lei, iar alte 10 județe a- veau o producție de sub 2 miliarde lei, printre care Sălajul, Bistrița-Năsăud, Co- vasna și altele, la sfîrșitul anului viitor toate județele vor avea capacități de producție industrială de peste 10 miliarde lei, iar în 24 județe — de peste 15 miliarde lei, a spus vorbitorul. Aceasta este o mare victorie a prînduirii noastre socialiste.în actualul cincinal, pentru dezvoltarea transporturilor și telecomunicațiilor au fost alocate circa 100 miliarde lei fonduri de investiții, cu 76 la sută mai mult decit realizările cincinalului trecut, care asigură creșterea șl modernizarea capacităților de transport feroviar, naval, auto, a aviațieiîntr-o atmosferă însufle- țitoare, participanții au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de excepțională valoare științifică, teoretică și practică, - strălucită sinteză a realizărilor remarcabile dobindite în înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială a țării, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. Totodată, vorbitorii și-au exprimat adeziunea totală la documentele programatice supuse dezbaterii Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, care stabilesc cu clarviziune și cutezanță revoluționară linia politică generală și orientările fundamentale ale dezvoltării societății noastre în cincinalul 1981— 1985 și înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Exprimînd sentimentele de profundă dragoste și a- leasă prețuire ale comuniștilor, ale întregului po- pOr, participanții au evidențiat contribuția hotărî- toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea si fundamentarea acestor documente care definesc liniile directoare ale întregii

activități economico-socia- le, căile de valorificare a resurselor materiale și u- mane de care dispune România, prefigurând cu claritate viitorul luminos al patriei noastre socialiste. Participanții au susținut cu entuziastă însuflețire propunerea ca în funcția supremă de secretar general al Partidului1 ComunisteRo- mân să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. eminent conducător al națiunii noastre socialiste, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, revoluționar și patriot înflăcărat, văzînd în aceasta garanția sigură a înaintării României pe noi culmi de progres și civilizație.în cadrul discuțiilor, delegații au abordat problemele legate de realizarea cu succes a programului de investiții, re- levînd importanța deosebită a orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la proiectarea si executarea o- biectivelor de investiții, unde au fost adoptate și a- plicate pe scară largă noi tehnologii și soluții constructive care au determinat obținerea unor importante economii de materiale, combustibili și energie, și sporirea continuă a eficienței economice a investi
Secțiunea pentru dezvoltarea economico-socială

in profil teritorial
Lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea economico-socială în profil teritorial au fost 

conduse de tovarășul IOSIF UGLAR, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor 
Populare.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
IOSIF UGLAR

delegat al organizației județene de partid HarghitaPurtând pecetea gîndirii revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele României socialiste, a profundei sale puteri de analiză și sinteză a fenomenelor contemporane și a stadiului de dezvoltare a țării noastre, a spiritului său de înaltă responsabilitate comunistă, documentele dezbătute în prezentul Congres asigură dezvoltarea pe coordonatele calitativ superioare, pe noi trepte a patriei, pentru creșterea nivelului general de progres, a bunăstării și fericirii întregului popor.Cu bucurie și mîndrie ne alăturăm dorinței unanime exprimate de toți comuniștii, de toți cetățenii patriei, români, maghiari, germani, de alte naționalități, ca în Înalta funcție de secretar general să fie reales cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, omul și revoluționarul ale cărui cutezătoare idealuri au stat la baza rodnicului bilanț al realizărilor noastre de pină acum.Proiectele de documente fundamentează noi măsuri menite să asigure, în continuare, amplasarea echilibrată a forțelor de producție pe teritoriu, valorificareă superioară a resurselor materiale și de muncă existente in fiecare zonă, sistematizarea și modernizarea rețelei de localități urbane și rurale, crearea tuturor condițiilor ca egalitatea în drepturi, de care se bucură cetățenii patriei noastre, să se întemeieze pe creșterea potențialului economic al tuturor județelor și localităților țării. Prin examinarea și aprobarea, de către conducerea superioară de partid, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a schițelor și detaliilor de sistematizare prin care au fost stabilite coordonatele dezvoltării în perspectivă, pină în 

civile șl extinderea rețelei de telefonie automată urbană și interurbană, toate reședințele de județ și alte localități ale țării fiind conectațe la rețeaua' națională, iar capacitatea centralelor telefonice sporind cu circa 680 mii linii. S-a acordat o atenție sporită rețelei feroviare prin electrificarea a circa 1 400 km și dublarea liniilor pe principalele magistrale cu aproape 150 km, a sporit parcul de mijloace cu aproape 1 000 de locomotive diesel și electrice și cu peste 24 mii vagoane de marfă. O puternică dezvoltare cunoaște transportul naval și traficul portuar.Vorbitorul s-a oprit apoi asupra lucrărilor de investiții de foarte mare importanță pentru economia națională, care urmează, a fi finalizate în cincinalul viitor : Canalul Dunăre—Marea Neagră, porturile Constanța Sud—Agigea, Midia, Mangalia, un nou pod peste Dunăre la Cernavodă, noi trasee de cale ferată, care vor scurta legăturile între marile centre economice ale țării. Se construiește metroul în București, fiind dat deja în exploatare primul tronson și altele.Referindu-se, în continuare, Ia marile și strălucitele perspective ce se conturează economiei naționale, întregului nostru popor,‘prin directivele și programele supuse spre dezbatere și aprobare celui de-al XII-lea Congres al partidului, vorbitorul a arătat că investițiile de 1 300—1 350 de miliarde lei, prevăzute pentru cincinalul viitor, reprezintă mai mult decît investițiile totale realizate în perioada 1951—1975. Acest mare volum de investiții demonstrează cu prisosință puternicul potențial economic de care dispune astăzi România socialistă.Va trebui ca în viitorul cincinal să muncim mai bine decît am muncit pină acum, să tragem concluzii din lipsurile și neajunsurile pe care le-am avut, atit pe linie de partid, de stat, cit și în celelalte domenii de activitate ; să folosim mai bine baza materială de care dispunem, mașinile, utilajele, forța de muncă, toate capacitățile de producție ; să facem economie la materii prime, materiale, combustibil și energie ; să reducem consumurile specifice, să reducem cheltuielile de producție, să introducem noi tehnologii de mare capacitate, să creștem substanțial productivitatea muncii, să ridicăm în ansamblu calitatea și eficiența muncii noastre.în încheiere, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra unor aspecte ale politicii internaționale a partidului nostru, asupra rolului de frunte al tovarășului Nicolae Ceaușescu în promovarea unei politici de pace, destindere, colaborare cu toate popoarele. Avindu-1 în fruntea partidului și a țării pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul — avem garanția sigură, verificată de viață, că mărețele obiective și sarcini înscrise în Directive, în documentele ce vor fi adoptate de Congres, cu care sînt întru totul de acord, se vor înfăptui neabătut, spre binele și fericirea poporului român, a patriei noastre socialiste.țiilor. Referindu-se la activitatea din domeniul transporturilor și telecomunicațiilor, vorbitorii au arătat succesele obținute, îndeosebi în privința realizării programelor de dublări și electrificări de căi ferate, de modernizare a drumurilor naționale și locale, precum și dotării cu mijloace de transport feroviar, aerian, auto, maritim și fluvialAnalizînd cu un pronunțat spirit critic șl autocritic problemele din activitatea de investiții-construc- ții și din transporturi, numeroși participanți au subliniat că pentru punerea în funcțiune la termen a o- biectivelor și capacităților productive sînt necesare stabilirea din timp a tehnologiilor, precizarea amplasamentelor, asigurarea unui ritm susținut de lucru pe șantiere, prin folosirea mai bună a utilajelor de construcții și a forței de muncă, perfecționarea conlucrării dintre furnizori, constructori și beneficiari.Pentru satisfacerea cerințelor economiei și populației cu prestații de transporturi se impune ca mijloacele de transport să fie folosite la întreaga capacitate asigurindu-se mecanizarea și automatizarea proceselor.

1990, a tuturor localităților, precum și obiectivele economice, social-culturale și edilitare ale actualului plan cincinal, s-a încheiat, practic, prima etapă de elaborare și înfăptuire a Programului național de sistematizare.în continuare, vorbitorul a subliniat că rezultatele obținute pînă acum în sistematizarea teritoriului și localităților, ca și deficiențele care mai persistă în acest domeniu, scot și mai mult în evidență necesitatea in-, tensificării preocupărilor și creșterii răspunderilor organelor centrale și locale pentru aplicarea riguroasă a programelor-directivă ale Congresului al XII-lea, a prevederilor legii sistematizării.Referindu-se la îmbunătățirea continuă și în ritm rapid a condițiilor de locuit, vorbitorul a spus : După cum vă este cunoscut, prin grija tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost elaborat și se realizează un vast program de construcții de locuințe, care prevede pentru perioada 1976—1990 construirea a 3—3,5 milioane apartamente, cu confort și dotări îmbunătățite, suprafețe sporite și finisaje superioare, cu o mai bună izolare termică. Cea mai mare parte a locuințelor ce se vor construi din fondurile statului se vor realiza în municipii și orașe, precum și în centrele muncitorești. în strînsă corelare cu programul de sistematizare și urbanizare a localităților, s-au dezvoltat și dotările e- dilitar-gospodărești ale acestora. O atenție deosebită a fost acordată extinderii industriei mici și artizanatului, a crescut numărul unităților mici pentru prelucrarea materialelor de construcții și a unor materii prime locale, a unor resurse agricole și subproduse industriale.Relevind că în cincinalul 1981—1985 se va 

accelera procesul de ridicare a gradului de dotare tehnico-edilitară a localităților, vorbitorul a arătat că în municipii, orașe și comune va spori capacitatea instalațiilor de alimentare cu apă și a rețelelor de distribuție a acesteia, asigurîndu-se deservirea a peste 12 milioane locuitori. Rețeaua de străzi se va îmbunătăți prin modernizarea a încă 1 800 km, iar transportul în comun se va extinde prin dotarea cu noi vehicule de mare capacitate.Corelat cu serviciile puse în slujba populației, vor spori preocupările pentru protejarea și ameliorarea mediului ambiant.în continuare, vorbitorul s-a referit ,1a procesul continuu de perfecționare a organizării și conducerii politice a societății, arătînd că adîncirea democrației socialiste a cunoscut noi și importante mutații sub semnul creșterii necontenite a participării active, nemijlocite, a maselor de oameni ai muncii la vasta operă de făurire a societății comuniste.Sarcinile deosebite pe care proiectele deDesfășurate într-o atmosferă de puternică angajare comunistă, dezbaterile din cadrul secțiunii au relevat adeziunea unanimă a celor 167 de delegați și a invita- țitor la Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document de o excepțională însemnătate teoretică șl practică, care fundamentează principalele direcții de acțiune pentru accelerarea dezvoltării economico-so- ciale a României în etapa următoare.Cu entuziasm șl alese sentimente de mîndrie patriotică, cel 26 de delegați și invitați care au luat cuvintul, toți participanții la lucrările secțiunii au dat glas propriilor gînduri și simțăminte, au îndeplinit mandatul primit din partea organizațiilor pe care le reprezintă, a tuturor comuniștilor, de a susține propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit în înalta funcție de secretar general al partidului — chezășie a îndeplinirii cu succes a istoricelor hotăriri pe care le va a- dopta Congresul.Participanții la lucrările secțiunii au dat în același timp o înaltă apreciere activității neobosite, creatoare, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub a cărui conducere directă și perma

nentă au fost elaborate toate documentele programatice supuse dezbaterii Congresului al XII-lea, inclusiv Programul-directivă de dezvoltare economico-socială a României in profil teritorial, care asigură dezvoltarea armonioasă în continuare a tuturor zonelor țării prin amplasarea echilibrată a forțelor de producție pe teritoriu, valorificarea resurselor materiale și umane, sistematizarea și modernizarea localităților urbane și rurale, în cuvintul lor, vorbitorii au reliefat cu deplină satisfacție succesele remarcabile obținute în ultimul deceniu și jumătate în dezvoltarea economico-socială a județelor, a întregului teritoriu al patriei noastre. Cu date, cu cifre și fapte elocvente, ei au înfățișat marile transformări ce au avut loc în viața tuturor județelor și localităților țării. Totodată, cu înaltă răspundere comunistă, au criticat neajunsurile care s-au manifestat în activitatea organelor locale și centrale ale administrației de stat privind realizarea planurilor de dezvoltare e- conomico-socială si au făcut peste 50 de propuneri vizind îmbunătățirea în continuare a activității în special în dqjpeniile dez
Secțiunea pentru dezvoltarea producției bunurilor

de consum, a comerțului interior și serviciilor
* ................ .".... . .......... . ' "...................... .......................................................................................................................... ........

pentru populație
La lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea producției bunurilor de consum, a comer

țului Interior și serviciilor pentru populație, conduse de tovarășul JANOS FAZEKAS, 
membru a! Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au participat 172 delegați și 22 
Invitați. In cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 30 de tovarăși.

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
EMIL DRĂGĂNESCU

delegat al organizației județene de partid BuzăuCongresul al XII-lea se înscrie în viața Partidului Comunist Român, în istoria ță- "rii și a poporului nostru ca un eveniment de importanță epocală. îmi exprim sentimentele de deosebită stimă, respect și adîncă recunoștință pentru neobosita activitate depusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a avut rolul de frunte, determinant în elaborarea documentelor Congresului, în stabilirea liniei strategice și tactice a partidului nostru pentru o întreagă etapă istorică.S-au vădit din plin, încă o dată, înaltele însușiri care sint proprii conducătorului partidului și statului nostru : clarviziunea politică, realismul și cutezanța în gindire, capacitatea de a analiza, în spirit științific și într-o concepție creatoare, problemele complexe pe care le ridică transformarea revoluționară a societății românești. Pentru modul în care își dăruiește întreaga sa ființă fericirii și prosperității poporului susțin cu căldură, din adincul inimii, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului.Vorbitorul s-a referit apoi la creșterea continuă a nivelului de trai al întregului popor și la locul important pe care îl ocupă producția bunurilor’ de consum.Sub directa și permanenta îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, au fost elaborate programe privind diversificarea și dezvoltarea producției bunurilor de consum, a căror realizare a permis satisfacerea intr-o mai mare măsură a cerințelor populației. în primii patru ani ai cincinalului în curs, a arătat vorbitorul, industria alimentară și industria ușoară au asigurat realizarea și depășirea nivelurilor stabilite de Congresul al XI-lea pentru actualul cincinal, iar viitorul cincinal prevede dezvoltarea, în continuare, într-un ritm susținut a producției bunurilor de consum prin construirea de noi capacități și modernizarea celor existente. O preocupare deosebită va fi acordată extinderii industriei mici și artizanatului, a căror producție în cincinalul viitor va crește de cel puțin două ori.Volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist, în primii 4 ani ai actualului cincinal, a subliniat vorbitorul, se înscrie în prevederile „Programului privind producția și desfacerea către populație a bunurilor de consum in perioada 1976—1980“ și ale „Programului de creștere a nivelului de trai“. „Programul-directivă de creștere a nivelului de trai în perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții" are în vedere sporirea vînzărilor de mărfuri prin comerțul socialist — principala cale de realizare a consumului populației — care vor crește pînă în anul 1985 la aproape 300 miliarde lei, într-un ritm mediu anual de 5,4—6,4%.Continuind vastul program de construcții, a arătat vorbitorul, se va dezvolta rețeaua comercială prin înființarea de noi unități comerciale în toate localitățile, a- cordîndu-se o atenție deosebită asigurării spațiilor comerciale în noile cartiere de locuințe și se va acorda o mai mare aten-Vorbitorii au dat o înaltă apreciere amplului și cuprinzătorului Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, document de o excepțională însemnătate pentru edificarea socialistă și comunistă a patriei, ale cărui teze

aduc contribuții remarcabile la tezaurul teoriei și practicii revoluționare, la perfecționarea muncii in toate domeniile de activitate. Totodată, el au exprimat deplina aprobare a documentelor programatice supuse dezbaterii, docu-

•documente supuse Congresului al XII-lea le pun în fața noastră, a tuturora, în domeniul dezvoltării economice și sociale a fiecărei localități, îmbinînd organic criteriile de eficiență economică cu cele sociale, trebuie șă determine noi transformări do ordin calitativ în întreaga activitate a consiliilor populare, care sînt chemate să-șl asume răspunderi sporite în elaborarea și realizarea planurilor teritoriale.în încheierea cuvîntării, vorbitorul a spus: Angajamentul nostru comunist față de obiectivele istorice stabilite de documentele Congresului, trasate cu deosebită claritate de către secretarul general al 'partidului, trebuie să însemne o înaltă creștere a pregătirii politice și profesionale, o angajare deplină a pasiunii și dăruirii noastre pentru creșterea calității muncii, a eficienței întregii noastre activități, pentru obținerea unor noi și strălucite izbînzi în construirea societății socialiste și comuniste în România. voltării forțelor de producție, construcției de locuințe, sistematizării, valorificării resurselor locale, creșterii gradului de dotare tehnico- edilitară al localităților.In conformitate cu mandatul încredințat de comuniști, de toți oamenii muncii, vorbitorii care au luat cuvintul în cadrul secțiunii au aprobat în unanimitate Programul-directivă de dezvoltare economico-socială a României în profil teritorial în perioada 1981— 1985 și și-au exprimat convingerea că, prin înfăptuirea lui, tara noastră se înscrie cu pași vigtrroși pe drumul unui progres accelerat, în toate ramurile economiei naționale, în toate județele, ceea oe-i va permite ca, la finele anului 1985, să depășească stadiul de țară în curs de dezvoltare și să se situeze în rin- dul țărilor cu dezvoltare economică medie.Participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat totodată deplina adeziune la politica externă activă a partidului si statului nostru, au relevat cu adîncă satisfacție și recunoștință contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la soluționarea problemelor cardinale ala relațiilor internaționale contemporane.

ție pregătirii profesionale și moral-politîce a fiecărui lucrător, astfel ca buna servire, comportamentul civilizat și solicitudinea față de cumpărător să devină o trăsătură principală a lucrătorilor din comerț.Referiri s-au făcut și la activitatea de prestări de-servicii și turism. După cum se știe, pe baza indicațiilor tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu a fost elaborat un „Program unitar privind dezvoltarea prestărilor de servicii către populație pentru perioada 1976—1980“, aprobat în martie 1976 de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Deși au fost înregistrate sporuri însemnate, acoperirea cerințelor populației cu servicii prezintă unele ră- mîneri în urmă, îndeosebi cele efectuate de unitățile cooperatiste, de turism, serviciile de salubritate, prestări în construcții și reparații de locuințe, serviciile de transport de călători, precum și unele servicii în mediul rural.Ca urmare a unor rămîneri în urmă, a arătat vorbitorul, în proiectul „Program- directivă de creștere a nivelului de trai în perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții" s-a prevăzut ca volumul prestărilor de servicii în anul 1985 să se realizeze cu o creștere de 54% față de 1980, într-un ritm superior desfacerilor de mărfuri.înfăptuind indicațiile prețioase ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, turismul românesc, a continuat vorbitorul, atît pe plan intern cit și pe plan internațional, a realizat în actualul cincinal ritmuri înalte de creștere, în medie peste 12 la sută .anual. în acest an un număr de 9 milioane de oameni ai muncii au beneficiat de cură balneară, o- dihnă sau excursii, organizate de unitățile de turism. De asemenea, anul 1979 a fost un an favorabil și pentru turismul internațional.Aportul turismului în perioada 1976—1979 putea fi mai substanțial dacă nu ar fi fost influențat negativ de nivelul calitativ, încă necorespunzător al unor servicii turistice, datorită unor neajunsuri organizatorice și mai ales deficiențelor existente în educația personalului din unități. De asemenea, sint greutăți în acest sector și în ceea ce privește realizarea investițiilor.Așa cum prevăd Directivele Congresului al XII-lea, turismul românesc se va dezvolta în ritm rapid și în cincinalul viitor. Astfel, capacitatea bazei materiale va spori pînă în 1985 cu 17 la sută, iar volumul total de activitate turistică va crește în perioada anilor 1981—1985 cu peste 50 la sută față de realizările cincinalului actual.în încheiere, a spus vorbitorul, doresc să-mi exprim încă o dată adeziunea întregii mele conștiințe de om, de comunist, la voința și sentimentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, ale întregului nostru popor, de a susține cu însuflețire realegerea tovarășului Nicolae -Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.mente menite să deschidă noi și largi perspective progresului multilateral al României socialiste, să determine creșterea nivelului
(Continuare 
in pag. a X-a)
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONGRESULUI
(Urmare din pag. a IX-a)de trai al întregului popor, ridicarea continuă a calității vieții.In unanimitate, cu aleasă prețuire și' pfofundă stimă, participanții la dezbateri au subliniat rolul hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în conducerea și orientarea întregii politici interne și externe a partidului nostru, contribuția decisivă a secretarului general al partidului la transpunerea în viață a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, grija și preocuparea constantă ■ pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor. Dînd glas cu bucurie dorinței și hotărîrii comuniștilor și colectivelor de muncă pe care le reprezintă, în unanimitate, participanții la dezbateri și-au exprimat aprobarea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, conducătorul partidului și statului nostru, proeminentă personalitate a vieții

politice Interne și internaționale, să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului, cu convingerea că acest act istoric va fi o chezășie puternică a dezvoltării dinamice a țării noastre spre împliniri noi, superioare, în toate domeniile vieții economice și spirituale.într-o atmosferă însuflețită, de profundă responsabilitate și angajare politică, vorbitorii au abordat un larg evantai de probleme cuprinse în directivele și programele de măsuri aflate pe ordinea de zi a Congresului, referitoare la asigurarea bunăstării poporului, sporirea gradului de civilizație, ridicarea continuă a calității vieții. S-a subliniat faptul că în centrul atenției se situează, in continuare, omul cu nevoile sale, satisfacerea în cit mai bune condiții a cerințelor societății. In acest context, s-a relevat preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, aplicarea în practică a noului mecanism economico-financiar, afir
Secțiunea pentru problemele sociale, creșterea

nivelului de trai și ridicarea continuă a calității vieții
La lucrările secțiunii, conduse de tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au participat 175 de delegați și invitați — reprezentanți 
ai unor ministere, organizații de masă și obștești, conducători ai unor instituții centrale. 
In cadrul lucrărilor din după-amiaza cilei de miercuri 21 noiembrie au luat cuvintul 34 
de delegați.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
ION IONIȚĂ

delegat al organizației județene de partid MehedințiLucrările Congresului se desfășoară In condițiile unei atmosfere de puternică însuflețire, de entuziasm și angajare revoluționară a oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, a întregului nostru popor sțrîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mult iubitul și stimatul nostru conducător, pentru înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale clasei muncitoare, ale întregii noastre națiuni. Documentele programatice ale Congresului al XII-lea al P.C.R. poartă amprenta puternicei personalități de strălucit strateg și desăvîrșit militant, a omului care întruchipează tot ce are mai bun poporul nostru, suflet din sufletul său, mîndria națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Alăturîndu-na voinței unanime a comuniștilor, întregului popor, susținem din adîncul inimilor realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în Înalta funcție de secretar general al partidului, garanția sigură a Înfăptuirii neabătute a programului partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea, chezășia obținerii unor noi și strălucite izbînzi în edificarea societății socialiste și comuniste in patria noastră.în continuare, vorbitorul a arătat că în concepția partidului nostru toate acțiunile și programele de dezvoltare economică și socială sint subordonate creșterii permanente a bunăstării materiale și spirituale a poporului, ridicării continue a calității vieții. Potrivit prevederilor cuprinse în 'Directivele Congresului nostru, în perioada 1981—1985, veniturile din muncă ale populației vor continua să crească în ritm susținut. Retribuția medie,nominală va spori în această perioadă cu 25,1 la sută, iar retribuția reală va înregistra o creștere de 16—18 la sută. In anul 1985, retribuția medie nominală va fi de 2 830 lei lunar. Potrivit Programului-directivă, și în cincinalul următor se va realiza majorarea generală a retribuției în două etape, eșalonat pe ramuri, la care se vor adăuga veniturile rezultate din fondurile de participare la beneficți, potrivit noului mecanism economic. De asemenea, corespunzător sporirii producției agricole, veniturile totale ale țărănimii vor crește pe o persoană activă cu 20—25 la sută.în cadrul politicii generale a partidului, un loc important îl ocupă grija pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a sistemului de asigurări sociale și pensii. Din indicația și sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, s-a instituit un sistem unitar de pensii care, pentru prima dată in țara noastră, cuprinde practic întreaga populație. Potrivit Directivelor Congresului al XII-lea, pensiile nominale de asigurări sociale de stat și ale membrilor cooperativelor agricole de producție vor crește în anul 1985, față de anul 1980, ip medie, cu circa 23 la sută, iar pensia medie de asigurări sociale de stat pentru limită de vîrstă cu . vechime integrală va ajunge, in anul 1985, la 1 500 lei ilunar.Referlndu-se pe larg la măsurile de spriToți vorbitorii și-au exprimat deplina adeziune ia magistralul Raport prezentat Congresului al XII-lea al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. document de inestimabilă valoare teoretică și practică pentru întregul nostru partid și popor, ca șl la celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării marelui forum al comuniștilor, care prefigurează perspectivele luminoase de dezvoltare a societății românești.în cuvintul lor, participanții la dezbateri, exerci- tîndu-și mandatul încredințat de organizațiile de partid pe care le reprezintă, au susținut într-o atmosferă de fierbinte unanimitate propunerea realegerii în înalta funcție de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu. eminentă personalitate a vieții politice românești și internaționale, patriot înflăcărat, militant neobosit pentru cauza socialismului și păcii în lume.In cursul dezbaterilor, delegații au abordat cu responsabilitate comunistă o largă problematică cuprinsă în Programul-directivă de creștere a nivelului de trai în perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții, relevînd marile succese în acest domeniu ca și perspectivele mi

nunate deschise prin prevederile documentului a- mintit. S-a arătat că progresele pe tărîm social ale creșterii neîncetate a nivelului de trai al tuturor cetățenilor se datorează dezvoltării impetuoase a tuturor sectoarelor economiei naționale, politicii juste, științifice a partidului nostru de repartizare echilibrată a venitului national între fondul de dezvoltare și fondul de consum. A- ceastă înțeleaptă politică, al cărei neobosit promotor este tovarășul Nicolae Ceaușescu, se regăsește în coordonatele actualului cincinal privind creșterea nivelului de trai al populației. In sporurile apreciabile ale retribuțiilor, pensiilor și alocațiilor pentru copii, în volumul sporit al tuturor cheltuielilor social- culturale. în îmbunătățirea permanentă a condițiilor de viață și de muncă ale celor ce muncesc. Au fost evidențiate aspecte semnificative privind crearea permanentă de noi locuri de muncă, majorarea veniturilor și îmbunătățirea gradului de ocupare a populației.Au fost apreciate cu precădere măsurile de reducere a duratei săptămînii de lucru, făcîndu-se propuneri pentru perfectionarea aplicării lor și, în această per

marea autoconduceril muncitorești și autogestiunii, pentru ridicarea nivelului întregii munci de partid și sporirea eficienței acestora. O atenție sporită a fost acordată utilizării raționale a resurselor de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică și termică, diversificării produselor și serviciilor, dezvoltării creației originale, valorificării cu maximă eficiență a produselor la export. S-au făcut referiri la măsurile menite să determine dezvoltarea unei industrii de bunuri de consum moderne, ridicarea substanțială a calității serviciilor și creșterea eficienței economice a acestor prestări, mai buna organizare și sistematizare a rețelei comerciale, realizarea unei serviri moderne și civilizate. Vorbitorii au făcut numeroase propuneri privind dezvoltarea în continuare a producției bunuri- loț de consum, lărgirea rețelei comerciale și modernizării desfacerii de mărfuri, diversificării serviciilor pentru populație.

jinire a familiilor și asigurare a unor condiții optime de dezvoltare armonioasă a tinerelor vlăstare ale țării, măsuri adoptate din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a spus : In cincinalul 1981—1985 se prevede o creștere cu aproape 45 la sută a cheltuielilor pentru alocația de stat pentru copii, pentru ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii, precum și pentru alte ajutoare. Alocația medie nominală pe un copil va fi mai mare cu 27 la sută la sfirșitul anului 1985, față de anul 1980 ; totodată, vor fi majorate indemnizațiile pentru familiile cu copii, din cooperativele agricole de producție.Au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a populației. Prima lege sanitară a României, elaborată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, se înscrie în ansamblul general de dezvoltare socială și economică a țării. Permiteți-mi, stimați tovarăși, să fiu purtătorul sentimentelor dumneavoastră, de nețărmurită prețuire și să adresăm cele mai respectuoase și calde mulțumiri secretarului general al partidului pentru baza juridică creată acestui 'important sector al vieții economice și sociale — Legea ocrotirii sănătății in Republica Socialistă România. Cheltuielile bugetare pentru asistență medicală sint in acest an de aproape 20 ori mai mari ca in 1950, iar durata medie de viață a crescut de la 42 ani, cit era înainte de război, la peste 70 ani în prezent.Partidul nostru a acordat și acordă o atenție deosebită problemelor legate de îmbunătățirea condițiilor de muncă în întreprinderi, de aplicarea celor mai eficiente măsuri de protecție a vieții și sănătății oamenilor muncii în procesul de producție, în anii construcției socialiste s-a înregistrat o scădere continuă a indicelui de frecvență a accidentelor de muncă, fiind în acest an cu aproape 25 la sută mai scăzut decît în anul 1975. De asemenea, a scăzut substanțial numărul cazurilor de îmbolnăviri profesionale. 'în cincinalul 1981—1985 — a subliniat in continuare vorbitorul — se va trece treptat la realizarea. etapei a Il-a a programului de măsuri cu privire la reducerea săptămî- nii de lucru, în așa fel incit pînă in anul 1985 să se generalizeze săptămina de lucru de 44 ore. Aceasta va crea condiții mai bune pentru întărirea capacității de muncă, pentru amplificarea acțiunilor de educație și cultură, pentru mai' buna organizare a timpului liber al tuturor oamenilor muncii.In încheiere, vorbitorul a spus : Folosim acest prilej pentru a exprima, în numele secțiunii noastre, reĂnoștință profundă și cele mai vii mulțumiri conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pentru condițiile minunate de muncă și de viață pe care le au astăzi oamenii muncii și ne exprimăm convingerea fermă că avind în continuare în fruntea partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mal iubit fiu al poporului, de a cărui activitate revoluționară sint legate toate realizările noastre, România socialistă va face pași uriași pe drumul progresului și al civilizației.spectivă, mai buna organizare a timpului liber al oamenilor muncii. A fost evidențiat ritmul înalt al construcțiilor de locuințe și social-culturale, subliniin- du-se, totodată, necesitatea îmbunătățirii calității și funcționalității acestora. în legătură cu continua modernizare a localităților, s-a discutat despre mai buna lor echipare tehnieo-edili- tară, despre mai buna lor gospodărire.De asemenea, participanții la dezbateri au criticat unele neindepliniri în ceea ce privește termenele de dare în folosință a unor construcții de locuințe, au relevat unele neajunsuri în domeniul ocrotirii sănătății populației, deficiente privind transportul în comun, precum și calitatea necorespunzătoare a unor echipamente de protecție a muncii.în intervențiile lor. delegații s-au ocupat de aspecte privind îmbunătățirea activității de protecție a mediului ambiant, de sporire a gradului de securitate a muncii, de utilizarea cit mai chibzuită a fondurilor social-culturale.Numeroasele propuneri concrete făcute au avut în vedere probleme ale perfecționării întregii activități sociale.

Secțiunea pentru politica financiară și ridicarea 
continuă a eficienței activității economice

Lucrările Secțiunii pentru politica financiară șl ridicarea continuă a eficienței acti
vității economice au fost conduse de tovarășul PAUL NlCULESCU, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. La lucrările secțiunii au participat 167 de delegați 
și 18 invitați ; au iuat cuvintul 34 de tovarăși.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
RICHARD WINTER 

delegat al organizației județene de partid Bistrița-NăsăudVă rog să-mi permiteți de la început să-mi exprim acordul deplin față de conținutul btgat în idei, față de orientările documentelor programatice supuse dezbaterii și aprobării Congresului, față de conținutul Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care, înfățișînd în mod strălucit bilanțul fructuos al marilor realizări dobîndite în perioada de la cel de-al XI-lea Congres, in toate domeniile vieții economice și sociale, stabilește, intr-un deplin acord cu Programul partidului, opțiunile, căile și soluțiile dezvoltării viitoare a patriei noastre pe calea progresului social și economic.Valoarea excepțională a documentelor supuse dezbaterii este inseparabil legată de marea personalitate a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de forța și cutezanța gîndirii sale. Iată de ce îmi este deosebit de plăcut ca, îndepli- ț nindu-mi mandatul încredințat, să dau glas dorinței noastre care se alătură dorinței întregului partid și popor de a susține, cu toată căldura inimii, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului.In perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, conducerea partidului, Comitetul Central, au luat, din inițiativa și potrivit indicațiilor și orientărilor tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, o serie de hotărîri de însemnătate excepțională privind conducerea și planificarea economico-financiară, în concordanță cu cerințele actualei etape de dezvoltare a economiei naționale.O condiție esențială a realizării nivelurilor și ritmurilor de creștere a producției materiale, a valorii producției nete, a venitului național prevăzute în Directive o constituie reducerea sistematică a tuturor cheltuielilor materiale și în mod deosebit a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili, energie, componente principale ale costurilor de producție. A-, ceasta impune să acționăm cu mai multă fermitate pentru valorificarea superioară a resurselor materiale, pentru reanalizarea și reducerea normelor de consum. Va trebui, în același timp, să ne concentrăm eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor de utilizare, cel puțin la nivelurile prevăzute, a materiilor prime și materialelor recuperabile și refoiosibile, care vor reprezenta 40—50 la sută din consumul intern la o serie de materii prime de bază. Importanța acestor căi de reducere a consumului - este ilustrată de faptul că potrivit Unor calcule estimative circa 50 la sută din economiile totale prevăzute pentru industria republi- ’ cană în cincinalul viitor se pot obține prin creșterea valorificării, reducerea normelor, extinderea înlocuitorilor și utilizarea în mai mare măsură a materialelor refoiosibile.Secțiunea noastră este chemată să dezbată, de asemenea, modul în care organele și organizațiile de partid,, consiliile oamenilor muncii, organele financiar-bancare acționează potrivit atribuțiunilor conferite prin mecanismul economico-financiar, pentru buna funcționare a autoconduceril muncitorești, a autogestiunii, pentru asigurarea și folosirea cu Înaltă eficiență a fondurilor materiale și bănești, pentru întărirea ordinii, disciplinei in mînuirea baîntr-o atmosferă de lucru și puternică angajare politică, delegații și invitații la lucrările secțiunii și-au exprimat adeziunea deplină față de conținutul documentelor programatice aflate pe ordinea de zi a Congresului, dînd o înaltă apreciere contribuției hotăritoare a- duse la elaborarea și fundamentarea lor de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In acest context, participanții au reliefat semnificația deosebită a Raportului prezentat de secretarul general al partidului care, într-o deplină și organică continuitate de Idei cu Programul partidului, pune. în evidență cu o mare forță de pătrundere obiectivele și sarcinile din fiecare domeniu al activității politice, economice și sociale, căile și mijloacele pentru înfăptuirea acestora.Dind glas voinței unanime a întregii noastre națiuni, a tuturor comuniștilor care le-au încredințat mandatul de a-i reprezenta în înaltul forum al partidului, participanții la lucrările secțiunii au susținut cu entuziasm realegerea de către Congres a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului.

Participanții la lucrările secțiunii au\ dat o înaltă apreciere politicii financiare a partidului, preocupărilor permanente pentru orientarea cu prioritate a resurselor financiare spre, dezvoltarea producției materiale, pentru menținerea și consolidarea echilibrului financiar, monetar și valutar, ridicarea eficienței economice în toate sectoarele de activitate, asigurarea stabilității prețurilor și întărirea puterii de cumpărare a leului. A fost reliefată. totodată, preocuparea statornică a partidului, personal a secretarului său general, pentru perfecționarea continuă a conducerii și planificării econo- mico-financiare.In lumina orientărilor secretarului general al partidului privind întărirea autogestiunii eqonomico-fi- nanciare, vorbitorii au sub- ‘ liniat necesitatea intensificării activității organelor financiar-bancare pentru asigurarea fundamentării și realizării indicatorilor financiari. gospodărirea cu spirit de răspundere a mijloacelor materiale și bănești, promovarea unui regim strict de economii în folosirea fondurilor. De asemenea, participanții la dezbateri au subliniat necesitatea îmbunătățirii in con
Secțiunea pentru comerțul exterior și cooperare

economică internațională
Lucrările secțiunii, la care au participat 180 delegați șl invitați, au fost conduse de 

tovarășul GHEORGHE RADULESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a rostit cuvintul de deschidere. In cadrul ședinței de miercuri după-amiază 
au luat cuvintul 32 tovarăși.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RĂDULESCU

delegat al organizației județene de partid TeleormanSîntem cu toții sub impresia puternică a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de Înaltă ținută științifică și politică, care prezintă în mod magistral gîndirea și acțiunea partidului nostru și a secretarului său general, preocupările și idealurile poporului român. In substanța lui de inestimabilă valoare, Ra

nului public, a tuturor bunurilor obștești. Este necesar ca în fiecare Întreprindere să acționăm pentru utilizarea cu maximă răspundere a pirghiilor de stimularp a creșterii eficienței economice, să asigurăm folosirea cu mai multă grijă a fondurilor bănești, acoperirea tuturor cheltuielilor de producție și circulație din veniturile proprii. Aceasta va permite fiecărei unități restituirea într-un termen cit mai scurt a fondurilor bănești avansate de societate, asigurarea resurselor necesare autofinanțării, cointeresarea oamenilor muncii pentru realizarea și depășirea beneficiilor planificate, îndeplinirea integrală a obligațiilor de constituire a fondurilor centralizate ale statului. Creșterea eficienței producției materiale presupune și asigurarea unei aprovizionări ritmice cu cheltuieli de circulație cit mai reduse. Aceasta implică continuarea și intensificarea eforturilor pentru mai buna organizare a acestui proces, simplificarea fluxurilor de circulație prin optimizarea acestora, prin înlăturarea cheltuielilor inutile.Așa cum ne-a indicat nu o dată secretarul general al partidului, țrebuie să acordăm o atenție permanentă repunerii în circuitul economic a stocurilor disponibile, fără mișcare, să intensificăm în continuare preocuparea pentru mai buna desfășurare a acestei activități.O cale. deosebit de importantă, de sporire a eficienței activității economice, pregnant. evidențiată în documentele supuse dezbaterii Congresului, o constituie îmbunătățirea utilizării fondurilor fitee. Trebuie să acționăm hotărît pentru folosirea mai bună a capacităților de producție, a mașinilor din dotarea întreprinderilor din toate ramurile și în același timp 'să intensificăm măsurile de dotare și punere în circuitul productiv a circa 500 mii metri pă- trați din actualele hale industriale care nu sint utilizate în mod corespunzător. Numai pe seama acestor spații, încă nefolosite, putem să obținem în viitorul cincinal un spor total de producție de peste 8 miliarde lei.Prin prisma exigențelor noii etape de dezvoltare a patriei ne revine datoria ca, împreună cu centralele și întreprinderile, să trecem de îndată, ■ așa cum a indicat conducerea partidului, la mai buna organizare a activităților de întreținere și reparare a întregului parc de mașini, utilaje șl instalații, astfel ca acestea să se execute în unități specializate pe zone geografice și grupe de produse, asigurînd concomitent pregătirea mai bună a reparațiilor, piesele de schimb și cadrele calificate necesare să execute asemenea operațiuni.Vă rog să-mi permiteți să exprim angajamentul meu solemn de a munci cu toată dăruirea, în spiritul exigenței comuniste, pentru a aduce la îndeplinire în mod exemplar sarcinile ce-mi revin, să reafirm devotamentul meu deplin față de măreața cauză a edificării viitorului comunist al României, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ginditorul, revoluționarul și conducătorul neinfricat, a cărui prezență în fruntea partidului semnifică garanția sigură a înfloririi țării noastre și a fericirii poporului roipân. tinuare a activității controlului economico-financiar, a ridicării rolului acestuia in, gospodărirea economicoasă a fondurilor și sporirea contribuției la apărarea integrității avutului obștesc.Vorbitorii au făcut numeroase propuneri vizind, in principal, asigurarea bazei tehnico-materiale a planului, perfecționarea pirghiilor economico-financia- re și sporirea rolului lor in stimularea unităților pentru reducerea costurilor de producție, ridicarea rentabilității, a eficienței activității. economice, utilizarea deplină a capacităților de producție, valorificarea superioară a unor materii prime, fundamentarea si urmărirea operativă a realizării sarcinilor de plan pe fiecare loc de muncă, simplificarea modului de aprobare a investițiilor etc. Delegații și invitații la lucrările secțiunii și-au manifestat hotărirea fermă de a milita consecvent pentru transpunerea în viață a ho- tăririlor ce se vor adopta de Congres, de a-și consacra toate forțele, întreaga energie, capacitate de muncă și creație înfăptuirii neabătute a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

portul prezentat, celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului concretizează, dezvoltă și aprofundează modelul creator, propriu al progresului economic și social al unei țări în trecut rămasă în urmă, model conceput cu o rară putere de gîndire, creație și prospecțiune de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tradus 

în viață, pas cu pas, prin munca plină de dăruire și abnegație a Întregului nostru popor.Exprimînd adeziunea' mea deplină la conținutul documentelor și alăturindu-mă, cu toată inima, dorinței exprimate de întregul nostru partid și popor, susțin cu căldură propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Sint profund convins că a- ceastă opțiune chezășuiește amplificarea realizărilor dobindite pină acum, înfăptuirea nobilelor idealuri ce însuflețesc poporul român In edificarea socialismului și comunismului în țara noastră.O parte' inseparabilă a politicii șl activității generale de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră o constituie extinderea relațiilor economice externe. Asigurind o deplină concordanță intre gindire și acțiune, președintele țării a desfășurat și desfășoară el însuși o neobosită, și rodnică activitate în direcția extinderii și diversificării relațiilor noastre economice externe, lărgirii cooperării in . producție, . știință și tehnologie cu alte state. îndatorirea primordială a fiecă-' ruia din noi, a tuturor celor care lucrează în domeniul comerțului exterior este de a pune în valoare deplină cadrul favorabil existent, poziția de prestigiu a României socialiste pe toate meridianele lumii, pentru a realiza o participare activă și eficientă la circuitul economic mondial.Trebuie spus că, în cincinalul care se încheie, pe baza dezvoltării economiei naționale, s-a asigurat o participare mai intensă a României la schimburile internaționale. Concomitent cu progresele cantitative sint de remarcat și mutații de ordin calitativ, , oglindite mai ales în creșterea, în continuare, . a volumului și ponderii produselor industriei prelucrătoare. A continuat să se extindă aria geografică a relațiilor noastre economice externe.Toate 'aceste rezultate puteau fl insă și mai mari dacă- nu s-ar fi manifestat o serie de lipsuri, îndeosebi in ce privește realizarea integrală a prevederilor planului de comerț exterior, organizarea și urmărirea prioritară a producției pentru export și livrarea de produse de Înaltă calitate și nivel tehnic ridicat.Documentele supuse examinării și a- probării Congresului pun în fața activității de comerț exterior și cooperare in producție, în fața comuniștilor care lucrează în aceste sectoare, a tuturor oamenilor muncii din economie sarcini da mare amploare și răspundere, de realizaParticipanții au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat forumului comuniștilor de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o excepțională însemnătate teoretică și practică. Exprimînd totala adeziune față de documentele supuse dezbaterii, vorbitorii au apreciat contribuția hotăritoare a secretarului general al partidului la elaborarea liniei politice generale a României. Dînd glas sentimentelor de înaltă prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, îndeplinindu-și mandatul încredințat de comuniștii care i-au delegat la Congres, vorbitorii au susținut cu căldură propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu - în funcția de secretar general al partidului, garanție sigură a ridicării României pe noi culmi de progres și civilizație, a dezvoltării în continuare a raporturilor de prietenie și colaborare ale țării noastre cu celelalte state ale lumii.Caracterizate printr-un pronunțat caracter de lucru, lucrările secțiunii au evidențiat însemnătatea politicii partidului și statului de dezvoltare economico- socială a patriei, care oferă României socialiste largi posibilități de lărgire și diversificare a participării la schimbul mondial de valori, de dezvoltare a relațiilor economice cu toate țările socialiste, cu țările In curs de dezvoltare, cu toate sta

tele lumii, de promovare a unor forme eficiente de colaborare și cooperare economică internațională.în cadrul dezbaterilor s-au reliefat rezultatele bune obținute în creșterea și diversificarea exportului, prin promovarea la export a unor mărfuri competitive, cu înalt grad de prelucrare, care valorifică superior potențialul tehnico- științific al economiei, prin organizarea unor capa.cități profilate anume pe producția de export și desfășurarea unei activități eficiente de comercializare a produselor românești în străinătate. Subliniindu-se importantele sarcini ce revin întreprinderilor, centralelor și ministerelor în activitatea de comerț exterior în anul 1980 și în viitorul cincinal, s-au formulat numeroase propuneri, concrete vizind accelerarea ritmului de înnoire a producției, valorificarea superioară a materiilor prime, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, în vederea reducerii consumurilor energetice și a consumurilor materiale pe produs.S-a insistat în mod deosebit asupra creșterii eficienței exportului, prin realizarea de produse cu parametri tehnico-constructivi și randamente superioare, la nivelul exigențelor pieței mondiale, promovarea exporturilor de instalații complexe, reducerea costurilor interne de producție, asigurarea service-ului, a pieselor de schimb, a condițiilor de calitate, opera
Secțiunea pentru problemele orinduirii sociale

și de stat, perfecționarea conducerii științifice 
a societății și dezvoltarea democrației socialiste

u La lucrările Secțiunii pentru problemele orinduirii sociale și de stat, perfecționarea 
u°.r Uw™4VJJtlf,Ce ? societății și dezvoltarea democrației socialiste, conduse de tovarășul 
ILIE VERDE), membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au participat 180 
de delegați și 1,8 invitați.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
DUMITRU POPA 

delegat al organizației județene de partid SuceavaVă rog să-mi permiteți ca de la această înaltă tribună să exprim deplina aprobare a Raportului tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalte documente'ale Congresului, totala adeziune la politica internă și externă a partidului nostru, să dau glas sentimentelor de gratitudine și admirație profundă pentru modul strălucit în care secretarul general al partidului conduce patria spre împlinirea idealurilor nobile ale socialismului și comunismului, pentru fermitatea și clarviziunea cu care acționează ca România să strălucească tot mai puternic in riadul națiunilor libere, independente și suverane, în consens cu întregul partid, cu întreaga națiune, îndeplinind mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Suceava, susțin din toată ființa propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător revoluționar, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, personalitate marcantă a epocii noastre, să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului.Din ampla problematică ce face obiectul strălucitului Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, un loc important îl ocupă analiza profundă a mutațiilor produse in societatea românească pe planul întăririi continue a orinduirii sociale și de stat, a creșterii rolului statului și perfecționării activității organelor sale, a îmbunătățirii legislației și adîncirii democrației socialiste. Așa cum s-a subliniat In Raport, caracteristica esențială a întregii edificări statale 

rea cărora depinde înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră. Obiectivul creșterii exportului cu un ritm mediu anual de 9,9—11.2 la sută, impune perfecționarea organizării producției pentru export, desfășurarea unei munci sistematice de orientare in perspectivă a acestei producții, în funcție de tendințele progresului tehhologic și cerințele piețelor externe, studierea atentă, operativă a conjuncturii internaționale. In mod deosebit trebuie să urmărim valorificarea cu maximum de randament a fiecărei unități de materie primă și energie consumată.Așa cum s-a stabilit în repetate rlnduri, problema exportului, a ridicării gradului de competitivitate a produselor exportate este, în primul rînd, problema producției, a ministerelor, centralelor și întreprinderilor, a organelor de partid și a oamenilor muncii din aceste unități. în același timp, realizarea unui export eficient depinde in bună măsură și de activitatea desfășurată de întreprinderile de comerț exterior, de aparatul care lucrează în exterior.O contribuție importantă Ia asigurarea unui echilibru mai bun al schimburilor comerciale poate să aducă extinderea cooperării în producție cu organizații și firme din alte țări, atit socialiste, cit și nesocia- i liste, ceea ce ar permite ca o serie de produse pe care le importăm să le putem obține prin cooperare, plătindu-le cu alta subansamble sau produse din același do- i meniu, pe care să le realizăm noi. De asemenea, trebuie să tindem cu perseverență spre realizarea unul echilibru mai bun in cadrul schimburilor pe grupe principale de produse, in special la mașini, utilaje și instalații, precum și în cadrul schimburilor comerciale cu o serie de țări partenere.La baza extinderii relațiilor sale economice și a cooperării în producție cu alte state, țara noastră va pune, în continuare, principiile respectării independenței Și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, considerind că aceste principii creează singurul cadru favorabil pentru realizarea unei conlucrări fructuoase, stabile, de lungă durată, în beneficiul tutui'/ popoarelor, al păcii și colaborării internaționale. Țara noastră va continua să militeze cu fermitate pentru afirmarea noilor principii ale cooperării economice internaționale, pentru eliminarea obstacolelor din calea comerțului mondial, pentru instaurarea noii ordini economice internaționale și dezvoltarea unei colaborări egale și echitabile între toate statele lumii.tivitate șl promptitudine In realizarea comenzilor primite de la beneficiarii externi. A fost reliefată cerința încheierii de acorduri și înțelegeri de lungă durată, atit în domeniul aprovizionării materiale, cit șî al desfacerii producției, în interesul stabilității relațiilor economice ale României cu celelalte țări.O atenție principală s-a acordat problemelor cooperării economice și tehnicO- științifice, evidențiindu-se contribuția personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu la promovarea relațiilor economice internaționale. In context, s-a dat o înaltă apreciere rezultatelor convorbirilor și intilnirilor la înalt nivel, cu șefi de state și guverne, cu reprezentanți ai vieții economice și sociale de pe toate meridianele lumii, care au creat cadrul favorabil dezvoltării schimburilor economice și al promovării de noi forme de cooperare, reciproc avantajoase, între țara noastră și celelalte state.Toți participanții la dezbateri s-au angajat ferm ca, împreună cu colectivele din care fac parte, sv conducerea și îndrumar organelor ■ și organizațiilor de partid, să-și intensifice eforturile, să-și consacre întreaga capacitate și putere de muncă îndeplinirii integrale a sarcinilor cuprinse in documentele Congresului al XII-lea, contribuind astfel la amplificarea relațiilor economice și de cooperare externă ale țării noastre.

o constituie amplificarea continuă a procesului de participare conștientă a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea vieții economice și social-poli- tice, la elaborarea și înfăptuirea tuturor hotărîrilorVorbitorul s-a referit pe larg la legile șt măsurile luate, la organismele democratice cu caradter permanent nou create, pentru perfecționarea cadrului organizatoric de participare a clasei muncitoare, a Întregului popor la conducerea societății.Se cuvin a fi relevate, de asemenea, a continuat vorbitorul, măsurile luate de conducerea partidului în vederea creșterii rolului consiliilor oamenilor muncii și al a- dunărilor generale în conducerea întreprinderilor șl unităților economice, mărirea numărului muncitorilor și al altor oameni al muncii in consiliile de conducere, sporirea atribuțiilor adunărilor generale în dezbaterea și adoptarea de decizii pentru rezolvarea problemelor fundamentale ale activității unităților respective, cit și hotărirea potrivit căreia secretarul organizației da partid îndeplinește funcția de președinte al consiliului oamenilor muncii, iar directorul întreprinderii pe aceea de președinte al biroului executiv.Relevînd rolul important în sistemul democrației socialiste ce revine consiliilor populare, vorbitorul a subliniat : Este necesar, așa cum s-a subliniat In Raport, ca, în
(Continuare în pag. a XI-a)
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONGRESULUI
(Urmare din pag. a X-a) întreaga activitate, aceste organe să se sprijine in mod nemijlocit pe masele largi de oameni ai muncii, pe experiența, inițiativa și spiritul lor gospodăresc.în continuare s-a spus : în cadrul tabloului general de dezvoltare democratică a tării, o importanță politică deosebită o prezintă și recentele propuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu privind viitoarea configurație a Frontului Unității Socialiste — de natură să ducă la creșterea rolului acestui reprezentativ organism democratic, să deschidă unor mase și mai largi de cetățeni de toate vîrstele, fără deosebire de naționalitate, porțile participării directe la dezbaterea și adoptarea deciziilor care vizează progresul întregii țări.O expresie concludentă a adlnciriî democrației socialiste este dialogul permanent și direct statornicit între conducerea partidului și masele largi de oameni ai muncii, cunoașterea nemijlocită a realităților, a modului in care organele Și organizațiile de partid și de stat acționează pentru îndeplinirea hotărîrilor și programelor de dezvoltare. De la Congresul al XI-lea și pînă în prezent, secretarul. general, împreună cu alți -tovarăși din conducerea partidului, a efectuat 198 vizite de lucru, în toate județele țării, in unități industriale, agricole, soclal-culturale și de învăță- mînt, cercetare etc. în aceeași perioadă au avut Joc 29 congrese, conferințe și consfătuiri la nivel național și 36 ședințe și consfătuiri de lucru la C.C. al P.C.R., întîl- niri cu consiliile de conducere ale unor ministere, centrale industriale etc.într-o atmosferă de puternică angajare revoluționară și înaltă responsabilitate partinică, cei 34 de vorbitori și-au exprimat deplina adeziune la întreaga politică internă și externă a partidului, la prevederile documentelor de excepțională importanță pyltru destinele României, sifpuse dezbaterii și aprobării Congresului. Făcîn- du-se ecoul sentimentelor de profundă gratitudine, de nețărmurită dragoste și respect față- de secretarul geheral al partidului, președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe care comuniștii, întregul nostru popor le nutresc pentru cel mai iubit fiu al său, 'participanții la secțiune au dat glas, în unanimitate . voinței de a vota realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului.Participanții la dezbateri au relevat importanța măsurilor inițiate de partid, în perioada dintre cele două congrese, pe linia perfecționării, conducerii și organizării întregii activități economico-sociale, pentru • continua adîncire a democrației socialiste. Vorbitorii au subliniat importanța -deosebită a instițuționaliză- rii unor forumuri naționale -- congrese. Consfătuiri, coh- ferințe, precum și înființarea de noi organisme democratice, cu caracter permanent, care asigură ca

drul optim de participare a maselor largi de oameni ai muncii la dezbaterea si adoptarea celor mai importante hotărîri de partid și de stat, în toate domeniile dezvoltării economico-sociale.Referindu-se la orientările, cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la perfecționarea, în continuare, a conducerii societății noastre socialiste, vorbitorii au reliefat însemnătatea întăririi rolului «partidului, ca forță conducătoare a întregii vieți economice și sociale și, în acest context, a aplicării consecvente a principiului centralismului democratic — îmbinarea tot mai strînsă a conducerii centrale, pe baza planului unic, cu accentuarea. și sporirea răspunderii unităților economice și administrative în conducerea propriei activități, cu dezvoltarea largă a democrației muncitorești, a afirmării inițiativei și autonomiei organelor locale ale puterii de stat.Cuvîntul multora dintre participanți a reflectat preocuparea de a contribui la perfecționarea permanentă a activității statului, la găsirea căilor de ridicare pe o treaptă superioară a activității legislative, în vederea consolidării și apărării cuceririlor revoluționare ale poporului nostru și a exercitării depline a drepturilor și libertăților cetă
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Lucrările Secțiunii pentru problemele ideologice, ale activității politice, culturale și 
de educație socialistă, la care au participat 198 delegați și 30 invitați, au fost conduse 
de tovarășul DUMITRU POPESCU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. In prima zi a dezbaterilor au luat cuvintul 28 tovarăși.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
ILIE RADULESCU

delegat al organizației județene de partid IlfovDoresc înainte de toate — în consens cu întregul Congres — să relev însemnătatea deosebită pentru prezentul și viitorul' poporului nostru a Raportului prezentat Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Prin analiza drumului parcurs de națiunea noastră, Raportul se constituie într-o strălucită frescă socială și politică a realizărilor impresionante înregistrate de poporul nostru în acești, ani de puternic a- vint creator. El jalonează, totodată, perspectivele dezvoltării României in următoarea perioadă istorică, deschizînd noi și largi orizonturi realizării Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Pe bună dreptate se subliniază că tot ce am înfăptuit, tot ce proiectăm pentru viitor reflectă marea capacitate de sinteză politică, de organizare și conducere a partidului nostru, care iși exercită cu succes misiunea încredințată de popor de forță conducătoare a societății. Totodată, consider necesar să evidențiez și eu rolul determinant, aportul de prirh ordin teoretic, politic, organizatoric, de concepție și acțiune al tovarășului Nicolae Ceaușescu. îmi fac, de aceea, o datorie de onoare de a exprima aici, in cadrul Congresului, deplina aprobare față de Raportul Comitetului Central, de proiectele de documente aflate în dezbaterea și decizia Congresului, de întreaga politică internă și internațională a partidului nostru. Totodată, avînd in vedere înaltele calități de conducător, probate prin întreaga sa activitate revoluționară, personalitatea sa politică proeminentă, trăsăturile de patriot și internaționalist consecvent, susținem cu alese sentimente de prețuire și recunoștință reinvestirea in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitorul a subliniat a- tenția deosebită de care s-a bucurat, în anii care au trecut de la Congresul al XI-lea al partidului, activitatea ideologică și culturală din partea Comitetului Central, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, importanța primordială pe care au avut-o Programul adoptat de Congresul al XI-lea, Congresul educației politice și țulturii socialiste, hotărîrile plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1976, consfătuirile organizate la C.C. al P.C.R. cu cadrele din domeniul ideologiei, educației politice și culturii, întîlnirile secretarului general al partidului cu oamenii de litere și arte, participarea sa la conferin

în același timp, a relevat vorbitorul, crește rolul statului în organizarea unitară a întregii activități economico-sociale. Această creștere este menită să asigure întărirea controlului, ordinii și disciplinei socialiste, respectarea strictă a legilor țării, să apere cu fermitate cuceririle revoluționare ale poporului, proprietatea socialistă, bunurile cetățenilor, ordinea și liniștea publică, să garanteze realizarea efectivă a libertăților cetățenești.Referindu-se la necesitatea întăririi continue a capacității de apărare, vorbitorul a spus : Orientările fundamentale in acest domeniu vădesc înalta responsabilitate a partidului pentru destinele țării și ele se materializează in luarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru pregătirea temeinică a forțelor noastre armate, înzestrarea și modernizarea continuă a bazei materiale necesare apărării, întărirea în continuare a activității gărzilor patriotice, pregătirea militară a tineretului, a tuturor oamenilor muncii. zîn încheiere, vorbitorul a 'spus : îmbunătățirea muncii noastre impune cu necesitate înlăturarea cu toată hotărîrea a .lipsurilor ce mai există încă, perfecționarea mijloacelor și metodelor de acțiune, întărirea muncii colective și totodată a răspunderii personale, a exigenței și fermității față de tot ceea ce este vechi și perimat, sporirea grijii față de oameni.în aceste momente, cu profunde semnificații pentru destinele patriei, ne angajăm solemn să facem totul pentru a traduce în viață hotărîrile istorice ale marelui forum al comuniștilor din România,' dovedin- du-ne astfel demni de măreția timpului pe care îl trăim. țenești, a întăririi legalității socialiste.Un loc important în intervențiile vorbitorilor a revenit rolului crescînd al consiliilor populare în elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvoltare eco- nomico-socială în profil teritorial, răspunderilor și atribuțiilor sporite în realizarea planurilor de sistematizare urbană și rurală, în respectarea legilor țării și în îndeplinirea tuturor hotăririlor de partid și de stat.în contextul preocupărilor pentru adîncirea democrației socialiste, vorbitorii au subliniat importanța și valoarea deosebită a propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-politică a țării, îmbunătățirea organizării sale, creîndu-se astfel un cadru larg de exprimare a unității de voință și acțiune a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.Participanții la dezbaterile în secțiune au făcut numeroase propuneri vizind legarea mai directă a conducerii centrale de unitățile teritorial-administrative, valorificarea mai deplină a gindirii: creatoare și- a .experienței înaintate',; perfecționarea activității organis- melor de conducere colectivă, precum și alte ; aspecte privind perfecționarea conducerii științifice a societății.

țele uniunilor de creație. Ideile teoretice, punctele de vedere originale elaborate in această perioadă de secretarul nostru general au îmbogățit tezaurul ideologic al .partidului, au constituit un sprijin direct în pregătirea politică a comuniștilor, a oamenilor muncii, au sporit aportul gindirii so- cial-politice românești la afirmarea mar- xism-leninismului creator in lume.Remarcînd progresele și rezultatele activității politico-educative desfășurate de partidul nostru în această perioadă, vorbitorul a stăruit asupra lipsurilor și neajunsurilor existente în propaganda de partid, în activitatea cultural-educativă, în domeniul științelor social-politice. Subliniind acordul deplin la criticile formulate in Raport, doresc să asigur Congresul de hotărîrea fermă a noastră, a celor care activăm in domeniul propagandei, de a acționa cu. toată energia pentru înlăturarea acestora și realizarea în condiții superioare de organizare și eficiență a marilor sarcini ce ne revin din Programul partidului, din hotărîrile Congresului al XII-lea.în continuare, vorbitorul s-a referit pe larg Ia sarcinile privind intensificarea cercetărilor în științele social-politice, sporirea combativității și creșterea eficienței in în- vățămîntul politico-ideologic, în propaganda prin conferințe, în munca politică de masă, orientarea tot mai mult a Întregii activități de propagandă spre educarea maselor. în primul rînd a tinerei generații, in spiritul patriotismului, al devbtamentului față de patrie, partid și popor, al frgției dintre oa- * menii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, asigurarea unui caracter permanent muncii de educare ma- terialist-științifică a comuniștilor, a maselor de oameni ai muncii. Noile ediții ale Festivalului național „Cîntarea României" vor trebui să cuprindă mase și mai largi de participanți, să ridice pe un plan superior întreaga activitate cultural-educativă, astfel îneît flecare unitate și instituție socialistă, fiecare așezămînt de cultură să devină un adevărat focar de cultură și educație a maselor.Pornind de Ia rolul important al literaturii și artelor în formarea conștiinței socialiste, de la înalta prețuire pe care partidul o acordă creatorilor de frumos, vom acționa împreună cu uniunile de creație pentru stimularea dezvoltării întregii creații literar-artistice pe coordonatele ideologice și estetice definite de partid.O cerință esențială a muncii noastre ideologice o constituie participarea mai activă la mișcarea de Idei care are loc în lume, afirmînd mai puternic concepția con

structivă ■ partidului nostru asupra problemelor cruciale ale epocii actuale. în a- celași timp, vom activa cu mai multă fermitate împotriva ideilor retrograde, a denigrărilor de peste hotare la adresa socialismului, a României, ai căror purtători caută să creeze stări de încordare, preju- diciind cauza cooperării, progresului, păcii și prieteniei între popoare.Doresc, in încheiere, să asigur Congresul, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că lucrăîntr-o atmosferă de puternică angajare revoluționară, participanții la dezbateri și-au exprimat deplina aprobare față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciindu-1 ca o analiză magistrală a rezultatelor obținute de poporul român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, a problemelor fundamentale ale societății românești și ale lumii contemporane și, totodată, ca un program concret de acțiune, științific fundamentat, pentru ridicarea României pe trepte mereu mai înalte de progres și civilizație, pentru înaintarea ei rjeabă- tută spre țelurile formulate în Programul partidului. Vorbitorii și-au afirmat, totodată, acordul unanim cu conținutul și orientările cuprinse în celelalte documente programatice supuse dezbaterii și aprobării Congresului.Subliniind că marile realizări dobindite în toate domeniile, profundele înnoiri ce au avut loc în întreaga viață politică, economică și socială a țării în răstimpul ultimilor 15 ani sînt indisolubil legate de numele tovarășului Nicolae Ceaușescu, exprimînd înalta prețuire și recunoștință față de prodigioasa sa activitate desfășurată în conducerea operei de construcție socialistă, vorbitorii au susținut în unanimitate, po

trivit mandatului ce le-a fost încredințat de comuniști, de ceilalți oameni ai muncii, ca tovarășul Nicolae • Ceaușescu să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului.în cadrul lucrărilor secțiunii a fost relevată atenția deosebită de care s-a « bucurat activitatea ideologică din partea conducerii partidului, a secretarului său general, importanța măsurilor ce au fost inițiate în ultimii ani pentru îmbunătățirea substanțială a acestei activități. în cuvîntul vorbitorilor și-au găsit oglindire preocupările și eforturile organizațiilor de partid pentru sporirea forței de înrîurire și eficienței multiplelor forme și mijloace ale muncii politi- co-ideologice și cultural- educătive, pentru creșterea contribuției acesteia la formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, la educarea patriotică și revoluționară a maselor largi, la afirmarea plenară în societatea noastră a principiilor eticii și echității socialiste.într-o atmosferă de lucru, pătrunsă de exigență și spirit critic și autocritic, au fost relevate neajunsuri și deficiențe existente în activitatea educativă, precum și cauzele acestora, au fost formulate un mare număr de propuneri și suges-; tii. Numeroși vorbitori, referindu-se la experiența
Secțiunea pentru problemele organizatorice,

ale vieții interne de partid și ale organizațiilor 
de masă și obștești

Dezbaterile din Secțiunea pentru problemele organizatorice, ale vieții interne de 
partid și ale organizațiilor de masă și obștești au fost conduse de tovarășul CONSTAN
TIN DÂSCALESCU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al GJC. al P.C.R.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
PETRE LUPU 

delegat al organizației județene de partid Vasluiînainte de a mă referi la alte probleme, doresc să folosesc și eu prilejul, in calitate de delegat la Congres, de a-mi exprima totala adeziune la proiectele de documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului și a mă angaja să nu precupețesc nimic pentru a-mi pune întreaga capacitate și experiență în slujba înfăptuirii hotărîrilor ce vor fi adoptate.După ce a trecut In revistă realizările din activitatea desfășurată de partid în cei cinci ani dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XII-lea, vorbitorul a arătat că din Raportul Comitetului Central, din documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului reiese că in etapa ce urmează, odată cu inlăturarea neajunsurilor de pină acum, trebuie în primul rind să se asigure transformarea acumulărilor cantitative în schimbări calitative, trecerea la o calitate nouă, superioară, în întreaga viață ecoho- mico-socială a țării noastre. Este vorba de fapt de accelerarea acțiunii acestei legi dialectice, obiective, fundamentale asupra vieții societății noastre, sub conducerea conștientă și științific fundamentată a Partidului Comunist Român. Acest salt calitativ presupune în primul rînd perfecționarea la parametri superiori a muncii partidului, forța conducătoare a societății noastre, abordarea de pe poziții revoluționare, critice — așa cum de atîtea ori ne-a cerut secretarul general al partidului — a întregii munci organizatorice și politice.Pe linie organizatorică — a spus vorbitorul — aceasta înseamnă în primul rind îmbunătățirea substanțială a stilului de muncă în organizarea și controlul îndeplinirii hotărîrilor, ceea ce impune, la toate nivelurile, perfecționarea procesului de organizare, in primul rînd prin mai buna repartizare a forțelor, în așa fel îneît, concen- trînd forțele principale spre principalele sarcini, să fie în același timp acoperit tot frontul luptei noastre, să nu fie neglijată nici o latură. Pe de altă parte, sînt stringent necesare îmbunătățirea sistemului șl creșterea nivelului instruirii cadrelor, punerea accentului pe controlul preventiv, asigurarea funcționării sistemului organizatoric al partidului, la toate nivelurile, ca un mecanism de ceasornic. Vorbitorul a subliniat că organizarea și controlul îndeplinirii hotărîrilor trebuie să creeze mai bine decît pînă acum un sistem informațional pe cît de operativ, pe atît de corect, obiectiv, asupra realităților, știut fiind că de aceasta depind în mod esențial justețea și operativitatea deciziilor organelor de conducere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a cerut nouă, activiștilor, nu o dată, să abordăm, de pe poziții revoluționare, întreaga noas- - tră activitate de partid, să nu ne lăsăm furați de inerție. Este îndeobște cunoscut că formele și metodele organizatorice nu sînt dogme date o dată pentru. totdeauna și nici scopuri în sine, că ele trebuie subordonate și deci modificate în raport de cerințele vieții. Din păcate, mulți activiști, in general buni, uită acest adevăr, din care cauză desfășoară o activitate ineficientă, formală. Fiecare activist trebuie să gîndeas- că, să caute forme și metode de muncă potrivite cu realitatea, eficiente, să mani-Caracteristica esențială a dezbaterilor din secțiune, la care au participat 159 de delegați și 14 invitați, a constituit-o adeziunea și aprobarea deplină, înalta apreciere dată amplului și cuprinzătorului Raport al Comitetului Central al P.C.R., prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

document de strălucită analiză științifică, materialist- dialectică a realităților țării noastre, a evoluției vieții internaționale. Participanții și-au exprimat adeziunea unanimă la proiectele documentelor supuse dezbaterii și aprobării Congresului, care, pe baza realizărilor remarcabile obți

torii din sistemul Ideologiei șl culturii, dez- voltînd ceea ce e pozitiv din experiența do- bîndită și inlăturînd neajunsurile existente, vor desfășura o activitate politico-ideolo- gică și cultural-educativă tot mai bogată, de o calitate și eficiență sporită, care să contribuie în măsură hotărîtoare la cultivarea în mase a spiritului revoluționar, la formarea omului nou, cu un larg orizont ideologic și cultural.valoroasă dobîndiță in primele* două ediții ale, Festivalului național „Cîntarea României", au subliniat necesitatea ca in cadrul acestuia, alături de manifestările artistice, să se acorde o atenție sporită educației politico-ideologice a maselor, înarmării lor cu concepția revoluționară despre lume și viață.O largă reflectare și-au găsit în lucrările secțiunii problemele complexe ale dezvoltării creației literare și artistice, ale accentuării caracterului ei militant ; in acest context, ș-a subliniat necesitatea unei prezențe permanente a creatorilor din domeniul literaturii și artei în mijlocul oamenilor muncii, spre a reflecta veridic în operele lor viața și năzuințele acestora.în cuvîntul lor, vorbitorii au afirmat hotărîrea de a acționa fără preget pentru o calitate nouă, superioară în activitatea politico-ideo- logică și cultural-educativă, pentru ridicarea ei, în spiritul exigențelor formulate în Raportul secretarului general al partidului, la nivelul marilor realizări obținute în opera de construcție socialistă, astfel incit ideologia revoluționară, munca educativă să se transforme, într-o măsură și mai mare, într-o puternică forță de mobilizare și dinamizare a energiilor creatoare ale poporului.

feste inițiativă șl, cînd e cazul, să adreseze organelor superioare propuneri corespunzătoare spre aprobare. Este imperios necesar să privim mereu critic și autocritic munca noastră, să dezvăluim cu curaj neajunsurile, rutina, formalismul, să fim receptivi față de nou, să stimulăm gîndirea creatoare a oamenilor.Referindu-se la aplicarea politicii de cadre, vorbitorul a subliniat grija cu oare trebuie să se vegheze la respectarea disciplinei de partid și de stat, a eticii și echității socialiste, in primul rînd de către cadrele noastre de conducere.Creșterea rolului conducător al partidului, Întărirea și mai puternică a unității dintre partid și popor cer în mod obligatoriu întărirea disciplinei de partid. In legătură cu aceasta aș dori să semnalez că există în multe locuri o înțelegere greșită. în-practică, a relației dintre disciplina de partid și cea de stat. Numai așa se explică faptul că sînt incă cazuri de membri de partid și chiar cadre de conducere de la diferite niveluri care săvîrșesc abateri prin încălcarea legilor și care deși sînt sancționate pe linie de stat, nu sînt trase la răspundere pe linie de partid. Tovarășul Nioolae Ceaușescu a spus în repetate rînduri, cu deplin temei, că un membru de partid nu are mai multe drepturi, ci mai multe obligații, avînd în vedere responsabilitatea partidului, și deci și a membrilor săi, față de popor. Trebuie înțeles că in condițiile cînd partidul conduce societatea, statul, și este deci partid de guvernămînt, disciplina de stat este o parte integrantă, inseparabilă a disciplinei de partid.în legătură cu activitatea organizațiilor de masă și obștești, care țin în primul rind de dezvoltarea democrației socialiste și întărirea legăturilor partidului cu masele, aș dori să relev doar faptul că organele de partid, în perioada ce urmează, trebuie să ajute mal mult decît pînă acum aceste organizații în dezvoltarea activității educative, în creșterea eficienței acesteia asupra dezvoltării conștiinței socialiste a maselor, și în primul rînd a tineretului.îl cunosc pe tovarășul Ceaușescu de mai bine de 40 de ani din munca revoluționară — a spus vorbitorul. Am lucrat mult timp sub directa sa conducere în diferite împrejurări. Mă simt de aceea cu atît mai îndreptățit ca, asociindu-mă la propunerea întregului partid, să afirm cu toată convingerea că această opțiune va fi una din cele mal însemnate măsuri organizatorice și politice pe care le va hotărî Congresul al XII-lea, spre binele partidului, al poporului, al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Sint convins că secțiunea noastră. în unitate cu tot Cgngresul, se va ralia cu entuziasm acestei mari opțiuni privind '(realegerea în funcția supremă de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, inițiatorul și organizatorul marilor noastre victorii pe drumul desăvîrși- rii socialismului în țara noastră, inițiatorul și organizatorul aportului de neprețuit al partidului și poporului român la cauza păcii, prieteniei între popoare și progresului Întregii omeniri. nute de poporul nostru în toate domeniile de activitate, deschid noi și largi perspective progresului multilateral al patriei.într-o atmosferă de vibrantă și puternică însuflețire, exprimînd voința, convingerile și sentimentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii pe care 

îî reprezintă, în consens deplin cu întregul partid, cu întregul,. popor, participanții la lucrările secțiunii au susținut realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului, apreciind că aceasta va reprezenta chezășia izbinzilor viitoare ale României pe calea socialismului și comunismului.Participanții la lucrările secțiunii au reliefat experiența pozitivă a organelor și organizațiilor de partid în conducerea și organizarea activității politice și organizatorice, pentru întărirea rolului conducător al organizațiilor de partid prin acțiuni dinamice care să asigure unirea tțituror energiilor poporului nostru și orientarea lor hotărîtă spre edificarea societății socialiste. Numeroși vorbitori au subliniat preocupările organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea stilului și metodelor lor de muncă, pentru judicioasa repartizare a forțelor, exercitarea unui control competent, permanent și exigent, pentru axarea muncii organizato

rice șl politice pe problemele esențiale ale dezvoltării economico-sociale in scopul înfăptuirii hotărîrilor de partid și a legilor țării.Cu spirit de exigență șl răspundere partinică, participanta la dezbateri au scos totodată în evidență unele neajunsuri care se mai manifestă în organizarea și desfășurarea muncii de partid, în exercitarea controlului de partid, în antrenarea întregului activ de partid la dezbaterea și soluționarea problemelor, la rezolvarea practică a sarcinilor, pe teren, in mijlocul oamenilor.în intervențiile lor, numeroși vorbitori au stăruit asupra necesității sporirii exigenței față de calitățile moral-politice și profesionale ale celor primiți în partid, perfecționării continue a pregătirii politico- ideologice și de specialitate a comuniștilor, sporirii contribuției organizațiilor de masă și obștești la soluționarea sarcinilor, la accentuarea autogestiunii și au- toconducerii, in întreaga viață politică, economică și socială.
Secțiunea pentru activitatea internațională 

a partidului și statului nostru
In cadrul lucrărilor Secțiunii, la care participă 166 de delegați, precum și un număr 

de invitați, au luat cuvintul 30 de vorbitori. Lucrările secțiunii sint conduse de tovarășul . 
VIRGIL CAZACU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
VIRGIL CAZACU

delegat al organizațieiDoresc, mai întîi, să exprim deplina a- deziune și aprobare față de amplul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar. general al partidului, față de proiectul de Directive și de celelalte proiecte de documente programatice supuse dezbaterii acestui înalt forum al partidului și al întregii țări.Magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu îmbogățește patrimoniul de gîndire social-politică și experiență revoluționară al partidului cu noi teze și idei originale, de excepțională valoare teoretică și practică, și are semnificații multiple pentru prezentul și viitorul României socialiste. Analizind profund și multilateral activitatea de înfăptuire a obiectivelor stabilite de Congresul precedent, Raportul in- fățișează bilanțul deosebit de bogat, atît pe plan intern, cît și în sfera relațiilor externe, cu care se prezintă partidul la Congresul al XII-lea. Aceste remarcabile realizări, activitatea dinamică a României pe plan internațional sînt Indisolubil legate de personalitatea tovarășului Nicglae Ceaușescu, de strălucita sa capacitate de pătrundere — cu rigoare științifică și cutezanță revoluționară — a realităților și tendințelor fundamentale ale dezvoltării contemporane, de puterea de anticipare și spiritul său novator.Iată de ce susțin din toată inima și-mi exprim convingerea fermă că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — Înflăcărat patriot și internaționalist consecvent, personalitate proeminentă a lumii contemporane — în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român constituie garanția sigură a înfăptuirii politicii de înflorire multilaterală a patriei, de promovare a cauzei socialismului, păcii și colaborării între popoare, a afirmării tot mai viguroase a României în viața internaționala.Astăzi este recunoscută în toată lumea contribuția de mare valoare a țării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu la așezarea relațiilor între state pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, renunțării la forjă și la amenințarea cu forța. Tocmai pe baza acestor principii România socialistă desfășoară o politică de largă colaborare cu celelalte state ale lumii. Ea întreține ' astăzi relații diplomatice și consulare cu 134 de state, și relații economice cu peste 140 de țări, face parte din 80 organizații internaționale și participă lă activitatea a peste 700 organizații neguvernamentale.în continuare, vorbitorul a prezentat pe larg poziția României privind dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, extinderea raporturilor cu țările în curs de dezvoltare,în numele organizațiilor de partid și al colectivelor de oameni ai muncii pe care îi reprezintă, participanții au exprimat unanima și entuziasta aprobare față de Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congres — strălucit model de analiză științifică, mate- rialist-dialectică a activității ample desfășurate de partid pe plan intern și internațional, mobilizator program de ridicare a României pe noi culmi de civilizație și progres — deplina adeziune față de celelalte documente prezentate Congresului al XII-lea. în intervențiile lor, vorbitorii au dat o înaltă apreciere rolului esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și transpunerea în viață a întregii politici interne și externe a partidului și statului, în conducerea destinelor patriei și ale națiunii noastre socialiste, în promovarea neobosită a idealurilor păcii, a principiilor democratice, de egalitate între toate statele lumii, activitatea sa prodigioasă constituind sursa vie a creșterii continue a prestigiului internațional al României socialiste.în unanimitate, și cu o deosebită însuflețire, participanții au exprimat hotărîrea de a sprijini din toată inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secre-

tar general al partidului, garanție fermă a înaintării României spre comunism, a sporirii contribuției patriei noastre la împlinirea idealurilor de pace, libertate și progres ale tuturor popoarelor lumii.Vorbitorii au subliniat sprijinul ferm al comuniștilor, al întregului popor față de acțiunile perseverente ale partidului și statului nostru pentru promovarea destinderii și securității, dezvoltarea încrederii și colaborării internaționale, lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de forță șl dictat, pentru eliminarea surselor de încordare și conflict din orice parte a lumii, și reglementarea tuturor diferendelor interstatale pe cale politică, pentru realizarea de progrese efective, reale, în înfăptuirea dezarmării, pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini e- conomice internaționale.Participanții la dezbateri au reliefat că in perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, partidul și statul nostru au desfășurat o vastă activitate internațională, un rol hotărî- tor în dezvoltarea amplă, fără preceâent, a relațiilor de colaborare multilaterală ale României cu toate statele lumii avînd vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în numeroase

Cu o deosebită pregnanță a fost subliniată cerința înfăptuirii consecvente a politicii de cadre- a partidului, asigurindu-se cunoașterea îndeaproape a oamenilor, folosirea lor judicioasă, necesitatea de a se acorda cea mai mare atenție aplicării ferme la toate nivelurile a cerințelor principiului centralismului democratic, promovării largi a normelor democrației interne de partid, dezvoltării spiritului critic și autocritic în întreaga activitate.Avind în vedere mobilizatoarele obiective pe cara le pun în fața organelor și organizațiilor de partid, a întregului popor docu- , mentele Congresului al XII-lea, sarcinile de mare complexitate ce decurg din prevederile lor, participanții la dezbaterile din secțiune au făcut numeroase propuneri, vizind perfecționarea muncii organizatorice, a întregii vieți interne de partid, creșterea eficienței muncii de partid, avind ca principal criteriu înfăptuirea cu succes a planurilor de dezvoltare econo- mico-socială a țării.

județene de partid Oltnealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.Relevind rolul crescînd al partidelor comuniste și muncitorești în lumea de azi, vorbitorul a arătat că partidul nostru acționează pentru realizarea unei unități de tip nou, pe baza respectului și stimei reciproce, a deplinei egalități, a dreptului fiecărui partid de a-și defini autonom linia politică, strategia și tactica revoluționară. Partidul Comunist Român militează neobosit pentru dezvoltarea largă a relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele de guvernămînt și cu alte partide și forțe progresiste din țările în curs de dezvoltare, cu partide democratice din toate statele, cu forțele antiimperialiste de pretutindeni, Reprezentarea lor la Congresul partidului nostru este o elocventă expresie a acestor legături trainice de colaborare fructuoasă.Doresc să subliniez că rolul hotărltor în elaborarea șî înfăptuirea Întregii noastre politici externe, în dezvoltarea amplă a relațiilor de prietenie și colaborare ale României cu celelalte state l-au avut activitatea dinamică, numeroasele inițiative, vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în numeroase țări de pe diferite continente, dialogul permanent cu conducători de state și guverne, cu șefi de partide, cu reprezentanți ai celor mai diferite forțe politice de pe toate meridianele. Vorbitorul a evidențiat apoi importanța inițiativelor și acțiunilor României vizind marile deziderate ale popoarelor — realizarea securității europene, a dezarmării generale, și în*primul rînd nucleare, eliminarea forței și amenințării cu forța, lichidarea prin tratative a focarelor de tensiune, făurirea unei noi ordini economice internaționale.Amplul și bogatul program de acțiune privind politica externă a partidului și statului nostru, expus în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, a spus în încheiere vorbitorul, ne dă o imagine clară, coordonate precise asupra activității noastre viitoare, asupra necesității de a ridica continuu nivelul calitativ al muncii noastre. Ne angajăm ferm in fața conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, că vom face totul pentru transpunerea exemplară în viată a hotărîrilor Congresului, a concluziilor și orientărilor prețioase cuprinse in Raport, pentru ridicarea la o nouă calitate a întregii activități în domeniul relațiilor externe. Nu vom precupeți nici un efort pentru a servi interesele partidului șl țării, pentru afirmarea tot mai activă și amplă a României în viața internațională. țări de pe aproape toate continentele, întîlnirile șî convorbirile secretarului general al partidului, președintele republicii, cu conducători de state și lideri politici. Participanții au sprijinit unanim orientarea neabătută a partidului nostru, subliniată in Raport, de a acționa pentru dezvoltarea continuă a conlucrării cu toate țările socialiste, pentru întărirea solidarității și unității lor, pentru extinderea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.Participanții la lucrările secțiunii și-au manifestat întregul lor sprijin față de orientările Raportului cu privire la Întărirea colaborării și solidarității Partidului Comunist Român cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice și progresiste ale contemporaneității.în cadrul lucrărilor secțiunii au fost formulate numeroase propuneri privind modalitățile concrete de a face mal bine cunoscute peste hotare realizările României, pozițiile șl inițiativele partidului și statului nostru în domeniul politicii externe, de a spori eficiența acestei politici îndreptate spre făurirea unei lumi a păcii și dreptății, libertății naționale șl sociale.
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MESAJE DE PRțETENIE Șl SOLIDARITATE 

ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.
Publicăm în continuare, în formă prescurtată, textele mesajelor înmînate în cadrul ședinței festive sau trimise Congresului din partea partidelor comuniste șl muncitorești, 

a numeroase partide socialiste, democratice, mișcări de eliberare națională, formațiuni politice progresiste, antiimperialiste

Partidul de Stinga-Comuniștii din SuediaCu prilejul Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român — se arată in mesaj — Partidul de Stinga-Comuniștii din Suedia vă adresează cele mai bune urări de bine, cordiale și tovărășești.De la ultimul Congres al partidului dumneavoastră, in România s-au obținut mari succese. Dezvoltarea economică continuă In ritm rapid. România înaintează pe calea bună pentru a deveni o țară cu un nivel înalt de dezvoltare.Pe plan internațional, România joacă un rol pozitiv crescînd, remarcîndu-se in lupta pentru dezarmare, pace și colaborare internațională, precum și în ceea ce privește eforturile de făurire a unei noi ordini economice mondiale.După ce arată că relațiile suedezo-româ- ne evoluează în mod pozitiv, mesajul continuă : Partidul nostru se bucură de legăturile prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul de Stinga-Comuniștii. Aceste legături se bazează, în multe privințe, pe aprecieri comune, pe principiile egalității absolute în drepturi, neamestecului și autonomiei în raporturile dintre partidele comuniste.In Suedia comuniștii și-au întărit pozițiile, fapt care s-a exprimat, printre altele, în rezultatele ultimelor alegeri, în care partidul nostru a cîștigat peste 300 000 voturi și a obținut 20 de locuri în parlament. Acest rezultat denotă o mare încredere în orientarea noastră de luptă împotriva crizei
Partidul Socialist PortughezDelegația Partidului Socialist Portughez urează succes lucrărilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, a cărui activitate neobosită în slujba poporului său constituie o dovadă elocventă a viabilității politicii sale de viitor.Congresul al XII-lea va discuta și programa liniile principale ale dezvoltării societății socialiste românești ; acesta va reafirma politica externă autonomă și independentă și, în același timp, de solidaritate cu cauza apărării păcii și cooperării, iar mesajul său de sprijinire a luptei de eliberare națională și socială va fi auzit in întreaga lume de către popoarele asuprite de impe- " rialism.Delegația Partidului Socialist Portughez — se subliniază în mesaj — are onoarea să

Partidul Comunist din AustraliaPartidul Comunist din Australia transmite del. mai călduros salut cțlui de-al,Xtl-lea Congres al Partidului Comunist Român, .împreună cu cele mai bune urări de succes;în contextul preocupărilor noastre de a întreține relații bune cu partidele comuniste și forțele progresiste din toate țările, avem multe lucruri comune cu Partidul Comunist Român. Considerăm împreună că divizările din mișcarea comunistă mondială demobilizează forțele progresiste și au un efect negativ asupra luptei pentru socialism în întreaga lume. Aspirînd spre realizarea unității mișcării comuniste internaționale, noi credem că aceasta trebuie să se bazeze pe neamestecul in treburile interne ale altor partide.în continuare, în mesaj sînt prezentate principalele trăsături și aspecte ce caracterizează situația economică, politică și socială din Australia, relevîndu-se că, pînă la cel de-al doilea război mondial, ea era îndeosebi o țară agrară — principalul furnizor de materii prime al Angliei — după război înscriindu-se mai mult în orbita S.U.A. și îndustrializîndu-se puternic. Nivelul de trai relativ ridicat din Australia s-a realizat prin această dezvoltare economică, precum și datorită existenței unei mișcări sindicale puternice, dintotdeauna influențată de acțiunea efectivă a Partidului Comunist.în continuare, se arată că, în condițiile adîncirii crizei economice capitaliste mondiale, guvernul laburist nu a mai putut face față efectelor acesteia, fiind demis in
M.P.L.A. - Partidulîn numele Comitetului Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii, al Biroului Politic al partidului, avem marea onoare de a transmite Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Comitetului Politic Executiv al partidului, tuturor dele- gaților la acest Congres cel mai viu și călduros salut revoluționar din partea poporului angolez și a partidului său de avangardă — M.P.L.A. — Partidul Muncii.Vă exprimăm cele mai adinei mulțumiri pentru invitația adresată partidului nostru de a trimite o delegație la Congresul dumneavoastră. Acest lucru reprezintă încă o mărturie a legăturilor de profundă prietenie și solidaritate ce au unit dintotdeauna partidele și popoarele noastre, încă din cele mai grele momente ale luptei duse de noi împotriva colonialismului fascist portughez, împotriva agenților dinăuntru și din afară ai imperialismului internațional.în continuare, în mesaj se omagiază memoria celui care, conducînd eroic, lupta revoluționată a poporului angolez, a’ foști totodată, promotorul relațiilor de prietenie și cooperare între partidele și popoarele noastre, regretatul președinte dr. Antonio Agostinho Neto, nemuritoarea călăuză a revoluției angoleze.La Congresul al XII-lea, moment istoric în viața comuniștilor români și a țării dumneavoastră, ținem să elogiem marile realizări in domeniul economic, politic, social și cultural-științific obținute de oamenii muncii din România, sub conducerea Partidului Comunist Român, în opera de Înfăptuire a hotăririlor celui de-al Xl-lea Congres al partidului, care a deschis o etapă deosebit de rodnică pe drumul victoriilor Înregistrate de partid.Sintem convinși că pentru Partidul Co-
Frontul Sandinist de Eliberare Națională 

din NicaraguaVă adresăm un salut frățesc de -solidaritate din partea Conducerii Naționale a Frontului Sandinist de Eliberare Națională, 
a cadrelor și a militanților săi. din partea întregului popor din Nicaragua — se spune In mesaj. Fie ca acest salut să exprime cele mai fierbinți urări de succes in desfășurarea lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.. astfel ca hotăririle acestui forum să corespundă pe deplin aspirațiilor poporului român.Arătind că poporul din Nicaragua, condus de avangarda sa, Frontul Sandinist de Eliberare Națională, a reușit să doboare dic

capitaliste și în eforturile ce le depunem de a crea o societate socialistă în condițiile noastre naționale specifice.în situația internațională de astăzi este de o importanță maximă ca partidele comuniste să găsească noi forme pentru o colaborare internațională efectivă, împreună cu toate celelalte forțe progresiste. Rezultatele obținute în cadrul Conferinței partidelor comuniste și muncitorești din Europa, care a avut loc la Berlin în 1976, trebuie dezvoltate în continuare. Acest lucru a fost exprimat și în Declarația comună semnată de conducătorii Partidului Comunist Român și Partidului de Stînga-Comuniș- tii din Suedia în cadrul convorbirilor avute la București în ianuarie 1979.Partidul de Stinga-Comuniștii — se arată în încheiere — urează Partidului Comunist Român succes deplin in lucrările acestui Congres, care militează pentru realizarea obiectivelor noastre comune in lupta pentru dezarmare și pace, precum și pentru asigurarea unui viitor fericit poporului român.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI DE STINGA- 
COMUNIȘTII DIN SUEDIA 

LARS WERNERpreședinte
fie mesagerul cuvintelor de salut adresate președintelui Ceaușescu de către secretarul general Mario Soares, prieten al poporului român și promotor activ — în perioada cînd a fost ministru de externe în primul guvern de după Revoluția din aprilie și prim-mi- nistru al primelor două guverne constituționale — al relațiilor româno-portugheze, relații constructive și de solidaritate între popoarele și partidele noastre.
FRANCISCO RAMOS DA COSTA membru al Comisiei naționale a 

PARTIDULUI SOCIALIST 
PORTUGHEZ

1975. în pofida celor două alegeri care au avut loc de atunci și au. dat, ciștig.țle. cauză guvernului conservator, Australia' cunoaște o instabilitate politică mai acută decit ori- cînd după cel de-al doilea război mondial ; pe plan economic se înregistrează o accentuare a șomajului, care oficial a ajuns azi Ja 6 la sută din forța de muncă — în cadrul unor categorii ale tineretului ridieîn- du-se la peste 20 la sută ; pe plan social are loc o intensificare a mișcărilor pentru emanciparea femeii, pentru apărarea drepturilor aborigenilor asupra , pămîntului și împotriva degradării mediului înconjurător. Aceste mișcări, care au contribuit la o ridicare a conștiinței revoluționare a maselor, sint apreciate de Partidul Comunist din Australia ca o importantă parte componentă a coaliției forțelor care, în mod necesar, vor deschide calea spre o societate nouă în Australia.în încheierea mesajului se arată că Australia și România sînt țări deosebite ca dimensiuni, însă țările mici și mijlocii trebuie să dețină un rol mai proeminent în relațiile internaționale. Partidul dumneavoastră are toate motivele să se mîndrească cu rolul pe care-1 joacă în afirmarea independenței sale și, în același timp, în eforturile îndreptate spre refacerea unității mișcării comuniste internaționale și a mișcării progresiste.Sîntem siguri că Congresul P.C.R. va marca un nou pas înainte in dezvoltarea României, de pe urma căruia va beneficia întreg poporul român.
Muncii din Angolamunist Român, care, încă din anii grei ai ■ilegalității, a condus cu atîta înțelepciune poporul român și a organizat lupta maselor populare împotriva regimului fascist. Congresul al XII-lea va reprezenta un punct de plecare spre noi realizări în cele mai diverse domenii ale vieții economico-socia- le, precum și în politica externă.Partidul nostru de avangardă, M.P.L.A. — Partidul Muncii — se spune mai departe In mesaj — a luptat de la înființarea sa pentru 9 societate a democrației populare, lipsită de exploatarea omului de către om, pentru o dezvoltare pe calea socialismului științific. în această privință sînt grăitoare realizările noastre din cei patru ani care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Angola — perioadă în care au fost naționalizate sectoarele-cheie ale economiei naționale, incepind cu industria, pămîntul a devenit proprietatea celor ce-I muncesc, s-au introdus gratuitatea invăță- mintului și a asistenței medicale etc.Dar munca pașnică a poporului nostru este permanent amenințată de regimurile- minoritare rasiste de la Salisbury și Pretoria, care recurg la acte agresive împotriva Angolei și a celorlalte țări „din prima linie", inclusiv la folosirea forței armate și săvîrșirea de masacre, în încercarea zadarnică de a stăvili lupta dreaptă de eliberare a popoarelor din Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud. Reafirmăm și cu acest prilâj solidaritatea noastră cu toate popoarele și organizațiile care luptă pentru libertate, independență națională și progres social.Dorim deplin succes lucrărilor Congresului al XII-lea al P.C.R., cu convingerea că rezoluțiile acestuia vor întruchipa cele mai profunde aspirații ale poporului român.

tatura somozistă, unul dintre cele mai nefaste bastioane ale imperialismului, și că în prezent pășește pe calea eliberării sale totale și definitive, mesajul subliniază : Prin munca creatoare a clasei muncitoare și a țărănimii, cu ajutorul solidar al țărilor frățești, în spiritul internaționalismului, construim astăzi o patrie nouă.Poporul român, care a înfruntat, de asemenea. cu vitejie și eroism teroarea fascistă, înțelege distrugerile pe care le-a suferit țara noastră în timpul războiului de eliberare națională, care a condus la victoria sandinistă.

Tovarăși, și dumneavoastră ați purtat, cu ani în urmă, lupta pentru eliberarea și transformarea socială a tării dumneavoastră, infruntînd bombardamentele, tancurile, mitralierele dușmanilor, pină la dobindirea victoriei finale de la 23 August 1944. Ară- tînd că astăzi, după cîteva decenii, poporul român a realizat progrese deosebite datorită marilor sale eforturi, cît și unei largi colaborări internaționale. în mesaj se subliniază că distrugerile provocate de fascism au fost astfel înlocuite de realizări importante în domeniul tehnicii, științei, . industriei, succese care asigură fericirea oamenilor muncii din România.Poporul din Nicaragua, in urma triumfului din 19 iulie, a trecut la desfășurarea unei activități impetuoase de reconstrucție națională, sarcină impusă de numărul mare de analfabeți, de starea deplorabilă a ocrotirii sănătății și de nivelul tehnic scăzut al economiei naționale. Poporul, condus de Frontul Sandinist de Eliberare Națională, a înfruntat și înfruntă greutățile cu înalt spirit de responsabilitate si conștiință revoluționară. fiind convins că victoria definitivă va fi a muncitorilor și țăranilor.
Partidul Comunist FinlandezComitetul Central al Partidului Comunist Finlandez transmite, din partea tuturor membrilor partidului său, a celor mai largi cercuri ale celor ce muncesc, a cercurilor democratice, un călduros salut Congresului al XII-lea al P.C.R. — mare și important eveniment în istoria partidului și a poporului român.Comuniștii finlandezi și, alături de ei, cercuri largi democratice ale poporului finlandez — se arată în me^aj — au urmărit cu sentimente de căldură, simpatie ,și solidaritate opera de construcție pe care poporul român o desfășoară, sub conducerea partidului dumneavoastră, și apreciază rezultatele remarcabile obținute de către clasa muncitoare din România, în ultimii ani, în dezvoltarea economică și socială.Membrii partidului nostru au luat cunoștință cu mare interes de proiectele de directive pe care Congresul dumneavoastră Urmează să le adopte, vizînd dezvoltarea economică și socială a țării dumneavoastră în următorii ani, precum și de perspectivele ce se deschid pentru dezvoltarea României, în toate domeniile, pînă în anul 2000. Sîntem convinși că Congresul partidului dumneavoastră, folosind avantajele sistemului de planificare economică socialistă, va înfăptui un act istoric, oferind întregului dumneavoastră popor un program concret de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. ,Cele două partide ale noastre — se arată In continuare — consideră că o sarcina internațională impbrtantă ce le revine o constituie asigurarea libertății și păcii popoarelor. Viitorul omenirii este umbrit de escaladarea înarmărilor. Dezvoltarea unor noi sisteme de arme, modernizarea continuă a armamentelor, precum și amplasarea noilor rachete în țările Europei de vest creează noi tensiuni în situația internațională actuală și amenință să anuleze acele succese pozitive care au fost obținute prin eforturile unite ale popoarelor de pe continentul

Partidul Comunist din India (marxist)Adresînd un salut revoluționar tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele mai calde felicitări și urări de succes Congresului al XII-lea al P.C.R., mesajul subliniază că în India sînt urmărite cu deosebit .interes realizările obținute de poporul român sub conducerea partidului. Este o măre plăcere pentru noi și un exemplu însufre- țitor să remarcăm că Republica Socialistă România înaintează cu succes pe calea construcției socialiste, realizînd unul din cele mai inalte ritmuri de dezvoltare economică din lume, ceea ce permite ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Relațiile calde, frățești, dintre cele două partide ale noastre constituie pentru noi un motiv de satisfacție. Exprimăm speranța că aceste relații se vor extinde din ce în ce mai puternic și în viitor.Rolul pe care Republica Socialistă România îl joacă pe arena mondială, ca țară socialistă, ca membră proeminentă a Națiunilor Unite și ca invitată permanentă la activitățile mișcării de nealiniere, este privit cu mare interes de către poporul indian. în acest context s-a dezvoltat cooperarea intre guvernele țărilor noastre. Vizita efectuată anul trecut de tovarășul Nicolae Ceaușescu în India a constituit un eveniment important în dezvoltarea acestei cooperări.Partidul nostru s-a angajat să militeze pentru dezvoltarea cooperării Indiei cu România, precum și cu alte țări socialiste și nealiniate, in scopul de a întări lupta popoarelor împotriva imperialismului și a
Partidul Socialist FrancezPartidul Socialist Francez ține să-și exprime. cu ocazia celui de-al XII-lea Congres al partidului dumneavoastră, sentimentele sale profunde și sincere de prietenie și simpatie.Dumneavoastră — se arată în mesaj — cunoașteți importanta pe care noi o acordăm cooperării între partidele noastre. Aceasta a fost demonstrată în mod solemn de recenta întîlnire dintre președintele Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și Franțois Mitterrand, prim-secretar al- Partidului Socialist Francșz. Ea, a reliefat acțiunile noastre comune în vederea întăririi păcii și cooperării internaționale în condițiile perspectivelor progresului și independenței.Partidul Socialist Francez își exprimă certitudinea că dezvoltarea colaborării intre

Partidul Comunist din BoliviaAdresînd salutul frățesc al Comitetului Central al Partidului Comunist din Bolivia, in mesaj se spune : prin natura sa,, un congres al comuniștilor este un fapt' cu adînci semnificații pentru lupta, viața și viitorul clasei muncitoare și poporului respectiv. Tocmai de aceea, sîntem convinși că cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român va marca pași importanți pe calea construcției cu succes a noii -vieți, socialiste — în interesul poporului român și, in același timp, al întăririi sistemului mondial socialist, al extinderii influenței ideilor socialismului in lume.Salutul nostru vă este adresat în momente în care poporul bolivian, clasa muncitoare boliviană dau una dintre cele mai

Sîntem convinși că. în bătălia de zi cu zi împotriva' mizeriei, ignorantei si distrugerilor materiale moștenite de Ia regimul lui Somoza și de la dușmanii poporului nostru, fiecare victorie, oricît de mică, va constitui încă o lovitură zdrobitoare dată imperialismului. Dorim să împărtim cu poporul român și cu partidul său fiecare succes, fiecare victorie dobindită de noi.Participind la acest Congres — se arată in încheiere — reprezentanții poporului lui Sandino răspund la apelul Partidului Comunist Român pentrti strîngerea relațiilor frățești, pe calea unirii forțelor popoarelor suverane din lumea întreagă în lupta comună împotriva imperialismului și a celor mai înverșunați dușmani ai omenirii.Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască Republica Socialistă România 1 Trăiască internaționalismul proletar !
FRONTUL SANDINIST 

DE ELIBERARE NAȚIONALĂ 
CONDUCEREA NAȚIONALĂ 

COLECTIVĂ

nostru, Europa, și pentru care poporul finlandez și poporul român au depus eforturi. De aceea, îndatorirea partidelor noastre este ca, împreună cu cele mai largi cercuri democratice și iubitoare de pace, să întărim lupta noastră în direcția realizării unei cotituri radicale, menită să deschidă drumul spre o dezarmare autentică, pentru punerea în aplicare, fără rezerve, a principiilor coexistenței pașnice în relațiile internaționale.Partidul Comunist Finlandez luptă pentru ca Finlanda să promoveze consecvent și neabătut politica sa de pace, acționează pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare, cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, corespunzător intereselor poporului nostru. Partidul nostru luptă pentru îmbunătățirea situației celor ce muncesc, pentru îngrădirea puterii marelui capital și pentru lărgirea democrației în societatea finlandeză.Relațiile între partidul nostru și Partidul Comunist Român sînt bune. Ambele partide — se subliniază in mesaj — pun în aplicare, în condiții istorice proprii și potrivit propriilor premise, marea doctrină științifică a lui Marx, Engels și Lenin.Partidele noastre construiesc relațiile lor — așa cum am arătat în documentele internaționale semnate în comun — pe baza solidarității internaționale, avind în permanență în vedere egalitatea și independența suverană a fiecărui partid și neamestecul în treburile interne ale altor partide.Cu asemenea gindurl, adresăm salutul nostru, dragi tovarăși români, marelui eveniment politic — Congresul partidului dumneavoastră.Trăiască cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
FINLANDEZ

altor forțe reacționare. Noi ne-am angajat, de asemenea, să acționăm pentru întărirea unității lumii socialiste și a mișcării antiimperialiste mondiale. în acest sens, unitatea și relațiile frățești dintre cele două partide ale noastre* vor fi de o mare valoare.Ne folosim de acest prilej — se spune mai departe în mesaj — pentru a vă informa că în țara noastră încercăm să unim toate forțele antiimperialiste, antifeudale, antimonopoliste și democratice. Am obținut în ultimul timp unele succese în vindecarea rănilor provocate datorită lipsei de unitate a forțelor stingii și ale mișcării democratice, de scindarea unității clasei muncitoare și â altor mișcări de masă. Succesele obținute de România socialistă și de alte țări socialiste constituie un motiv de însuflețire pentru toți aceia din țara noastră care se străduiesc să refacă unitatea acestor forțe și mișcări democratice.în numele Partidului Comunist din India (marxist) vă dorim noi succese în îndeplinirea și depășirea planurilor ce vor fi adoptate de Congres. încă o dată, exprimăm celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român salutul nostru revoluționar și urările de succes deplin dezbaterilor sale.
PARTIDUL COMUNIST 
DIN INDIA (MARXIST) secretar general 
E.M.S. NAMBOODIRIPAD

partidele noastre va contribui la îmbogățirea reciprocă a experienței lor în lupta pentru drepturile fundamentale ale oamenilor muncii, ale tuturor popoarelor.Partidul Socialist Francez urează succes deplin Congresului dumneavoastră, ale cărui lucrări urmează să abordeze complexele probleme ale dezvoltării și progresului social. în condiții de pace si independență.Pentru
BIROUL EXECUTIV

AL PARTIDULUI SOCIALIST 
FRANCEZ 

LIONEL JOSPIN secretar național pentru relații internaționale
dificile și mai complexe bătălii, In lupta pentru salvgardarea democrației și libertății. Procesul democratic, consacrat înlăturării fascismului și politicii promovate de acesta în 1978, se află în prezent în pericol. Lovitura de stat militaro-civi- lă, care a întrerupt cursul constituțional, a fost respinsă de poporul bolivian. Greva generală la nivel național, condusă de Cănțrala Muncitorească Boliviană (C.O.B.), a demonstrat nu numai hotărîrea fermă a poporului de a-și apăra cuceririle democratice, ci și faptul că în practică a reușit să oprească, deocamdată, escaladarea campaniei antidemocratice și a impus respectarea cuceririlor democratice obți

nute. Situația evoluează în contextul unei lupte tenace și într-un climat confuz și contradictoriu.Numai comuniștii șl, alături de clasa muncitoare, sectoarele politice cele mai conștiente — se arată în continuare — au evidențiat caracterul complex al situației și necesitatea de a se căuta soluții politice care să apere cuceririle democratice și perspectivele clasei muncitoare și ale mișcării populare.Stimați tovarăși, sintem siguri că în actuala conjunctură ne putem bizui pe
Partidul Democrat din Guineeaîn numele Partidului Democrat din Guineea, în frunte cu secretarul său general, președintele Ahmed Sekou Toure, mesajul transmite Congresului salutul militant și prietenesc al poporului Republicii Populare Revoluționare a Guineei, care este mîndru de a fi reprezentat printre invitații acestui mare forum.Partidul Democrat din Guineea, prin intermediul Congresului, adresează vii felicitări harnicului popor al Republicii . Socialiste România, curajosului său conducător, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru strălucitele victorii obținute pe plan social-economic în cursul ultimului cincinal, care fac din România un adevărat punct de atracție.Noi apreciem și stimăm In mod deosebit eforturile pe care nu încetați să le faceți
Partidul Socialist din JaponiaAdresînd un salut cordial de prietenie și solidaritate tovarășului Nicolae Ceaușescu, tuturor membrilor P.C.R., în mesaj se exprimă satisfacția pentru bunele legături existente între P.C.R. și P.S.J., dorința de a dezvolta în continuare aceste relații prietenești.Datorită, conducerii de către Partidul Comunist Român, poporul român a obținut independența națională prin eroica sa luptă antifascistă și a realizat revoluția socialistă — se arată în mesaj, apreciindu-se ca rezultate strălucite transformările socialiste intervenite în acești ani în industrie, agricultură, în toate domeniile vieții economico- sociale.în același timp, în activitatea sa internațională, Partidul Comunist Român a acordat sprijin activ popoarelor lumii in lupta lor împotriva imperialismului și colonialismului, vechi și pou, pentru independența națională, progres și prosperitate. Partidul Comunist Român a manifestat inițiative,'.pozitive privind reducerea tensiunii^internaționale,’ interzicerea totală a armamentelor nucleare, desființarea blocurilor militare.Realizările pe plan intern șl extern ale Partidului Comunist Român se bucură de o înaltă prețuire din partea forțelor mondiale ale păcii, progresului și socialismului și animă popoarele lumii in lupta lor.Mesajul relevă preocuparea P.S.J, de a ralia forțele progresiste ale țării, de a asigura dezvoltarea Japoniei pe calea democrației și păcii. în acest sens, in mesaj se afirmă că Partidul Socialist din Japonia s-a situat in fruntea acelor forțe ale poporului care s-au pronunțat pentru restabilirea relațiilor diplomatice între Japonia și Uniunea Sovietică și pentru încheierea unui tratat de pace și prietenie cu China, i s-a opus războiului dus de S.U.A. în Vietnam,
Partidul Comunist din GreciaComitetul Central al Partidului Comunist din Grecia adresează delegaților la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. un călduros salut frățesc. Comuniștii greci, oamenii muncii din Grecia se bucură de succesele pe care oamenii muncii din România le-au obținut sub conducerea P.C.R.Partidul nostru — se spune în mesaj — urmărește cu sentimente de solidaritate internațională activitatea desfășurată de partidul dumneavoastră pentru făurirea socialismului în România. Realizarea obiectivelor Congresului al Xl-lea ne dă convingerea că poporul român, prin activitatea sa creatoare, va îndeplini cu succes noile obiective stabilite de cel de-al XII-lea Congres al partidului, va înfăptui pe deplin toate sarcinile viitorului plan cincinal și obiectivele de perspectivă pină în 1990.Arătind că progresele obținute de țările socialiste în dezvoltarea economico-socială și culturală, in întărirea puterii populare au demonstrat, într-o perioadă scurtă de timp, superioritatea socialismului asupra capitalismului, mesajul subliniază că acest lucru se evidențiază cu precădere astăzi, cînd o criză profundă și îndelungată zguduie țările capitaliste, generind șomaj de masă, inflație, scumpete, terorism, metode autoritare îndreptate împotriva maselor muncitoare.Ca urmare a luptei intense desfășurate de forțele socialismului și progresului, în anii care au trecut de la cel de-al Xl-lea Congres al P.C.R., pe plan internațional, s-au petrecut importante schimbări pozitive, in evoluția umanității pe calea păcii, democrației și socialismului. . în același timp, însă îndeosebi în ultima perioadă, forțele imperialismului și reacțiunii s-au activizat, urmărind, prin intensificarea înarmărilor, să modifice raportul de forțe în interesul lor, să dezbine forțele progresiste, să întoarcă omenirea înapoi, spre perioada războiului rece și a conflictelor militare.Referindu-se, în acest context, la planu

Partidul Laburist din AustraliaPartidul Laburist din Australia, cel mai vechi partid politic din Australia, este deosebit de onorat să transmită cele mai călduroase salutări celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, întrunit la București sub înțeleaptă conducere a secretarului general al partidului, Nicolae Ceaușescu.Ne face o deosebită plăcere și ne impresionează profund faptul că acesta este primul congres al partidului dumneavoastră, la care participă o delegație oficială a Partidului Laburist din Australia.Acesta este un indiciu clar și salutar al aprofundării binevenite a legăturilor dintre noi ; sîntem convinși că aceste raporturi se vor dezvolta pe mai departe spre binele ambelor noastre țări și popoare, al cauzei păcii și progresului in întreaga lume.Documentele pe care dumneavoastră le dezbateți prezintă un deosebit interes și pentru noi, intrucît asemenea probleme cruciale cum sînt energia, dezvoltarea cercetării științifice și tehnologice in ur

solidaritatea Internațională și, desigur, pe solidaritatea partidului și poporului dumneavoastră.Trăiască cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român ITrăiască marxism-leninismul !Trăiască internaționalismul proletar 1
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pentru edificarea unei lumi a bunăstării popoarelor, a păcii și dreptății.In continuare, in mesaj se exprimă sprijinul Partidului Democrat din Guineea față de eforturile țărilor nealiniate, în vederea făuririi unei lumi dezvoltate armonios din punct de vedere economic, hotărirea de a acționa, impreună cu toate forțele iubitoare de pace, pentru înfăptuirea dezarmării, pentru creșterea increderii dintre popoare.Urind deplin succes lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, poporul guineez vă asigură de sprijinul și solidaritatea sa militantă.Trăiască al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român !Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu 1Trăiască prietenia între popoare 1Trăiască președintele Ahmed Sekoa Toure 1 
a acționat pentru reunificarea independentă și pașnică a Coreei și normalizarea relațiilor diplomatice ale Japoniei cu Republica Populară Democrată Coreeană. Noi am acționat, de asemenea, pentru interzicerea armelor nucleare, avînd in vedere că Japonia a fost singura țară in lume care a suferit de pe urma bombelor atomice da la Hiroshima și' Nagasaki.Referindu-se la o serie de aspecte ale situației politice din Japonia și formulîn- du-se critici la adresa tendințelor de reînviere a militarismului, mesajul subliniază : Conștient de importanța responsabilităților și sarcinilor ce ii incumbă, Partidul Socialist din Japonia este hotărit să-și îndeplinească aceste îndatoriri și să deschidă perspective pentru un guvern progresist in Japonia, să întărească solidaritatea cu forțele mondiale ale păcii, progresului și socialismului.Partidul Socialist din Japonia felicită partidul dumneavoastră cu ocazia gloriosului Cohgres al XII-lea și dorește din inimă să realizați progrese rapide in construcția socialistă în țara dumneavoastră, in conformitate cu directivele, politica și planurile adoptate de acest Congres.Exprimînd hotărîrea Partidului Socialist din Japonia de a depune eforturi în continuare pentru întărirea solidarității dintre partidele noastre și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie între cele două popoare ale noastre, dorim Excelenței Sale președintele Nicolae Ceaușescu multă sănătate.

ICHIO ASUKATAPreședintele
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rile privind amplasarea în Europa occidentală a unor noi arme racheto-nucleare, mesajul relevă că punerea lor în aplicare ar avea consecințe foarte grave pentru nivelul de trai al celor ce muncesc, ar amenința cu o nouă creștere a tensiunii situația din Europa și din întreaga lume.P.C.G. — se arată in continuare în mesaj — luptă pentru înfăptuirea unei politici de pace, prietenie și colaborare cu toate popoarele, politică ce corespunde pe deplin intereselor poporului nostru, P.C.G. este solidar cu lupta activă a comunității socialiste pentru destindere și pace, pentru traducerea in viață, in relațiile internaționale, a principiilor coexistenței pașnice, .pentru înfăptuirea dezarmării. Comuniștii greci și, practic, intregul popor elen au salutat inițiativele Uniunii Sovietice și ale altor țări membre ale Tratatului de la Varșovia privind reducerea forțelor militare și armamentelor în Europa și, în același timp, s-au pronunțat împotriva planurilor de amplasare a unor noi arme racheto-nucleare.Patrioții greci salută cu sentimente de satisfacție pașii care s-au realizat pe calea dezvoltării relațiilor și colaborării Greciei cu țările socialiste și sprijină colaborarea activă cu aceste țări.Ne bucură faptul că între partidele noastre există relații bune și dorim ca ele sâ se întărească pe mai departe, deoarece aceasta va contribui la promovarea colaborării dintre popoarele Greciei și României, la consolidarea păcii și colaborării în Balcani, in Europa și în întreaga lume.Urăm, dragi tovarăși, deplin succes lucrărilor Congresului dumneavoastră.Trăiască Partidul Comunist Român 1Trăiască marxism-leninismul și internaționalismul proletar !
COMITETUL CENTRAL
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mătoarele două decenii și altele se ridică și în țara noastră.Referindu-ne la relațiile dintre România și Australia, vrem să arătăm că Partidul Laburist din Australia apreciază in cel mai înalt grad impulsul dat legăturilor de prietenie dintre partidele și țările noastre, de întilnirea și convorbirile avute de președintele Nicolae Ceaușescu cu delegația Partidului Laburist din Australia la București în anul 1974, precum și de convorbirile purtate cu fostul președinte al partidului nostru. Gough Whitlam, desfășurate în România ulterior.în mesaj este prezentată situația politică internă din Australia in ultimii ani Și se exprimă speranța P.L.A. de a reveni lă guvernarea țării prin reciștigarea alegerilor parlamentare.Dorim — se spune în încheiere — .să transmitem cele mai sincere urări de succes lucrărilor Congresului dumneavoastră, de fericire și prosperitate poporului român.
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.

♦

Partidul Comunist din Belgiaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Belgia — se spune în mesaj — adresăm un foarte călduros salut celui de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român.Partidul Comunist Român a jucat un rol hotăritor in realizarea unității maselor populare antifasciste și in lupta finală pentru alungarea ocupantului hitlerist. El a fost apoi la originea creării și consolidării Republicii Populare, apoi a Republicii Socialiste România.Astăzi, congresul dumneavoastră abordează problemele dezvoltării continue, în toate domeniile vieții sociale. Perspectivele creșterii bunăstării poporului român, in progres constant, in ciuda dificultăților, eforturile care se fac pentru asigurarea participării reale a oamenilor muncii la gestiunea economiei și la conducerea tării sînt de o extremă importantă nu numai pentru dumneavoastră, dar și pentru toți partizanii socialismului din lumea întreagă.Progresul socialismului, dezvoltarea democrației sint inseparabile de lupta pentru menținerea păcii. întărirea destinderii și a cooperării interrtaționale.Pentru aceasta noi acordăm o atît de mare importantă mobilizării opiniei pu
Partidul Socialist Arab Baas din IrakExprimindu-și bucuria de a participa la .4-ierările celui de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român, reprezentantul conducerii Partidului Socialist Arab Baas și al Consiliului Comandamentului Revoluției al Republicii Irak a transmis secretarului general al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, celorlalți tovarăși din conducerea partidului, poporului român salutul și urările de succes ale secretarului general al partidului, tovarășul Michel Aflak, și ale secretarului general adjunct, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției, tovarășul Saddam Hussein, cit și ale celorlalți membri ai conducerii acestuia.Partidul dumneavoastră, care a organizat și condus lupta maselor muncitoare din România contribuind la zdrobirea fascismului — dușmanul poporului român și al întregii omeniri — iar apoi a trecut la înfăptuirea operei de renaștere pentru a asi-• gura bunăstarea și fericirea maselor populare, reprezintă un sprijin de bază și un aliat de nădejde împotriva actelor agre-■ sive în lupta maselor largi ale poporului nostru arab, dusă cu toate mijloacele îm- ' potriva regimurilor reacționare neofasciste, care se manifestă prin acțiuni rasiste și . implantări expansioniste.Congresele anterioare ale P.C.R. — se arată în mesaj — au generat mări posibilități pentru înaintarea pe .calea dezvoltării economice și ■ progresului social, in interesul . poporului român și, ■ in același timp,- au* adăugat elemente noi, de bază, la formarea ...multilaterală a omului nou. Nu exagerămdacă spunem că Congresul al XII-Iea al ... Partidului Comunist Român va adăuga realizări mărețe și va contribui la creșterea j bunăstării și fericirea poporului român.Congresul dumneavoastră constituie o manifestare care va contribui la întărirea

Partidul FRELIMO din Mozambicîn numele Comitetului Central al Parti- vului FRELIMO, al poporului mozambican și, personal, în numele tovarășului președinte Samora Moises Machel — se spune în mesaj — permiteți-ne să salutăm călduros cel de-al XII-Iea Congres al Partidului Comuni^ Român și, prin intermediul delega- ților săi, să transmitem salutările frățești adresate de poporul mozambican poporului -muncitor din România.Totodată, mesajul transmite salutările personale adresate de tovarășul Samora Moises Machel tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii.Partidul FRELIMO a primit cu mare satisfacție invitația ca o delegație a sa să participe la lucrările celui de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român. Participarea noastră la acest Congres constituie pentru noi un motiv de satisfacție și, in aceiași timp, ne onorează, in primul i rind datorită relațiilor de solidaritate care unesc cele două partide ale noastre, relații făurite in anii grei ai luptei armate de eliberare națională a poporului nostru împotriva colonialismului portughez și a imperialismului și, în al doilea rind, pentru că delegația noastră are prilejul să cunoască succesele obținute de poporul român, condus de partidul său, • in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Putem spune că avem multe de Învățat de la tovarășii noștri de arme, de la o tară care a fost exploatată, asuprită" și care se află, în prezent, într-o fază avansată a construirii socialismului. Documentele Congresului arată preocuparea Partidului Comunist Român de a crea condițiile materiale și sociale pentru construirea unei societăți socialiste înaintate, bazate pe dezvoltarea •armonioasă a industriei și agriculturii, precum și a celorlalte sectoare ale economiei naționale.în continuare, mesajul arată că poporul mozambican — muncitori, țărani, soldați și intelectuali revoluționari — se află astăzi angajat in mod hotărit in construirea societății socialiste în țara sa, în conformitate cu directivele celui de-al III-lea Congres al Partidului FRELIMO, înfățișindu-se detaliat realizările obținute, problemele grele care trebuie depășite, lăsate moștenire de îndelunga dorhinație colonială — problema cadrelor, probleme de aprovizionare etc.Mesajul subliniază în continuare că recenta vizită în Republica Populară Mozambic a tovarășului Nicolae Ceaușescu, semnarea Tratatului de prietenie și cooperare intre Mozambic și Româniâ reprezintă o demonstrație elocventă, de solidaritate militantă. Cooperarea economică reciproc avantajoasă. cooperarea tehnico-științifică, relațiile bilaterale in domeniul educației și învăță- mintului, formării de cadre, culturii și științei, ca și dezvoltarea cooperării între organizațiile de masă din țările noastre, sta
Partidul Comunist din IndiaNe este deosebit de plăcut să adresăm delegaților și, prin intermediul lor, întregului dv. partid, ca și poporului României socialiste cel mai cald salut și cele mai cordiale felicitări din partea Consiliului Național și a membrilor Partidului Comunist din India cu prilejul istoric pe care-1 oferă cel de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român.Noi, în India, acordăm atenție realizărilor poporului român in construirea socialismului-și activității desfășurate de forța sa conducătoare, Partidul Comunist Român, se arată în mesaj, relevindu-se că succesele 

blice împotriva unei noi intensificări a cursei înarmărilor, care ar provoca instalarea de noi rachete nucleare americane in Belgia si în alte țări europene. Noi opunem acestor planuri perspectiva negocierii fără întîrZiere a reducerii, de o parte și de alta, a armamentelor și a forțelor armate, atît nucleare, cît și convenționale. Acordăm prioritate ideii de a se crea în centrul Europei, mal ales, o zonă fără arme nucleare și cu un nivel foarte redus al armamentelor convenționale.Pe baza acestor obiective comune sau convergente noi înțelegem — se spune în încheierea mesajului — să întărim și mai mult prietenia tradițională dintre partidele noastre și dintre popoarele noastre.Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, noi succese pentru realizarea miei Românii și mai frumoase, pentru întărirea Coexistenței pașnice și dezvoltarea cooperării între popoare.
LOUIS VAN GEYT Președintele 
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luptei împotriva dușmanilor omenirii, împotriva crimelor imperialismului și rasismului, ce se întețesc în diferite zone ale lumii.Perioada precedentă a cunoscut o dezvoltare evidentă pe planul relațiilor arabo-ro- mâne în general și irakiano-române in special, cuprinzînd diferite domenii de colaborare.Este necesar să se depună eforturi rodnice pentru apropierea punctelor de vedere ale partidelor noastre — Partidul Socialist Arab Baas și Partidul Comunist Român — asupra problemelor majore de interes comun prin continuarea schimburilor de vizite și delegații la toate nivelurile, precum și prin continuarea dialogului obiectiv și sincer. Considerăm că prin acest dialog se va aduce o serioasă și importantă contribuție la dezvoltarea și strângerea din ce in ce mai mult a acestor relații în anii viitori de luptă comună.tn încheiere, sînt fericit să reînnoiesc salutul conducerii partidului nostru adresat Congresului dumneavoastră, care are loc în aceste istorice zile, de neuitat, și sincerele noastre urări pentru succesul lucrărilor sale sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă.
HIKMAT IBRAHIM AL-AZAWI membru ol conducerii regionale a 
PARTIDULUI SOCIALIST 

ARAB BAAS, membru al 
CONSILIULUI 

COMANDAMENTULUI 
REVOLUȚIEI AL REPUBLICII 

IRAK

bilită în Tratatul de prietenie și cooperare, reprezintă o bază solidă pentru a strânge și mai mult relațiile noastre de prietenie și cooperare, în interesul cauzei socialismului, al păcii și progresului social.După ce se arată că situația internațională evoluează în favoarea forțelor păcii și socialismului, că socialismul cuprinde noi țări de pe planeta noastră, mesajul evidențiază că raportul de forțe evoluează in favoarea cauzei revoluționare a popoarelor și în defavoarea forțelor imperialismului și re- acțiunii. în continuare se subliniază că, in ciuda agresiunilor barbare declanșate de regimurile rasiste din Rhodesia și Africa de Sud, poporul mozambican va continua să acorde un sprijin ferm cauzei drepte a poporului frate din Zimbabwe. De asemenea, este exprimată solidaritatea față de lupta ■dreaptă a popoarelor din Namibia Și din Africa de Sud, conduse de reprezentanții lor legitimi, S.W.A.P.O. și A.N.C., în lupta lor împotriva ocupației ilegale a rasiștilor sud- africani, in lupta Împotriva sistemului inuman de apartheid.în mesaj este expusă poziția FRELIMO în problema Saharei occidentale și a Timorului de Est, salutîndu-se înlăturarea regimurilor dictatoriale din Uganda și din Guineea Ecuatorială. Este salutat, totodată, poporul palestinian, condus de O.E.P., care luptă cu hotărire pentru dreptul său la viață, pentru dreptul de a fi liber, pentru dreptul său inalienabil la autodeterminare, la independență națională și la crearea statului său liber și suveran, se exprimă solidaritatea cu lupta dreaptă a popoarelor arabe pentru o soluționare globală și justă a problemei Orientului Mijlociu, conform aspirațiilor lor legitime, și se cere retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967. După ce menționează evenimentele petrecute ta ultimul timp în Nicaragua, Grenada, Iran și Afganistan, mesajul subliniază că victoriile popoarelor în lupta antiimperialistă reprezintă o caracteristică a evoluției politice mondiale, extind mereu zona eliberată a omenirii, apropie sfirșitul imperialismului, consolidează socialismul și dovedesc că lupta dreaptă a popoarelor este invincibilă.în încheierea mesajului C.C. al Partidului FRELIMO se arată : Permiteți-ne să salutăm incă o dată cel de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român, să-I salutăm pe eminentul conducător al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să salutăm poporul muncitor din România angajat in construirea socialismului.Permiteți-ne să salutăm, de asemenea, solidaritatea militantă pe care poporul român a manifestat-o concret față de poporul mozambican, față de lupta de eliberare a popoarelor, de lupta pentru pace și socialism.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI FRELIMO

României socialiste tn dezvoltarea econo- mico-socială, în creșterea continuă a nivelului de trai material și cultural al poporului constituie o sursă de inspirație pentru multe popoare, inclusiv pentru poporul indian.Mesajul relevă faptul că România a jucat un rol important în convocarea și desfășurarea cu succes a Conferinței de la Helsinki, exprimă aprecieri elogioase în legătură cu contribuția remarcabilă a României la lupta pe plan mondial pentru pace, dezarmare, pentru sprijinul acordat mișcărilor de eliberare națională, ca și țărilor 

recent eliberate, în eforturile pentru consolidarea independenței lor economice. A- mintim cu gratitudine ajutorul valoros a- cordat țării noastre in primii ani ai cuceririi independenței, in organizarea indus- . triei petrochimice, precum și în identificarea și exploatarea zăcămintelor noi de petrol. Aceasta ne-a ajutat deosebit de mult în lupta noastră pentru a sfărâma fortăreața societăților multinaționale ale țărilor imperialiste.Relevînd preocuparea P.C. din India pentru făurirea unității forțelor democratice, de stingă, indiene, mesajul subliniază că în acest domeniu s-au obținut progrese prin încheierea unui acord cu Partidul Comunist (marxist) în aproape toate statele din India, acord care prevede acțiunea unită în alegerile viitoare, pe baza unei platforme comune. Nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui lozinca principală lansată de Comitetul Executiv Central, și anume : „India să facă o cotitură spre stînga“.în continuare se exprimă sprijinul hotărit
Partidul Socialist Revoluționar Somalezîn mesaj se adresează un călduros salut din partea Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Socialist Revoluționar Somalez și a secretarului său general, președintele Mohamed Siad Barre, participan- ților la cel de-al XII-Iea Congres al P.C.R., subliniindu-se în continuare : Realizările dumneavoastră sînt mărețe, atît pe plan intern, cît și pe plan extern. Pe plan intern ați reușit să transformați România dintr-o țară predominant agrară într-un stat in plină industrializare. Succesele dumneavoastră în domeniile economic și social au dus la o creștere substanțială a venitului național și au consolidat toate structurile societății. De asemenea, realizările dumneavoastră pe plan extern sînt cu totul deosebite. Este remarcabilă și salutară întărirea raporturilor României cu țările socialiste, cu mișcările de eliberare națională, cu statele progresiste. Poziția României in favoarea unor relații de egalitate și respect reciproc între toate statele, mari sau mici, a coexistenței pașnice este pentru noi deosebit de încurajatoare, cas și poziția pe care o aveți față de promovarea unei noi ordini economice internaționale.Noi, reprezențanții Partidului Socialist Revoluționar Somalez, dăm o înaltă apreciere și felicităm Partidul Comunist Român pentru eforturile sale dedicate stabilirii unor relații din cele mai cordiale și tovărășești cu toate partidele progresiste din lume, ca și cu mișcările de eliberare națională. Sprijinul dumneavoastră pentru mișcările de eliberare națională a jucat un rol exemplar în progresul cauzei lor. Felicităm, de asemenea, Partidul Comunist Român pentru respectarea strictă a prin

Partidul Socialist ItalianTransmițînd Congresului, din partea secretarului general, a Direcțiunii și Comitetului Central al Partidului Socialist Italian, un salut cordial și calde urări de succes deplin, te mesaj se arată: Socialiștii italieni, care întrețin, de mulți ani, cu tovarășii români, raporturi bazate pe un spirit frățesc, de cooperare, vizînd dezvoltarea unei politici de pace, destindere șl dezarmare, reînnoiesc, prin prezența unei delegații la Congresul dumneayoastră, sentimentele lor de prietenie. Legăturile noastre pot fi considerate, intr-o anumită măsură, exemple de relații bazate pe respectul reciproc al pozițiilor fiecăruia.Partidul Socialist Italian are in propria țară și în sinul Internaționalei Socialiste, in cadrul căreia secretarul său general îndeplinește funcția de vicepreședinte, un rol important și dinamic, îndreptat spre dezvoltarea politicii de coexistență pașnică prin respectarea autonomiei naționale a fiecăruia. P.S.I. se pronunță te favoarea transpunerii în viață a principiului neamestecului in treburile interne ale statelor, respectării acordurilor internaționale — premisă indispensabilă pentru realizarea încrederii necesare înfăptuirii înțelegerilor stabilite.Partidul Socialist Italian apreciază că la baza soluționării controverselor internaționale trebuie așezat principiul tratativelor pașnice, de la stat la stat, între țările interesate, ceea ce evidențiază că drumul spre care trebuie să se tindă este acela ai desființării blocurilor militare. Mesajul arată că P.S.I. se pronunță pentru organizarea de tratative tn problema amplasării de rachete cu rază medie de acțiune în
Partidul Comunist din Marea BritanieDin partea Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Marea Britanie și a tuturor comuniștilor englezi, vă transmitem felicitări dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Întregului popor român, cu ocazia celui de-al XII-Iea Congres al partidului — se spune în mesaj. Vă dorim succes in dezbaterile importante, care, sîntem siguri,* vor duce la adoptarea de hotărîri menite să sporească realizările Partidului Comunist Român și ale poporului român pentru a asigura creșterea continuă a nivelului de trai și de cultură al poporului. ,în continuare, după ce arată că, spre deosebire de situația din Anglia — unde eco- ftomia stagnează, șomajul este în creștere, inflația sporește vertiginos — în România, prin înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, s-a înregistrat o dezvoltare continuă a economiei, in mesaj se subliniază : în acest fel, dumneavoastră șînteți un exemplu viu al contrastului fundamental dintre anarhia proprie capitalismului și avantajele economiei socialiste planificate. Dar acest adevăr nu se limitează doar la domeniul economic și social. Mai presus de orice, el este evident în' marile eforturi pe care le depune partidul dumneavoastră comunist în vederea adîncirii destinderii, mi- litind pentru reducerea generală și reciproc echilibrată a cheltuielilor militare, luptînd consecvent pentru salvgardarea păcii în lume, pe baza principiilor coexistenței pașnice, ale suveranității și independenței naționale, ale neamestecului in treburile altor țări.Mesajul expune, te continuare, poziția Partidului Comunist față de actualul guvern conservator britanic, menționînd că politica acestuia tinde să coboare permanent nivelul de trai al oamenilor muncii, prin reducerea drastică a cheltuielilor publice și sociale și prin sporirea cheltuielilor militare —■ ceea ce determină creșterea opoziției maselor populare față de această politică. Este înfățișată apoi strategia Partidului Comunist din Marea Britanie, definită la recentul său Congres, potrivit căreia partidul luptă pentru formarea unei largi alianțe democratice, avînd drept scop zădărnicirea acestei politici și revenirea la un nou 

acordat Organizației pentru Eliberarea Palestinei în lupta pentru restabilirea drepturilor inalienabile ale poporului palestinian, față de lupta mișcărilor de eliberare din Africa, este salutată victoria poporului din Nicaragua, expunîndu-se, totodată, poziția P.C. din India față de situația din Asia de sud-est.încă o dată, se spune ta Încheiere, adresăm salutul nostru Congresului P.C.R. și îi urăm succes deplin.Trăiască prietenia indiano-română 1Trăiască marxism-leninismul și internaționalismul proletar ITrăiască Partidul Comunist Români
C. RAJESHWARA RAOSecretar general al 
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cipiului neamestecului In problemele interne ale partidelor frățești.Arătînd că activitațea P.C.R. pentru organizarea pe baze noi a societății românești, încununată de deplin succes, este urmărită cu adine interes în Somalia, mesajul subliniază că România reprezintă pentru revoluționarii somalezi un exemplu strălucit, stimulator. în continuare, se subliniază că Partidul Socialist Revoluționar Somalez și-a asumat misiunea de a conduce poporul somalez spre o rapidă dezvoltare socială și economică. Conducerea partidului consideră că atingerea acestui țel se poate obține numai pe bazele socialismului științific. în ce privește politica externă este reliefat sprijinul continuu acordat de Somalia mișcărilor de eliberare națională din Africa.Somalia urmează o strictă, politică de neutralitate pozitivă, așa cum este prevăzut în Constituția noastră, recent adoptată. Noi credem, de asemenea, că respectul reciproc, relațiile reciproc avantajoase vor deveni cheia de boltă a diplomației mondiale. Principiile coexistenței pașnice, reglementarea pe cale pașnică a conflictelor sînt principii cardinale ale pozițiilor noastre pe plan internațional.în încheierea mesajului se exprimă convingerea că relațiile dintre Partidul Socialist Revoluționar și P.C.R., dintre Somalia și România vor deveni tot mai puternice în viitor, că actualul Congres al XII-Iea âl Partidului Comunist Român va adăuga noi realizări la șirul succeselor dobîndite.Trăiască cel de-al XII-Iea Congres al P.C.R. !Trăiască prietenia veșnică dintra partidele și țările noastre I
Europa, spre a se evita o nouă escaladare a înarmărilor. Considerăm că baza oricărei politici de dezarmare autentică trece prin intermediul unui echilibru real între forțele militare, atît în ceea ce privește armamentul clasic cît și cel strategic.în continuare, în mesaj se relevă că P.S.I. s-a pronunțat în favoare^ unui rol activ al țărilor europene In procesul de edificare a păcii, un rol important te acest sens revenind viitoarei conferințe de la Madrid. Aceasta va permite să se analizeze și să se aprofundeze problemele referitoare la pacea și cooperarea între țările europene, favorizînd o examinare a rezultatelor înregistrate după semnarea Actului final de la Helsinki, care, după opinia socialiștilor italieni, trebuie transpus ta fapt în toate componentele sale.Reinnoind Congresului dumneavoastră urările de deplin succes, Partidul Socialist Italian consideră necesar să reamintească legăturile care unesc poporul român de cel italian, legături istorice și culturale, care au rădăcini profunde, și își exprimă speranța că schimburile între cele două țări și partide se vor întări tot mai mult In viitor.Socialiștii italieni sprijină pe tovarășii români in politica lor plină de inițiative vizînd pacea și dezarmarea, politică ce a căpătat o importanță tot mai mare în lume, ca urmare a contribuției universal recunoscute a președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

DIRECȚIUNEA PARTIDULUI 
SOCIALIST ITALIAN

guvern laburist, care să țină seama de revendicările mișcării muncitorești organizate.în continuare, te mesaj se spune : între partidele noastre au existat întotdeauna raporturi strînse. Noi, ca și dumneavoastră, acționăm pe baza principiilor adoptate de către mișcarea comunistă internațională, și anume că fiecare partid comunist este independent, suveran și nu trebuie să se amestece in problemele altui partid comunist, recunoscînd faptul că toți comuniștii au drept țel comun edificarea societății socialiste, în cadrul căreia principalele mijloace de producție și de schimb să fie proprietatea celor ce muncesc, care să le administreze și controleze, ei .fiind producătorii tuturor bogățiilor. Calea pentru îndeplinirea acestui obiectiv este hotărită de către fiecare partid comunist în conformitate cu condițiile și particularitățile istorice ale țării respective.în momentul actual, considerăm luptă pentru pace drept esențială, iar eforturile ambelor noastre partide și popoare se concentrează asupra importantei sarcini de a contribui la declanșarea unui proces spre 0 dezarmare totală și generală.De-a lungul istoriei sale, partidul nostru și-a manifestat internaționalismul făcind tot ce i-a stat în putință pentru a-și exprima solidaritatea cu clasa muncitoare internațională si cu mișcările progresiste, punînd accentul pe solidaritatea cu popoarele care luptă pentru a obține independența politică și economică de sub dominația imperialistă, precum și cu statele avansate ale lumii, cu țările socialiste. Acesta rămîne' un principiu fundamental al partidului nostru și, ta actuala situație pe plan mondial, el capătă o importanță apreciabilă.Realizările României socialiste, obținute în transformarea ei dintr-o țară subdezvoltată și asuprită intr-o țară unde s-a statornicit o societate dreaptă și care cunoaște o dezvoltare rapidă, industrială și socială, ne sint de un mare ajutor în lupta generală pentru realizarea propriului nostru obiectiv de transformare a societății noastre. Sîntem convinși de faptul că Congresul dumneavoastră va pune bazele unor realizări din ce te ce mai mari și că de acestea va 

beneficia nu numai poporul român ; aceste realizări vor fi un imbold pentru comuniștii din Marea Britanie de a lupta și mai dirz pentru realizarea țelului nostru — o Britanie socialistă, independentă — vor contribui la țelul nostru comun, la lupta pentru pace, libertate națională și socialism.Trăiască prietenia intre popoarele noastre ! Trăiască pacea, socialismul și progresul !
Partidul Comunist MexicanComuniștii mexicani adresează un salut entuziast celui de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român și iși exprimă încrederea că el va coristitui un eveniment de seamă în dezvoltarea societății socialiste și va contribui la întărirea mișcării comuniste internaționale — se spune in mesaj.Procesul de pregătire a celui de-al XII- lea Congres, rezultatele obținute și însuși Congresul constituie o mărturie elocventă â faptului că insurecția armată națională, antifascistă și antiimperialistă de acum 35 de ani, sub conducerea P.C.R., a deschis într-adevăr calea edificării unei vieți noi pentru întregul popor român.Partidul nostru urmărește cu atenție activitatea intensă desfășurată de P.C.R. și guvernul român te favoarea cooperării între popoare, strădaniile lor pentru aplicarea in viată a principiilor de nerecurgere la forță, de rezolvare pe cale pașnică a conflictelor dintre state. Poziția noastră, a comuniștilor mexicani, coincide cu cea a P.C.R. te aprecierea că relațiile dintre partidele comuniste și muncitorești trebuie să se desfășoare pe bază de egalitate, solidaritate, respect reciproc, colaborare, unitate în acțiune, independenta fiecărui partid și neamestecul in treburile interne.Partidul nostru, care este astăzi un partid legal și cu o reprezentare importantă în parlament — victorii legitime ale clasei muncitoare șl mișcării democratice, revo-

Partidul Socialist din Senegalîn mesajul adresat Congresului se transmit salutul și urarea de noi succese din partea Partidului Socialist din Senegal și a secretarului său general, președintele Republicii Senegal, tovarășul Leopold Sedar Senghor.Cu toată distanța cara le desparte — se spune în mesaj — România și Senegalul desfășoară o îndelungată cooperare sinceră și fructuoasă, care se traduce prin schimburi și acorduri din ce în ce mai importante, în domeniile politic, economic și cultural. Organizațiile politice și sindicale, precum și mișcările de femei și tineret din cele două țări ale noastre au stabilit relații frățești care permit întărirea continuă a solidarității și a prieteniei dintre poporul țomân și poporul senegalez.Senegalezii își vor aminti întotdeauna cu un sentiment profund de recunoștință de primirea călduroasă și frățească pe cara conducătorii și poporul român au rezervat-o președintelui Republicii Senegal, secretarul general al partidului nostru, cu prilejul vizitei oficiale pe care a efectuat-o ta frumoasa dumneavoastră țară;în prezent, între președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Leopold Sâdar Senghor, lideri respectați ta lumea întreagă, s-au stabilit relații frățești, de prietenie șl stimă reciprocă.în România, ca și în Senegal, cei doi mari șefi de stat sînt apreciați ca militanți neobosiți pentru edificarea unei lumi mai drepte, pentru instaurarea unei ere de pace, de libertate și de demnitate pentru
Partidul Baas Arab Socialist din SiriaAdresind tovarășului Nicolae Ceaușescu, tuturor participanților Ia Congres un salut călduros din partea tovarășului Hafez Al Assad, secretarul general al Partidului Baas Arab Socialist, a membrilor Conducerii naționale a partidului, împreună cu urările de succes poporului român în realizarea telurilor nobile de a construi societatea socialistă multilateral dezvoltată, mesajul subliniază : Relațiile existente intre partidele noastre, Partidul Baas Arab Socialist și Partidul Comunist Român, sînt sincere și trainice, pentru că ele se bazează pe încredere și respect reciproc, pe convingerea comună că lupta popoarelor pentru independență și libertate națională, împotriva imperialismului și colonialismului, sub toate formele sale de manifestare, este o luptă triumfătoare.în continuare, tn mesaj este prezentată poziția critică a Partidului Baas Arab Socialist din Siria cu privire la acordurile de la Camp David, arătîndu-se că ele reprezintă o înțelegere parțială și separată și nu au contribuit la stabilirea unei păci juste in zonă. Este condamnată politica Israelului în teritoriile arabe ocupate, de implantare de
Mișcarea PopularăIn numele președintelui fondator al Mișcării Populare a Revoluției, președinte al Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, in numele celor 25 de milioane de militante și militanți ai Partidului nostru național, vă transmitem salutul cel mai călduros și revoluționar al Mișcării Populare a Revoluției — se spune in mesaj.Arătind că reprezentanți ai Mișcării Populare a Revoluției au participat la manifestările de la 23 August 1979, care au marcat a 35-a aniversare a eliberării României, iar acum sînt prezenți și la al XII-Iea Congres al P.C.R., mesajul subliniază : Dacă reamintim aceste fapte este pentru că ele constituie o dovadă a relațiilor excelente care există intre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mobutu Șese Seko, intre poporul român și poporul zairez, intre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a Revoluției. Și cum ar putea fi altfel în ce privește țările noastre, care, deși au optat pentru sisteme social-politice diferite, urmăresc ca obiective comune realizarea bunăstării poporului, consolidarea independenței naționale, stabilirea de relații juste și echitabile între națiuni, promovarea păcii tn lume.Urmărim cu mare interes dezbaterile •Congresului dumneavoastră, cu atit mai mult cu cit: temele sale sint de o stringentă actualitate — noul plan cincinal care va asigura o dezvoltare armonioasă a societății și un ritm viu de creștere a economiei românești ; aprofundarea cercetării științifice in scopul ridicării acesteia la nivelul cuceririlor celor mai noi ale gîndirii științifice și tehnice contemporane. Este o temă care ne interesează deosebit, mai ales in acest moment ta care se vorbește mult

Trăiască solidaritatea Internațională clasei muncitoare ! ‘Trăiască Partidul Comunist Român !
COMITETUL EXECUTIV

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN'MAREA BRITANIE

. * lutionare — se pregătește pentru noi sarcini și responsabilități.în fata adîncirii crizei economice, politice și sociale și a unei politici te favoarea monopolurilor, ceea ce conduce la o creștere a dependentei față de imperialism, se accentuează condițiile de mizerie, șomajul, lipsurile în care trăiește poporul nostru. Noi, comuniștii mexicani, luptăm pentru ca petrolul să se exploateze rational și în funcție de capacitatea de dezvoltare industrială a țării, te așa fel tacit să nu se transforme într-un factor in plus de dependentă. Luptăm pentru ca această importantă resursă naturală să fie in serviciul unei politici care să dea actualei crize o soluție democratică și populară.Vom acționa pe mai departe astfel tacit relațiile dintre partidele noastre să se dezvolte și să se întărească continuu in cursul luptei noastre comune.Trăiască cel de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român ITrăiască prietenia dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Mexican!
ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO secretar general al 

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

MEXICAN

toate popoarele care suferă; ei și-au unit eforturile și imensul talent de oameni politici pentru a le pune ta slujba națiunilor asuprite.Astăzi, România, datorită acțiunii inteligente și neobosite a incomparabilului său conducător, datorită efortului unui popor întreg, unit strîns în jurul conducerii sale, prezintă exemplul unei țări demne și stabile, care realizează în entuziasm și disciplină construirfea treptată a unui stat socialist armonios dezvoltat, in interesul suprem al maselor muncitoare.Consolidarea unității poporului, asigurarea înfloririi sale prin intensificarea dez
voltării forțelor de producție, pe plan intern, întreținerea unei cooperări loiale și sincere cu toate popoarele iubitoare de libertate, dezvoltarea contactelor și a dialogului într-un spirit de demnitate și o- biectivitate pentru apărarea păcii, a dreptății și a libertății pe plan extern, aceasta este calea luminoasă urmată de președintele Nicolae Ceaușescu, respectat pretutindeni.Sintem convinși că de la acest Congres vor emana noi ’ hotărîri capitale, care vor crea posibilitatea de a se realiza noi și mari pași în dezvoltarea României socialiste, angajată cu hotărîre pe calea cooperării și înțelegerii cu toate popoarele iubitoare de pace și libertate.în numele Partidului Socialist din Senegal, al secretarului său general, tovarășul Leopold Sâdar Senghor, urăm succes deplin lucrărilor Congresului.
noi așezări, de nesocotire a drepturilor legitime ale poporului palestinian, ale celorlalte popoare arabe.Noi apreciem că pacea in Orientul Mijlociu nu poate fi autentică decît dacă este bazată pe dreptate — se arată în mesaj. Noi nu ne putem imagina o pace dreaptă dacă nu se realizează retragerea totală a trupelor de ocupație israeliene din toate teritoriile arabe ocupate, inclusiv din Ierusalimul arab, precum și înfăptuirea drepturilor naționale inalienabile ale poporului arab palestinian, inclusiv dreptul de a se întoarce în patria sa, dreptul la autodeterminare și dreptul de a constitui un stat palestinian pe pămîntul patriei sale, Palestina.Salutăm încă o dată — se spune in încheierea mesajului — cel de-al XII-Iea Congres al P.C.R., urînd lucrărilor sale mult succes. Sîntem pe deplin convinși că Congresul va constitui o pagină importantă în istoria luptei poporului român prieten pentru progres, pentru mersul înainte cu pași repezi pe calea construcției socialiste.Să trăiască prietenia dintre Partidul Baas Arab Socialist și Partidul Comunist Român!

a Revoluției din Zairdespre transferul de tehnologie. După părerea noastră, țărilor lumii a treia și în special țărilor Africii le-ar putea fi de mare ajutor dezvoltarea și însușirea unei înalte tehnologii de către România socialistă, care duce o politică de largă deschidere, fără ambiții hegemoniste.Totodată, ne atrag atenția preocupările Congresului privind cercetarea și progresul în domeniul energiei, inseparabil legate, in lumea de astăzi, de procesele dezvoltării economico-sociale.Zairul, care întreține excelente relații de cooperare cu România — se spune in continuare — urează ca lucrările Congresului să ajungă Ia rezultate concrete, care să dinamizeze și mai puternic economia românească, cu o industrie modernă, înfloritoare și cu o agricultură socialistă in continuă dezvoltare. Sintem convinși că, datorită voinței de fier ce caracterizează poporul român, veți atinge cu succes ta 1985 obiectivele pe care vi le propuneți.în acest spirit, urăm succes deplin lucrărilor celui de-al XII-Iea Congres al Partidului Comunist Român.Trăiască Partidul Comunist Român! Trăiască Mișcarea Populară a Revoluției din Zair !Trăiască președintele Ceaușescu ! Trăiască președintele Mobutu ! Trăiască cooperarea zairezo-română !
MIȘCAREA POPULARA 

A REVOLUȚIEI DIN ZAIR 
M’PINGA KASENDA, secretarul permanent al Biroului Politia
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MITINGURI DE PRIETENIE
prilejuite de vizitele unor delegații de peste hotare participante la Congresul al XII-lea al P. C. R.

La întreprinderea
constructoare

de utilaj petrolier
„1 Marîn cadrul întreprinderii constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești a avut loc, miercuri la amiază, un MITING AL PRIETENIEI ROMÂNO-SOVIETICE. Au luat parte 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.. conducătorul delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Rorhan, 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, V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. Membrii delegației P.C.U.S. au fost însoțiți de tovarășii Vasile Vilcu. președintele Comisiei Centrale de Revizie. Traian Dudaș, membru al C.C. al P.C.R., și Gheorghe Badrus. ambasadorul țârii noastre in Uniunea Sovietică. Au participat. de asemenea, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile industriale ale orașului.Mitingul a fost deschis de Avei Ta- maș, secretar cu probleme organizatorice în cadrul comitetului de partid al. întreprinderii.A luat apoi cuvintul ing. Stelian , Teodorescu, directorul întreprinderii ploieștene, care a spus : Ne bucurăm nespus de mult că solii comuniștilor sovietici iau parte, alături de noi, la importantul eveniment din viața partidului nostru chemat să dezbată documente de mare însemnătate pentru dezvoltarea României in anii 1981—1985, pentru ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație.în aceste zile, marele forum al comuniștilor români dezbate, intr-un spirit de înaltă exigență și răspundere comunistă, Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și celelalte documente programatice, documente purtînd amprenta puternicei personalități a secretarului general al partidului, care prin gindirea sa profund științifică, revoluționară, prefigurează în ample dimensiuni viitorul luminos al patriei noastre.Comuniștii, întregul colectiv al întreprinderii noastre, asemenea tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România, a reliefat în continuare vorbitorul, iși exprimă deplina adeziune și satisfacție față de propunerea ca la Congresul al XII-lea al partidului. în funcția de secretar general să fie 'reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceasta constituind garanția sigură a infăptuirii neabătute a Programului partidului, a mersului ferm al României pe drumul socialismului și comunismului.Vorbitorul a arătat apoi că în în- ttmpinarea Congresului al XII-lea, harnicul colectiv de muncă al întreprinderii „1 Mai“ a obținut însemnate succese. S-a subliniat, astfel, că în perioada scursă din actualul cincinal, producția globală a fost depășită cu peste 300 milioane lei. înregistrîn- du-se un ritm mediu anual de creștere de 16.2 la sută. în ce privește planul de export, s.arcinile au fost realizate. pe intregul cincinal cu un an .și jumătate mai devreme — volumul livrărilor externe fiind in acest an de 2,8 ori mai mare decît în 1975.Amintind în acest context că relațiile de colaborare ale întreprinderii ..t Mai" din Ploiești cu întreprinderile sovietice cunosc o creștere tot mai accentuată, vorbitorul a informat că unitatea ploieșteană, care in decursul anilor a exportat in U.R.S.S. șute de instalații de foraj și alte utilaje, livrează acum instalații complete de prevenire, agregate de cimentare, sape cu role și piese de schimb. Dealtfel, volumul exportului in Uniunea Sovietică reprezintă 18 la sută din totalul exportului intreprinderii. S-a arătat, totodată, că, datorită colaborării rodnice statornicite intre specialiștii români și cei sovietici, întreprinderea „1 Mai“ a adus continuu imbunătățiri și perfecționări produselor sale.în același timp, a spus vorbitorul, evenimentul de astăzi ne oferă posibilitatea să evocăm, cu și mai mare satisfacție, bunele relații tradiționale de prietenie, statornicite intre partidele, țările și popoarele noastre, la a căror evoluție ascendentă o contribuție hotăritoare o aduc frecventele întilniri dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Leonid Ilici Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Participarea delegației dumneavoastră, dragi prieteni, la Congresul partidului nostru reprezintă o nouă dovadă a bunelor relații dintre P.C.R. și P.C.U.S., o nouă contribuție la a- dincirea și extinderea acestora pe multiple'planuri, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii in întreaga lume.Am reținut cu multă satisfacție aprecierea cuprinsă in Raportul prezentat la Congres de secretarul general al partidului nostru, din care rog să-mi permiteți să citez :.'Situăm la loc de frunte întărirea relațiilor cu țările socialiste vecine - și sîntem ferm hotăriți să facem totul și în viitor pentru extinderea raporturilor de bună vecinătate, colaborare și solidaritate eu acestea. Aș menționa, în acest cadru, importanța deosebită pe care o acordăm relațiilor cu marea noastră vecină, Uniunea Sovietică, cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice".în încheiere, directorul intreprinderii „1 Mai" a arătat : Animați de profunde sentimente internaționaliste. urmărim cu vie satisfacție și bucurie realizările obținute de popoarele Uniunii Sovietice, sub conducerea P.C.U.S.. in opera complexă de edificare a societății comuniste, in dezvoltarea economico-socială. • in ridicarea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.Vă rog sâ-mi permiteți ca in nu-' mele comuniștilor, al intregului nostru colectiv să adresăm comuniștilor sovietici, oamenilor muncii din țara vecină și prietenă cele mai calde felicitări pentru succesele remarcabile dobindite. împreună cu urările noastre de noi și tot mai mari înfăptuiri in realizarea hotărîrilor Congresului al XXV-lea al P.C.U.S.. in măreața operă de construire a comunismului in U.R.S.S.

Exprimi nd bucuria de a fi oaspeții orașului Ploiești, cunoscut centru al industriei petroliere românești și în același timp puternică citadelă muncitorească cu îndelungate tradiții revoluționare. A. I. Pelșe a transmis colectivului întreprinderii „1 Mai" salutul prietenesc • și urările de noi succese adresate oamenilor muncii de aici, intregului popor român de Leonid Ilici Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.Oamenii sovietici, a spus vorbitorul, se bucură sincer de succeselq dumneavoastră in domeniile industriei, agriculturii, științei și culturii, succese obținute prin contribuția deosebită a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor și care atestă ampla activitate organizatorică a Partidului Comunist Român. în același, timp, la Congresul al XII-lea. comuniștii români apreciază calea parcursă și examinează sarcinile de viitor ale dezvoltării. social-economice a României, în Raportul Comitetului Central al P.C.R.. prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu,' sint formulate sarcini mărețe, a căror rezolvare'va asigura dezvoltarea economiei naționale a României in viitorul cincinal și in perspectivă.Subliniind că realizările țării noastre. ale tuturor țărilor socialiste frățești demonstrează forța constructivă a orinduirii socialiste, rodnicia colaborării acestor popoare, ^orbitorul a evidențiat faptul că Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, oamenii sovietici dau o înaltă apreciere relațiilor prietenești dintre U.R.S.S. și România.Pe baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală, legăturile dintre Uniunea Sovietică și România s-au diversificat și adîncit tot mai mult. ,Se realizează schimburi utile de experiență, contacte vii pe linie de partid și între organizațiile obștești. Se înfăptuiește o rodnică conlucrare in ramurile-cheie ale industriei, in domeniul științei și tehnicii, și bineînțeles — schimburi comerciale, volumul lor în actualul cincinal urm in d să însumeze 9 miliarde de ruble, ceea ce înseamnă o creștere cu 70 la sută față de cincinalul precedent.O sarcină comună a noastră este să luptăm pentru o transpunere cit mai deplină in viață a ideilor și tezelor cuprinse în Declarația privind dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei frățești între P.C.U.S. și P.C.R.. Uniunea Sovietică și România, semnată in 1976 de tovarășul Leonid Ilici Brejnev și tovarășul Nicolae Ceaușescu.Partidele comuniste care conduc construcția socialistă și comunistă a- nalizează profund și multilateral necesitățile și particularitățile deceniu-. lui viitor. Acestei probleme i s-a acordat o atenție considerabilă la întîlniri- le tovarășului Leonid Ilici Brejnev cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și cu conducătorii altor partide și țări frățești din Crimeea in vara acestui an. Se desprinde o concluzie clară — aceea de a transforma următoarele două cincinale într-o perioadă de intensivă cooperare în producție și în domeniul • tehnico-științific. Pentru aceasta avem toate condițiile, toate premisele — politice, economice, ideologice.Firește că cooperarea trebuie să fie reciproc avantajoasă. Fiecare țară are interese, particularități, tradiții proprii, in sfirșit posibilități economice obiective. Aspirăm spre o cooperare care să corespundă intereselor tuturor participanților. Vitalitatea și forța comunității noastre constau tocmai in aceea că în cadrul ei se pot îmbina rațional și armonios interesele naționale și internaționale ale tuturor țărilor.In continuare, vorbitorul a înfățișat preocupările popoarelor sovietice, subliniind că la baza întregii activități se află realizarea hotăririlor Congresului al XXV-lea al P.C.U.S., sarcinilor celui de-al zecelea cincinal. Această muncă constructivă, titanică — a spus el — urmărește identificarea și folosirea în continuare a tuturor rezervelor și posibilităților socialismului dezvoltat, făurirea societății comuniste in țara noastră.Referindu-se apoi la unele probleme internaționale, conducătorul delegației P.C.U.S. a spus 'împreună cu ceilalți membri ai Tratatului de la Varșovia, țara noastră militează ferm și consecvent pentru pace trainică și securitate, pentru limitarea și încetarea cursei înarmărilor, pentru colaborarea rodnică a popoarelor. Spre aceste țeluri Înalte, umaniste es'te orientată întreaga noastră activitate internațională. în acest context, vorbitorul a reamintit propunerile formulate de Leonid Ilici Brejnev cu privire la destinderea militară și limitarea armâmențelor pe. continentul european.Sintem. convinși, a spus vorbitorul, că acționind împreună, -coordonind strîns eforturile noastre. întărind colaborarea cu țările in curs de dezvoltare, cil mișcarea de nealiniere, cu cercurile politice realiste din Occident, bizuindu-ne pe voința de pace a popoarelor, noi putem să asigurăm o situație in care ziua de miine a Europei și a lumii întregi să fie eliberată de pericolul unui nou război, de cursa înarmărilor.în încheiere, conducătorul delegației P.C.U.S. a urat incă o dată colectivului întreprinderii, poporului român, noi succese in construcția societății socialiste dezvoltate, fericire și prosperitate 1
La întreprinderea 

de utilaj chimic
„Grivița roșie44DELEGAȚIA UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA, care participă la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., compusă din tovarășii Dușan Dragoșavaț, secretar al Prezidiului C.C. al U.C.I. — conducătorul delegației — Djavid Nimani, membru al C.C. al U.C.I. și al Comitetului provincial al Uniunii Comuniștilor din Kosovo, Trifun Niko- lici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, a vizitat miercuri, la a- miază, întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie".Membrii delegației iugoslave au fost insbțiți de tovarășul Ion Ceter- chi. membru al C.C. al P.C.R. Era prezent, de asemenea, Nicolae Mihai, ambasadorul României la Belgrad.La sosirea in această mare unitate industrială bucureșteană, al cărei colectiv este continuatorul unor tradiții revoluționare înscrise cu litere de aur în istoria mișcării comuniste și muncitorești din patria noastră, delegația a fost salutată cu căldură 

de activiști ai Comitetului de partid al sectorului 1. de reprezentanți ai conducerii întreprinderii, ai comitetului de partid și ai consiliului oamenilor muncii din întreprindere.Oaspeții au fost invitați să viziteze secția cazangerie grea, unde se realizează utilaje de mare capacitate și randament, necesare industriei chimice românești.Pe parcursul vizitei, membrii delegației iugoslave au apreciat modul în care este organizat procesul de producție și au adresat felicitări colectivului de muncitori grivițeni pentru performanțele realizate în ultimii ani, pentru succesele in muncă obținute în cinstea celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.în sala clubului uzinelor „Grivița roșie" s-a desfășurat apoi un miting, la care au participat sute de muncitori. tehnicieni și ingineri. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din această mare uzină bucureșteană, ca și al colectivelor de muncitori din alte întreprinderi învecinate, tovarășul Marin Voinea, secretar al Comitetului de partid al Sectorului 1, a adresat oaspeților un salut tovărășesc, urarea de bun venit in mijlocul oamenilor muncii de la „Grivița roșie".A luat cuvintul Mihai Popa, secretar al comitetului de partid din întreprindere. Arătind că vizita delegației iugoslave are loc in aceste zile, cind in, Capitala patriei noastre se desfășoară lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, eveniment cu profunde rezonanțe in viața poporului, vorbitorul a subliniat pe larg însemnătatea documentelor puse in dezbaterea marelui forum al comuniștilor. Aceste documente, a spus el, poartă amprenta puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu. întregul colectiv al întreprinderii noastre, asemenea tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România, iși exprimă deplina adeziune și satisfacție față de propunerea ca la Congresul al XII-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului, aceasta constituind garanția sigură a mersului ferm al României pe drumul socialismului și comunismului. în continuare, vorbitorul a făcut un scurt istoric al uzinei, relevînd tradițiile revoluționare de luptă ale colectivului de. muncitori din această mare unitate industrială, care s-a dezvoltat și modernizat continuu în ultimii ani, ajungind să asigure în mare parte echiparea principalelor obiective ale petrochimiei românești, să se afirme tot mai puternic in domeniul comerțului exterior. Vorbitorul a relevat cu satisfacție contribuția colectivului de muncitori de la „Grivița roșie" la amplificarea relațiilor e- conomice româno-iugoslave. amintind. între altele, livrările de utilaje tehnologice ale întreprinderii bucu- reștene pentru rafinăria de la Pan- cevo, unul din nenumăratele exemple ale colaborării prietenești care se dezvoltă pe multiple planuri intre popoarele României și Iugoslaviei.La întărirea și aprofundarea acestei prietenii — a subliniat vorbitorul — o contribuție decisivă o aduc frecventele întîlniri și convorbiri dintre conducătorii celor două țări și popoare — tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.în numele delegației comuniștilor iugoslavi, tovarășul Dușan Dragoșavaț. secretar al Prezidiului C.C. al U.C.I.. a transmis participanților la miting, tuturor . oamenilor muncii din Capitală mulțumiri pentru primirea ce i s-a făcut in mijlocul acestui colectiv de muncitori, cu vechi și puternice tradiții. revoluționare, pentru posibilitatea de a cunoaște citeva din preocupările și succesele muncitorilor de la „Grivița roșie", unitate care colaborează in bune condiții cu prietenii iugoslavi.Dezvoltarea cu succes a relațiilor și colaborării iugoslavo-române, a spus in continuare vorbitorul, 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. Evoluția relațiilor pe baza acestor principii, a arătat el. corespunde nu numai intereselor istorice ale popoarelor din Iugoslavia și România, ci reprezintă, in același timp, o mare contribuție la afirmarea principiilor democratice în relațiile internaționale, la întărirea colaborării pe bază de egalitate, la lupta pentru pace, progres social, la afirmarea socialismului in lume.Subliniind faptul că în prezent popoarele din Iugoslavia, oamenii muncii din această țară sint preocupați de îndeplinirea prevederilor celui de-al XI-lea Congres al U.C.I., tovarășul Dușan Dragoșavaț a prezentat in continuare citeva din direcțiile de dezvoltare a Iugoslaviei, precum și orientările politicii externe a țării sale. El a subliniat, că în cadrul acestor oriențări se dezvoltă și se adîn- cește permanent colaborarea dintre U.C.I. și P.C.R., dintre Iugoslavia și România.Recentele convorbiri dintre tovarășii Iosip Br.oz Tito și Nicolae Ceaușescu — a evidențiat el —.reprezintă o nouă și importantă contribuție, un imbold dat dezvoltării și adîn- cirii relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre.în încheiere, secretarul Prezidiului C.C. al U.C.I. a rugat să se transmită. prin intermediul celor prezenți, tuturor oamenilor muncii din România prietenă un cald și tovărășesc salut comunist din partea oamenilor muncii din Iugoslavia.
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„Automatica44Colectivul de muncă de la „Automatica". una din marile întreprinderi bucureștene. a fost miercuri gazda DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST BULGAR la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. Membrii delegației, din care fac parte Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului Național al Frontului Patriei, Stoian Mihailov, secretar al C.C. al P.C.B., Dimi- tăr Dimitrov, membru al C.C. al P.C.B., prim-secretar al Comitetului județean Tolbuhin al P.C.B.. Petăr Da- nailov. membru al C.C. al P.C.B., ambasadorul Bulgariei la București, și Ilia Stoianov, activist la C.C. al PtC.B., au fost însoțiți de Petre Duminică, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Sofia. Delegația a făcut o scurtă vizită la expoziția realizărilor tehnico-științifice ale întreprinderii, unde inginerul Li- viu Beghegeanu, directorul unității, 

a prezentat noi tipuri de pupitre, panouri, aparate și instalații de automatizare. Apoi, membrii delegației bulgare au. vizitat principalele hale de producție, sJau interesat de condițiile de muncă, de veniturile realizate de către personalul muncitor, de activitatea social-politică a colectivului întreprinderii.Primiți cu o deosebită căldură, oaspeții bulgari au participat la un însuflețit miting al prieteniei româ- no-bulgare care a avut loc la clubul unității. Cuvintul introductiv a fost rostit de Ana Comănița, secretară a Comitetului de partid al sectorului 1.Vorbind în numele acestui mare colectiv muncitoresc, Nicolae Olaru, 'secretarul comitetului de partid al întreprinderii, a exprimat bucuria de a avea ca oaspeți pe solii comuniștilor bulgari la importantul eveniment din viața partidului nostru — cel de-al XII-lea Congres, Documentele supuse dezbaterii — a arătat vorbitorul — poartă amprenta puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comuniștii, întregul colectiv al intreprinderii iși exprimă deplina adeziune și satisfacția față de propunerea ca în funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu.După ce s-a referit - la succesele obținute în îndeplinirea sarcinilor de plan, vorbitorul a spus : Este un prilej plăcut să evocăm relațiile tradiționale de prietenie statornicite intre partidele, țările și popoarele noastre, la a căror evoluție ascendentă aduc o contribuție determinantă frecventele întîlniri între tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov. Ca urmare a relațiilor ascendente dintre partidele și popoarele noastre, s-au statornicit legături de cooperare și între unitatea noastră și întreprinderi similare bulgare. Noi sîntem con- știenți că aceste contacte vor contribui și mai mult la întărirea prieteniei ce caracterizează relațiile ro- mâno-bulgare. în numele comuniștilor, al intregului nostru colectiv, adresăm comuniștilor bulgari, oamenilor muncii din țara prietenă cele mai calde' felicitări pentru succesele remarcabile dobindite, împreună cu urările noastre de noi și tot mai mari înfăptuiri în realizarea hotăririlor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, în măreața operă de făurire a bunăstării și fericirii poporului bulgar.Luind cuvintul. conducătorul delegației bulgare, Pencio Kubadinski. a spus : Venim de la Sala Palatului Republicii Socialiste România, unde se desfășoară lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și în celelalte documente ale Congresului sint trasate perspectivele luminoase ale dezvoltării multilaterale, în continuare, a României, într-o perioadă scurtă, de numai trei decenii și jumătate, Bulgaria și România au înregistrat victorii mari !în avîntul lor. multilateral, transfor- mindu-se în țări industrial-agrare cu o industrie puternică și o agricultură modernă, cu o cultură socialistă înfloritoare. Sub conducerea Partidului Comunist Bulgar și a Partidului Comunist Român se dezvoltă continuu colaborarea economică și tehnico- științifică între țările noastre. O mare importanță pentru dezvoltarea acestor relații frățești au întilnirile și convorbirile tradiționale dintre tovarășul Todor Jivkov și tovarășul Nicolae Ceaușescu.' Recent, a amintit vorbitorul, au fost convenite noi măsuri pentru realizarea la termenele stabilite a marilor obiective industriale care se construiesc prin eforturile comune bulgaro-române. Pentru cincinalul următor, Volumul schimburilor de mărfuri dintre Bulgaria și România se va dubla. în acest cadru, ponderea produselor industriei construcțiilor de mașini va reprezenta 60 la sută. După ce a evocat relațiile de bună vecinătate dintre cele două țări și popoare, faptul că conducătorii de partid și de stat ai Bulgariei și României se pronunță ferm pentru consolidarea acestor relații, pentru' transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii trainice, vorbitorul a spus : Permiteți-mi să exprim mulțumirile cele mai profunde ale delegației noastre pentru ospitalitatea caldă, pentru încrederea și prietenia cu care sîntem înconjurați în minunata dumneavoastră țară. In numele constructorilor de mașini bulgari și in numele delegației noastre vă urăm să vă aflați întotdeauna în rindul fruntașilor construcției socialiste, în primele rînduri ale dezvoltării tot mai puternice a Republicii Socialiste România.
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de autoturisme
din PiteștiDELEGAȚIA P.S.U.G., condusă de Horst Sindermann, membr.u al Biroului Politic al C.C. «1 P.S.U.G., președintele Camerei Populare a R. D. Germane, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., a făcut, miercuri, o vizită la întreprinderea de autoturisme din Pitești. Membrilor delegației le-au fost înfățișate principalele secții ale acestei unități care, in afara automobilelor „Dacia 1300", produce și o serie de piese de schimb și sub- ansamble pentru autocamioane, autobuze, tractoare și autoutilitare.Delegația a vizitat apoi expoziția de produse realizate in întreprindere, unde sint prezentate ijoile tipuri de automobile „Dacia 1300“, ce urmează să fie incluse în fabricația de serie a anului 1980, precum șl secția de presaj, în care se află in funcțiune mai multe prese purtînd marca combinatului „Umformtechnik" din Erfurt — R. D. Germană.In secția de montaj a uzinei, oaspeții au fost martorii unui eveniment deosebit : livrarea în R.D.G. a celui de-al 35 000-lea autoturism „Dacia 1300", jubileu care marchează onorarea înainte de termen a obligațiilor contractuale revenite in acest an constructorilor piteșteni de automobile față de beneficiarii din țara prietenă. Acest eveniment a fost consemnat și în cartea de onoare a întreprinderii de către conducătorul delegației.în după-amiaza aceleiași zile a avut loc ' un miting, la care atf luat parte numeroși oameni ai muncii din intreprindere.Cuvintul de deschidere a fost rostit de Gheorghe Călin, secretar al Comitetului municipal Pitești al P.C.R., vicepreședinte al consiliului popular municipal, care a salutat prezența delegației P.S.U.G. in mijlocul constructorilor de autoturisme piteșteni.

Luind cuvintul, Nicolae Bănaș, secretului comitetului de partid, a exprimat bucuria întregului colectiv al uzinei pentru faptul că solii comuniștilor din țara prietenă iau parte la marele forum al comuniștilor români, unde se dezbat, în aceste zile, cfocumente programatice care prefigurează viitorul luminos al țării. Subliniind că documentele ce urmează a fi adoptate poartă amprenta personalității proeminente a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, prin gindirea sa profund științifică și cutezătoare, prin dinamismul său neobosit și intransigența sa revoluționară, s-a dăruit, cu toată ființa, operei de edificare a României socialiste multilateral dezvoltate, cauzei păcii, socialismului și progresului în lume, vorbitorul a reafirmat deplina adeziune a constructorilor de automobile piteșteni la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de secretar general al partidului. El a făcut apoi o trecere în revistă a principalelor asnecte ale colaborării dintre întreprinderea de autoturisme și o serie de unități constructoare de mașini din R.D.G., in contextul cooperării economice bilaterale, relevînd că â- ceasta constituie un minunat prilej de a evoca tradiționalele relații de prietenie statornicite intre ambele partide, țări și popoare, la a căror evoluție continuu ascendentă și-au adus o contribuție decisivă întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.In cuvintul său, Horst Sindermann, după ce a mulțumit pentru primirea călduroasă făcută delegației, a arătat că oamenii muncii din R.D.G. se bucură sincer de succesele obținute de poporul român în cei 35 de ani de viață liberă și, îndeosebi, in perioada dintre ultimele două congrese ale P.C.R., care au fost înfățișate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul prezentat la forumul comuniștilor români. El s-a referit, în continuare, la realizările înregistrate de oamenii muncii din țara sa, sub conducerea P.S.U.G., în toate domeniile vieții materiale și spirituale.Vorbitorul și-a exprimat bucuria de a constata incă o dată că relațiile de strînsă prietenie și rodnică colaborare pe multiple planuri dintre partidele, țările și popoarele noastre cunosc o dezvoltare continuu ascendentă ca urmare a vizitelor reciproce ale tovarășilor Erich Honecker și Nicolae Ceaușescu și a înțelegerilor convenite cu aceste prilejuri.Evidențiind faptul că în extinderea și aprofundarea acestor legături un rol important revine și constructorilor autoturismelor „Dacia 1300", devenite deja o prezență familiară in traficul rutier de pe șoselele și autostrăzile din R.D.G., el a adresat calde felicitări intregului colectiv al intreprinderii și urări de noi șl tot mai însemnate succese în îndeplinirea exemplară a sarcinilor amplului program de dezvoltare a României socialiste ce va fi adoptat de Congresul al XII-lea al P.C.R.
La întreprinderea
mecanică Muscel

din Cîmpulung Colectivul întreprinderii mecanice Muscel din Cimpulung — localitate înfrățită cu orașul cehoslovac Zvo- len — a primit miercuri vizita DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA, condusă de Josef Korcak, membru al Prezidiului C.C. al P. C. din Cehoslovacia, vicepreședinte al Guvernului R. S. Cehoslovace, președintele guvernului ceh, care participă Ia lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R. Membrii delegației au fost întimpinați de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de cadre de conducere din uzină.în timpul vizitei prin secțiile întreprinderii, ing. Victor Frintu a înfățișat oaspeților evoluția fabricației de autoturisme românești. A fost proiectat, de asemenea, un film documentar ce atestă succesele repurtate de autoturisme „M-461" și „ARO“ într-o serie de raliuri și concursuri automobilistice internaționale.Vizita s-a încheiat printr-un miting al prieteniei româno-ceboslovace, , la care au luat parte numeroși oameni ai muncii din întreprindere. Tovarășul Gheorghe Mateescu, secretar al Comitetului orășenesc Cîmpulung Muscel al P.C.R., vicepreședinte al consiliului popular orășenesc, a exprimat bucuria tuturor constructorilor de autoturisme românești de teren de a-i avea ca oaspeți pe membrii delegației P.C. din Cehoslovacia.A luat apoi cuvintul Nicolae Pote- rașu. secretar al comitetului de partid al intreprinderii, care a arătat că, alături de întregul nostru popor, colectivul uzinei urmărește cu profundă satisfacție dezbaterile care au loc în marele forum al comuniștilor români asupra conținutului Raportului prezentat de secretarul general al partidului, al celorlalte documente ce vor fi adoptate de Congresul al XII-lea al partidului, și iși exprima adeziunea totală la propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de partid. ,în continuare, vorbitorul, referindu-se la realizările intreprinderii cimpulungene, a subliniat că de aici sint exportate anual in Cehoslovacia tot mai multe autoturisme de teren. Pină acum au fost livrate in țara vecină și prietenă peste 13 000 autoturisme de teren „M-461‘f și circa 4 000 de autoturisme din categoria „ARO". .Referindu-se la întărirea'prieteniei și frăției dintre popoarele român și cehoslovac, la cunoașterea reciprocă a eforturilor lor in construcția socialistă, vorbitorul a relevat că in evoluția continuu ascendentă a relațiilor tradiționale dintre partidele, țările și popoarele noastre o contribuție de prim ordin au avut-o in- tilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceapșescu și Gustav Husak. Participarea > delegației de partid a Cehoslovaciei prietene la lucrările Congresului al XII-lea al partidului nostru, a spus el in încheiere, reprezintă o nouă dovadă a bunelor relații dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist clin Cehoslovacia, dintre România și Cehoslovacia, o nouă contribuție la adincirea si extinderea acestora pe multiple planuri, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii in Întreaga lume.Ne exprimăm satisfacția — a spus în cuvintul său Josef . Korcak, conducătorul delegației P.C. din Cehoslovacia — că ni s-a oferit posibilita

tea să vizităm întreprinderea- dumneavoastră. Aceasta ne bucură cu a- tit mai mult cu cit produsele uzinei sint bine cunoscute și in Cehoslovacia, iar oamenii muncii din județul dumneavoastră întrețin relații directe de prietenie cu regiunea noastră. Slovacia Centrală. Apreciem colaborarea frățească și prietenia profundă dintre popoarele Cehoslovaciei și României, prietenie care dobindește un conținut tot mai bogat și mai concret. Rădăcinile acestei colaborări se află in lupta seculară pentru eliberarea națională și dreptate socială. Realizarea țelurilor și obiectivelor noastre a fost strins legată de lupta comună impotriva fascismului. Poporul nostru nu va uita niciodată că la eliberarea patriei noastre, alături de armata sovietică au participat și ostașii romani, mii dintre aceștia jertfindu-și viața pentru eliberarea Cehoslovaciei.în decursul celor peste trei decenii care s-au scurs de la semnarea tratatului româno-cehoslovac de prietenie, colaborare și asistență mutuală din 1948 — a spus in continuare vorbitorul — am realizat împreună multe lucruri pentru adin- cirea colaborării reciproc avantajoase in domeniile pblitic, economic, tehnico-științific și cultural. O mare însemnătate ■ pentru dezvoltarea în continuare a acestei colaborări o au in primul rind întilnirile conducătorilor noștri.După ce a înfățișat succesele oamenilor muncii din R.S. Cehoslovacă și politica externă a acestei țări, vorbitorul a spus în încheierea cuvîn- tării sale : Delegația P.C. din Cehoslovacia urmărește cu interes desfășurarea celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. O impresie profundă ne-au produs țelurile exigente de edificare a societății românești multilateral dezvoltate prezentate de secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ne bucură succesele al căror bilanț il face Congresul comuniștilor români.
La întreprinderea

„Vulcan44 
din CapitalăMiercuri după-amiază, colectivul întreprinderii „Vulcan" din Capitală, una dintre marile și reprezentativele întreprinderi ale construcției de mașini din țara noastră, a avut ca oaspete DELEGAȚIA PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR. condusă de tovarășul Apro Antal,/membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.. președintele Adunării de Stat a R.P. Ungare. Din delegație fac parte tovarășii : Frank Ferenc, membru al C.C. al P.M.S.U., prim-secretai- al Comitetului județean Bekes al P.M.S.U., Varga Istvan, adjunct de șef de secție la C.C. al P.M.S.U., Rajnai Sandor, ambasadorul R.P. Ungare la București.Delegația a fost însoțită de tovarășul Gheorghe Gaston Marin, membru al C.C. al P.C.R.Pe platforma Berceni a întreprinderii, delegația a fost salutată cu căldură de reprezentanți ai Comitetului de partid al sectorului 5, ai comitetului de partid al întreprinde- . rii, de reprezentanți ai conducerii acestei unități.în cadrul unei expoziții, în fața unor machete, grafice și panouri, cit și pe parcursul vizitei, ing. Petre Ivănescu, directorul tehnic al întreprinderii, a înfățișat oaspeților aspecte semnificative ale dezvoltării unității. în timpul vizitei, oaspeții au avut cuvinte de laudă la adresa produselor românești.în hala secției roto-agregat a avut loc apoi un miting al prieteniei româno-ungare, la care au participat sute de muncitori, tehnicieni și ingineri. în numele comuniștilor unității și ai celorlalți oameni ai muncii din întreprinderile sectorului 5 al Capitalei, tovarășul Ion Girtone, secretar al comitetului de partid al sectorului, a adresat oaspeților un cald salut tovărășesc și urarea de bun venit.A luat apoi cuvintul tovarășul Marin Bunea, secretarul comitetului de partid al intreprinderii, care și-a exprimat bucuria că solii comuniștilor din R.P. Ungară sînt prezenți la imr portantul eveniment, din viața partidului și poporului nostru, al XII-lea Congres al partidului. Comuniștii, întregul colectiv al întreprinderii noastre, asemenea tuturor comuniștilor șt oamenilor muncii din România, a reliefat vorbitorul, iși exprimă adeziunea’ și satisfacția față de propunerea ca la Congresul al XII-lea tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția supremă de secretar general al partidului, aceasta constituind garanția sigură a infăptuirii neabătute a programului partidului, a asigurării mersului ferm al țării noastre De drumul socialismului și comunismului.Este un prilej plăcut — a arătat vorbitorul — să evocăm relațiile tradiționale de prietenie statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, la a căror evoluție ascendentă, îîitilnirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Jânos Kâdăr aduc o contribuție decisivă. Participarea delegației dv, dragi prieteni, la Congresul partidului nostru reprezintă o nouă dovadă a bunelor relații dintre P.C.R. și P.M.S.U., o contribuție la adincirea și extinderea acestora pe multiple planuri spre binele popoarelor noastre, a interesului, cauzei generale a socialismului și păcii in întreaga lume. Sintem convinși câ infăptuind hotăririle la care au ajuns conducătorii partidelor noastre, relațiile dintre România și Ungaria vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele popoarelor noastre, al cauzei unității și Colaborării țărilor socialiste.în numele delegației C.C. al P.M.S.U., tovarășul Apro Antal a exprimat mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a se intilni cu reprezentanții muncitorilor din România. Pe parcursul unei scurte vizite in uzina dumneavoastră — a spus vorbitorul — am cules impresii excepționale despre activitatea colectivului. întreprinderea „Vulcan", produsele șale, au un renume nu numai ' in România, ci și în R.P. Ungară. Ne bucură faptul că România socialistă se dezvoltă și înaintează pe calea construcției socialiste, că va obține noi succese pe calea ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului. Astăzi, Republica Socialistă România este o țară industriăl- agrară în plină dezvoltare și are astfel de perspective luminoase, cum este făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu la Congres a reliefat o imagine cuprinzătoare a activității de construcție de mari proporții și a sarcinilor in următorii ani. Dorim sincer ca acest Congres să dea un nou avint activității de construcție socialistă a poporului român, să faciliteze înaintarea in continuare a României socialiste în toate domeniile vieții.Relațiile dintre țările și popoarele noastre se dezvoltă in spiritul colaborării și prieteniei, servind intereselor ambelor popoare. Un moment remarcabil al dezvoltării raporturilor noastre l-a constituit în- tilnirea din 1977, la Debrecen și Oradea, dintre tovarășul Jânos Kâdăr și tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sarcinile trasate la intîlnire oferă perspective frumoase unei dezvoltări de mari proporții.' Colaborarea româno- ungară . se dezvoltă dinamic, valoarea livrărilor reciproce de mărfuri pe anul în curs fiind' de peste 4 ori mai mare decit în 1970. Mai avem multe posibilități în dezvoltarea schimburilor de mărfuri, in extinderea specializării și cooperării in producție, in introducerea formelor noi de colaborare.în cuvintarea sa, vorbitorul s-a referit pe larg la modul cum comuniștii, intregul popor ungar intim- pină Congresul al XII-lea al P.S.M.U., la politica externă a R.P. Ungare.
La întreprinderea

de tricotaje
„Tricodava44

din Bucureștiîn după-amiaza zilei de miercuri, DELEGAȚIA PARTIDULUI COMUNIST DIN VIETNAM. care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită la întreprinderea de tricotaje „Tricodava" din Capitală, iiTovarășul Le Quang Dao, secretar al. C.C. al P.C. din Vietnam, condu- 9 cătorul delegației, împreună cu Tran ' Thuan, ambasadorul R.S. Vietnam » la București, au fost însoțiți de to- j' varășul Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.Vizitind secțiile întreprinderii, oas- « peții au luat cunoștință de etapele de dezvoltare a acestei moderne uni- li tați industriale, al cărei personal muncitor, in majoritate femei, are : virsta medie de 21 de ani. Au fost prezentate, de asemenea, aspecte ale I' experienței și activității organizației de partid, precum și unele măsuri și inițiative -ale textilistelor menite să 5 conducă la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. Pe parcursul ■ vizitei. oaspeții au adresat cuvinte de laudă și au felicitat colectivul pentru înalta calitate și competitivitate a produselor pe care le realizează.în sala de festivități a întreprinderii a avut loc apoi un miting, la care au participat un mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni. Manifestarea a fost deschisă de Diana Zefer, secretara Comitetului de partid al sectorului 6 al municipiului : București.Dppă ce a adresat oaspeților un •: salut de bun venit, Mariana Doina I Firulescu, directoarea intreprinderii, a înfățișat succesele obținute de oamenii muncii in această mare unita- jj te economică, hotărirea fermă de \ traduce în viață Directivele Coi greșului al XII-lea al partidului ca ji vor fi adoptate in aceste zile, a ex- li primat adeziunea deplină la propu- I nerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de ' secretar general al partidului.Evidențiind bunele relații statorni- ii cite între România și R.S. Vietnam, t care iși găsesc o semnificativă ex- j presie in dezvoltarea continuă a colaborării pe tărîm politic, economic, i tehnico-științific și cultural, vorbitoarea a spus : Acționind în spiritul convorbirilor la nivel înalt și al De- i clarației comune semnate la Hanoi în luna mai 1978, relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in folosul poporului roman și poporului vietnamez, al cauzei ge- ' nerale a socialismului, progresului și păcii in lume.în încheiere, apreciind că participarea delegației Partidului Comunist ' din Vietnam la lucrările Congresu- i lui .al XII-lea al partidului nostru I reprezintă o nouă dovadă a bunelor ■ relații stabilite între P.C.R. și P.C. !' din Vietnam, o nouă contribuție la f adincirea și extinderea acestora pe multiple planuri, vorbitoarea a adresat comuniștilor vietnamezi, tuturor ; oamenilor muncii din țara prietenă cele mai calde felicitări pentru suc- , cesele remarcabile dobindite in mâ- j reața operă de construire a noii orin- I duiri in R.S. Vietnam.A luat apoi cuvintul Le Quang Dao, ' secretar al C.C. al Partidului Comu- ' nist din Vietnam, care a transmis colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni ai intreprinderii „Tricodava", întregii clase muncitoare din România saluturile cele mai călduroase ale muncitorilor vietnamezi. Vorbitorul a reliefat în continuare mărețele victorii 'ale poporului român pe frontul edificării socialismului, subliniind că România a devenit asfăzi o țară cu o industrie modernă, o agricultură de mare productivitate și un inalt nivel de mecanizare, cu o cultură, știință și tehnică înaintate. El a evidențiat apoi importanța Raportului prezentat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna Congresului al XII-lea al P.C.R., sinteză a realizărilor și experienței prețioase dobindite de poporul român. Au fost subliniate in continuare semnificația dobindirii independenței depline a Vietnamului și a infăptuirii unității țării, eforturile depuse de intregul popor vietnamez pentru reconstruirea țării și edificarea socialismului în spiritul hotăririlor adoptate la Congresul al IV-lea al P.C. din Vietnam.în încheiere, conducătorul delegației Partidului Comunist din Vietnam a relevat strinsa prietenie și colaborare dintre popoarele vietnamez și român, ajutorul material și spiritual acordat eroicului Vietnam de către România. El a adresat, cu acest prilej, mulțumiri partidului și guvernului, intregului popor român pentru sprijinul său frățesc, evidențiind în același timp profunda însemnătate a întilnirilor și convorbirilor dintre conducătorii celor două țări și partide, tovarășii Le Duan și Nicolae Ceaușescu, care au contribuit la întărirea solidarității militante și prieteniei dintre ambele partide, țări și popoare, la adincirea și diversificarea i relațiilor pe multiple planuri în interesul reciproc. al socialismului, progresului și păcii in întreaga lume.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vizite ale unor delegații 
participante la Congresul P.C.R.

(Urmare din pag. a II-a)delegat al organizației județene de partid Suceava, Nicolae Gavrilă, delegat al organizației județene de partid Buzău, Florica Ciutacu. delegat al organizației județene de partid Brăila, loan Csiki. delegat al organizației județene de partid Harghita, Călin Mihăileanu. delegat al organizației municipale de partid București, loan Mihalache, delegat al organizației județene de partid Botoșani.Lucrările Secțiunii pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, perfecționarea învățămîntu- lui, pregătirea forței de muncă și a cadrelor au fost conduse de tovarășa Elena Ceaușescu.în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Ion Ursu, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Ion Sirbu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Aurel Groapă, delegat al organizației municipale de partid București. Alexandru Bitang, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin. Iancu Dragan, delegat al organizației municipale de partid București, Filofte- ia Negruțiu, delegată a organizației județene de partid Brașov, Ion lo- vițiu Popescu, delegat al organizației municipale de partid București, Francisc Fodor, delegat al organizației județene de partid Mureș, Ana Vaida, delegată a organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, George Ciucu, delegat al organizației municipale de partid București, Ilarion Isac, delegat al organizației județene de partid Argeș, Elena Burghină, delegată a organizației •» județene de partid Dolj, Mihai Ga- fițeanu, delegat al organizației județene de partid Iași, Ion Moldovan, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Constantin Ful- ga, delegat al organizației municipale de partid București, Ștefan Pascu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Maria Bucur, delegată a organizației județene de partid Arad, Constantin Teodorescu, delegat al organizației municipale de partid București. Gheorghe Dol- gu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Eugen Lazăr, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Stela Chioveanu, delegată a organizației județene de partid Buzău, Vasile Mihai Baltac, delegat al organizației municipale de partid București. Ion Cazacu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Lucia Lazanu, delegată a organizației județene de partid Vilcea. Gheorghe Marcu, delegat ăl organizației județene de partid Cluj, Lucian Aburel, delegat al organizației județene de partid Galați, Dumitru Andreescu. delegat al organizației județene de partid Suceava, Maria Petrescu,' delegată a organizației județene de partid Olt.Lucrările Secțiunii pentru agri cultură, silvicultură, industrie alimentară, gospodărirea apelor și protecția mediului înconjurător au fost conduse de tovarășul Marin Vasile. în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Ion Tarachiu, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Cristache Moldo- veanu, delegat al organizației Județene de partid Brăila, Ion Iliescu, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Ernest Friim, delegat al organizației județene de partid Alba, Cornel Jurcă, delegat al organizației județene de partid Arad, Ioan Nicola, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Calinei Gălățeanu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Teofil Gal, delegat al organizației județene de partid Bihor, Mihai Birliga, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Andrei Gabură, delegat al organizației județene de partid Buzău, Ion Ceaușescu, delegat al organizației județene de partid Brăila, Nicolae Grecu, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, A- dalbert Balazsi, delegat, al organizației județene de partid Cluj, Maria Alexandru, delegat al organizației județene de partid Galați, Gheorghe Vasiliu, delegat al organizației județene de partid Iași, Maria Cîrstoiu, delegat al organizației județene de partid Brașov, Angela Bivolu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Mi- trana Predescu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Ion Rușinaru, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Ahghelina Dumitru, delegat al organizației județene de partid Constanța, Victoria Ene, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Emeric Filsztos, delegat al organizației județene de partid Covasna, Matei Georgescu, delegat al organizației județene de partid Argeș. loan Catarig, delegat al organizației județene de partid Mureș, Aurelia Colceriu Dandu, delegat al organizației județene de. partid Harghita, Vasile Donca, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Ecaterina Bentze, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Ion Damaschin, delegat al organizației județene de partid Prahova. Hedi Simonis, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Mircea Oniceag, delegat al organizației județene de partid Suceava, Marla Călugăru, delegat al organizației județene de partid Neamț, Gheorghe Ciobanu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Ștefania Ionescu. delegat al organizației județene de partid Teleorman, loan Spătărelu, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Neculai Chipăilă, delegat al organizației județene de partid Vrancea.•Lucrările Secțiunii pentru investiții, construcții, transporturi și telecomunicații au fost conduse de tovarășul Iosif Banc.Au luat cuvintul tovarășii Paras- chiv Benescu, delegat al organizației județene de partid Galați, Pe- tre-Emilian Petroșanu, delegat al organizației municipale de partid București, Petru Turcu, delegat ai organizației de partid Cluj, Traian Ciordaș, delegat al organizației județene de partid Bihor, Margareta 

Turcilă, delegată a organizației de partid București, Ion Dragoș, delegat al organizației de partid județene Covasna. Martin Legendi, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Nicolae Cherteș, delegat al organizației județene de partid Cluj, Nicolae Mladin, delegat al organizației județene de partid Prahova, Florea Ungheanu, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Eusebie Latiș, delegat al organizației județene de partid Suceava, Ionel Filip, delegat al organizației județene de partid Mureș, Rada-Olga Grebenișan, delegată a organizației județene de partid Olt, Tudor Patelli, delegat al organizației județene de partid Iași, Eugen Tarhon, delegat al organizației județene de partid Vash.fi, Florian Tuță, delegat al organizației județene de partid Argeș, Ia- kob Rezso, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Aurel Răican, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Victoria Dragomir, delegat al organizației județene de partid Vrancea, loan Lup, delegat al organizației municipale de partid București, Tudor Stoian, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Ernest Szotyori, delegat al organizației județene de partid Mureș, Maria Să- săran, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Ion Barbu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Ion Mureșan, delegat al organizației județene de partid «Neamț, Ion Gecan, delegat al organizației județene de partid Alba, Mihai Armașu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Horia Silviu Drig, delegat al organizației județene de partid Arad, Petre Anghel, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Constantin Bogdan, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Constantin Do- chia, delegat al organizației județene de partid Buzău, Ion Baicu, delegat al organizației județene de partid Constanța, Domneliu Manea, delegat al organizației județene de partid Dolj, Iuliu Flo- rea, delegat al organizației județene de partid Brașov, și Ștefan IlieȘ, delegat al organizației județene de partid Brăila.Lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea economico-socială in profil teritorial au fost conduse de tovarășul Iosif Uglar.în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii Cornel Onescu, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Pogea Brîncoveanu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Marcel Dobra, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Dumitru Ciuclea, delegat al. organizației Județene de partid Maramureș. Cecilia Hodea, tițdegat ,al.. ofkanizațiel. județene da partid Iași, Iiuțos Banyâșz, delegat al organizației județene de partid Cluj, Mihai Găinaru, delegat al organizației județene de partid Suceava, Ion Constantinescu, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Margareta Kraus, delegată a organizației județene de partid Brașov, Ion Poppa, delegat al organizației județene de partid Constanta, Petre Mihalache, delegat al organizației județene de partid Brăila, Gheorghe Stoica, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Georgeta Podaru, delegată a organizației județene de partid Botoșani, Liviu Minda, delegat al organizației județene de partid Timiș, Ferdinand Nagy, delegat al organizației județene de partid Covasna, Gheorghe Blaj, delegat al organizației județene de partid Bihor, Radu Ri- ciu, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Nicolae Crăcăuan, delegat al organizației județene de părtid Neamț, Gheorghe Nicolae, delegat al organizației județene de partid Argeș, Gabor Laszlo, delegat al organizației județene de partid Harghita, Ion Vil- san, delegat al organizației județene de partid Prahova, Petre Hobea- nu, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Marius Cojoca- ru, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Aneta Silvea- nu, delegată a organizației județene de partid Vaslui, Moise Lăzăroiu, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Adriana Soci, delegată a organizației județene de partid Bacău, Nicolae Ganea, delegat al organizației municipale de partid București., Lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea producției bunurilor de consum, a comerțului interior și serviciilor pentru populație au fost conduse de tovarășul Janos Fazekas.în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii Ioan C. Petre, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Dumitru Pintilescu, invitat, Sofia Magdalena, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Ion Barbu, delegat al organizației județene de partid Olt, Nicolae Bozdog, delegat al organizației județene de partid Brașov, Francisc Migiaș, delegat al organizației județene de partid Timiș, Nicolae Florescu, delegat'al organizației județene de partid Sălaj, Eugenia Bodocan, delegat al organizației județene de partid Cluj, Gheorghe Vedlinger, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Jakab Elisabeta, delegat al organizației județene de partid Harghita, Petre Blajovici, delegat al organizației județene de partid Prahova, Elena Jurcă, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Ștefan Negulescu, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Gheorghe Lazăr, delegat al organizației municipale de partid București, Maria Roșu, delegat al organizației județene de partid Constanța, Constantin Borșa, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Marin Oprea, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Petre Ciupală, delegat al organizației județene de partid Galați, Aurora Cune, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Manda Cocianu, delegat al organizației județene de partid Brăila, Lavinia Suci'u, delegat al organizației județene de partid Mureș, Ana Nedelcu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Orest Straciuc, delegat al organi

zației județene de partid Bihor, Anuța Năsui, delegat al organizației județene de partid Alba, Teodor Haș, invitat, Eufrosina Păun, delegat al organizației municipale de partid București, Ecaterina Ră- gălie, delegat al organizației județene de partid Bacău, Ion Gh. Marcu, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Viorica Tulbure, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Ana Adochiței delegat al organizației județene de partid Botoșani.Dezbaterile din secțiunea pentru problemele sociale, creșterea nivelului de trai și ridicarea continuă a calității vieții au fost conduse de tovarășul Emil Bobu.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Ion Ioniță, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Aurelia Dănilă, delegat al organizației județene de partid Cluj, Eugen Voicu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Ilinca Predescu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Dumitru Tudoreanu, delegat al organizației județene de partid Suceava, Boris Ciocoiu, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Aneta Duca, delegat al organizației municipale de partid București, Elisabeta Zeamă, delegat al organizației. județene de partid Alba, Arseneta Duțulescu, delegat al organizației județene de partid Argeș, loan Batan, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, Tiberiu Baternay, delegat al organizației județene de partid Covasna, Cornel Boca, delegat al organizației județene de partid Galați, Ion Tudor, delegat al organizației județene de partid Suceava, Haralambie Dobre, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Elena Pătrașcu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Floarea Nicolau, delegat al organizației județene de partid Brașov, Eleonora Cojocaru. delegat al organizației municipale de partid București, Marla Giligor, delegat al organizației județene de partid Iași, Ilie Cîșu, delegat aj organizației municipale de partid București, Gheorghe Popa, delegat al organizației județene de partid Brăila, Arcadie Pavliuc, delegat al organizației județene de partid Caraș- Severin, Ștefan Hîrzoiu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Ana Herman, delegat al organizației județene de partid Mureș, Ion Țîrlă, delegat al organizației județene de partid Bihor, Teodora Avram, delegat al organizației județene de partid Constanța, Ema- noil Crișan. delegat al organizației județene de partid Maramureș, Rada Alexandrescu, delegat al organizației județene de partid Vilcea. Silvia Lazăr, delegat al organizației județene de partid Alba, Gheorghe Miron, delegat al organizației județene de partid Suceava, Angela Manole, delegat al organizației județene de partid Neamț, Doina Sicoe, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Emilia Ciobanu, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Stana Teodorescu, delegat al organizației județene de partid Arad, Alecu Si- mion, delegat al organizației județene de partid Prahova.Lucrările Secțiunii pentru politică financiară și ridicarea continuă a eficienței activității economice au fost conduse de tovarășul Paul Ni- culescu.în cadrul lucrărilor au luat cuvîntul tovarășii Richard Winter, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, Petre Elena, delegat al. organizației județene de partid Caraș-Severin, Iuliana Vlăs- ceanu, delegată a organizației județene de partid Satu Mare, Gheorghe Jianu, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Irina Szabo, delegată a organizației județene de partid Covasna, Alexandru Popescu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Octavian Neacșu, delegat al organizației județene de partid Iași, Cristița Che- che, delegată a organizației județene de partid Ilfov, Grigore Stoian, delegat al organizației județene de partid Constanța, Costică Chițimia, delegat al organizației județene de partid Dolj, Eleonora Moșneagu, delegată a organizației județene de partid Botoșani, Pataki Emeric, delegat al organizației județene de partid Harghita, Gligor Urs, delegat al organizației județene de partid Cluj, Zamfir Stancu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Ion Aslan, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, loan Ianchiș, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, Aurica Munteanu, delegată a organizației județene de partid Vaslui, Constantin Matei, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Vasile Draica, delegat al organizației județene de partid Gorj, Spi- neanu Teodor, delegat al organizației județene de partid Mureș, Gheorghe Gaston Marin, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Victoria Bindar, delegată a organizației județene de partid Galați, Gheorghe Bălan, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Gheorghe Costea, delegat al Organizației județene de partid Arad, Marian Tiberiu, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Gheorghe Dragomir, delegat al organizației județene de partid Dimbovița, Nicolae Caraman, delegat al organizației județene de partid Brăila, Ecaterina Ruse, delegată a organizației județene de partid Brașov, Vasile Zvanciuc, delegat al organizației județene de partid Suceava, Paulina Basica, delegată a organizației județene de partid Timiș, Aurica Popa, delegată a organizației județene de partid Alba, Dumitru Vasile, delegat al organizației județene de partid Olt, Mărgeluța Anichiti, delegată a organizației județene de partid Mureș, Eugen Grasu, delegat al organizației județene de partid Botoșani.Lucrările Secțiunii pentru comerțul exterior și cooperarea economică internațională au fost conduse de tovarășul Gheorghe Rădulescu.în cadrul dezbaterilor au luat 

cuvîntul tovarășii : Anastasie Udrea, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Verona. Elena Burtea, delegat al organizației municipale de partid București, Alexandru Mărgăritescu, delegat al organizației județene de partid Brașov, loan Iordache, delegat al organizației județene de partid Neamț, Niculai Barbu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Ana Gruian, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Carol Santa, delegat al organizației județene de partid Covasna, Gheorghe Dalea, delegat al organizației municipale de partid București, Ovidiu Periș, delegat al organizației județene de partid Galați, Ovidiu Păiuș, delegat al organizației județene de partid Bistrița- Năsăud, Mihai Todosia, delegat al organizației județene de partid Iași, Mihai Brădescu, delegat al organizației județene de partid Suceava, Lucreția Sabău, delegat al organizației județene de partid Timiș, Vasile Popescu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Sofia Klein, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Vasile Palera, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Viorel Crișan, delegat al organizației județene de partid Arad, Elena Peter, delegat al organizației județene de partid Cluj, Gheorghe Petrescu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Ion Oprea, delegat al organizației județene de partid Argeș, Iamandie Turea, delegat al organizației județene de partid Harghita, Ion Cîrstoiu, delegat al organizației județene de partid Olt, Maria Buliga, delegat al Organizației județene de partid Botoșani, Gheorghe Crăiniceanu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Iosif Tincu, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Angela Bianu, delegat al organizației județene de partid Brașov, Emil Ciuntu, delegat al organizației județene de partid Galați, Iustin Rogoz, delegat al organizației județene de partid Mureș, Ana-Ileana Georgeta Milicin, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Vasile Grigo- riu, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Gheorghe Roiu, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Florea Marin, delegat al organizației județene de partid Teleorman.Lucrările Secțiunii pentru problemele orînduirii sociale și de stat, perfecționarea conducerii științifice a societății și dezvoltarea democrației socialiste au fost conduse de tovarășul Ilie Verdeț.în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Dumitru Popa, delegat al organizației județene de partid Suceava. Valerian Găină, delegat al organizației județene de partid Neamț, Gheorghe Constantin, delegat al organizației municipale de partid București, generalcolonel Vasile Petruț, delegat al organizației județene de partid Timiș, Elena Vlăduc, delegată a organizației județene de partid Constanța, loan Ceterchi, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Ferencz Laszlo, delegat al organizației județene de partid Covasna, Didina Anghel, delegată a organizației județene de partid Brăila, Mihai Mangră, delegat al organizației județene de partid Bihor, Maria Costache, delegată a organizației județene de partid Argeș, Vasile Milea, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Tanța Bosnoșanu, delegată a organizației județene de partid Iași, Ioana Frantiuc, delegată a organizației județene de partid Bistrița- Năsăud, general-maior Constantin Nuță, delegat al organizației județene de partid Argeș, Gheorghe Ri- pan, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Mihail Gifscher, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Pavel Aron, delegat al organizației județene de partid Arad, Elena Ene, delegată a organizației județene de partid Vîlcea, Alexandru Coadă, delegat al organizației județene de partid Brăila, Constantin Stătescu, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Aurelia Budui, delegată a organizației județene de partid Buzău, Ion Popa, delegat al organizației municipale de partid București, Mathe Eriko Brigittha, delegată a organizației județene de partid Mureș, Ionel Dicu, delegat âl organizației județene de partid Gorj, Ion Ciupercă, delegat al organizației județene de partid teleorman, Ion Sălăjan, delegat al organizației județene de partid Gorj, Gheorghe Lăpădat, delegat al organizației județene de partid Dolj, Andrei Colda, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, general-maior Constantin Olteanu, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Vasile Lungu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Gheorghe Cristescu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Lucian Avram, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Nicolae Preda, delegat al organizației județene de partid Cluj, Radu Bălan, delegat al organizației județene de partid Timiș.Lucrările Secțiunii pentru problemele ideologice ale activității politice, culturale ți de educație socialistă ău fost conduse de tovarășul Dumitru Popescu.în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Ilie Rădulescu, delegat al organizației de partid Ilfov, Ion Foriș, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Cecilia Stan, delegat al organizației județene de partid Argeș, Vasile Pârău, delegat al organizației județene de partid Suceava, Ion Gălățeanu, delegat al organizației județene de partid Galați, Vida Geza, delegat al organizației județene de partid Maramureș. Maria Ghițulică, delegat al organizației județene de partid Olt, Traian Puș- cașu, delegat al organizației județene de partid Mureș, loan Litschel, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Sergiu Nicolaescu, delegat al organizației municipale de partid București, Georgeta Bor- dea, delegat al organizației județe

ne de partid Ilfov, Teodor Grigoriu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Nicolae Croitoru, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Letay Lajos, delegat al organizației județene de partid Cluj, Gheorghe Manta, delegat al organizației județene de partid Neamț, Dinu Săraru. delegat al organizației municipale de partid București, general Gheorghe . Go- moiu, delegat al organizației Județene de partid Bihor. Horvath Bisztrai Magdalena, delegat al organizației județene de partid Cluj, Mihai Milu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Ernst Breitenstein, delegat al organizației județene de partid Sibiu, loan Co- man, delegat al organizației județene de partid Cluj, Ovidiu Mai tec, delegat al organizației județene de partid Brașov, Victor Liseanu, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Maria Dinulescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Maria Ghebosu, delegat al organizației județene de partid Constanța. Alecu Floareș, delegat al organizației județene de partid Iași. Ion Popescu, delegat al organizației municipale de partid București, Gheorghe Bălăiță. delegat al organizației municipale de partid București.Lucrările Secțiunii pentru problemele organizatorice, ale vieții interne de partid și ale organizațiilor de masă și obștești au fost conduse de tovarășul Constantin Dăscălescu.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Petre Lupu, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Constantin Leonard, delegat al organizației județene de partid Brașov, Nicu Ceaușescu, delegat al organizației județene de partid Buzău, Florica Toma, delegat al organizației județene de partid Iași, Vasile Potop, delegat al organizației județene de partid Buzău, Nicolae Badea, delegat al organizației municipale de partid București, Niculina Manolescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Petrea Borza, delegat al organizației județene de partid Suceava, Maria Popomaier, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Mircea Manta, delegat al organizației județene de partid Argeș, Gheorghița Segirceanu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Korodi Ștefan, delegat al organizației județene de partid Mureș, Elena Cojocaru, delegat al organizației județene de partid Neamț, Voicu Radu, delegat al organizației județene de partid Dimbovița, Maria Caba, delegat al organizației județene de partid Bihor, Ion Crețu. delegat al . organizației județene de partid Constanța, Agurtța Alexandrescu, delegat, al organizației județene de partid Bacău, ton .Savu, delegat al organizației- județene de partid Ilfov, Gheorghe Molnar, delegat al organizației județene de partid Alba, Gheorghe Zaharie, delegat al organizației județene de partid Arad, Nicolae Mihalache, delegat al organizației municipale de partid București, Wist Ernest, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Elena Apostol, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Ion Hortopan, delegat al organizației județene de partid Olt, Elisabeta Stătescu, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Constantin Bogdan, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Ana Fi- limon, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Mihai Ro- șioru, delegat al organizației județene de partid Brașov, Patrița Neacșu, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Victor Mureșan, delegat al organizației județene de partid Timiș, Gizela Vlad, delegat al organizației județene de partid Covasna.Lucrările Secțiunii pentru activitatea internațională a partidului șl statului nostru au fost conduse de tovarășul Virgil Cazacu.în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Constantin Văduva, delegat al organizației județene de partid Galați, Nicolae Ve- reș, delegat al organizației județene de partid Mureș, Traian Cercega, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Aurel Duma, delegat al organizației județene de partid Buzău, Francisc Oros, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, colonel Ion Petrescu, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Rozalia Petecii, delegat al organizației județene de partid Arad, Ion Cosma, delegat al organizației județene de partid Alba, Popa Gheorghe, delegat al organizației județene de partid Constanța, Gheorghe Sbur- lea, delegat al organizației județene de partid Cluj, Elena Olteanu, delegat al organizației județene de partid Botoșani,. Floria Dumitrescu, delegat al organizației județene de partid Galați, Venera Patru, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Drăghici Haralambie, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Dumitru Puiu, delegat ăl organizației județene de partid ffimiș, Alice Ouatu, delegat al organizației județene de partid Iași, Nicolae Surdeanu, delegat al organizației județene de partid Brăila, Alexandru Ionescu, delegat al organizației județene de partid Galați, Mircea Dioșteanu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Domilescu Hildegrad Francisca Clara Elena, delegat al organizației județene de partid Caraș- Severin, Stan Patru, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Cornelia Filipaș, delegat al organizații județene de partid Hunedoara, Ticu Dumitru, delegat al organizației județene de partid Neamț, Deghid Viorel, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Ion Brad, delegat al organizației județene de partid Arad, ' Tiberiu Varga, 'delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Gheorghe Ichim, delegat' al organizației județene de partid Ialomița, Ionașcu Grigore, delegat al organizației județene de partid Gorj, Pecaș Sudu Lili, delegat al organizației județene de partid Bacău.'

în cursul zilei de miercuri, delegațiile unor partide comuniste și muncitorești, socialiste și progresiste care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român au vizitat întreprinderi industriale, unități agricole, instituții de cultură și artă.Delegația Partidului Comunist Chinez, condusă de Ulanhu, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, și delegația Uniunii pentru Progres Național din Burundi, condusă de comandant Buhungu Antoine- Mărie, membru al Consiliului Suprem Revoluționar, au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România. Prin intermediul a numeroase exponate, oaspeților le-au fost înfățișate principalele aspecte ale istoriei mișcării revoluționare și democratice din România, ale trecutului de luptă al poporului român, al clasei muncitoare, pentru eliberare socială șl națională, pentru unitate, independență și progres, precum și activitatea desfășurată de Partidul Comunist Român, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră ; delegația Partidului Muncii din Coreea, condusă de Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, a făcut o vizită la schelele de extracție Cartojani din județul Ilfov și Videle din cadrul Trustului petrolier Bolintin, județul Teleorman ; delegația Partidului Comunist din Spania, delegația Partidului de Stînga-Comuniștii din Suedia, condusă de Eivor Marklund, vicepreședinte al C.C. al partidului, delegația Partidului Socialist Portughez, condusă de Francisco Ramos da Costa, membru ai Comisiei naționale a partidului, delegația Partidului Comunist din Belgia, condusă de Georges Glineur, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Belgia, delegația Partidului Comunist din Olanda, condusă de Joop Ijisberg, membru âl Comitetului Executiv al C.C. al P.C. din O- landa, delegația Partidului Comunist din Irlanda, condusă de James Stewart, secretar general adjunct al partidului, reprezentantul Partidului Comunist din Luxemburg, Fernand Hubsch, membru al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C. Luxemburghez, reprezentantul Partidului Socialist Belgian (flamand), Jos Van
Plecarea unor oaspeți 

de peste hotareIn cursul zilei de miercuri au părăsit Capitala mai multe delegații și reprezentanți ai unor partide care au participat la prima parte a lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.DELEGAȚIA PARTIDULUI REVOLUȚIONAR INSTITUȚIONAL DIN MEXIC, condusă de Gustavo Carvajal Moreno, președintele Comitetului Executiv Național al partidului ;DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI POPORULUI DIN AFRICA DE SUD- VEST (S.W.A.P.O.), condusă de Sam Nujoma, președintele organizației ;CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ. Jean Colpin, membru al Biroului Politic, secretar ai C.C. ai partidului ;
tv

PROGRAMUL 1

10,00 Bistrița contemporană. Documen
tar

10,30 Laborator de fizică — circuite 
electrice

11,00 selecțiuni din opera „Stejarul din 
Borzeștl" de Theodor Bratu

11.43 Telex • Cronica lucrărilor Con
gresului al XII-lea al P.C.R.

12,00 închiderea programului
16,00 Telejurnal a Cronica lucrărilor 

Congresului al xu-iea al P.C.R.
14.20 Muzică patriotică șl revoluționară 

cu corul „Filarmonia" din Galați 
șl corul Întreprinderii „23 August" 
din București

16,10 Frumusețea țării. Poduri peste 
Dunăre. Documentar

17,00 Balada plaiurilor mele
17.20 Oamenii faptelor, laptele oame

nilor. Reportaj de Horia Vasllonl
17.43 Handbal masculin : România — 

Norvegia. Transmisiune directă de 
la Arad

10,53 1001 de seri
19,00 Telejurnal a Cronica lucrărilor 

Congresului al XII-lea al P.C.R.
90,00 Congresul partidului — Congresul 

întfeguiui popor. Dăm legătura Cu 
țara...

Știri sportive
Ieri, în cea de-a XVI-a etapă a campionatului diviziei A la fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate : C.S. Tirgoviște — F.C. Baia Mare 0—1 (0—0) ; F.C. Argeș — S.C. Bacău 5—0 (2—0) ; Politehnica Iași — Steaua 1—2 (1—0) ; UniversitateaCraiOva — Chimia Rm. Vîlcea 6—0 (2—0), meci în care înaintașul Cămă- taru a marcat patru goluri ; Universitatea CIuj-Napoaa — Olimpia 2—0 (1—0) ; A.S.A. — Politehnica Timișoara 2—1 (1—0) ; Gloria — F.C.M. Galați 2—3 (1—1) ; Jiul — Dinamo 3—1 (2—1) ; Sportul studențesc — F.C. Scornicești 3—2 (1—0).în clasament pe primul loc a trecut din nou Universitatea Craiova, cu 23 puncte (golaveraj 37—15), urmată de Steaua — 23 puncte (golaveraj 37—17), Dinamo — 19 puncte, F.C. Baia Mare — 19 puncte, A.S.A. — 19 puncte ele.Simbătă, in ultima etapă a turului, la București va avea loc derbiul sezonului, meciul Steaua — Universitatea Craiova. Celelalte meciuri ale etapei a XVII-a se vor juca duminică.L« Sofia a început miercuri balcaniada de scrimă. Titlul in proba masculină de floretă a revenit sportivului român Sorin Roca.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 noiembrie. In tară : Vremea va 
continua gă se răcească mai ales în 
regiunile din nordul țării. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate in 
Fudul țării, unde, pe alocuri, vor că* 
dea burnițe și ploi. In celelalte regiuni» 

Eynde, membru al Biroului Național al partidului, ministru de stat, președinte de onoare al Internaționalei Socialiste, reprezentantul Partidului Socialist din Belgia (valon), Jules Vandoren, membru al Biroului Național al partidului, delegația Partidului Muncitorilor din Spania, condusă de Nazario Aguado Aguilar, membru al Secretariatului permanent al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al partidului, reprezentantul Partidului Politic Radical din Olanda, Michel van de Kasteleen, membru al conducerii partidului, secretar cu probleme internaționale al Partidului Politic Radical din Olanda, au vizitat orașul Ploiești, unde au fost oaspeții muncitorilor de la întreprinderea de utilaj chimic, întreprinderii textile „Dorobanțul" și ai studenților de la Institutul de petrol și gaze ; delegația Partidului Unit al Independenței Naționale din Zambia — UNIP, condusă de Daniel Lisulo, membru al C.C. al UNIP, primul ministru al Zâmbi ei, a vizitat Cooperativa agricolă de producție din comuna Hăr- man, județul Brașov ; delegația Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, condusă de Aii Yata, secretar general al P.P.S. din Maroc, a vizitat obiective turistice din județele Prahova și Brașov.în aceeași zi, delegația Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Stefan Olszowski, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., a vizitat Galeriile de Artă ' ale Muzeului Republicii ; delegația Partidului Comunist Bulgar, condusă de Pencio Kubadinski, membru al Biroului Politic, președintele Consiliului Național al Frontului Patriotic din Bulgaria, și delegația Partidului Socialist Popular din Danemarca, condusă de Geit Petersen, președintele P.S.P. din Danemarca, au vizitat Muzeul colecțiilor de artă.în timpul vizitelor, oaspeții au luat cunoștință de modul de organizare a întreprinderilor și unităților social- culturale, au urmărit desfășurarea proceselor de producție și s-au interesat îndeaproape de condițiile de lucru ale muncitorilor și specialiștilor. Ei au fost informați, totodată, de activitatea desfășurată de organizațiile de partid și de organizațiile ele masă.Oaspeții au urat colectivelor de muncă din unitățile vizitate succese tot mai mari in realizarea preocupărilor lor actuale și în îndeplinirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Agerpres)

REPREZENTANTUL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDIA (MARXIST), E.M.S. Namboodiripad, secretar general al partidului ;DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST DESTURIAN DIN TUNISIA, condusă de Mohamed Ghedira, membru ai Biroului Politic al partidului, președintele Uniunii Naționale a Agriculturii din Tunisia ;REPREZENTANTUL PARTIDULUI SOCIALIST DIN CIPRU, E.D.E.K., Doros Theodorou, secretar al C.C. al E.D.E.K.La plecare, oaspeții au fost salutați de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
20,33 Omagiu partidului. Program de 

cintece șl versuri
21,05 România de azi, România de mîi- 

ne. Cibernetica ’79. O producție a 
Studioului de Film TV in colabo
rare cu Sahla-film

21.30 Telejurnal • Cronica lucrărilor 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16,00 Telejurnal a Cronica lucrărilor 
Congresului al Xn-lea al P.C.R.

16,20 ,.E1 vor lucra in viitorul cincinal". 
Reportaj TV de Ion Chițulescu

16,50 Selecțiuni din emisiunea „Album 
duminical"

17,35 România de azi, România de inli
ne. Anotimpurile agriculturii so
cialiste. Film documentar-artlstic

10,03 Melodii populare românești
13.30 Reportaj TV : Oțel de Călărași.’ 

Reportaj de Victor Teodoru și 
Alex. Șuteu

18,53 10011 de seri
19,00 Telejurnal • Cronica lucrărilor 

Congresului al XII-lea al P.C.R.
20,00 Concert simfonic. In program :

• Monumentum, de Aurel Stroe
• Concertul pentru două viori și 
orchestră de Wihelm Berger a 
Odă, de Dumitru Capoianu • Sim
fonia a Il-a de Pascal Bentolu, în 
pauză : Efigii lirlce

22.00 închiderea programului

Aseară, in sala sporturilor de la Floreasca s-a disputat meciul internațional amical de handbal dintre echipele Steaua și Ska Kiev. Oaspeții au terminat învingători cu scorul de 29—27 (15—14). Revanșa va avea loc vineri, de la ora 18,45, tot in sala sporturilor de Ia Floreasca.Aseară, la Leipzig, intr-un meci decisiv pentru calificarea in turneul final "al campionatului european de fotbal selecționata Olandei a învins cu 3—2 (1—2) echipa R.D. Germane. In urma acestei victorii, fotbaliștii olandezi au obținut dreptul de a juca in turneul final.La Tbilisi, lntr-un meci amical de fotbal, echipa R, F. Germania a învins cu 3—1 (1—0) selecționata U.R.S.S.
PRONOEXPRESNumerele extrase la tragerea diu 21 noiembrie 1979Extragerea I : 22 37 15 18 9 3Extragerea a II-a : 32 28 44 41 1 10Fond total de ciștiguri : 1 029 792 lei, din care : 276 516 lei, report la categoria 1.

precipitațiile vor fl aub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare și vor avea 
un caracter izolat. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, predominând din 
bord-est. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, 
iar cele maxime între zero și 10 grade. 
Local se va produce ceață.. In Bucu
rești : Vremea va continua să se ră
cească ușor. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil precipitațiilor sub for
mă de burniță și ploaie. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat din nord-est.

Vash.fi


CONGRESUL P. C. R. - LARGĂ REZONANȚĂ SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A LIBANULUI

In opinia publică internaționalăEveniment de seamă in viața întregului nostru popor, Congresul al Xll-lea al partidului are in continuare un larg răsunet internațional, găsindu-și o amplă reflectare în relatările agențiilor de presă, in articolele și corespondențele diverselor publicații, in emisiunile posturilor de radio și televiziune din țări de pe toate continentele. Un loc important in aceste relatări il ocupă Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român in perioada dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XH-lea și sarcinile de viitor ale partidului, prezentat de tovarășul Nieolae Ceaușescu. Se evidențiază că Raportul, împreună cu celelalte documente supuse aprobării Congresului, sintetizează o perioadă de mari realizări din istoria poporului român și deschid o perspectivă largă dezvoltării societății românești, apreciindu-se că succesele de pină acum constituie o garanție a îndeplinirii mărețelor obiective ale perioadei următoare. De o atenție specială se bucură, de asemenea, ideile și propunerile avansate in vederea soluționării marilor probleme ale lumii contemporane, principiile care stau la baza intregii politici externe românești.Tntr-un amplii VESTIA" relevă tetului Central prezentat de Ceaușescu și publică un rezumat al acestui important document, evidențiind „succesele remarcabile in îndeplinirea planului de dezvoltare so- eial-economiea a țării in perioada 
1976t-1978“. ..După indicatorii principali — se menționează in artjcol — prevederile Directivelor Congresului al XI-lea se realizează cu însemnate depășiri. România dispune astăzi de o industrie modernă, înzestrată cu cele mai noi mijloace de producție. Succese însemnate s-au obținut și in agricultură".Ziarul reține acele pasaje din Raport in care se arată că „toate • acestea, ca și realizările importante in privința ridicării nivelului de trai, ilustrează elocvent că pentru politica promovată de partid in construcția socialistă nu există țeluri mai înalte decit bunăstarea și fericirea poppru- lui“. O parte însemnată a Raportului a fost consacrată analizei situației internaționale actuale — menționează. de asemenea, ziarul — relevind extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nieolae Ceaușescu.„Delegații la Congres, subliniază AGENȚIA T.A.S.S.. poartă discuții de lucru cu privire la căile dezvoltării țârii și la sarcinile construcției economice în perioada care urmează, la importanța luptei pentru asigurarea păcii și securității popoarelor. în atenția vorbitorilor se află documentele prezentate Congresului, care sint de o mare însemnătate pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, în Republica Socialistă România. ' în intervențiile lor — relevă, de asemenea, agenția — delegații s-au referit la căile prin care șe pot asigura ritmuri accelerate de dezvoltare a economiei, au acordat o mare atenție formelor și metodelor perfecționării continue a conducerii producției, a organizării ei potrivit cerințelor actuale".Despre forumul comuniștilor români și-a informat cititorii și ziarul sovietic „SOȚIALISTICESKAIA INDUSTRIA".„ZIARUL POPORULUI". CELELALTE COTIDIANE CENTRALE CHINEZE publică pe prima pagină relatarea „Deschiderea solemnă a Congresului al Xll-lea al P.C.R.". Este subliniată primirea cu aplauze și urale prelungite rezervată secretarului general al partidului, tovarășul N icolae Ceaușescu. , fiind apoi redată pe larg întreaga activitate din prima zi a Congresului.în comentariul „Tovarășul Ceaușescu a prezentat Raportul la cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R.", trimișii speciali la București ' ai „Ziarului poporului" înfățișează atmosfera de puternic entuziasm care caracterizează lucrările Congresului. Se relatează că Raportul prezentat de tovarășul Nieolae Ceaușescu a fost marcat, in repetate rinduri. de puternice aplauze și ovații din partea întregii asistente. Sint.' prezentate apoi teme.abordate in Raport.într-o știre privind ședința festivă a Congresului al XH-lea al Partidului Comunist Român consacrată inmină- rii mesajelor de către delegațiile străine. AGENȚIA CHINA NOUA scrie că. secretarul general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu, a relevat. în cuvîntarea rostită cu acest prilej, că Partidul Comunist Român și Republica Socialistă Romania iși vor îndeplini întotdeauna „îndatorirea de detașament revoluționar in lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru libertate, pentru independență, destindere și pace".Ziarele iugoslave publică, la loc"de frunte, ample materiale de la trimișii speciali despre lucrările Congresului.„Cuvîntarea secretarului general conține o analiză cuprinzătoare și detaliată a actualului moment românesc, caracterizat de două ele- i“ — se în articolul „Sprijinirea pe _proprii", apărut in zia- în primul rind.

articol, ziarul „IZ- că Raportul Comi- al P.C.R. a fost tovarășul Nieolae O corespondență specială a publicat și cotidianul cu cel mai mare tiraj din Belgrad — „VECERNJE NO- VOSTI". Știri largi despre lucrările Congresului au fost publicate și de alte ziare. De asemenea, lucrările Congresului au fost oglindite pe larg la POSTURILE IUGOSLAVE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE.Și ziarele mează, prin deschiderea Sub titlul din R. P. Ungară infor- relatări ample, despre lucrărilor Congresului. „A început al XH-lea Congres al Partidului Comunist Ro- mân“, cotidianul „NEPSZABADSAG". organ central al C.C. al P.M.S.U., a publicat o corespondență din București, in care, după ce se înfățișează atmosfera festivă, sărbătorească de la importantul eveniment, se relevă: „Congresul al XH-lea va face un bilanț al construcției socialismului in România, pe baza activității desfășurată după Congresul al XI-lea, șl va aproba proiectele de program care definesc planurile pe cinci, zece sau 20 de ani. In săptămînile precedente, aceste programe au fost dezbătute de către toți membrii de partid". Totodată, sînt redate pasaje din Raportul prezentat de tovarășul Nieolae Ceaușescu in legătură cu

hotărirea P.C.R. de a acționa și in viitor cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare, democratice "și progresiste.Materiale consacrate lucrărilor Congresului al XH-lea al P.C.R. au fost publicate, de asemenea, de ziarele „PRACE", „LIDOVA DEMO- KRACIE" și „MLADA FRONTA".Cotidianul .,PRAVDA", organ al C.C. al P.C. din Slovacia, publică o amplă corespondență privind lucrările celui de-al XH-lea Congres al P.C.R. — „Un bilanț amănunțit al rezultatelor". Se relevă că „la Congres se face un bilanț amănunțit al rezultatelor obținute , în activitatea politică, economică, științifică și culturală a României socialiste de Congresul al XI-lea" și că „vor adoptate Directivele cu privire dezvoltarea economico-socială României în cincinalul 1981—1985 orientările de perspectivă pinâ 1990".Lucrările Congresului sint reflectate și în ALTE COTIDIANE SLOVACE, precum și de POSTURILE DE TELEVIZIUNE ȘI RADIO.Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" — organ central de presă al C.C. al P.S.U.G, — a publicat, pe prima pagină, corespondența „La București a început cel de-al Xlî-lea Congres al Partidului Comunist Român. Secretarul general, Nieolae Ceaușescu, a prezentat in fața a 2 600 de delegați Raportul Comitetului Central. Oaspeți din 98 de țări salutați călduros", evidențiind că Nieolae Ceaușescu a făcut activității partidului de la precedent și a prezentat pentru perioada următoare, se fac ample referiri la pasajele din Raport privind succesele înregistrate de poporul român în opera de edifi-

la fi la a și în

în mod tovarășul bilanțul congresul sarcinile în articol

XH-lea Congres al P.C.R.. Nieolae Ceaușescu propune o intilnire la nivel inalt asupra dezarmării și securității în Europa" : „Nieolae Ceaușescu a abordat cu vigoare, cu claritate în conținut și formă, problemele legate de dezarmare. de destindere și cooperare internațională. Principalele aspecte asupra cărora și-a concentrat atenția statului român au fost păcii in lume și a unei noi economice internaționale", du-se, în mod deosebit, la de vedere românesc asupra tuirii dezarmării, cotidianul niază, ca o nouă contribuție în acest domeniu, „interesanta propunere organizării unei conferințe europene pentru dezarmare".„BANGLADESH OBSERVER" — cel mai mare cotidian de limbă engleză din Bangladesh —’ reflectă pe larg, în articolele sale, importanța Congresului al XH-iea al Partidului Comunist Român, a documentelor ce vor fi adoptate la Congres.într-un amplu articol — „Un nou stadiu de dezvoltare" — se arată, între altele : „Economia României va continua să aibă un ritm de dezvoltare foarte ridicat, chiar in contextul complex al lumii contemporane, ceea ce demonstrează deosebita sa capacitate de a trece într-un nou stadiu de dezvoltare". „Proiectele de documente ale celui de-al XH-lea Congres al PIC.R. — se arată în articol — au creat in România o atmosferă de efervescență politică și socială, determinată de importantele prevederi și sarcini stabilite pentru cincinalul 1981—1985 și pentru perioada următoare". în opinia ziarului, „rezultatele obținute de 'România în ultimii 35 de ani constituie o garanție că prevederile pentru perioada următoare au la bază realitatea și că vor fi realizate in întregime". Se subliniază că „sister

șeful edificarea ordini Referin- punctul înfăp- subli-a

• Viu interes, atenție deosebită fată de Raportul prezentat 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu

• Elogioase aprecieri privind succesele României socialiste,
rodnicia politicii interne și externe a partidului

tovarășulportul prezentat de Nieolae Ceaușescu.Postul de televiziune transmis o relatare din infățișind secvențe de la lucrărilor și din timpul Raportului de către tovarășul Nieolae Ceaușescu. In comentariul care a in- soțit aceste imagini s-a relevat importanța istorică a lucrărilor Congresului pentru dezvoltarea social- economică a țării noastre.Sub titlul „Fără cursa inarmărilor, • totul ar merge bine 1 Președintele Nieolae Ceaușescu relevă cauzele fundamentale ale crizei economice" — cotidianul elvețian „DER BUND" publică o corespondență din București in care relevă Îndeosebi capitolele Raportului prezentat de conducătorul Partidului Comunist Român referitoare la imperativul dezarmării generale, și in primul rind al dezarmării nucleare, la lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Secretarul general al P.C.R., arată ziarul, a damnat tendința spre sferelor de influență și spre o nouă reîmpărțire El a arătat că „uriașa cheltuielilor de inarmare să mai fie acceptată, deoarece ea reprezintă principala cauză a actualei crize economice mondiale. In consecință — se menționează in articol — Nieolae Ceaușescu a propus organizarea unei conferințe speciale de dezarmare în Europa și încheierea, unui pact general de renunțare la ’ forță și la amenințarea cu forța".Toate marile cotidiane din Marea Brjtanie comentează pe larg Raportul prezentat la Congres Nieolae Ceaușescu.NANCIAL TIMES"

„ZDF" aBucurești, deschiderea prezentării

con- menținerea dominație, a acestora, creștere a nu trebuie

Excelenței Sale Domnului ELIAS SARKIS
Președintele Republicii Liban BEIRUTAniversarea Zilei naționale a Libanului îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare poporului libanez.îmi exprim încrederea că se va ajunge la statornicirea păcii și liniștii in întreaga țară, la asigurarea și consolidarea suveranității și independenței naționale, a integrității teritoriale pentru ca poporul prieten libanez să se consacre dezvoltării Libanului, propășirii sale economice și sociale.Sint convins că relațiile de prietenie dintre popoarele și țările noastre se vor dezvolta continuu, in interesul popoarelor iwmân și libanez, iubitoare de pace, colaborare și înțelegere internațională..

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂCu prilejul Zilei naționale a Republicii Liban, tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a adresat lui Selim Hoss, președintele Consi
liului .de Miniștri al Republicii Liban, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi succese guvernului libanez.

mente în legătură reciprocă' relevă forțele rul „BORBA".in documentele Congresului este confirmată aprecierea că realizările de pinâ acum și directivele dezvoltării in viitor oferă o multitudine de motive de satisfacție, iar apoi este evidentă indicația că tocmai prin elaborarea unei politici interne specifice și independente se consolidează poziția României in lume. Și intr-o abordare și în cealaltă, și in aprecierea transformărilor social-economice . interne, și in descoperirea particularităților evenimentelor internaționale, Bucureștiul subliniază cel mai mult valoarea sprijinirii pe forțele proprii și însemnătatea respectării, in reia-: țiile cu alții, a principiilor independenței, egalității in drepturi și neamestecului". „De o aprobare deosebită a delegațiilor, subliniază „Borba", s-a bucurat afirmația conducătorului român că „nimic nu am primit din afară' in mod gratuit".în prezentarea părții referitoare la situația internațională și politica externă, autorul Ceaușescu a asupra valorii piilor pe care iască relațiilâin care sint incluse respectarea deosebirilor de poziții și interese, dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător politica sa internă-și externă, pornind de la responsabilitatea in fața propriei clase muncitoare și a propriului popor de a alege căile de luptă pentru transformarea revoluționară a societății, in conformitate cu condițiile din țara respectivă".

arată că „Nieolae insistat cel mai mult de neinlocuit a princi- trebuie să se constru- dintre state și partide.

realizările obținute de România In anii care au trecut de la Congresul precedent, in domeniile industrial, agricol, al investițiilor, creșterii productivității muncii, construcției de locuințe. Sint relevate apoi prevederi ale noului plan cincinal și ale Programului-directivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei, relevindu-se dorința țării noastre de a dezvolta relațiile economice cu statele membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste. Se aprecierile din Raport voltarea democrației rezolvarea problemei România.Au publicat materiale privind crărtle Congresului al XH-lea și alte cotidiane maghiare — „NEPSZAVA", „MAGYAR HIRLAP" și „MAGYAR NEMZET". De asemenea, POSTURILE UNGARE DE RADIO au difuzat știri despre! deschiderea lucrărilor Congresului și prezentarea Raportului de către tovarășul Nieolae Ceaușescu.Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P., a publicat pe prima pagină o relatare amplă despre deschiderea lucrărilor Congresului al XH-lea al Partidului Comunist Român. Pe patru coloane, ziarul prezintă un rezurhat al Raportului prezentat de tovarășul Nieolae Ceaușescu, evidențiindu-se bilanțul dezvoltării social-economice a României, prevederile planului pe 1981— 1985, rolul conducător al partidului în societate și aspectele internaționale abordate.Un amplu rezumat al raportului este publicat și de ziarul „ZYCIE WARSZAWY", care insistă asupra pasajelor privind dezvoltarea țării noastre în lumina documentelor Congresului și. asupra orientărilor de politică externă.RADIODIFUZIUNEA POLONEZA a transmis, în cadrul tuturor buletinelor sale de informare, relatări despre deschiderea și desfășurarea lucrărilor Congresului. La rindul său, POSTUL DE TELEVIZIUNE a transmis imagini ale prezidiului Congresului in timpul prezentării Raportului de către secretarul general - al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu.Sub titlul „Deschiderea Congresului al XH-lea al P.C.R. Raportul cu privire la activitatea partidului a fost prezentat de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nieolae Ceaușescu. Printre oaspeții Congresului se află și delegația P.C. din Cehoslovacia", ziarul „RUDE PRAVO". organ al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, publică o amplă corespondență . a trimisului său special la București. Raportul — se arată in articol — evidențiază rezultatele deosebite obținute in îndeplinirea planului de dezvoltare economică și socială a țării în perioada 1976—1980, prima etapă a programului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate in România. Ziarul relevă faptul că prevederile de bază ale Congresului al XI-lea au fost depășite la indicatorii principali. „Marile succese obținute de România socialistă, scrie ziarul, sint direct legate de activitatea politică și organizatorică a Partidului Comunist Român, care își Îndeplinește cu cinste misiunea istorică de forță conducătoare a țării".Referindu-se la activitatea externă a P.C.R. și statului român, corespondența subliniază că, așa cum se menționează in Raport, partidul și statul vor pune și in viitor in centrul activității lor dezvoltarea relațiilor și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste și se declară pentru depășirea divergențelor și întărirea solidarității dintre aceste ță/i. Se evidențiază. de asemenea, importanța pe care România o acordă asigurării securității și păcii pe continentul european. în Încheiere se subliniază

menționează privind dez- socialiste și naționale inlu

care economico-socială a țării în actualul cincinal, principalele opțiuni și obiective de natură economică ale perioadei următoare. Sint citate, de asemenea, pasaje din capitolul privind politica externă a României și situația internațională, intre care cele referitoare la forța ideilor socialiste și creșterea influenței și prestigiului socialismului pe plan mondial, la problemele dezarmării. In acest context, este evidențiată aprecierea făcută la adresa propunerii Uniunii Sovietice de a retrage de pe teritoriul R.D.G. un număr de militari și o cantitate de tehnică de luptă, în legătură cu care Raportul exprimă speranța că țările N.A.T.O. vor răspunde pozitiv propunerii statelor socialiste de a nu se mai amplasa arme nucleare pe continentul european.Același ziar publică pe șapte coloane, sub titlul „Partidul indică drumul pentru o dezvoltare accelerată", extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nieolae Ceaușescu.Ziarul „BERLINER ZEITUNG" inserează. de asemenea, pe prima pagină, corespondența din București ...Bilanț al realizărilor poporului român". în care sint inserate extrase din Raportul prezentat de secretarul general al partidului — corespondență ilustrată cu o fotografie a prezidiului Congresului.TELEVIZIUNEA DIN R.D.G. a transmis, in programele sale de actualități, secvențe filmate ilustrind momentul deschiderii Congresului și aspecte din timpul prezentării, de către tovarășul Nieolae Ceaușescu, a Raportului Comitetului Central.La rindul lor, POSTURILE DE RADIO, in emisiunile lor de actualități, au transmis informații cu privire la deschiderea lucrărilor Congresului.Largi spații consacră Raportului prezentat de tovarășul Nieolae Ceaușescu și presa italiană.Sub titlul „Ceaușescu : propunere pentru dezarmare" și subtitlul „Inaugurînd, la București, cel de-al XH-lea Congres al P.C.R.. Nieolae Ceaușescu propune o conferință specială pentru dezarmare în Europa", ziarul „L’UNITA". organ al P.C.I., publică -- in pagina întii — un amplu articol în care menționează, intre altele : „Securitatea și dezarmarea, privite ca instrumente care să asigure nu numai perspective stabile de pace in lume, ci și depășirea crizei economice mondiale și a subdezvoltării — au fost teme centrale ale cuvintului cu care Nieolae Ceaușescu a deschis ieri, la București, cel de-al XH-lea Congres al P.C.R.". Exem- plificînd cu numeroase citate poziția României in domeniul dezarmării, ziarul subliniază realismul precizărilor privind caracterul obiectiv necesar al înfăptuirii acestui veritabil imperativ al epocii contemporane, ârătînd că aceasta este in interesul tuturor statelor și popoarelor lumii, al progresului și păcii mondiale. Sin- tetizind punctele de vedere prezentate in Raport în legătură cu acest aspect și reafirmînd justețea și realismul lor, „l’Unitâ" reia aprecierea secretarului general al P.C.R. potrivit căreia o politică internațională nouă, îndreptată spre oprirea cursei înarmărilor și folosirea resurselor țărilor pentru progresul popoarelor lor. împreună cu intensificarea inițiativelor îndreptate spre destindere constituie singura alternativă la a- gravarea continuă a crizei mondiale, singura cale ce poate deschide o perspectivă luminoasă de pace viitorului omenirii. în această ordine de idei se reliefează — ca un element de importanță deosebită — propunerea privind organizarea unei conferințe speciale pentru dezarmare m Europa.Ziarul „AVANTI", organ al Partidului Socialist Italian, menționează; in articolul „Deschizind cel de-al^

mul politic și economic stabilit și consolidat in România, in ultimii 35 de ani, a transformat prospectarea în planificare reală".Ziarul marocan „AL MOUHARIR" publică pe prima pagină fotografia tovarășului Nieolae Ceaușescu, in- formindu-și cititorii despre începerea lucrărilor. Congresului.POSTUL DE RADIO MAROCAN a anunțat începerea lucrărilor, subliniind că, în Raportul prezentat la Congres, tovarășul Nieolae Ceaușescu a condamnat intensificarea luptei pentru reîmpărțirea lumii in zone de influență. Postul de radio a făcut, de asemenea, referiri la poziția constructivă- a României față de situația din Orientul Mijlociu.Un articol despre deschiderea Congresului a publicat, pe prima pagină, și ziarul mozambican „NOTICIAS". Se subliniază că un obiectiv central al lucrărilor il constituie dezbaterea planului cincinal pe perioada 1981— 1985, evidențiindu-se, între altele, „importanța pe care partidul și statul român o acordă asigurării bazei energetice proprii și introducerii pe scară largă a progresului tehnic".Postul de radio „CAPITAL" — re-' cepționat în întreaga Brazilie — a transmis o emisiune dedicată celui de-al XH-lea Congres al Partidului Comunist Român, relevind importanța documentelor ce vor fi aprobate de forumul comuniștilor români.Ziarul „VOLKSSTIMME", organ central al P.C. din Austria, publică articolul „Congres la București", îh care înfățișează principalele obiective ale viitorului plan cincinal de dezvoltare multilaterală a României.Cotidianul „WIENER ZEITUNG" scrie, sub titlul „Ceaușescu se pronunță pentru renunțarea la folosirea forței" : „La cel, de-al XH-lea Congres al P.C.R., șeful partidului și statului român, Nieolae Ceaușescu, a chemat țările socialiste să-și soluționeze conflictele fără folosirea forței, pe calea tratativelor. . în cuvîntarea sa. rostită in fața a ‘ peste 2 600 de delegați și a 148 delegații din 98 de țări, Nieolae Ceaușescu a declarat — fiind aprobat prin puternice aplauze — că o asemenea poziție ar contribui la creșterea prestigiului și influenței statelor socialiste în întreaga lume".POSTURILE DE RADIO DIN AUSTRIA au transmis informații privind lucrările Congresului P.C.R., subliniind că „acest forum, al comuniștilor reprezintă pentru România un nou prilej de afirmare a politicii șale de independență".Marile cotidiane din R. F. Germania, ..FRANKFURTER ALLGEMEI- NE ZEITUNG", „DIE WELT". „StlDDEUTSCHE ZEITUNG". „HANDELSBLATT". „FRANKFURTER RUNDSCHAU", au informat pe larg în edițiile lor de marți despre Ra

de tovarășul Cotidianul „FI- inserează un amplu articol, in centrul căruia este publicat portretul tovarășului Nieolae Ceaușescu. „Prima parte din cuvin- tare, arată ziarul, a fost dedicată problemelor economice. Nieolae Ceaușescu a schițat în linii generale planurile pentru continuarea politicii de investiții, a căror pondere este de 30 la sută din venitul național. „Financial Times" relevă mai departe ideea din Raport privind necesitatea dezvoltării cooperării cu firme occidentale pe terțe piețe evidențiază ca „domenii speciale de Creștere industriile constructoare de avioane și tehnologia nucleară".Ziarul comentează pe larg partea din Raport dedicată politicii externe. Președintele Ceaușescu, arată ziarul britanic, a remarcat necesitatea măsurilor de dezarmare ca cel mai important obiectiv al omenirii și a recomandat tuturor națiunilor să urmeze acțiunile recente ale României, care a redus în acest an bugetul său militar și a folosit fondurile astfel create pentru sporirea alocațiilor pentru copii".Cotidianul „DAILY TELEGRAPH" subliniază că : „Nieolae Ceaușescu a reafirmat poziția autonomă a țării sale dovedindu-se un conducător comunist rațional și realist". Ziarul britanic remarcă, reluind pasaje din raport, că „sala a izbucnit in aplauze cind Ceaușescu a declarat că ar fi de o importanță deosebită dacă toate țările socialiste s-ar angaja să nu facă nimic care să ducă la înrăutățirea relațiilor dintre ele și să nu recurgă in nici o împrejurare și sub nici o formă la acțiuni militare și amestecuri in treburile interne ale altor state".Ziarul american „NEW YORK TIMES" subliniază. într-un articol, că „România va face totul pentru extinderea continuă a relațiilor politice, economice, științifice și de altă natură cu toate statele, indiferent de sistemul lor social". Președintele Ceaușescu. se arată in articol, a declarat delegaților la Congres, care il aplaudau, că România face apel la reducerea cheltuielilor militare, adresează o chemare la realizarea de noi pași în direcția destinderii și cere desființarea atit a Tratatului Atlanticului de Nord, cît și a Tratatului de la Varșovia. Ziarul relevă, de asemenea, că. în Raportul prezentat la Congres, „Nieolae Ceaușescu a propus o conferință specială de dezarmare în Europa". în continuare, ziarul scrie că tovarășul Nieolae Ceaușescu a salutat propunerea anunțată de Uniunea Sovietică privind. reducerea forțelor ei din R.D. Germană.Ziarele „CANBERRA TIMES", „AUSTRALIAN", ..SYDNEY MORNING HERALD" informează opinia publică australiană despre lucrările Congresului al XH-lea al P.C.R.Sub titlul „Planul de dezarmare al președintelui Ceaușescu", cotidianul „CANBERRA TIMES" publică extrase din Raportul C.C. al P.C.R. prezentat Congresului de tovarășul Nieolae Ceaușescu, subliniind că „Președintele României. Nieolae Ceaușescu, a propus ținerea unei conferințe europene pentru dezarmare și a făcut un apel la reducerea cu 10 la sută, pe plan mondial, cheltuielilor de inarmare 1985".într-o cuvintare rostită2 600 de frecvent rea unor
pin ă

și

a ina fost scandata fața adelegați, care întreruptă prinlozinci ca: ..Ceaușescu — pace!", ..Ceaușescu și poporul!“ — continuă ziarul — președintele Ceaușescu a arătat că există o legătură intre ac- ' tuala criză ecoiîomică și cursa înarmărilor. afirmind că cheltuielile uriașe pentru inarmare constituie una din principalele cauze ale actualei crize economice.
Manifestări consacrate marelui forum 

al comuniștilor români
CUBA. — In cinstea celui de-al 

XH-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, la Centrul international 
de arte din Havana a fost inau
gurată expoziția documentară de 
fotografii „România azi", organizată 
de Ministerul cubanez al Culturii și 
Ambasada tării noastre la Havana. 
La deschidere au fost prezenți repre
zentanți ai C.C. al P.C. din Cuba, 
directori' din Ministerul Culturii, oa
meni .de cultură, ziariști, diplomat!. 
A participat ambasadorul român la 
Havana.

In alocuțiunile rostite la festivita
tea inaugurală au fost subliniate suc
cesele -poporului român si perspecti
vele de dezvoltare a României socia
liste in lumina proiectelor de docu
mente ale celui de-al Xll-lea Con
gres al P.C.R.

ZAMBIA. — In orașul zambian 
Kitwe, înfrățit cu Baia Mare, a fost 
deschisă expoziția de fotografii „Ima
gini din România". Expoziția a fost 
deschisă oficial de secretarul perma
nent pentru provincia Copperbelț, 
Jordan Munkanta. La vernisaj au 
participat, de asemenea, guvernato
rul districtului Kitwe si primarul a- 
cestui oraș, oameni de cultură, zia
riști. un numeros public.

Luind cuviutul cu acest prilej, se
cretarul permanent pentru provincia 
Copperbelț a vorbit în termeni elo- 
gioși despre personalitatea tovară
șului Nieolae Ceausescu, scoțind în 
relief contribuția sa la dezvoltarea 
României socialiste, precum și a re
lațiilor romăno-zambiene.

i

Poporul libanez aniversează astăzi împlinirea a 36 de ani de la memorabilul act al proclamării independenței naționale, care a pus capăt dominației străine și a deschis o nouă pagină in istoria sa milenară. Vreme de trei decenii, ca rezultat al unor eforturi susținute. Libanul s-a dezvoltat continuu, devenind un important centru economico- financiar al Orientului Mijlociu.Această evoluție a fost insă brusc întreruptă in primăvara anului 1975, ca rezultat al izbucnirii Unor lupte interne care au provocat numeroase victime omenești și uriașe distrugeri materiale. Urmările lor nefaste se resimt și astăzi, la trei ani de la realizarea acordului de Încetare a focului (octombrie 1976), menit să pună capăt tragediei poporului libanez. Acțiunea de reconstrucție înaintează greu, cerînd' mari eforturi de ordin financiar : la Beirut și în alte localități continuă să se înregistreze ciocniri armate. o situație deosebit de gravă . existînd in sudul țării, unde acționează forțele secesioniste. Aceste stări de lucruri au determinat guvernul libanez să solicite sprijinul economic al Ligii Arabe (reunită chiar in aceste zile in cadrul Conferinței la nivel inalt de la Tunis) și să-și intensifice propriile eforturi pentru normalizarea cit mai rapidă a situației interne. Consiliul de reconstrucție și dezvoltare a Libanului a întocmit un program pe cinci ani de refacere a țării.

Opinia publică din țara noastră, care nutrește sentimente de calda simpatie și solidaritate față de poporul libanez, a urmărit cu îngrijorare gravele evoluții din ultimii ani. Așa cum se știe. România s-a pronunțat constant pentru soluționarea crizei libaneze pe calea tratativelor. prin realizarea unei înțelegeri intre toate torțele politice și sociale din Liban, care să asigure pacea, integritatea și suveranitatea statului libanez. Totodată. ' ca urmare a , situației specifice create in zonă, țara noastră subliniază permanent necesitatea stringentă a unei soluții juste și globale a conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce presupune retragerea trupelor israellene din teritoriile arabe ocupate, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian inclusiv dreptul de a-și crea un sta propriu, independent — respectarea independenței și suveranității tuturor statelor din zonă.La aniversarea proclamării independenței Libanului, poporul rol mân iși reafirmă solidaritatea cu cauza poporului libanez, exprimim du-și speranța că se va ajunge lâ o reglementare grabnică a situației din această țară. în același timp, el iși afirmă convingerea că relațiile tradiționale dintre cele două țări se vor dezvolta in continuare, in interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Rezoluția inițiată de România privind 

înghețarea $i reducerea bugetelor militare 
a fost adoptată la O.N.R.NAȚIUNILE UNITE 21 — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat in unanimitate rezoluția inițiată de România, la care s-au alăturat, in calitate de coautoare. alte state, cu privire la Înghețarea și reducerea bugetelor militare.Pornind de la hotăririle privind reducerea bugetelor militare adoptate de sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării. de la cerința întreprinderii unor pași concreți in direcția opririi cursei inarmărilor și realizării dezarmării, de la imperativul stăvilirii creșterii cheltuielilor militare, care continuă intr-un ritm alarmant, în contrast cu nevoile de progres și dezvoltare ale tuturor statelor, în primul rînd ale celor in curs de dezvoltare,, rezoluția subliniază necesitatea de a se da un nou impuls eforturilor pentru realizarea unor acorduri de înghețare, reducere saii restringere de o manieră echitabilă a cheltuielilor militare, inclusiv prin măsuri adecvate de verificare, care să fie satisfăcătoare pentru toate părțile. In acest scop, rezoluția

inițiată de România cere Comisiei dezarmării ca. in anul 1980, să examineze și să identifice căi și mijloace eficace pentru realizarea unor ase" menea acorduri.Rezoluția face apel Ia state și. în primul rind. la cele puternic inarma- te. să exercite autoreținere in cheltuielile lor militare în scopul realo- carii fondurilor astfel economisite pentru realizarea obiectivelor dezvoltării economice și sociale, in special a țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, rezoluția stabilește ca A- dunarea Generală să examineze la următoarea sa sesiune, in cadrul punctului intitulat „Reducerea bugetelor militare", adoptarea unor n suri practice în acest domeniu.Rezoluția inițiată de țara noa-, ă se integrează organic poziției principiale consecvente și ferme a României in favoarea opririi cursei .inarmărilor, pentru dezarmare, care poartă amprenta gindirii profund realiste, novatoare a președinteiui Nieolae Ceaușescu privind căile și mijloacele practice de consolidare a destinderii și păcii in lume.
E DE PRESA
scurt

ÎMPOTRIVA STAȚIONARII armelor nucleare pe teritoriul bel- 
GIEI. In cursul unei reuniuni a conducerii Partidului socialist - aripa fla
mandă - desfășurată ia Bruxelles, pârtieipanții s-au opus categoric sta
ționării de arme nucleare pe teritoriul Belgiei — se relevă într-un comu
nicat dat publicității. Partidul socialist francofon, din care face parte și 
ministrul afacerilor externe, Henri Simonet, a hotărit convocarea, la 8 de
cembrie, a unui Consiliu extraordinar în această problemă — relatează 
agenția France Presse.I PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir Sen. secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, pre- I ședințele R. P. D. Coreene, l-a primit la Phenian pe Julio Car- I rilho, membru al C.C. al Frontului de Eliberare din Mozambic 1 (FRELIMQ), ministru al. industriei • și energiei, aflat in vizită mR. P. D. Coreeană.SECRETARUL GENERAL AL | P.C. DIN SPANIA, Santiago Carrillo. a avut o convorbire cu. Andrei I Gromiko. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.Ș.S.. care I se află in vizită oficială' in Spania.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR I HISPANO-SOVIETICE. La Madrid 
s-au încheiat, la 21 noiembrie, con- 

| vorbirile oficiale intre ministrul de I externe al Spaniei, Marcelino Oreja 
Aguirre, și ministrul afacerilor ex- I terne al U.R.S.S., Andrei Gromiko. 
Cei doi miniștri au semnat progra- 

' mul colaborării culturale și științi
fice dintre cele două țări pe anii 
1980—1981 și un protocol de colabo- I rare intre Muzeul Ermitaj din Le
ningrad și Muzeul Prado diii I Madrid.I PLENARA C.C. AL P.C. DINS. U.A.. care a avut loc intre 17—18 I noiembrie, a hotărit ca Gus Hali, I secretar general al partidului, să-șiprezinte candidatura la alegerile I prezidențiale din 1980.

ÎNTREVEDERE LA BUDA- I 
PESTA. Primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. Jânos Kădăr, l-a primit I 
pe președintele Mișcării Socialiste 
Panelene, Andreas Papandreu, care 
se află in vizită in Ungaria. Au , 
fost abordate probleme ale situației 
internaționale, ale intăririi păcii și ' 
securității europene, dezvoltării 
colaborării dintre statele Europei.LA ROMA, secretarul general al P.C. Italian, Enrico Berlinguer, i a avut o convorbire cu B. Ponoma- ! riov. membru supleant al Biroului ' Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S.. informează agenția T.A.S.S., adăugind că au fost abordate pro- | bleme interesind cele două partide și aspecte ale relațiilor sovieto- i italiene.

IN PREGĂTIREA CONGRESU
LUI P.C. DIN JAPONIA. La To- I fcio au luat sfirșit lucrările plena- | 
ret Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Japonia. Au fost- I 
examinate probleme legate de pre
gătirea. celui de-al XV-lea congres 
al partidului convocat pentru 15 ia- , 
nuarie 1980. Au fost adoptate pro
iectele unor documente ce vor fi I 
supuse spre examinare Congresu
lui și s-au analizat probleme lega- I 
te de lărgirea rindurilor partidului. :PRIMUL CONSULAT GENERAL I 
AL R.P. CHINEZE IN S.U.A. a ; 
fost deschis miercuri la. Houston, 1 
informează agenția China Nouă. .GREVA GENERALA DIN ITALIA. La apelul Federației celor trei mari centrale sindicale italiene, miercuri s-a desfășurat in Italia o grevă generală de patru ore. la care au participat circa 12 milioane de oameni ai muncii din sectoarele de bază afle economiei : industrie, agricultură, comerț, servicii publice. Greviștii au revendicat imbunătățirea condițiiloi de muncă și de viață și majorarea alocațiilor sociale.
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