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în numele și în interesul întregului popor, 
cu hotărîrea fermă de a asigura triumful 
socialismului și comunismului în România
reprezentanții celor aproape trei milioane de comuniști au dat 
glas, în plenul Congresului, în cele 15 secțiuni, voinței unanime 
de a adopta documentele supuse dezbaterii, de a realege 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general 

al partidului

CONGRESUL
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Socialist Unit din Germania

în cursul zilei de joi. tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Romania, a primit delegația Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Horst Sihdermann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. președintele -Camerei Populare a R. p. Germane, vicepreședinte al Consiliului de Stat, care participă la lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R.

La întrevedere au participat Siegfried Bock, ambasadorul R. D. Germane la București, Gerd Vebres, activist la C.C. al P.S.U.G.Au participat, de asemenea, tovarășii Ștefan VoiteC, membru al Co- „mitetulu'i Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Richard Winter, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Alexandru Roșu, membru al C.C. al P.C.R.,

Gheorghe Tache, ambasadorul României la Berlin.Exprimînd deplina satisfacție pentru invitația de a participa la marele forum al comuniștilor români, conducătorul delegației a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros. salut din partea tovarășului Erich Honecker, - secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, pre-(Conlinuare in pag. a Il-a)
Delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia

Joi dimineață au fost reluate lucrările in plen ale celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, consacrate dezbaterii documentelor programatice aflate pe ordinea de zi a marelui forum al comuniștilor romani.Sosirea în sală a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU a fost intimpinată cu indelungi și entuziaste aplauze și ovații. S-a scandat cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, partici

pants ■ 'a Congres dînd, din nou. glas sentimentelor de . profundă dragoste și prețuire față de cel care, in fruntea partidului și statului, iși dedică întreaga energie și putere de muncă propășirii patriei și poporului, ridicării României pe înaltele culmi ale progresului și civilizației socialiste.La „lucrări au asistat delegațiile(Continuare în pag. a Vil-a)

Astăzi, în jurul orei 16, posturile de 
radio și televiziune vor transmite direct 
de la Sala Palatului Republicii Socialiste 
România ședința de închidere a Con
gresului al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președințele Republicii Socialiste Romania, a primit, joi, delegația 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 la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.

La întrevedere au participat Vladimir Piroșik. membru al C.C. al P. C. „clin Cehoslovacia, prim-,secretar al „Comitetului regional de partid Slovacia Centrală, Frantisek Chlad, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Lumir H-mak. ambasadorul R.S. Cehoslovace la București.Au participat tovarășii Virgil Ca- zacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R..

lori ’ Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș. adjunct de șef ■ de secție la C.C. al P.C.R.Conducătorul delegației a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut, și cede mai bune „urări din partea tovarășului Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho-(Continuare în pag. a IJ-a)Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
revistei „Afrique-Asie46
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INTERVIUL ACORDAT PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
revistei „Afrique-Asie“

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Partidului Popular Revoluționar Mongol

După cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 1 noiembrie, pe Simon 
Malley, directorul general al revistei „Afrique-Asie", căruia i-a acordat 
următorul interviu :ÎNTREBARE : Evenimente

importante și semnificative au 
loc astăzi in țările in curs de 
dezvoltare, atit pe plan politic, 
cit și economic. Pe plan politic, 
asistăm la o nouă activizare a 
mișcărilor antiimperialiste și 
anticolonialiste, cum o dovedesc 
o serie de evenimente din Afri
ca, Asia și America Latină. Pe 
plan economic, există o mai 
mare înțelegere a necesității ca 
aceste țări să aibă controlul asu
pra resurselor și bogățiilor lor 
naturale. Care este semnificația 
acestor evoluții pentru șeful 
statului român ? Și care sint, 
după părerea dumneavoastră, 
consecințele care ar rezulta ?RĂSPUNS : Se poate spune că în viața internațională au loc importante mutații în raportul de forțe și, în acest cadru, se afirmă cu putere voința statelor în curs de dezvoltare, a altor popoare mici și mijlocii de a-și asigura dezvoltarea economică independentă, proprie.Avînd în vedere reactivarea unor tendințe de reîmpărțire a lumii în zone de influență, putem spune că asistăm, intr-adevăr, la o intensificare a luptei antiimperialiste și anticolonialiste. Aceasta se reflectă, practic, în viața tuturor continentelor și în mod deosebit a Africii și Americii Latine, unde dorința de a lichida dominația imperialistă și colonialistă, neocolonialismul se afirmă cu tot mai multă hotărîre și duce la consolidarea independentei unui număr tot mai important de state.Trebuie să avem însă în vedere că In calea afirmării politicii de independență se ridică multe obstacole — și aceasta necesită întărirea solidarității și unității tuturor forțelor antiimperialiste, a popoarelor care doresc să trăiască libere, care vor să devină stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele lor, să se dezvolte libere, fără nici un fel de intervenție din afară.în aceste condiții este mai necesar ca oricînd ca țările în curs de dezvoltare să-și soluționeze problemele litigioase — rămase moștenire ca urmare a dominației coloniale, imperialiste — numai pe calea tratativelor. întărirea solidarității și colaborării țărilor în curs de dezvoltare, afirmarea puternică a independenței lor în lupta împotriva politicii imperialiste și colonialiste vor avea o importantă deosebită asupra realizării noii ordini economice internaționale. a unei lumi mai drepte și mai bune, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liber, vor contribui mult la promovarea unei politici de pace și destindere internațională.ÎNTREBARE : Aceste reali

tăți au fost relevate și la recenta 
Conferință la nivel înalt a ță
rilor nealiniate, la care România 
a asistat ca invitat. Care este, 
după părerea dumneavoastră, 
contribuția pe care mișcarea ță
rilor nealiniate ar trebui să o 
aducă la contracararea și elimi
narea practicilor imperialiste și 
neocolonialiste, la realizarea 
unor relații economice echitabi
le pe plan internațional, la asi
gurarea drepturilor țărilor în 
curs de dezvoltare de a-și pune 
in valoare, potrivit intereselor 
proprii, întregul potential mate
rial și uman ?RĂSPUNS : După cum se știe, mișcarea țărilor nealiniate s-a afirmat ca o forță importantă în depășirea politicii de blocuri milițare. în lupta pentru realizarea unor relații democratice bazate pe respectul independenței și suveranității, pe neamestec în treburile interne.La Conferința de la Havana a țărilor nealiniate, aceste principii au fost reafirmate cu putere. În actualele împrejurări internaționale se poate spune că mișcarea țărilor nealiniate va putea să-și îndeplinească rolul său important întărind solida

ritatea și unitatea tuturor țărilor, fără deosebire de orînduire socială.Fără nici o îndoială că mișcarea țărilor nealiniate trebuie să se pronunțe cu toată hotărîrea împotriva oricăror practici ale politicii imperialiste și neocolonialiste, de ingerințe și de asuprire a altor popoare. Ea trebuie să se afirme cu putere în lupta pentru soluționarea problemelor cu participarea tuturor statelor, pentru o nouă ordine economică internațională. pentru dezarmare, si în primul rînd pentru dezarmarea nucleară.în ce o privește. România — care participă la activitatea mișcării țărilor nealiniate ca invitat — consideră că trebuie întărită solidaritatea dintre aceste state, precum și cu alte state care se pronunță pentru independență, pentru destindere și pace.ÎNTREBARE: Sub conducerea 
dumneavoastră. România con
tinuă să joace un rol important 
pe scena mondială. Se dezvoltă 
raporturile sale fructuoase cu 
țările din lumea a treia. Româ
nia opărind viguros politica de 
independentă și suveranitate, de 
neamestec în treburile interne 
ale altor țări. Ce perspective în
trevedeți, domnule președinte, 
relațiilor României cu aceste țări 
în viitorii ani? Cum înțelege 
România să consolideze și mai 
mult aceste raporturi ? Aveți in 
proiect noi vizite în țări ale lu
mii a treia in cursul anului 1980?RĂSPUNS : România acționează pentru dezvoltarea relațiilor internaționale cu toate statele, fără deosebire de orinduire socială, considerînd că aceasta constituie o necesitate pentru înfăptuirea unei politici democratice. În acest cadru, un loc important îl ocupă relațiile cu țările în curs de dezvoltare, relații care au cunoscut un progres deosebit de puternic în toate domeniile. Noi înscriem colaborarea noastră economică, tehnico-științifică, culturală și în alte domenii cu țările în curs de dezvoltare în cadrul luptei generale împotriva imperialismului și colonialismului, pentru independență și suveranitate națională. Se poate spune că aceste principii s-au afirmat și se afirmă cu tot mai multă putere în viața internațională.Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România este hotărită să întărească și în viitor solidaritatea și colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, atit pe plan bilateral, cît Și multilateral, punînd un accent deosebit pe cooperarea în producție, in vederea dezvoltării economiei naționale a fiecărui stat. în același timp, dorim să întărim solidaritatea și colaborarea și pe tărîmul luptei pentru lichidarea subdezvoltării, pentru realizarea noii ordini economice internaționale.în acest cadru, acordăm, desigur, multă importanță schimbului de delegații — și fără îndoială că și în viitor vom continua să dezvoltăm aceste schimburi de delegații la toate nivelurile, inclusiv la nivel înalt.ÎNTREBARE : Liniștea și pa

cea continentului african sint 
amenințate de unele focare de 
tensiune și criză, la originea că
rora se află, fie politica regimu
rilor rasiste din Africa australă, 
fie conflictele din Africa de 
Nord, cărora nu li s-a găsit încă 
o soluție echitabilă, acceptabilă 
tuturor părților implicate, fie 
interesele altor puteri imperia
liste. Ce consecințe ar putea 
avea, după părerea dumnea
voastră, perpetuarea acestor stări 
de lucruri pe continentul afri
can? Cum înțelege să contribuie 
România la asanarea acestor si
tuații ?RĂSPUNS : într-adevăr, în Africa sint încă o serie de probleme de soluționat, îndeosebi în ce privește lichidarea deplină a dominației imperialiste și colonialiste. In acest sehs, 

noi considerăm că trebuie făcut totul pentru a pune capăt cît mai rapid asupririi naționale și a asigura independența deplină a popoarelor din Rhodesia și Namibia, cit și pentru lichidarea politicii de apartheid din Africa de Sud.în ce o privește, România acordă un sprijin activ mișcărilor de eliberare din Rhodesia și Namibia, Frontului Patriotic, S.W.A.P.O., considerînd că lupta lor trebuie sprijinită prin toate mijloacele pentru a obține cît mai curînd independența.în ce privește alte probleme din Africa de Nord, precum și din alte zone ale Africii, considerăm că trebuie făcut totul pentru soluționarea lor numai pe calea tratativelor. Este în interesul țărilor africane să găsească soluții pe calea tratativelor pașnice, să-și întărească colaborarea și solidaritatea, în vederea concentrării mijloacelor pentru dezvoltarea economiei naționale și ridicarea bunăstării propriilor popoare, pentru consolidarea independenței lor.Trebuie să se aibă în vedere că, în condițiile intensificării unor conflicte, există pericolul unor intervenții străine, care ar înlesni de fapt reîntoarcerea, sub o formă sau alta, a vechilor colonialiști și ar aduce grave prejudicii intereselor națiunilor respective, cauzei independenței și unității africane.ÎNTREBARE : Sint cunoscute 
preocupările României, ale șefu
lui statului român pentru găsi
rea unei soluții conflictului din 
Orientul Mijlociu și, în acest 
cadru, eforturile dumneavoastră 
menite să contribuie la rezolva
rea problemelor poporului pa
lestinian în conformitate cu 
drepturile sale legitime la auto
determinare și independentă. 
Cum vedeți soluționarea acestor 
stări de lucruri și pe ce baze, 
fiind cunoscută intransigenta 
Israelului ?RĂSPUNS : România s-a pronunțat întotdeauna pentru o soluție globală, pe calea tratativelor pașnice, în Orientul Mijlociu. în actualele împrejurări, considerăm că trebuie intensificate eforturile pentru a se ajunge la retragerea Israelului din teritoriile ocupate în 1967, pentru soluționarea problemelor poporului palestinian pe baza dreptului la autodeterminare, inclusiv prin constituirea unui stat palestinian independent.în acest cadru, după părerea noastră, ar avea o mare însemnătate realizarea unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, cu participarea țărilor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și a celor doi copreședinți ai Conferinței de la Geneva.ÎNTREBARE : Există o ten
siune latentă in raporturile din
tre marile puteri, care afectează 
negativ climatul internațional. 
Considerați că această tensiune 
ar putea să ducă la o criză ? 
După părerea dumneavoastră, 
pacea se află in pericol? Dacă 
da, de ce ? Ce părere aveți des
pre apropierea chino-americană? 
Ce inițiative are in vedere 
România pentru promovarea 
păcii și securității internaționa
le, in conformitate cu filozofia 
dumneavoastră politică ?RĂSPUNS : In viața internațională asistăm la o adîncire a contradicțiilor dintre diferite • state și grupări de state. Aceste contradicții capătă o amploare și mai mare, ținînd seama de criza economică, de criza energetică, de tendințele spre reîmpărțirea zonelor de influență. Este evident că aceste contradicții și tendințe constituie sursa multor stări de încordare și conflicte — și pot duce la o agravare a situației internaționale, la noi ciocniri militare, inclusiv la un război mondial. De aceea, este necesar să se intensifice solidaritatea și unitatea tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, a tuturor popoarelor pentru a asigura o politică nouă, de egalitate, de neamestec în treburile interne, de soluționare a oricăror probleme numai pe calea tratativelor.

Considerăm că dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre diferite state cu orînduiri sociale diferite constituie un factor pozitiv, dacă aceasta se realizează în interesul politicii de destindere, de respect al independenței altor popoare și de pace. în acest sens privim și îmbunătățirea'relațiilor dintre China și America, precum și încheierea Acordului S.A.L.T. IX între Uniunea Sovietică și Statele Unite și alte înțelegeri asemănătoare pe plan internațional. După părerea noastră, relațiile de prietenie și colaborare dintre un stat sau altul sint necesare — și trebuie dezvoltate, cu condiția însă de a nu fi îndreptate împotriva altor state.în ce o privește, România promovează o largă politică de colaborare cu toate statele, punînd — desigur — pe prim plan relațiile cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare; dar, totodată, țara noastră extinde colaborarea cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice.In actualele împrejurări, România consideră că trebuie făcut totul pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare și, în primul rînd, dezarmare nucleară, pentru noua ordine economică internațională, pentru o politică de independență națională, destindere și pace.ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care este semnificația 
celui de-al XlI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român? Va 
determina acest congres directi
ve și hotăriri noi, in lumina 
evoluției situației internaționale 
și a rolului pe care România il 
joacă in acest sens ?RĂSPUNS : într-adevăr, Congresul al XlI-lea al Partidului Comunist Român face bilanțul activității pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Trebuie să menționez că acest bilanț este pozitiv, că am realizat progrese însemnate in dezvoltarea economico- socială a țării, realizînd, în acest cincinal 1976—1980, un ritm de dezvoltare industrială de circa 11 la sută. Totodată, am realizat progrese însemnate în agricultură, știință, cultură si, în mod deosebit, în ridicarea nivelului de trai , material și spiritual al poporului.In ce privește viitorul, Congresul al XlI-lea urmează să aprobe Directivele și programele-directivă cu privire la dezvoltarea României în noua etapă, 1981—1985, în toate domeniile, în acest sens, acestea constituie o continuare logică a eforturilor pentru înfăptuirea Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Se va accentua însă latura calitativă, va avea loc ridicarea pe o treaptă nouă a întregii activități economico-socialej afirmarea revoluției tehnico-științifice și dezvoltarea puternică a forțelor de producție, creșterea nivelului de trai al poporului.în acest sens, etapa următoare va marca, de fapt, trecerea într-un stadiu nou de dezvoltare economică și socială, România depășind stadiul de țară în curs de dezvoltare.în ce privește problemele internaționale — așa cum am menționat — noi considerăm că in viața internațională există o confruntare puternică intre două linii diametral opuse. Desigur, România este hotărită să acționeze și in viitor cu toate forțele in direcția unei politici de largă colaborare internațională, in toate domeniile, a unei politici de independență, destindere și pace.Cu toate complicațiile din viața internațională și cu toate influențele puternice ale crizei economice, noi privim cu optimis’m atit dezvoltarea României socialiste, cît și dezvoltarea progresistă a popoarelor, a luptei intre cele două tendințe. Avem convingerea că se va afirma cu și mai multă putere politica antiimperialistă și anticolonialistă, politica de egalitate, independență și pace, că forțele care se pronunță pentru o asemenea politică sînt mai puternice și, acționînd unite, ele vor reuși să impună un asemenea curs in viața internațională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, delegația Partidului Popular Revoluționar Mongol, condusă de Paa- vanghiin Damdin, secretar al C.C. al P.P.R. Mongol, care participă la lucrările celui de-al XlI-lea Congres al P.C.R.La întrevedere au participat Ța- gaanlamyn Dughersuren, membru supleant al C.C. al P.P.R. Mongol, ambasadorul R. P. Mongole la București, Țeveengombin Davaasuren, șef de sector la C.C. al P.P.R. Mongol.Au participat, de asemenea, tovarășii Vasile Marin, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Țtfl’cuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut din partea tovarășului 
Reprezentantul Partidului Social-Democrat

Jumjaaghiin Țedenbal. prim-secre- tar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, precum și noi succese poporului român in opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Totodată, oaspetele a adresat calde felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru valorosul Raport prezentat la forumul comuniștilor români și a urat succes deplin poporului român in înfăptuirea mărețelor obiective ce vor fi adoptate de Congres.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită tovarășului Jumjaaghiin Țedenbal, în numele său și al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., un salut călduros, iar poporului mongol urarea de a obține 

noi realizări în opera de construire a socialismului.în cadrul convorbirii au fost apre-T ciate relațiile fructuoase de prietenie trainică, de solidaritate și colaborare multilaterală dintre parti-! dele, țările și popoarele noastre.. Totodată, s-a exprimat voința ca, pe: baza hotăririlor convenite cu prile-i jul dialogului româno-mongol la nivel inalt, să se diversifice in continuare aceste raporturi, în folosul construcției socialiste in România și Mongolia, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei generale a păcii și socialismului.S-a reafirmat, totodată, hotărîrea Republicii Socialiste România și Republicii Populare Mongole de a întări conlucrarea și pe plan internațional, de a contribui activ la consolidarea cursului spre destindere, pace și colaborare.întrevederea a decurs într-o atmosferă caldă, tovărășească.
din R. F. Germania

CERTITUDINEA DRUMULUI 
NOSTRU COMUNIST

Congresul generează o 
lumină solară de idei. Ele 
sint bunul de preț al în
tregii națiuni, dimensionea
ză un rodnic drum lăsat 
în urmă, îl prefigurează 
strălucit pe cel dinaintea 
noastră.

— Certitudinea drumului 
nostru comunist, iată pen
tru mine una din marile 
idei care mi s-au impus in 
timpul dezbaterilor Con
gresului. iși rostește gindul 
delegatul Emil Botez, co
munist' in rindurile cefe
riștilor de la Depoul Adjud, 
județul Vrancea.

— Vreți să ne spuneți ce 
anume a cristalizat acest 
gind ?

— Mai intîi și intîi, în
fățișarea atit de clară, in 
Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a rezultatelor 
strădaniei poporului nostru 
in bătălia sa pentru socia
lism. O bătălie de citeva 
decenii, tenace, neîntrerup
tă. in care combustibilul de 
cursă lungă a fost și este 
tocmai idealul nostru comu
nist, in numele căruia con
struim cea mat dreaptă și 
mal umană orinduire din 
istoria României. S-au a- 
dăugat faptele tării aduse 
de comuniștii din intreaga 
țară în fata Congresului.

— Asemenea fapte ați 
putea aduce și dv. drept ar
gumente, cu atit mai mult 
cu cit văd că pentru ele ați 
fost răsplătit cu ordinul 
„Steaua Republicii".

— Nu-i vorba doar de 
mine. Eu sint unul din cei 
mulți. Certitudinea drumu
lui nostru comunist, cum

spuneam, este suma muncii 
eroice a întregului popor 
condus de partid.

Gind simplu, muncitoresc.
Gind de comunist cu fapta, singura in măsură să 

valideze poziția înaintată, 
de deschizător de drumuri, 
singura în măsură să con
tureze statura morală a co
munistului. Parametrii con
științei sale nu pot fi dati 
decit de unitatea dintre

precupeți nimic și indepli- 
nește-ți sarcina asta cit mai 
bine. Iar orice reușită a co
lectivului in mijlocul căruia 
lucrez îmi sădește în inimă 
certitudinea că drumul pe 
care mergem. în frunte cu 
partidul, este drumul viito
rului comunist al patriei.

— Odată întors de la Con
gres la uzină, ce țintă vă 
propuneți să atingeți ?

— Ținta care stă in fața

vină realitate palpabilă. 
Da. comuniștii nu au decit 
asemenea îndatoriri in plus. 
Menirea lor este să consti
tuie mCcleul de forță al po
porului. eșalonul lui de șoc 
care să stimuleze energiile 
națiunii, să atragă in albia 
Marelui Fluviu comunist 
întregul potențial de creație 
materială și spirituală al 
națiunii. Sau, cum spunea 
fără prea multe înflorituri

ÎNSEMNĂRI din sala congresului

gind și faptă, dintre spiri
tul revoluționar și realita
tea revoluționară. Dar asu
pra acestor idei se pro
nunță in cunoștință de cau
ză un alt delegat la Con
gres — maistrul comunist Naghi Iosif, de la „Hidro
mecanica"-Brașov. Om cu 
mulți ani de meserie in a- 
cest colectiv muncitoresc 
unde muncitorii români, 
maghiari, germani, fiii a- 
celeiași patrii — România 
socialistă — vorbesc limba 
comună a muncii consacra
te înfloririi tării.

— Sînt un comunist care 
are drept sarcină de partid 
să fie la datorie in uzină. 
Din miinile oamenilor ca 
mine ies produse de mare 
însemnătate pentru econo
mia națională. Și nu o dată 
îmi zic cu mindrie : Naghi 
Iosif, tu ești unul din cei 
mulți care faci politica eco
nomică a partidului. Nu

întregului popor : să înde
plinim exemplar planul 
cincinal in curs, să începem 
cu dreptul noul plan cin
cinal care, așa. cum afirma 
aici cu atita înflăcărare to
varășul Ceaușescu. va în
gădui României' să facă 
pasul de la țară in curs de 
dezvoltare la țară cu nivel 
mediu de dezvoltare. Iată, 
in citeva cuvinte, drepturile noastre în plus, de co
muniști.

Cind se ajunge la înțele
gerea ca obligații de acest 
fel să fie socotite drepturi în plus este limpede că fap
ta trainică, așezată la teme
lia operei de edificare so
cialistă, a luat-o cu mult 
înaintea vorbei. Asemenea 
atitudini creează și ele, la 
rindu-le, certitudinea unui 
climat general de muncă 
desfășurată cu fervoare 
pentru ca planurile cuteză
toare ale partidului să de

Ana Aftenie, delegată la 
Congres, cooperatoare in 
Valea Lungă, județul Alba : 
,.rostul nostru de membri ai 
partidului, la locul nostru 
de muncă, este acela nu 
numai să spunem, ci să și 
dovedim că se poate".

— Și cum dovedesc lucrul 
acesta comuniștii din Valea 
Lungă ?

— Propunîndu-și mereu 
mai mult in munca lor de 
fiecare zi. Or, cum mai 
obișnuiesc eu să spun : 
luind-o în fiecare zi de la 
început, cu pretenții și mai 
mari. Iată, in urmă cu cițiva 
ani ne-am propus să atin
gem o producție de sfeclă 
de zahăr de peste 50 000 kg 
la hectar. Cine a fost in 
primele rinduri în această 
bătălie ? Comuniștii. Ei au 
fost și cu încrederea că se 
poate, și cu acțiunea. Am 
obținut anul acesta 55 000 kg 
de sfeclă de zahăr la hec

tar. Congresul nostru, to
varășul Ceaușescu ne cer să 
nu ne mulțumim cu cit am 
făcut. Se înțelege că și noi, 
cei din Valea Lungă, îm
preună cu întregul popor, 
chibzuim acum ce și cum 
să facem pentru a ridica 
necontenit nivelul rezulta
telor muncii noastre.

Despre certitudinea viito
rului nostru comunist — 
căruia Congresul al XlI-lea 
al partidului ii dă contururi 
atit de clare — am schimbat 
citeva idei și cu un om din 
generația virstnică. aflat in 
agora comuniștilor români. 
Se numește Gheorghe Petrescu și a intrat in partid 
într-o vreme cind această 
opțiune se putea plăti cu 
viața. După 23 August 1944 
a fost in continuare pe ba
ricadă, cum spune el însuși, 
acolo unde l-a trimis parti
dul. In pragul deceniului 
șapte de viață e și acum pe 
baricadă.

— Pentru ca năzuința 
noastră comunistă să se îm
plinească mai repede — ține 
să sublinieze interlocutorul 
nostru. Sint mindru că 
avem un partid glorios, pu
ternic, strins unit, că avem 
pilda de inaltă exigentă re
voluționară a comunistului 
de omenie, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iată de 
ce viitorul înfățișat aici, la 
Congres, viitorul nostru co
munist reprezintă și pentru 
mine certitudinea edificării 
socialismului și comunismu
lui prin munca eroică a în
tregii națiuni.

Iile TANASACHE

în cursul zilei de joi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Gunter Markscheffel, care participă la lucrările celui de-al XlI-lea Congres al P.C.R. în calitate de observator, din partea Partidului Social-Democrat din R. F. Germania.Oaspetele a exprimat întreaga gratitudine pentru întrevederea acordată și a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu cordiale salutări din partea președintelui Partidului Social-Democrat din R. F. Germania. Willy Brandt. Totodată, el a apreciat larga problematică — internă și interna-

țională — cuprinsă în Raportul prezentat la Congres deNicolae Ceaușescu,Mulțumind, ". ’Ceaușescu a rugat să se președintelui mocrat din său cordialîn cadrul cate buneleP.C.R. și P.S.IÎ. din R. F. Germania și s-a exprimat dorința de a dezvolta în continuare conlucrarea dintre ele, în interesul ambelor țări și popoare, al colaborării pașnice dintre popoarele europene și din întreaga lume.Schimbul de vederi a subliniat im-

tovarășul tovarășulNicolae transmită Partidului Social-De- R. F. Germania salutul și urări de sănătate, întrevederii au fost evo- raporturi existente între

Delegația Partidului Socialist Unit(Urmare din pag. I)ședințele Consiliului de Stat al R.D. Germane. Totodată, oaspetele a urat deplin succes lucrărilor Congresului al XlI-lea al P.C.R., dînd o înaltă a- preciere Raportului prezentat cu a- cest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și celorlalte documente aflate în dezbaterea marelui forum al comuniștilor.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită tovarășului Erich Honecker un salut prietenesc și cele mai bune urări.în timpul convorbirii s-a consem

nat cu deplină satisfacție evoluția ascendentă a raporturilor multilaterale dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre România și R. D. Germană, care se dezvoltă rodnic și se adîncesc continuu in spiritul înțelegerilor convenite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker. Totodată, s-a reafirmat hotărîrea comună de a extinde și întări aceste relații pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural, în folosul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii.

portanta majoră pe care o reprezintă pentru pacea și Colaborarea internațională edificarea unei reale securități în Europa și în acest senș s-a apreciat că trebuie acționat în con- tinuare pentru întărirea climatului de destindere și colaborare, pentru realizarea unor măsuri practice de dezarmare, și in primul rînd de dezarmare nucleară, pentru oprirea cursei înarmărilor. S-a relevat, de asemenea, necesitatea intensificării eforturilor pentru rezolvarea în interesul tuturor popoarelor a marilor probleme care confruntă astăzi omenirea.întrevederea s-a desfășurat într-0 atmosferă cordială.
din GermaniaTrecîndu-se în revistă evoluția actuală a vieții internaționale, s-a relevat dorința României și R. D. Germane de a conlucra tot mai activ pentru a-și aduce contribuția, alături de celelalte țări socialiste, de toate forțele înaintate ale contemporaneității, la continuarea și consolidarea cursului pozitiv spre destindere și cooperare in Europa și în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie.

Delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia(Urmare din pag. I)slovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovacia, precum și urări de noi succese poporului român în vasta activitate ce o desfășoară sub conducerea P.C.R. și a secretarului său general. în dezvoltarea multilaterală a României socialiste. Oaspetele a dat o inaltă apreciere Raportului prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu. subliniind că actualul forum al comuniștilor români este de o deosebită însemnătate în ridicarea României pe noi trepte de civilizație și progres.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită

tovarășului Gustav Husak, în numele său și al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., un salut călduros și cele mai bune urări.In timpul întrevederii s-au exprimat satisfacția față de extinderea continuă a relațiilor de prietenie trainică, de colaborare multilaterală dintre partidele, țările și popoarele noastre și dorința ca, pe baza importantelor înțelegeri stabilite cu ocazia dialogului la nivel inalt româno-cehoslovac, să se întărească și mai mult solidaritatea și colaborarea dintre P.C.R. și P. C. din Cehoslovacia, să se dezvolte colaborarea dintre cele două țări pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural, în folosul și spre bi

nele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii și progresului în lume.Abordîndu-se unele probleme actuale internaționale, a fost subliniată hotărîrea României și Cehoslovaciei de a contribui activ și în viitor la întărirea păcii, la consolidarea cursului spre destindere și cooperare în Europa și în întreaga lume, precum și necesitatea adoptării unor măsuri ferme de dezangajare militară și dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea în Europa și in întreaga lume.întrevederea a decurs într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.
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ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
cu conducători de delegații de peste hotare participante la Congresul al Xll-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, s-a întîlnit, în cursul zilei de joi, cu conducători 
de delegații de peste hotare participante la Congresul al 
Xll-lea al P.C.R., din diferite țări ale Europei, Americii La

tine, Americii de Nord, Orientului Mijlociu, Africii, Asiei și 
din Australia.

La întîlniri au participat tovarășii Iosif Banc, Virgil Ca
zacii, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Rădulescu, Ște
fan Andrei, precum și Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a în
tîlnit cu conducătorii delegațiilor repre- 
zentînd : Partidul Comunist Portughez, 
Partidul Comunist din Irlanda, Partidul 
Socialist Muncitoresc Spaniol, Partidul 
Comunist Finlandez, Partidul A.K.E.L. 
din Cipru, Uniunea Democrată a Poporu
lui Finlandez, Partidul Politic Radical 
din Olanda, Partidul Comunist din Olan
da, Partidul Elvețian al Muncii, Partidul 
Comunist din Belgia, Partidul Comunist 
din Danemarca, Partidul Comunist din 
Marea Britanic, Partidul Comunist Lu
xemburghez, Partidul Muncitorilor din 
Spania, Partidul Socialist de Stînga din 
Norvegia, Partidul Laburist din Marea 
Britanie, Mișcarea Socialistă Panelenă 
— PASOK, Partidul Comunist din 
Grecia — interior, Partidul Socialismului 
Democratic — KODISO, Partidul Co
munist din Grecia, Partidul Uniunea 
Centrului Democratic din Grecia (EDIK), 
Uniunea Democratică de Stînga — 
E.D.A. — din Grecia, Partidul Socialist 
Belgian (valon), Partidul de Stînga-Co- 
muniștii din Suedia, Partidul Comunist 
German din R.F.G., Partidul Socialist 
Portughez, Partidul Socialist Unit din 
Berlinul occidental, Partidul Republican 
Italian, Partidul Comunist din Austria,. 
Partidul Comunist Sanmarinez, Partidul 
Socialist Sanmarinez, Partidul Republi- 

. can al Poporului din Turcia, Partidul 
' Cooperatist din Marea Britanie, Partidul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a în
tîlnit, de asemenea, cu conducători de 
delegații reprezentînd : Partidul Comu
nist din Argentina, Partidul Comunist 
Brazilian, Partidul Avangarda Populară 
din Costa Rica, Partidul Comunist din 
Chile, Partidul Comunist Dominican, 
Partidul Copei din Venezuela, Parti
dul Comunist din Ecuador, Partidul Pro
gresist al Poporului din Guyana, Parti
dul Comunist din Honduras, Partidul 
Poporului din Panama, Partidul Comu
nist Paraguayan, Partidul Comunist din 
Uruguay, Partidul Comunist din Vene
zuela, Mișcarea pentru Socialism (M.A.S.) 
din Venezuela, Partidul Comunist din 
Bolivia, Partidul Comunist din Columbia, 
Partidul Muncii din Guatemala, Partidul 
Unificat al Comuniștilor Haitieni, Parti
dul Comunist Mexican, Partidul Comu
nist Peruan, Partidul Comunist din Sal
vador, Partidul Socialist din Chile, Parti
dul Socialist din Costa Rica, Partidul 
Socialist Revoluționar din Ecuador, Parti
dul Socialist al Oamenilor Muncii din 
Mexic, Partidul Socialist Revoluționar 
Peruan, Partidul Socialist din Uruguay, 
Partidul Eliberării Naționale din Costa 
Rica, Mișcarea de Acțiune Populară 
Unitară Muncitorească-Țărănească — 
M.A.P.U./M.T. din Chile, Mișcarea de 
Stînga Revoluționară — M.I.R. din Chile, 
Partidul Congresul Național al Poporu
lui din Guyana, Frontul Sandinist de Eli
berare Națională din Nicaragua, Partidul 
Radical din Chile, Mișcarea de Acțiune

M.A.P.A.M. din Israel, Partidul Muncii 
din Israel.

Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că participa
rea lor la forumul comuniștilor români 
reprezintă o expresie a relațiilor bune 
dintre P.C.R. și aceste partide, o expre
sie a dorinței de a întări colaborarea în 
lupta pentru securitate europeană, pen
tru destindere și pace.

La întîlnire au luat cuvîntul Sergio 
Vilarigues, membru al Comisiei Politice, 
secretar al C.C. al Partidului Comunist 
Portughez, Eivor Marklund, vicepreședin
te, membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Partidului de Stînga-Comuniștii 
din Suedia, Erkki Kauppila, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Finlandez, 
Jose Federico de Carvajal, membru al 
Comisiei Executive a Partidului Socialist 
Muncitoresc Spaniol, Berge Furre, pre- 
ședințele Partidului Socialist de Stînga 
din Norvegia, Kalevi Suomela, membru 
al Consiliului de conducere al Uniunii 
Democratice a Poporului Finlandez, 
Georges Glineur, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Belgia, Preben 
Henriksen, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al Partidului Co
munist din Danemarca.

Mulțumind pentru invitația ce le-a fost 
adresată de a participa la lucrările Con
gresului al Xll-lea al P.C.R., vorbitorii 
au dat o înaltă apreciere Raportului pre
zentat la Congres de tovarășul Nicolae

Populară Unitară din Chile — M.A.P.U., 
Partidul Comunist din Guadelupa, Parti
dul Comunist din Martinica, Partidul 
Comunist din S.U.A., Partidul Comunist 
din Canada.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, salutîn
du-i pe oaspeți, a exprimat mulțumiri 
pentru participarea lor la lucrările Con
gresului al Xll-lea al P.C.R., relevînd că 
aceasta reprezintă o expresie a bunelor 
relații dintre P.C.R. și partidele respecti
ve. Secretarul general al partidului a ară
tat, totodată, că participarea reprezentan
ților acestor partide la Congresul comu
niștilor români constituie și o reflectare 
a preocupărilor legate, în primul rînd, 
de lupta pentru independență națională, 
împotriva dominației imperialiste și co
lonialiste, pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale, dezar
mare, destindere și pace, pentru întărirea 
solidarității și colaborării dintre toate 
forțele antiimperialiste.

în cadrul întîlnirii au luat cuvîntul to
varășii Luis Carlos Prestes, secretar ge
neral al Partidului Comunist Brazilian, 
Clodomiro Almeyda, secretar general al 
Partidului Socialist din Chile, Doris Ma
ria Tijerino Haslem, membru al Secreta
riatului Național al Frontului, Sandinist 
de Eliberare Națională din Nicaragua.

în cuvîntul lor, vorbitorii au adresat 
vii mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru invitația de a participa 
la Congres și au subliniat importanța 
Congresului al Xll-lea al P.C.R., apre- 

Ceaușescu, subliniind în mod deosebit 
contribuția pe care România, președintele 
ei o aduc la soluționarea problemelor 
cardinale ale lumii contemporane.

în cadrul întîlnirii au fost abordate 
unele probleme privind pacea și secu
ritatea în Europa. A fost subliniată nece
sitatea de a se acționa în mod energic 
în direcția opririi cursei înarmărilor, îm
potriva intențiilor N.A.T.O. de a amplasa 
rampe de rachete nucleare în Europa 
occidentală, de a se ajunge la măsuri con
crete de dezangajare militară, de redu
cere a cheltuielilor militare, de dezarma
re și în primul rînd de dezarmare 
nucleară.

în încheierea întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe toți cei 
prezenți șă transmită conducerilor parti
delor pe care le reprezintă cele mai bune 
urări de succes în activitatea lor. „Doresc 
să exprim speranța — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că vom întări co
laborarea, solidaritatea, pornind de la in
teresele comune, în lupta pentru dezar
mare, pentru securitate, pentru destindere 
și pentru pace. Noi sperăm că fiecare, în 
raport, desigur, cu opțiunile sale și cu 
interesele popoarelor lor, va face totul 
pentru ca în Europa să nu se mai ampla
seze arme nucleare. Trebuie să acționăm 
împreună, in interesul fiecărui popor, al 
păcii în general1'.

întîlnirea a decurs într-o atmosferă 
cordială, de caldă prietenie.

ciindu-1 ca pe un eveniment marcant atît 
pentru mișcarea comunistă internaționa
lă, cît și pentru procesul istoric al în
tregii omeniri. Referindu-se la magistra
lul Raport prezentat la Congres de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorii au 
subliniat profundul său caracter politic, 
înaltul său umanism, contribuția sa 
inestimabilă la lupta pentru pace, pro
gres social, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

în cadrul întîlnirii au fost abordate 
unele aspecte ale luptei popoarelor din 
America Latină împotriva dominației 
imperialiste și reacțiunii, pentru indepen
dență națională, relevîndu-se sprijinul 
și solidaritatea manifestate de Partidul 
Comunist Român, de România socialistă 
și poporul român cu această luptă.

Secretarul general al Partidului Comu
nist Român a rugat pe toți cei prezenți 
să transmită conducerilor partidelor 
salutul comuniștilor români, urări de 
succes în întreaga activitate consacrată 
consolidării independenței naționale, în 
lupta împotriva oricăror forme de domi
nație imperialistă, pentru ca fiecare popor 
să devină stăpîn pe bogățiile naționale, 
să-și edifice viața așa cum o dorește. „Să 
întărim solidaritatea în lupta pentru 
dezarmare — pentru o nouă ordine eco
nomică internațională, pentru destindere 
și pentru pace“ — a spus în încheiere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

întîlnirea a decurs într-o atmosferă 
cordială, de caldă prietenie.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit cu conducători de 
delegații reprezentînd : Partidul Comu
nist Iordanian, Partidul Comunist Ira
kian, Partidul Comunist Sirian, Partidul 
Baas Arab Socialist din Irak, Partidul So
cialist Yemenit, Congresul General Popu
lar din Jamahiria Arabă Libiană Popu
lară Socialistă, Uniunea Națională a For
țelor Popplare din Maroc, Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, Partidul 
Comunist Libanez, Partidul Socialist 
Progresist din Liban, Partidul Baas Arab 
Socialist din Liban, Partidul Național 
Social Sirian din Liban, Frontul de Eli
berare Națională din Algeria.

Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că pre
zența lor Ia Congresul comuniștilor ro
mâni constituie o expresie a bunelor re
lații dintre Partidul Comunist Român și 
partidele și organizațiile pe care ei le 
reprezintă, o expresie a luptei comune 
împotriva imperialismului, colonialismu
lui, pentru o politică internațională de 
deplină egalitate între toate popoarele, 
pentru soluționarea problemelor subdez
voltării și realizarea noii ordini economi
ce internaționale, pentru dezarmare, des
tindere, pentru o pace globală în Orien
tul Mijlociu.

în numele participanților la întîlnire. 
Abdelatif Abu-Hijla, director general al 
Departamentului Politic al Organizației

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a în
tîlnit apoi cu conducători de delegații 
reprezentînd : Partidul African al Inde
pendenței din Senegal, Partidul Comu
nist din Reunion, Uniunea Socialistă Su- 
daneză, Partidul Socialist din Senegal, 
Partidul Socialist Desturian din Tunisia, 
Partidul Socialist Revoluționar Somalez, 
Uniunea pentru Progres Național din 
Burundi — U.P.R.O.N.A., Partidul Con- 
golez al Muncii, Partidul Democrat din 
Coasta de Fildeș, Partidul Democrat din 
Guineea, Partidul Congresul pentru Inde
pendența Madagascarului (A.K.F.M.), A- 
vangarda Revoluției Malgașe — AREMA 
din Madagascar, Uniunea Democrată 
Volteză, Partidul Revoluționar din Tan
zania, Uniunea Poporului Togolez, Uniu
nea Democrată a Poporului Malian, Par
tidul FRELIMO din Mozambic, Partidul 
Național al Poporului din Ghana, Miș
carea Populară, a Revoluției din Zair, 
Partidul Congresul întregului Popor din 
Sierra Leone, Comitetul Militar Admi
nistrativ Provizoriu din Etiopia — DERG, 
M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola, 
Partidul African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului Ver
de, Mișcarea Revoluționară Națională 
pentru Dezvoltare din Ruanda, Partidul 
Liberal Autentic din Liberia „True 
Whig", Partidul Mișcarea de Eliberare 
din Insulele Sao Tome și Principe, Parti
dul Democrat din Gabon, Congresul Na
țional din Africa de Sud (A.N.C.), Uniu
nea Africană a Poporului Zimbabwe — 
Z.A.P.U. din Rhodesia, Uniunea Africa
nă Națională Zimbabwe — Z.A.P.U., 
Partidul Național Democrat din R.A. 
Egipt, Partidul Comunist Japonez, Parti
dul Comunist din Bangladesh, Partidul 
Comunist din India, Partidul Tudeh din 
Iran, Partidul Comunist din Mauritius, 
Partidul Laburist Australian, Partidul 
Socialist din Japonia, Partidul Național 
Democrat din Bangladesh, Partidul Li
bertății din Sri Lanka, Partidul Național 
Unit din Sri Lanka, Partidul Democrat- 
Popular din Afganistan, Partidul Comu

pentru Eliberarea Palestinei, conducăto
rul delegației O.E.P., a adresat calde 
mulțumiri C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, pentru invi
tația ce le-a fost adresată de a participa 
la lucrările Congresului al Xll-lea al 
P.C.R. El a dat o înaltă apreciere Rapor
tului prezentat la Congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și poziției ferme și 
consecvente a României și președintelui 
ei — reafirmată în acest document — 
pentru realizarea unei păci drepte și 
trainice în Orientul Mijlociu. Vorbitorul 
a exprimat cele mai sincere mulțumiri 
pentru sprijinul multilateral și constant 
acordat de către P.C.R., România socia
listă, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea reglementării juste 
a problemei palestiniene, inclusiv crearea 
unui stat palestinian liber și independent.

în cadrul întîlnirii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat poziția României 
privind necesitatea realizării unei păci 
globale în Orientul Mijlociu, justă și du
rabilă, pe baza retragerii totale, necon
diționate și cît mai grabnice a Israelului 
din toate teritoriile arabe ocupate în 
1967 și a recunoașterii drepturilor inalie
nabile ale poporului palestinian, inclusiv 
dreptul său la autodeterminare, la con
stituirea unui stat propriu independent. 
Secretarul general al Partidului Comu
nist Român a subliniat, totodată, nece

nist din Australia, Partidul Comunist din 
Israel.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit celor prezenți pentru participarea 
lor la cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R., 
subliniind că aceasta constituie o măr
turie a bunelor relații dintre partidele 
și țările noastre, o expresie a solidarită
ții dintre ele. Secretarul general al P.C.R. 
a reafirmat dorința Partidului Comunist 
Român și a României socialiste de a 
dezvolta și întări colaborarea și solida
ritatea cu partidele și țările respective, 
în lupta pentru lichidarea subdezvoltării 
și făurirea unei noi ordini economice in
ternaționale.

în cadrul întîlnirii au luat cuvîntul 
Prem Sagar Gupta, membru al Consi
liului Național al Partidului Comunist 
din India, secretarul Consiliului statului 
Delhi, J. M. Mwakangale, membru ^1 
Comitetului Executiv Național al Partidu
lui Revoluționar din Tanzania, Lansana 
Diane, membru al Biroului Politic Na
țional al Partidului Democrat din Gui
neea, Eric Adjei, membru al C.C. al 
Partidului Național al Poporului din 
Ghana, Richard Andriamanjato, pre
ședintele Partidului Congresul pentru 
Independența Madagascarului (A.K.F.M.).

Vorbitorii și-au exprimat profunda sa
tisfacție de a se întîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și au mulțumit căldu
ros pentru invitația de a participa la cel 
de-al Xll-lea Congres al P.C.R., precum 
și pentru ospitalitatea și prietenia cu care 
au fost înconjurați în timpul șederii lor 
în România. Ei au dat o înaltă apreciere 
Raportului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și au relevat impor
tanța istorică a celui de-al Xll-lea Con
gres al P.C.R. pentru dezvoltarea Româ
niei în următorii ani și în perspectivă, 
pe calea progresului economic și social. 
Oaspeții și-au manifestat convingerea că 
poporul român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român și a secretarului 
său general, va înfăptui cu succes măre
țele obiective pe care le va stabili foru
mul comuniștilor români. 

sitatea intensificării tuturor eforturilor 
pentru întărirea unității tuturor forțelor 
arabe, pentru depășirea greutăților, a- 
ceasta reprezentînd un factor important 
în realizarea unei soluții globale în 
Orientul Mijlociu. „România — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — va spri
jini și în viitor lupta pentru această 
pace globală, pentru independența tutu
ror statelor din Orientul Mijlociu, împo
triva politicii imperialiste în această 
zonă. Avem ferma convingere că astăzi 
sînt condiții de a se ajunge la o soluție 
în problema palestiniană. Mai sînt greu
tăți, dar prin luptă și unitate se poate 
realiza o pace globală".

în legătură cu situația din Liban, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea de a se asigura pe cale demo
cratică, și nu pe calea armelor, integrita
tea și independența acestei țări, de a se 
acționa pentru refacerea economică a 
Libanului.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să transmi
tă conducerilor partidelor și organizații
lor pe care le reprezintă salutul său cor
dial, împreună cu cele mai bune urări 
de succes în activitatea lor, în lupta pen
tru o pace trainică și justă în Orientul 
Mijlociu.

întîlnirea s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, de caldă prietenie.

Ei au relevat, de asemenea, sprijinul 
pe care Partidul Comunist Român, 
România socialistă îl acordă luptei po
poarelor de pe continentul, african și 
din Asia pentru lichidarea dominației 
coloniale, pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru emancipare eco
nomică și socială, pentru dezvoltare- de 
sine stătătoare, pentru o viață liberă și 
demnă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că România socialistă va acționa și in 
viitor pentru întărirea solidarității și co
laborării cu țările din aceste continente. 
Secretarul general al P.C.R. a reafirmat, 
totodată, solidaritatea cu lupta popoare
lor din Rhodesia și Namibia, pentru li
bertate și independență, a populației ma
joritare din Africa de Sud împotriva 
rasismului și apartheidului, cu țările 
africane din linia întîi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat— și de această dată — necesitatea 
soluționării, pe cale pașnică, a tratative
lor, a stărilor de încordare și conflict 
din diferite zone ale Africii și Asiei.

„Noi cu toții avem probleme și interese 
comune — și în Africa și în Asia, precum 
și în America Latină, și în multe țări din 
Europa — în lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării, pentru o nouă ordine eco
nomică, pentru dezarmare, destindere și 
pace. în ce ne privește, dorim să facem 
totul pentru a întări solidaritatea cu 
toate forțele antiimperialiste, cu toate 
popoarele pentru o politică de indepen
dență, de progres economic și pace“ — a 
spus secretarul general al P.C.R.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să transmi
tă conducerilor partidelor respective, 
precum și șefilor de state și guverne a 
căror partide de guvernămînt sînt repre
zentate Ia Congres, salutul său personal, 
îmnreună cu urări de succes în dezvol
tarea economico-socială independentă a 
țărilor lor, în întărirea solidarității în 
lupta împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului.

întrevederea a decurs într-o atmosfe
ră cordială, de caldă prietenie.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ANA MUREȘAN
delegată a organizației județene de partid DîmbovițaTrăiesc convingerea nestrămutată că cel de-al XII-lea Congres al partidului, prin^ dimensiunea și valoarea inestimabilă a ideilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin cutezanța proiectelor și soluțiilor sintetizate în complexul de programe de covârșitoare însemnătate, care exprimă spiritul novator, rigoarea științifică, clarviziunea și geniul de conducător revoluționar ale secretarului nostru general — a spus vorbitoarea — se înscrie cu litere de aur în istoria contemporană a patriei. Iată de ce milioanele de femei din tara noastră — românce, maghiare, germane și de alte naționalități — își manifestă cu deosebită bucurie adeziunea deplină la conținutul acestor documente, care deschid perspectivele prosperității și înfloririi patriei, înaintării ei sigure pe calea socialismului și comunismului. Totodată, masele largi de femei de la orașe și sate își alătură din toată inima gîndurile și voința lor glasului partidului și poporului, sus- ținind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, cu credința nesmintită că înaltele trăsături ale conducătorului, pe care' partidul și țara îl cer în această epocă de mari împliniri, comunistul de omenie care întrunește cele mai nobile virtuți ale neamului nostru și care și-a dedicat întreaga viață slujirii idealurilor înălțătoare ale poporului, sînt în mod strălucit întruchipate de marele fiu al României socialiste.Subliniind că în cadrul înfăptuirilor istorice pe care poporul român le înscrie în strategia construcției socialiste, o componentă cu largi rezonanțe sociale și politice o reprezintă modul superior în care partidul și statul au definit rolul și locul femeii în societatea noastră, vorbitoarea a spus.: afirmăm cu fierbinte recunoștință că datorăm tovarășului Nicolae Ceaușescu concepția profund umanistă cu privire la necesitatea ca societatea socialistă să asigure în mod

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI JANOS FAZEKAS
delegat al organizației județene de partid BihorCaracteristica întregii dezbateri din Congresul nostru o constituie exprimarea viguroasă a hotărîrii comuniștilor de a înfăptui programul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, încrederea lor nețărmurită în politica partidului. Avîntul patriotic al oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, angajamentele lor dovedesc forța partidului nostru, autoritatea de care se bucură în mase, unitatea întregului popor în jurul său.Perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea a confirmat pe deplin realismul și justețea politicii partidului. în mod deosebit se cuvine a fi relevată vașta acțțvitaXe , desfășurată de întregul partid, de conducerea sa, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru transpunerea în viață a hotăririlor adoptate. Succesele remarcabile obținute în toate domeniile' vieții politice, economice, sociale și cultural-științifice au creat condiții pentru ridicarea țării pe o nouă treaptă de dezvoltare, pentru creșterea bunăstării întregului nostru popor. Pe aceste temeiuri solide și de necontestat, îmi exprim deplinul acord cu Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu prezentat în fața Congresului, document programatic de o înaltă ținută teoretică și practică pentru întreaga activitate internă și externă a partidului și statului nostru. Tezele cuprinse în acest remarcabil raport dezvoltă în mod creator ideile fundamentale cuprinse în Programul Partidului Comunist Român. Raportul sintetizează minunat experiența partidului nostru, a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în întreaga construcție socialistă din perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, fixîfid obiectivele pentru care ne vom consacra in continuare munca și lupta în vederea înfăptuirii pe pămîntul României a înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului. Sînt convins că acest remarcabil document a fost primit cu satisfacție și aprobare nu numai de opinia publică din țara noastră, ci și de cea internațională.Subliniind că lucrările Congresului îmbrățișează întreaga viață economică, politică și social-culturală a țării, în centrul căreia se situează în continuare omul și nevoile sale, vorbitorul a spus : Este bine cunoscut locul pe care-1 ocupă in politica partidului și statului nostru de ridicare a nivelului de trai desfacerile de mărfuri către populație. Ca ministru al .comerțului interior, am cinstea de a raporta Congresului că oamenii muncii din comerț și-au îndeplinit sarcinile ce le-au revenit pînă în prezent din planul cincinal. In primii 4 ani desfacem mărfuri insumînd 703 miliarde lei, cu peste 1,2 miliarde mai mult decit prevederile acestei perioade. în acești ani, ritmul de creștere a desfacerilor a fost de 9,4 la sută, superior celui de 8,8 la sută stabilit peptru 1976—1980. Aceste realizări au fost determinate de sporirea veniturilor populației cu 32 la sută, față de 20 la sută cit fusese stabilit inițial, precum și ca rezultat al politicii de investiții a partidului nostru, ceea ce a permis ca economia noastră națională să dispună azi de o industrie de bunuri de consum modernă, amplu dezvoltată, capabilă să satisfacă integral cele mai felurite cerințe ale populației. Pe această bază, prin rețeaua comercială de la orașe și sate se desfac astăzi peste 300 de mii de produse și sortimente, față de 130 de mii existente cu 10—12 ani în urmă. Putem afirma cu deplin temei că populația țării noastre este în prezent mai bine hrănită, mai bine îmbrăcată și dispune de condiții de viață și confort care o apropie de țările avansate economic.Consumul alimentar a ajuns in țara noastră la 3 240 calorii pe locuitor, nivel apreciat pe plan mondial drept consum optimal, de aceea in domeniul alimentației preocuparea principală constă în continua îmbunătățire a structurii fondului de marfă alimentar. în acest sens, potrivit programelor aprobate, se prevăd creșteri importante la carne și produse din carne, pește, lapte, brîn- zeturi, unt, ouă, ulei, zahăr și altele. Totodată, consumul de legume proas

real, în conformitate cu sensurile majore ale egalității în drepturi, îmbinarea prezenței active a femeii în creația bunurilor materiale și spirituale, în activitatea de conducere a societății cu misiunea ei nobilă de soție și mamă, de păstrătoare a tinereții națiunii și educatoare a noilor generații. Pentru această viziune înaintată, secretarul nostru general, președintele tării, și-a dobîndit un prestigiu inegalabil și o apreciere unanimă nu numai în patria noastră, ci și în rindul opiniei publice mondiale. Este locul să apreciem că marile cerințe puse astăzi de partidul și statul nostru în fața femeii, încrederea în forțele ei creatoare^ au găsit un răspuns hotărît, înflăcărat și responsabil din partea maselor largi de femei. Edificator este faptul că, astăzi, numărul femeilor care își desfășoară activitatea în industrie este de peste 2,6 milioane ; la începutul anului 1979, femeile reprezentau 40 la sută din totalul muncitorilor industriali, peste 58 Ia sută din forța de muncă din agricultură, 55 la sută în comerț, cooperația meșteșugărească și alte sectoare din sfera serviciilor, 65 la sută în știință, în domeniul social-cultural. Cu prilejul recentelor adunări și conferințe ale organizațiilor de partid, în organele de partid de la toate nivelurile au fost alese peste 168 000 femei, reprezentînd aproape 32 la sută din totalul celor aleși ; un număr mare de femei au fost promovate in organismele de conducere colectivă din unitățile economico-sociale și în alte funcții pe linie de stat, în organizațiile de masă și obștești.Se cuvine ca în acest cadru solemn al Congresului — a spus apoi vorbitoarea — să arătăm cu toată căldura inimilor că, în unanimitatea lor. femeile din patria noastră sînt profund însuflețite și găsesc un izvor nesecat de elan creator în exemplul strălucit pe care îl oferă tovarășa Elena Ceaușescu prin contribuția remarcabilă adusă la elaborarea politicii 

pete și industrializate va ajunge în 1980 la 160 kg pe locuitor și va spori pînă în 1985 la 190—200 kg, situînd România între primele țări din lume în consumul de legume, factor de importanță esențială în asigurarea unei alimentații rațional-științifice.Referindu-se și la alte aspecte importante ale creșterii nivelului de trai, vorbitorul a relevat în continuare aportul adus în acest sens _ de Consiliul pentru coordonarea activității de aprovizionare și prestare de servicii. Creat din inițiativa tovarășului Nicolae.. Ceaușescu, ca organ al guvernului și avmd pe plan județean. municipal și orășenesc, cpn- •silii. subordonate lui, precum și consiliilor populare, acesta cuprinde la centru și local pe toți reprezentanții cu sarcini de a produce și a aproviziona fondul pieței. Consiliul s-a ocupat cu bune rezultate de elaborarea programelor de dezvoltare a activității de comerț interior și de servicii, urmărind în mod sistematic realizarea de către ministere, centrale și întreprinderi a livrărilor de mărfuri destinate aprovizionării populației și executarea serviciilor prevăzute.In urma criticii făcute de tovarășul secretar general, care ne-a cerut ca sistemul de contractare pentru piață să nu fie numai o problemă a merceologului din comerț, ci la ea să participe direct masele de oameni ai muncii, în fiecare județ, municipiu și oraș s-a constituit cite un consiliu al reprezentanților consumatorilor, care iau parte activă la alegerea fondului de marfă și testarea noilor produse destinate contractării și participă alături de întreprinderile comerciale la contractarea fondului de marfă. In ce privește activitatea de prestări servicii, care ajunge in acest an la un volum de circa 42 miliarde lei, doresc să arăt că ea s-a dezvoltat în cursul cincinalului în ritm mediu anual de peste 11 la sută, la unele profile obținîndu-se creșteri și mai accentuate.Privind activitatea noastră cu ochi critic, recunoaștem că, deși rezultatele în ansamblu sînt pozitive, totuși există încă deficiențe care produc insatisfacții consumatorilor. Faptele arată că'in magazine nu se găsește întotdeauna întregul sortiment de mărfuri de care dispunem, cauze de ordin subiectiv determinînd apariția lor cu întîrziere la desfacere ; există încă lipsuri în amplasarea rețelei comerciale’ și de servicii, eliminarea lor fiind îngreunată și datorită nerealizării planului de investiții în aceste Sectoare. Cu toate că s-au făcut progrese in studierea pe bază științifică a cererii de consum, este totuși necesar ca această activitate să fie în continuare îmbunătățită. Sîntem hotărîți să acționăm cu toată energia, de altfel au și {ost elaborate în acest sens programe, pentru ridicarea activității comerciale și de servicii la nivelul condițiilor create, astfel incit să putem satisface mai deplin masele de consumatori.în continuare au fost prezentate coordonatele esențiale ale Programu- lui-directivă privind ridicarea nivelului de trai, subliniindu-se faptul că creșterile cantitative vor fi însoțite de îmbunătățiri calitative în sectoarele esențiale ale vieții noastre sociale, de cel mai larg interes cetățenesc. în consumul alimentar, pentru menținerea capacității vitale și ridicarea stării de sănătate a populației sînt prevăzute măsuri de Îmbunătățire a structurii și calității acestuia, asigurîndu-se produse cu conținut nutritiv ridicat și în sortimente diversificate. De asernenea, se va fabrica și desface un mare volum de produse nealimentare, bazate îndeosebi pe valorificarea materiilor prime din țară, la care creșterea va ti in ansamblu de 42.4 la sută, materializat intr-o bogată gamă Sortimentală.încheind acest tablou, doresc ca, in numele Consiliului Aprovizionării și al Consiliului de conducere al Ministerului Comerțului Interior, să mulțumesc in modul cel mai călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru ajutorul neobosit și permanent acordat intregii noastre activități destinate realizării unei bune 

interne și internaționale și înfăptuirea ei practică, în cadrul conducerii partidului, prin prodigioasa sa activitate științifică, prin întreaga sa viață și muncă. Aducem un fierbinte omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, exprimîndu-i totala noastră gratitudine și calde mulțumiri pentru îndrumările prețioase acordate mișcării de femei din țara noastră.Amintind că, în spiritul indicațiilor date de secretarul general al partidului la Conferința Națională a Femeilor, Consiliul National, comitetele și comisiile de femei au întreprins largi acțiuni pentru antrenarea maselor de femei în îndeplinirea atribuțiilor profesionale, în sporirea a- portului lor în organismele colective de conducere, în creșterea șl educarea tinerei generații, vorbitoarea s-a referit la necesitatea de a acționa pe un plan mult mai larg pentru perfectionarea stilului și metodelor de muncă ale Consiliului Național, ale comitetelor și comisiilor de femei. Vom folosi, de asemenea, noul cadru organizatoric ce va fi creat în sistemul Frontului Unității Socialiste — la propunerea secretarului general al partidului — pentru mobilizarea mai intensă a femeilor la soluționarea problemelor de producție, de gospodărire și înfrumusețare a localităților, la munca cultural-educativă. Măsurile pe care le dezbate forumul național al comuniștilor în direcția creșterii nivelului de trai și îmbunătățirii calității vieții, reducerii săptămînii de lucru, sporirii retribuției, extinderii construcțiilor de locuințe, de creșe și grădinițe, de sprijinire activă a familiei, de ocrotire a mamei și copilului, în primul rînd majorarea alocațiilor de stat pentru copii ca urmare a reducerii fondurilor destinate cheltuielilor militare, și alte măsuri de mare eficiență socială, realizate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, vor asigura în continuare condiții tot mai bune pentru ca femeile să-și sporească contribuția la înflorirea necontenită a patriei.

aprovizionări a populației. Vreau să relev faptul că planurile anuale și cincinale care orientează activitatea noastră se elaborează sub îndrumarea directă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Deosebit de important pentru caracterul real al acestor planuri este că balanța de venituri și cheltuieli a populației este echilibrată, că veniturile populației sînt acoperite cu mărfuri și dispunem în prezent de o rezervă de produse alimentare și nealimentare suficientă care să asigure continuu procesul neîntrerupt în aprovizionarea populației.în' continuare, vorbitorul s-a oprit asupra eitorva idei privind politica națională a partidului.Subliniind din capul locului' că înfăptuirea egalității sociale și naționale dintre națiunea română și naționalitățile conlocuitoare constituie una din cele mai mari victorii ale construcției socialiste din România, ale luptei partidului pentru aplicarea consecventă, în toate domeniile vieții, a politicii sale naționale marxiste, vorbitorul a spus :„Omul există pe lume, pentru ca undeva să se simtă acasă în ea“ — spunea unul din marii clasici ai literaturii maghiare Tamăsi Âron, născut în secuime. Naționalitatea maghiară se simte acasă, definitiv și pentru totdeauna, aici, în această minunată țară, patria noastră comună, Republica Socialistă România. Este bine să știe toate acestea și toți aceia care prin intermediul unor publicații din Europa occidentală Încearcă din nou să discrediteze regimul nostru social-politic socialist, clevetind despre o pretinsă românizare forțată a naționalității maghiare. Este desigur clar, pentru oricine, că acolo unde există democrație politică, economică, socială, democrație în domeniul dezvoltării culturii, al folosirii limbii materne, al învăță- mîntului în limba națională a naționalităților nu se poate vorbi de deznaționalizare. Deznaționalizarea apare acolo unde este lipsă de democrație. Clevetirile celor din Occident se dovedesc a fi astfel nu numai manifestări ale anticomunismului, ci și lipsite de logică, pe care le respingem categoric. Orice incercare de a slăbi unitatea noastră în jurul Partidului Comunist Român, de a introduc? disensiuni între poporul român și naționalitatea maghiară este zadarnică și sortită eșecului, împreună am înfăptuit totul, împreună vom apăra și in viitor toate cuceririle noastre revoluționare. Unitatea și frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare este o forță motrice a progresului României socialiste.îmi exprim întregul acord față de toate documentele Congresului și declar că voi milita ca soldat al partidului, voi acționa cu toată hotă- rirea pentru înfăptuirea lor. Totodată, susțin din toată inima realegerea în funcția de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Sînt convins că această alegere unanim dorită de întregul nostru popor va însemna aplicarea in continuare a unei linii politice crea-, toare, promovarea spiritului înnoitor în toate sferele vieții social-econo- mice și politice, înaintarea fermă a tării noastre pe drumul socialismu- iui și comunismului, continuarea neabătută a politicii noastre externe, afirmarea pe mai departe a principiului centralismului democratic, a muncii colective la toate nivelurile, dezvoltarea consecventă a democrației socialiste, a legalității și spiritului de echitate, participarea nemijlocită a tuturor oamenilor muncii la conducerea societății, stimularea legăturii cadrelor și organizațiilor de partid cu masele, ridicarea rolului social conducător al clasei muncitoare și creșterea rolului conducător al partidului, principii pe care cu o neslăbită energie tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a promovat în întreaga activitate a partidului și statului nostru.în încheiere, vorbitorul — adre- sîndu-se in limba maghiară, a spus :Stimați tovarăși și tovarășe.Vă mulțumesc pentru amabila dumneavoastră atenție, vă doresc tuturor putere de muncă, sănătate și multe succese in construcția socialistă.Trăiască prietenia și frăția dintre români și maghiari !

CUVÎNTAREA
delegat alDoresc, în primul rînd, să relev însemnătatea excepțională a Raportului prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu — dezbatere multilaterală a politicii interne, o analiză profundă și originală a fenomenelor politice, economice și sociale ale situației mondiale, strălucită sinteză a gîndirii revoluționare, a unei viziuni realiste și de largă perspectivă, a cunoașterii directe a faptelor vieții, a unei examinări și reevaluări critice permanente în spiritul nou imprimat de-a lungul unui deceniu și jumătate de conducătorul partidului și statului nostru. înfățișînd tabloul vast al politicii noastre interne și internaționale în conexiunile și determinările sale firești, Raportul devine totodată ghidul practic al vieții și muncii fiecărui activist al Partidului Comunist Român, al fiecărui cetățean al României socialiste.îmi alătur adeziunea la propunerea și cerința întregului partid, ale întregului nostru popor ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al partidului, eu convingerea fermă că acest act de voință, garanție majoră pentru continuarea cu succes a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, va avea, totodată, o adîncă semnificație pentru viața politică internațională, care, mai mult decît oricînd, are nevoie acum de conducători înțelepți, de militanți hotărîți pentru făurirea unui sistem nou de relații între state și națiuni, de constructori ai păcii, colaborării și prieteniei între popoare. Aceste trăsături de conducător revoluționar, de personalitate politică proeminentă a lumii contemporane, întruchipate atît de fericit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sirit de multă vreme cunoscute, recunoscute și apreciate pe plan internațional.în continuare, vorbitorul a arătat : După cum dezvoltarea intensă, multilaterală a țării noastre este legată indisolubil de activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și a statului, tot astfel rolul crescînd și prestigiul internațional al României socialiste sînt rodul nemijlocit al suflului nou, dinamizator, imprimat de secretarul general, de gîndirea sa cutezătoare, eliberată de orice închistări, îngustimi și tipare pietrificate, care a sudat într-o unitate dialectică indestructibilă politica internă și externă a partidului și statului, în deplină concordanță cu aspirațiile vitale ale poporului român, cu interesele cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale. în condițiile unei complexități fără precedent a vieții internaționale, politica externă românească a cunoscut un proces dinamic de continuă afirmare și consolidare, și-a urmat opțiunile sale principiale, fundamentale, înscrise în Prograrfiul partidului — o politică externă de largă deschidere internațională.Un loc remarcabil în cadrul acestei laborioase, activjtăți îl ocupă, vizitele îjitreprmse „peste hotare , de tovarășul Nicolae Ceaușescu îrnpreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, vasta sferă a contactelor directe pe care secretarul general al partidului, președintele țării, le are cu personalități de frunte ale vieții politice, economice și cultural-științifice din întreaga lume, cu conducători ai partidelor comuniste, altor forțe progresiste, democratice, antiimperialiste. Numai în perioada care a trecut de Ia Congresul al XI-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 107 convorbiri cu șefi de stat, 128 întîlniri cu prim-miniștri, președinți de parlamente și miniștri de externe din peste 100 de țări ale lumii. Aceste acțiuni au reprezentat de fiecare dată momente de referință în cronica relațiilor reciproc avantajoase dintre România și statele respective, au creat cadrul politie adecvat pentru inițierea unor măsuri concrete, au ^impulsionat creșterea schimburilor economice și intensificarea cooperării în sfera producției materiale, în domeniile tehnico-știin- țific și cultural, au dinamizat conlucrarea în sfera relațiilor internaționale.Raportul prezentat în fața Congresului confirmă încă o dată capacitatea partidului nostru, a secretarului general al partidului de a concentra atenția asupra esențialului, de a clădi acțiunea concretă pe o aprofundată viziune de ansamblu a evenimentelor și fenomenelor care compun tabloul deosebit de complex și adesea contradictoriu al evoluției vieții internaționale contemporane, de a oferi, pe această bază, soluții constructive, pe deplin realiste. în această viziune, pătrunsă de un autentic optimism revoluționar. in Raport este formulată teza privind confruntarea istorică între cele două tendințe fundamentale ale politicii internaționale, desprinzând concluzia de. o excepțională însemnătate teoretică și practică — aceea că este in putința țărilor socialiste, a statelor nealiniate, în curs de dezvoltare, a popoarelor ca acționînd unite să stăvilească agravarea situației internaționale, să determine o cotitură radicală în înseși caracterul și conținutul relațiilor dintre state.De la tribuna Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ’ a exprimat hotărîrea partidului nostru de a dezvolta și mai puternic prietenia, solidaritatea și colaborarea cu toate țările socialiste, de a amplifica raporturile cu țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, de a diversifica, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, legăturile cu celelalte state ale lumii.Exprimînd aprecierile României asupra situației internaționale, dezvăluind tendințele principale, evidențiind perpetuarea și agravarea unor stări de lucruri, care nu mai pot fi continuate deoarece generează pericole serioase pentru stabilitatea politică și economică mondială, pentru pacea și independența popoarelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a îmbogățit platforma politicii externe românești, a adresat totodată celorlalte state, forțelor revoluționare, democratice, progresiste, antiimperialiste, popoarelor din întreaga lume un vibrant apel pentru întărirea dialogului și dezvoltarea conlucrării, a solidarității în vederea rezolvării pozitive a problemelor fundamentale ale contemporaneității, chemarea de a se continua cu o vigoare sporită edificarea unui sistem trainic de securitate și cooperare în Europa, pregătirea temeinică a viitoarei reuniuni la nivel ministerial de la Madrid care să ducă la dezvoltarea unor relații de încredere și colaborare intre statele semnatare ale Actului final de la Helsinki și, în mod deosebit, pentru trecerea la măsuri ferme de dezangajare militară și dezarmare, care să

TOVARĂȘULUI ȘTEFAN ANDREI
organizației județene de partid Sibiuasigure menținerea echilibrului necesar nu prin creșterea, ci prin diminuarea progresivă a cheltuielilor militare, a efectivelor armate și armamentelor pe continent, pentru organizarea pină în 1984 a unei conferințe la nivel înalt.în continuare, vorbitorul s-a referit Ia intensificarea eforturilor pentru realizarea de pași concrețl în domeniul dezarmării, la reducerea decalajelor, la lichidarea subdezvoltării și edificarea unei noi ordini economice internaționale, la acțiunea ho- tărîtă în direcția lichidării ultimelor vestigii ale politicii rasiste, colonialiste și neocolonialiste, concentrarea eforturilor întregii comunități internaționale pentru întărirea păcii, destinderii și securității în lume, democratizarea relațiilor internaționale, la lupta pentru afirmarea, generalizarea și aplicarea fermă, de către toate statele, a egalității în drepturi, a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la folosirea forței și amenințării cu forța, avantajului și respectului reciproc.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE SAVA
delegat al organizației județene de partid SuceavaDe la tribuna înaltului forum al comuniștilor doresc să exprim deplina și entuziasta aprobare pe care toți oamenii muncii de pe meleagurile sucevene o dau mărețului Program de dezvoltare economico-so- cială a țării, de ridicare a calității muncii și vieții poporului nostru, prefigurat în documentele prezentate Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român. însușindu-ne și transformînd în propriul nostru program de muncă prevederile acestor magistrale documente sintem deosebit de bucuroși să mărturisim că recunoaștem în aceste documente contribuția remarcabilă, novatoare și mereu îndrăzneață a gîndirii revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitorul a spus : Dînd expresie voinței unanime a tuturor locuitorilor de pe aceste străvechi și înfloritoare meleaguri ale Țării de Sus susțin cu entuziasm și nemărginită bucurie ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, revoluționar strălucit, militant neobosit pentru progresul și fericirea poporului român, patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, personalitate proeminentă a vieții internaționale, să fie reales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Județul Suceava, asemenea întregii țări, a cunoscut în anii istoriei noastre noi. o puternică ascensiune pe toate planurile vvieții economipo-so- ciale. 4| jjoMJ A*,ns« edifica®» esțp faptuUt» icMiha potențiffl IniiiWi»! sucevrWi %sMrfe*pcSte 5ft-dA m-f normare față de anul 1958., că producția industrială din 1950 se realizează astăzi în numai 25 de zile. Făcînd dovada calităților lor de conștiință, oamenii muncii suceveni și-au onorat prin fapte cuvîntul dat, înregistrînd în perioada actualului cincinal un spor de producție industrială de pes

ciale. 41 faptul» d

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI VICTORIA ENE 
delegată a organizației județene de partid Dîmbovițaîn numele comuniștilor, al tuturor țăranilor cooperatori de pe străbunele meleaguri dîmbovițene, permi- teți-mi să exprim deplina aprobare față de conținutul Raportului prezentat Congresului al XII-lea, strălucită sinteză a realizărilor dobîndite de harnicul popor român în construcția socialistă, prefigurînd, în mod magistral, viitorul luminos al patriei noastre. îmi exprim, totodată, adeziunea totală față de celelalte documente programatice ale Congresului, care dau expresie politicii generale a partidului, gîndirii creatoare a iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la continuarea operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a întregului nostru popor pe noi culmi ale progresului și civilizației.Animată de cele mai înălțătoare sentimente de mîndrie patriotică, sint fericită să dau glas voinței unanime a 'comuniștilor, a tuturor locuitorilor din județul Dîmbovița, pentru ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, să fie reales în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, avînd chezășia sigură că vom înfăptui tot ceea ce ne-am prevăzut.Raportez Congresului că lucrătorii din agricultura județului Dîmbovița, aplicind neabătut indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, au terminat la timp lucrările agricole din această toamnă, cu excepția arăturilor care se execută pe ultimele suprafețe. Țăranii cooperatori de la cele trei unități din comuna Potlogi, pe care îi reprezint la acest înalt forum al comuniștilor.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
Am simțit pe deplin mîndria de comunist ascultind Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu,' secretarul general al partidului, celelalte documente supuse spre dezbatere și aprobare Congresului, din care se desprinde viitorul înfloritor al României socialiste, al tuturor județelor țării.Aduc în fața Congresului gîndurile oamenilor muncii din agricultura județului Dolj, angajamentul lor de a realiza neabătut obiectivele mărețe înscrise in programul de dezvoltare economică și socială a țării — în cadrul căruia un loc esențial îl ocupă realizarea in perioada următoare a unei adevărate revoluții agrare.Organizațiile de partid din agricultura județului nostru au acționat in perioada la care se referă Raportul pentru folosirea mai eficientă a fondului funciar, sporirea producției de cereale și plante tehnice, îmbunătățirea activității din legumicultura, pomicultură, viticultură și din sectorul creșterii animalelor. Suprafața

Triumful ideii de independență națională — a spus în continuare vorbitorul — izvorită și validată de întreaga experiență istorică a poporului nostru, ca și a altor popoare, asigurarea in fapt a dreptului fiecărei națiuni de a-și alege și urma propria cale de dezvoltare și de a-și defini orientarea și conținutul raporturilor sale externe constituie o dimensiune fundamentală prioritară a politicii externe românești. Este cunoscută și larg apreciată pe plan internațional, o condiție sine qua non a progresului economic și social al tuturor popoarelor, chezășia unei păci trainice, a colaborării și înțelegerii internaționale.După ce a relevat că este meritul și onoarea partidului nostru comunist, că bilanțul bogat în activitatea internă este fericit întregit de rezultatele activității internaționale ale României, ale Partidului Comunist Român, vorbitorul a spus : Cuvîntul țării noastre este ascultat în lume cu atenție, cu receptivitate și respect, inițiativele sale în probleme- cheie ale vieții internaționale sînt 

te 3,2 miliarde lei, ceea ce va însemna îndeplinirea planului pe patru ani cu 70 de zile mai devreme și depășirea angajamentului asumat pentru întregul cincinal cu 200 milioane lei.Adresînd întreaga noastră recunoștință conducerii superioare de partid și de stat pentru grija deosebită acordată dezvoltării județului nostru, doresc să raportez forumului . comuniștilor că și forestierii suceveni vor îndeplini planul producției industriale pe actualul cincinal cu un an și cinsprezece zile mai devreme, realizînd pînă la sfîrșitul anului 1980 o producție suplimentară de circa 1,9 miliarde lei.Măsurile luate de conducerea superioară de partid pentru perfecționarea formelor de organizare și conducere a economiei au dus la aplicarea cu rezultate bune a noului mecanism economico-financiar. Bugetele de venituri și cheltuieli au devenit pentru fiecare unitate, secție, sector și atelier de producție un instrument de conducere a activității eco- nomico-financiare. Începînd cu anul acesta, calculăm producția netă lunară pe fiecare secție, sector și pe fiecare sortiment, reușind să mobilizăm toți oamenii muncii în direcția în care trebuie să acționăm pentru înfăptuirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-fi- nanciare.Este o deosebită satisfacție pentru noi, a subliniat vorbitorul, să raportăm de la tribuna Congresului că am obținut rezultate bune și in. domg- miul ■Valorificări^ sdperioarc .rrimasei TemrȘbȘse^ 'jfrtficipala imgstfitjufsa de materie prima. Pe baza și în spiritul programului național de conservare și dezvoltare a fondului forestier, am introdus noi tehnologii de lucru, am modernizat și mecanizat procesele de producție, am elaborat programe concrete pentru valorificarea superioară a lemnului. Aceasta a făcut posibilă creșterea valorii pro

au obținut în acest an, in ciuda faptului că am fost grav afectați de inundațiile din vară, producții sporite la toate culturile. La porumb, de pildă, a precizat vorbitoarea, s-au realizat 5 200 kg boabe la hectar. Astfel, producția globală agricolă este cu 12% mai mare față de cea de anul trecut. Am livrat la fondul central al statului peste 16 000 tone de cereale, 45 000 hl de lapte și 835 tone de carne. Ca urmare a realizărilor obținute în activitatea economică a cooperativelor agricole a crescut nivelul de trai, material și spiritual, al membrilor cooperatori.Referindu-se la unele neîmpliniri, vorbitoarea a spus : în sectorul producției vegetale n-au fost folosite cu maximum de eficiență sistemele de irigații, iar lucrările de fertilizare, erbicidare și întreținere a culturilor nu s-au executat întotdeauna în condiții satisfăcătoare. Se mențin unele neajunsuri privind asigurarea furajelor și îngrijirea animalelor, iar creșterea producțiilor de carne, lapte și lină nu este pe măsura așteptărilor. Cheltuielile materiale de producție sînt încă ridicate, iar valoarea producției la mia de lei fonduri fixe, indică nefolosirea la parametrii proiectați a capacităților productive.Membrii de partid au analizat cu toată răspunderea, critic și autocritic, activitatea desfășurată de consiliile de conducere, de specialiști, de toți membrii cooperatori, stabilind, in spiritul documentelor de partid, măsuri ferme pentru înfăptuirea marilor sarcini ce ne revin în viitor. Producția globală agricolă se va dubla, ajungînd în 1985 la peste 76 000 tone de cereale, iar volumul investițiilor va depăși suma de 105 milioane lei și vor fi dirijate spre dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor eco
delegat al organizației județene de partid Doljirigată a ajuns, în județul nostru, la peste 200 mii ha, adică circa 34 la sută.în continuare, vorbitorul a spus : Și la unitatea in care lucrez — întreprinderea agricolă de stat Moțăței — comuniștii, ceilalți oameni ai muncii au pus în centrul muncii lor .creșterea producției agricole în condiții de eficiență economică ridicată, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor făcute în județul nostru. în acest scop s-a acționat permanent pentru introducerea progresului tehnic, mai ales prin autodotare, extinderea chimizării și mecanizării, creșterea productivității muncii. Avem condiții bune pentru obținerea unor producții mari de porumb, la care, deși în acest an am recoltat pe unele sole peste 10 mii kg la hectar, rezultatele nu ne mulțumesc încă.Noi, specialiștii, toți oamenii muncii din agricultură găsim în hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din februarie a.c. referitoare la îmbunătățirea con

îmbrățișate cu interes și adeziune și nu de puține ori au favorizat deblocarea unor stări cont'lictuale, construirea unor punți de apropiere și înțelegere, însănătoșirea relațiilor dintre state, primenirea climatului internațional. Propuneri și judecăți ale României în problemele fundamentale ale păcii, dezarmării, lichidării subdezvoltării, instaurării noii ordini economice, unei alcătuiri noi și democratice în relații internaționale, adică în problemele care concentrează interesele și preocupările vitale ale umanității au fost însușite și încorporate în documentele internaționale importante, au devenit obiective ale vieții politice contemporane, ale opiniei publice internaționale.In încheiere, doresc să exprim recunoștința noastră profundă pentru sprijinul și îndrumarea permanentă primite din partea conducerii partidului, _ a tovarășului Nicolae Ceaușescu în direcția ridicării pe. un plan calitativ superior a activității Ministerului Afacerilor Externe, concentrării preocupărilor pe aspectele de conținut ale raporturilor internaționale și în mod deosebit pentru creșterea aportului la dezvoltarea relațiilor economice și a cooperării in producție, coloana vertebrală a unor raporturi diplomatice interstatale moderne, durabile și eficace.

duselor realizate dintr-un metru cub de masă lemnoasă cu 30 la sută față de anul 1975. Ponderea materialului mărunt din exploatările forestiere și a resurselor secundare de lemn a ajuns la 73 la sută în fabricarea celulozei, iar la producția de plăci din așchii de lemn, la 82 la sută.Deși am obținut o serie de rezultate pozitive — a arătat în continuawS», vorbitorul — sîntem conștienți că ma, înregistrăm și unele neajunsuri. Iată de ce, în spiritul ideilor și orientărilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, după analiza făcută cu consiliul de conducere al Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții din luna septembrie a.c., am acționat ferm pentru sporirea gradului de valorificare a masei lemnoase, inclusiv a tuturor resurselor secundare din pădure, căutăm soluții tehnologice de scoatere a lemnului din exploatările forestiere cu consumuri reduse de combustibili și carburanți, extindem instalațiile cu cablu. Ne preocupăm ca materialul mărunt să fie folosit în întregime, iar producția de repere șl prefabricate pentru mobilă, ferestre și vagoane de cale ferată să fie generalizată, să folosim, cu eficiență, energia solară la uscarea produselor lemnoase. Studiem posibilitatea de a găsi soluții de chimizare a lemnului, în așa fel ca înainte de a intra în procesul de producție să se extragă din acesta toate produsele chimice necesare economiei noastre, naționale.,; ‘iiiclifei^re/ dc&’âsc isă asigur Con- . ai«ulf pa. sec»ettihiț general al partidului că noi, sucevenii, vom face totul pentru ca sarcinile ce ne revin în viitorul cincinal să le realizăm exemplar, adueîndu-ne astfel contribuția la dezvoltarea accelerată a e- coriomiei, la ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a patriei noastre socialiste.

nomice ale viitorului oraș agroindustrial Potlogi.Crearea consiliilor unice agroindustriale ne-a permis să utilizăm mai rațional baza tehnico-materială de care dispunem. De asemenea, pentru mai buna folosire a pămîntului, am organizat asolamente corespunzătoare pentru toate culturile. în cadrul acțiunii de cooperare, propunem, a spus vorbitoarea, extinderea asociației economice de stat și cooperatiste de pe raza comunei, în scopul producerii legumelor timpurii și al semi- industrializării unor cantități de legume ce nu pot fi valorificate in stare proaspătă direct la consumatori. în acest sens, solicităm industriei constructoare de mașini să urgenteze producția de utilaje care să asigure recoltarea mecanizată a culturilor de legume, îndeosebi a tomatelor, precum și perfecționarea echipamentului pentru recoltarea mecanizată a porumbului și cositul furajelor in zona de deal. Găsim necesa-» ră transformarea fermei zootehnice de la Potlogi în asociație de creștere a vacilor pentru lapte. Propunem, de asemenea, a adăugat vorbitoarea, crearea unor microfabrici de nutrețuri combinate, în cadrul consiliilor unice agroindustriale.încredințăm Congresul și pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii ogoarelor dimbovițene vor face totul pentru a transpune in practică hotărîrile ce vor fi adoptate la acest înalt forum al partidului, pentru dezvoltarea și intensificarea producției agricole, astfel ca întreaga noastră activitate să se desfășoare la nivelul eficienței economice maxime, factor hotărîtor al progresului, civilizației și bunăstării poporului român.
ION BADI
ducerii și organizării agriculturii și crearea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, noi rezerve de sporire a recoltelor, prin organizarea solelor mari, a asolamentelor unice pe terenurile din cadrul consiliului, indiferent de. proprietate. Atit cadrul creat de constituirea consiliilor unice agroindustriale, cit și elementele de o deosebită importanță prevăzute in proiectul de Directive ale Congresului oferă largi posibilități de creștere a producției agricole, în condiții de rentabilitate mult sporită. Am acumulat deja o bună experiența in introducerea tehnologiilor noi, moderne. Așa, de exemplu, am organizat o plantație intensivă de piersic, cultură la care am recoltat aproape 2 vagoane la hectar, situîn- du-ne pe primul loc din țară. Acționînd în direcția mecanizării lucrărilor de manipulare, ambalare și transport, productivitatea muncii a crescut in pomicultură cu 60 la sută.(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL MII LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urinare din pag. a IV-a)De asemenea — a spus in continuare vorbitorul — in sectorul zootehnie, modernizînd fermele de vaci din sistemul gospodăresc și creînd condiții măi bune de aplicare a tehnologiilor noi, am reușit să obținem la unele ferme cîte 5 400 litri lapte de la fiecare vacă și o creștere a productivității muncii cu 60 la sută pe Îngrijitor. Practicăm, cu bune rezultate, administrarea în hrana taurinelor la îngrășat a furajelor grosiere, paie, coceni și ciocălăi, după o pregătire prealabilă corespunzătoare, prin tratarea cu hidroxid de sodiu, melasare și granulare.N-am putea spune că aceste realizări le-am obținut cu ușurință. In

afară de neajunsurile din munca noastră și pentru înlăturarea cărora acționăm cu deplină răspundere, dor resc să arăt că intimpinăm și unele greutăți in procurarea pieselor de schimb, mai ales pentru mașinile de recoltare a furajelor, combinele Gloria, tractoarele A-l 800. Ne lipsesc, de asemenea, mașinile din sistema acestui tractor de mare randament. Așa cum am aflat din recenta vizită de lucru a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu la.I.A.S. Afumați, în anii următori vom lucra cu combine de mare productivitate. Vă rog să-mi permiteți să fac propunerea ca Ministerul Agriculturii să organizeze din timp asigurarea mecanizatorilor necesari in vederea utilizării la in-' treaga capacitate atit a combinelor

cit și a tractoarelor, care de multe ori-au rămas nefolosite prin trecerea tractoriștilor pe combine.Sîntem conștienți că sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea cer o organizare perfectă și o disciplină comunistă. , Ne angajăm aici, la Congresul al XII-lea al P.C.R., de a nu precupeți nici un efort in realizarea sarcinilor de creștere permanentă a producției agricole.Alături de toți comuniștii din patria noastră, susțin din adîncul inimii hotărîrea conferinței județene de partid Dolj, referitoare la propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, să fie reales în funcția de secretar general al partidului.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ALEXANDRINA MOCANU

delegată a organizației județene de partid VranceaDocumentele de o excepțională însemnătate teoretică și practică puse dezbaterii Congresului al XII- lea au fost studiate și însușite de către toți comuniștii, de către toți oamenii muncii din județul Vrancea și, implicit, din municipiul Focșani, care mi-au încredințat mandatul ca in cadrul acestui înalt forum, în numele lor, să exprim profunda adeziune față de prevederile pe Care le încorporează și hotărîrea noastră de a face totul pentru Îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor ce ne vor reveni. Cu același atașament, cu a- ceeași deplină devoțiune, ne însușim programul de muncă al împlinirilor viitoare, jalonat cu clarviziune revoluționară in Raportul prezentat de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la tribuna acestui istoric Congres.Județul Vrancea, a arătat vorbitoarea, a beneficiat și beneficiază din plin de politica pe care o pro- ’movează partidul nostru și care prevede. printre comandamentele sale majore, dezvoltarea armonioasă, e- chilibrață, a tuturor zonelor țării. Numai în actualul cincinal au fost puse in funcțiune 15 noi capacități de producție care, eșalonate cu modernizarea întreprinderilor existente, au -asigurat creșterea producției industriale intr-un ritm de 13,8 la sută anual. Vrancea, se știe, este din ve- . chime un pămint al marilor podgorii. In perioada la care mă refer noi am primit un însemnat sprijin tehnico- material pentru a valorifica în chip superior acest patrimoniu de însemnătate națională.Pe fundalul ascensiunii pe care o cunoaște județul, municipiul Focșani a cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Nurnai în ultimii patru ani, volumul producției industriale s-a dublat, productivitatea muncii pe o persoană a crescut cu peste 85 000 lei, au apărut noi ramuri industriale cu o înaltă tehnicitate, s-au creat peste 9 000 noi locuri de muncă, au avut loc profunde transformări in viața economică și socială a municipiului. In prezent, mai bine de 60 la sută din

su- populația orașului locuiește în apartamente construite în ultimii zece ani, fiind asigurate în același timp condiții mai bune de aprovizionare a populației cu mărfuri alimentare și industriale, cu unități prestatoare de servicii, de desfășurare a activităților cultural-educative și artistice, în continuare, vorbitoarea a spus : Asociem aceste realizări cu numele și cu activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu ; dacă masa lui de lucru e ae harta Întregii țări, este momentul să relevăm că pe această hartă, pe care a parcurs-o cu pasul și cu inima, ne-a inclus frecvent și pe noi, acordîndu-ne un sprijin pe ciț de concret, pe atît de eficient. Iată de ce ne alăturăm cu toată ființa voinței tuturor comuniștilor, popor, ca în fruntea funcția de secretar reales iubitul fiu al națiunii noastre — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Programul-directivă privind dezvoltarea în profil teritorial cuprinde sarcini importante și mobilizatoare pentru municipiul Focșani. Producția industrială va crește de peste două ori în anul 1985, prin punerea în funcțiune a noi capacități și dezvoltarea celor existente, producindu- se mari schimbări calitative în structura producției industriale, a modernizării ei. Pentru înfăptuirea acestor importante obiective, ne-am propus să dezvoltăm capacitatea unităților de construcții, acțiune în care solicităm și sprijinul Ministerului Construcțiilor Industriale, pentru organizarea unui grup de șantiere în municipiul Focșani.S intern preocupați de rezolvarea problemelor privind organizarea și sistematizarea platformei industriei alimentare a municipiului, în scopul îmbunătățirii aprovizionării populației, acțiune în care solicităm și a- jutorul organelor centrale de resort. Pe linia economisirii și reducerii consumului de combustibil și energie, ne-am propus să extindem termofi- carea .municipiului. Vom acționa pentru modernizarea instalațiilor și utilajelor de la Combinatul de pre-

a întregului partidului, în general să fie

lucrare a lemnului și din alte unități, unde se înregistrează încă mari consumuri de energie electrică și combustibil.Fiind conștienți că se manifestă unele deficiențe în aplicarea noului sistem economico-financiar, a subliniat vorbitoarea, sîntem hotărîți să acționăm pentru adîncirea autocon- ducerii muncitorești și autogestiunii în .. ................... ’ ‘ -tă, leȘi
toate unitățile industriale. Totoda- considerăm necesar ca Ministere- Industriei Chimice și Agriculturii Industriei Alimentare să asigure- condițiile necesare prin corelarea indicatorilor de plan cu capacitățile și posibilitățile reale existente in unitățile din municipiul Focșani. Pentru înfăptuirea obiectivelor ce ne incumbă, comitetul municipal de partid s-a preocupat și se va preocupa de creșterea rolului organizațiilor de partid în mobilizarea comuniștilor, a tuturor forțelor, in scopul executării și punerii în funcțiune a noilor obiective industriale, pentru a- sigurarea și pregătirea forței de muncă necesare.Analizînd munca desfășurată în a- ceastă perioadă, sîntem conștienți că nu am făcut totul, că s-au manifestat încă neajunsuri și lipsuri care mențin nivelul realizărilor sub posibilitățile umane și materiale de care dispunem, că mai sînt încă multe rezerve nevalorificate. Conferința municipală de partid a stabilit măsuri pentru rezolvarea unor probleme cu care ne confruntăm în domeniile aprovizionării tehnico-materiale, al investițiilor și, in special, al construcțiilor de locuințe, pentru perfecționarea întregii activități economi- co-sociale din municipiu.în încheiere, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că noi, cei ce muncim și trăim în orașul Unirii, urmînd exemplul dumneavoastră, vom acționa cu abnegație si responsabilitate comunistă pentru traducerea in viață a hotărîrilor ce vor Congres, contribuind de întregul popor, la rețului program de triei noastre.

fi adoptate de astfel, alături înfăptuirea mă- înflorire a pa-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LEONTE RĂUTU

delegat ai organizației județene de partid AlbaComplexitatea corelațiilor între diferiți factori ai dezvoltării, ritmul accelerat al modificărilor, proprii vieții noastre sociale, fac necesară, mai mult ca oricînd. tratarea riguros științifică a problemelor de ansamblu ale societății, ale evoluției și perspectivelor ei. O asemenea abordare, întemeiată pe teoria socialismului științific, a materialismului dialectic și istoric, este o caracteristică definitorie a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Toate acestea pun în lumină excepționala importanță programatică a Raportului prezentat, rolul său în stabilirea sarcinilor prioritare ale activității viitoare a partidului nostru, a întregului nostru popor, în stimularea energiilor, a inițiativei și elanului maselor.Referindu-se la obiectivele fixate prin Raport, precum și prin celelalte documente supuse aprobării Congresului, vorbitorul a subliniat : toate presupun deplasări calitative, sem- nificînd o nouă etapă a procesului revoluționar. In general, ideea continuității procesului de transformări revoluționare, reafirmată cu maximă claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Raportul său, este caracteristică concepției despre socialism a Partidului Comunist Român. Teza că înfăptuirea revoluției socialiste nu ineheie procesul revoluționar, ci creează premisele desfășurării lui în continuare, în forme multiple, potrivit cu specificul fiecărui stadiu istoric, este pe deplin valabilă și pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Aceasta nu este numai o teză deosebit de fertilă din punct de vedere teoretic, un e- xemplu al abordării în spiritul dialecticii revoluționare a problemelor dezvoltării sociale, ci este, totodată, un îndreptar pentru acțiune, din care decurg criteriile de bază ale viitoarei noastre activități. Nu este vorba pur și simplu sâ facem noi pași înainte într-un domeniu sau altul, ei, pornind de la remarcabilele mutații obținute, să determinăm schimbări radicale, structurale, corespunzător cu cerințele ridicării societății noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare. In acest sens trebuie înțelese • îndemnurile repetate ale secretarului general al partidului de a manifesta spirit revoluționar, cutezător, în toate domeniile.Realizarea unor adinei prefaceri înnoitoare, dirijarea și stăpinirea unor complexe procese economice și sociale cer creșterea rolului politic conducător al partidului in toate domeniile de activitate ca factor determinant al ridicării la un nivel superior a conducerii științifice a societății. Aceasta explică preocuparea stăruitoare a partidului nostru, a conducerii sale pentru creșterea cadrelor de partid, apte să .acționeze cu competență, responsabilitate și pasiune pentru transpunerea in viață a Programului Partidului Comunist Român, a politicii sale revoluționare.In vederea formării și perfecționării cadrelor pentru necesitățile activității de partid, de stat, economice, obștești, partidul nostru, a relevat vorbitorul, a edificat într-o concepție originală un sistem complex unitar. incepînd cu Academia de partid „Ștefan Gheorghiu", in cadrul căreia activez, și continiiind cu școlile de partid de pe teritoriul țării, cujnvă; țâmîntul ideologic, ce. se desfășoară in cadrul organizațiilor de partid.Așa cum se relevă în Raportul prezentat Congresului, un număr mare de activiști — aproape 43 mii — au absolvit școli de partid de diferite grade. Practic, nu există domeniu in care să nu activeze la diferite niveluri, de răspundere tovarăși ce au absolvit

Academia „Ștefan Gheorghiu", școlile de 1 an. alte școli și cursuri de partid. La temelia procesului instruct tiv-educativ a fost pusă concepția secretarului general al partidului privind integrarea organică între invă- țămînt, practică și cercetare, beneficiari ai cercetării noastre aolicative fiind organe de partid, unități economice, instituții de stat.Dar, relevînd rezultatele pozitive obținute, sîntem datori să insistăm asupra lipsurilor din activitatea noastră, lipsuri care au fost criticate în spirit de înaltă exigență de secretarul general al partidului. Mai există carențe în care a formării tiviști de tirii lor maxim randament a sarcinilor concrete cărora vor fi chemați să le facă față. Este necesar să urmărim _ persistent eficiența practică a pregătirii, modul in care fiecare dintre absolvenții Academiei, ai școlilor de partid aplică în viață cunoștințele dobindite, măsura în care contribuie la perfecționarea stilului și metodelor de muncă, la lichidarea deficiențelor concrete ce apar in activitatea organelor de partid, de stat, econo

munca noastră cursanților în lor multilaterale partid și de stat, pentru
de edu- vederea ca ac- a pregă- îndeplinirea cu

mice, la activa promovare a este nou și inaintat. A forma călăuzite în întreaga lor activitate de spirit revoluționar, cadre. înarmate temeinic cu principiile ideologiei științifice a partidului, este cerința pe care ne-o adresează secretarul general al partidului.în continuare, vorbitorul a spus : Toți comuniștii care . activează in acest domeniu sînt ferm hotărîți să înlăture lipsurile existente în activitatea de formare și perfecționare a cadrelor de partid, să-i imprime, un înalt spirit revoluționar, o înaltă eficiență politică,, economică și socială, să asigure aprofundarea concepțiilor originale ale partidului nostru privind problemele edificării socialismului și comunismului, cit și cele privind viața internațională.Printre Academiei muncii de cadrelor de conducere, aprofundată în cursul reciclării a celor mai actuale probleme ale muncii practice, niile de litățile

sarcinile se află reciclare

tot ce cadre

de bază ale îmbunătățirea periodică a examinareacorespunzător activitate concrete ale instruiți. «Vom acționa. în colaborare cu organele de partid, cu organele centrale de stat pentru a perfecționa
cu dome- și responsabi- activiștilor

această activitate, inrădăcinind in rîndul cadrelor din toate domeniile conștiința necesității de a-și ridica și reînnoi necontenit nivelul de cunoștințe politice, ideologice, organizatorice, profesionale.Alături de alte instituții ideologice. Academiei noastre ii revin sarcini importante în dezvoltarea activității de cercetare in domeniul științelor sociale — s-a apreciat în cuvînt. In ultimii ani. paleta tematică a cercetării științifice în acest domeniu s-a lărgit, a apărut un număr de lucrări meritorii în științe economice, științe politice, filozofie. Cu toate acestea, cercetarea continuă să rămînă în în- tirziere față de problemele stringente ale vieții noastre sociale. Nu arareori în lucrările de cercetare prevalează elemente descriptive și de comentare, fiind prezente în mai mică măsură investigarea profundă a realităților, generalizările originale, curajoase, variantele de soluții necesare organelor de decizie.Criticile îndreptățite formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, direcțiile de orientare trasate în Raport științelor sociale vor constitui neîndoios un stimulent puternic pentru intensificarea și amplificarea cercetării în acest domeniu. în spiritul remarcabilei activități teoretice creatoare a conducerii partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, este necesar să concentrăm eforturile cercetării în științele sociale în direcțiile prioritare, dictate transformatoare ce societatea noastră, să blemele deloc simple rii evoluției noastre ciale în istorica perspectivă a încheierii procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și creării premiselor pentru trecerea la comunism. Pe plan internațional, trebuie să supunem unei analize aprofundate, liberă de șabloane și tipare, problemele fundamentale ale dezvoltării social-politice în epoca noastră, să participăm activ la lupta de idei, la dezbaterile ce au loc în gindirea revoluționară contemporană.In lucrările noastre trebuie să punem în lumină, in întreaga lor amploare, marile cuceriri dobîndite de patria noastră, rod al creației istorice a făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, cuceriri care, prin argumentele de necontestat ale realității vii, demonstrează superioritatea orînduirii sociale socialiste.Manifestînd disponibilitate față de dialogul eu alte curente de gindire, ct^caracter umanist, raționalist, progresist, avem totodată îndatorirea de a milita ferm împotriva curentelor retrogradă, obscurantiste, mistice. Pe fundalul crizei globale a capitalismului se proliferează în prezent felurite teorii iraționaliste, reacționare, se contestă orice' sens procesului de devenire istorică a umanității, este respinsă însăși ideea de progres, egalitatea între oameni este proclamată drept un rău social, se repun în circulație concepții de factură rasistă. Sîntem datori să dăm o ripostă fermă, în spirit ofensiv, unor ..asemenea idei, întemeindu-ne pe ideologia noastră revoluționară, profund umanistă prin însăși esența ei. 'Sintem mindri, a afirmat vorbitorul, câ in politica noastră internațională, politică atit de bogată în inițiative de largă rezonanță, al cărei strălucit exponent este tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovăm ideile nobile ale deplinei egalități și suveranități a tuturor popoarelor și statelor, acționăm pentru așezarea pe baze democratice a relațiilor internaționale, pentru salvgardarea bunului cel mai de preț al omenirii — pacea și securitatea internațională, pentru unitatea și solidaritatea forțelor socialismului, . progresului și luptei antiimperialiste.Cu sentiment de respect și afecțiune, mă alătur propunerii susținute in unanimitate de comuniștii de pe tot cuprinsul țării de realegere în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cînd rostim acest nume, rostim numele militantului înflăcărat care, din fragedă tinerețe, s-rj dăruit cauzei revoluționare, cauzei libertății și fericirii patriei și a poporului, al cărui fiu este, numele eminentului conducător al partidului și statului nostru, căruia îi aparține rolul determinant in elaborarea și transpunerea în strategiei ționare, profund creatoare, prestigiu muncitorești, contemporane.

de procesele caracterizează abordăm pro- ale prognoză- economico-so-

viață a și tacticii noastre revolu- promotor strălucit și al gîndirii revoluționare personalitate de înalt a mișcării comuniste și a vieții internaționale
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI RADU VOINEA

delegat al organizației municipale deSubliniind că documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului, ce prefigurează in mod strălucit devenirea socialistă și comunistă a României, poartă cu putere amprenta gîndirii creatoare, a viziunii cuteză- revoluționare a Ceaușescu. vor- România socia-toare și profund tovarășului Nicolae bitorul a arătat că listă a cunoscut in ultimii 15 ani, de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate multilaterală și clarvăzătoare, se află in fruntea partidului și la cîrma țării, c.ea mai dinamică și mai fertilă perioadă din multimilenara sa mă determină să partidului, întregului . .susțin din adîncul inimii realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al partidului, văzind în "aceasta chezășia realizării integrale a Programului partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a prezentelor documente ce vor li adoptate de Congres.Invățămîntul superior, ca dealtfel întreaga școală românească, a cunoscut in perioada dintre cele două congrese ale partidului profunde mutații de ordin structural și calitativ, esența acestora constituind-o perfecționarea conținutului său științific și ■ ideologic, integrarea organică cu producția și cercetarea. întărirea caracterului formativ-educativ. îmi fac o datorie de conștiință — a spus vorbitorul — exprimînd în Congres alesele mulțumiri ale personalului didactic, ale generațiilor tineretului studios, tovarășului Nicolae Ceaușescu, celui căruia ii datorăm viziunea științifică asupra școlii noastre, ca factor fundamental de civilizație, de formare a specialiștilor necesari țării, de progres științific și cultural.Acționînd pe baza politicii partidului, organizația de partid și senatul Politehnicii bucureștene au pus în centrul activității lor integrarea întregului proces instructiv- educativ cu cercetarea, proiectarea și producția, însușirea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, for-

istorie. Iată temeiuri ce mă alătur și eu popor și să

marea de specialiști cu un profil larg, gîndire cutezătoare și flexibilă, care să le permită să se adapteze ușor cerințelor dezvoltării economiei noastre naționale, științei și tehnicii contemporane. Concomitent, o atenție permanentă acordăm educării viitorilor specialiști în spiritul concepției revoluționare, dialectice, despre lume unei înalte conștiințe a față de țară și popor, al a munci cu toate forțele tea lor pentru noastre patrii,Referindu-se, faptul că Institutul politehnic a obținut rezultate bune în activitatea de colaborare cu diferite unități industriale pentru realizarea unor lucrări, mașini și utilaje de mare importanță, precum : strungul carusel cu diametrul de 16 m. noile familii de calculatoare și minicalculatoare independents 00. Coral, MC 8. terminalele inteligente, centralele telefonice electronice și altele, vorbitorul a menționat, de asemenea, colaborarea foarte strînsă cu întreprinderea „23 August", ca urmare a indicației exprese a tovarășului Nicolae Ceaușescu. date la adunarea generală a oamenilor muncii din acest an, precum și colaborările cu alte întreprinderi bucureștene ca „Timpuri noi", „Grivița roșie", „Vulcan", întreprinderea de mașini electrice etc. în perfecționarea unor tehnologii și elaborarea altora noi sau în executarea unor calcule de rezistență a materialelor etc. Aproape 90 ia sută din proiectele de diplomă abordează probleme din industrie sau dezvoltă cercetări din planul catedrelor. in ultimii ani cîteva sute de asemenea proiecte fiind susținute chiar în întreprinderile beneficiare.Trebuie însă să arăt, în mod autocritic,- că în activitatea de cercetare științifică de la Politehnică există și neîmpliniri. Astfel, unele cercetări constau doar în simple analize sau măsurători de rutină ; altele se limitează la studii care se predau beneficiarului, fără să se urmărească și valorificarea lor, neglijîndu-se

materialist- și viață, al îndatoririlor hotărîrii de și capacita- propășirea scumpei România socialistă, în continuare, la

partid Bucureștifaptul că. potrivit indicațiilor date de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, o cercetare nu poate fi considerată încheiată decît in mentul în care realizează Alteori, durata unor cercetări prea mare, ignorîndu-se faptul nevoile industriei sînt adesea gente și că o cercetare, . chiar foarte bună, devine inutilă dacă n-a fost Încheiată la timp. De toate aceste lipsuri sintem răspunzători in primul rînd noi, cei din cpnducerea institutului, care nu am acționat cu mai multă operativitate pentru orientarea cercetării științifice, pentru mobilizarea întregului potențial științific de care dispunem.în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră, tovarășe secretar general, cu prilejul vizitelor delucru efectuate în institutul nostru și al cuvîntării rostite la deschiderea anului de invățămint — a continuat vorbitorul — acționăm astfel îneît in viitor cercetarea științifică să ajute întreprinderile nu numai în îndeplinirea planului, ci să și contribuie la revoluționarea științei și tehnicii. In prezent, concentrăm forțele de cercetare științifică din institut către problemele pijoritare și de perspectivă prevăzute în Programul-directivă de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, cum ar fi găsirea unor noi surse de energie, stocarea energiei, interacțiunea radiație și substanță, utilizarea noi combustibili în motoarele ardere internă, extinderea utilizării microprocesoarelor in conducerea proceselor tehnice, a roboților industriali și altele. Sîntem conștienți însă că, de la cel mai mare institut de învățămînt tehnic superior din țară, conducerea de partid și de stat așteaptă mult mai mult și este firesc să fie așa. Pornind de Ia marile sarcini ce ne revin în domeniul științei, tehnicii, calității și eficienței, doresc să asigur Congresul că nu vom precupeți nici un efort pentru a îndeplini cu abnegație sarcinile ce ne vor reveni.

mo- este aplicată și se parametrii scontați, este că striii-

diptre de cu

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI NICULINA MORARU
delegată a organizației județene de partid IalomițaVă rog să-mi permiteți să exprim și eu, in numele celor peste 48 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile ialomițene, totala adeziune, aprobarea deplină față de documentele supuse dezbaterii Congresului al XII-lea al P.C.R. — a spus vorbitoarea. Rod al politicii înțelepte, profund științifice a partidului, al preocupărilor dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind dezvoltarea multilaterală, armonioasă a tuturor zonelor patriei, și județul Ialomița a beneficiat, în ultimii 10—15 ani, de un mare volum de investiții, ceea ce a permis crearea unei industrii puternice, in cadrul căreia se află Combinatul siderurgic Călărași — cel mai mare obiectiv al țării în actualul cincinal. Vă raportăm, tovarășe secretar general, câ, respectîndu-și cuvîntul dat la inaugurarea lucrărilor acestei grandioase cetăți a industriei socialiste, cei mai tineri side- rurgiști ai țării au elaborat în cinstea Congresului primele șarje de oțel. De asemenea, acordînd toată atenția organizării muncii, mobilizării din plin a resurselor umane și materiale, s-a' reușit ca și pe șantierele celorlalte obiective industriale din Slobozia, Fetești și Țăndărei, la construcția podurilor peste Dunăre să se obli i ' realizări meritorii, iar în industrie volumul producției este acum eu 4 5 la sută mai mare față de 1975. 1 1 același interval de timp, productivitatea pe fiecare om al muncii a crescut cu peste 45 000 lei ; prin asimilarea a numeroase repere noi s-au produs piese de schimb și subansam- ble care permit realizarea anuală a unei economii de peste 100 milioane lei și diminuarea importurilor cu 5,2 milioane lei valută. Pentru toate a- cestea, conferința organizației județene de partid mi-a încredințat mandatul ca, de la această tribună, să exprim voința noastră fermă de a-l realege pe mult stimatul și iubitul

nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a îndeplinirii celor mai înalte aspirații ale națiunii române, a făuririi bunăstării și fericirii întregului popor.Referindu-se, de asemenea, la faptul că în activitatea desfășurată de comitetul județean de partid, agriculturii i s-a acordat o atenție deosebită. vorbitoarea a arătat că membrii biroului și ai comitetului județean. secretariatul, răspund direct de activitatea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste și sprijină organizațiile de partid, conducerile unităților agricole să organizeze acțiuni pentru transpunerea in viață a programelor locale de îmbunătățiri funciare, dezvoltarea zootehniei și legumiculturii, folosirea judicioasă a pămîntului, introducerea tehnologiilor noi in cultura plantelor și creșterea animalelor. S-a reușit astfel ca suprafața arabilă a județului să crească cu 6 000 hectare, comparativ cu anul 1974, iar suprafața amenajată pentru irigat cu 105 000 hectare, realizîndu-se lucrări de nivelări pe 90 000 hectare.Folosind mai bine puternica bază tehnico-materială cu care sintem dotați, cu toate condițiile mai puțin favorabile cu care ne confruntăm de o bună bucată de timp, iu porumb am obținut anul acesta, in medie, pe hectar, cu 902 kg mai mult decît io cincinalul 1971—1975, la grîu eu 100 kg, iar la floarea-soarelui cu 172 kg. Anul acesta, de exemplu, 65 de unități agricole au realizat producții medii peste 5 000 kg porumb la hectar, iar 12 de peste 7 000 kg. In zootehnie. s-a acționat mai energic în direcției creșterii efectivelor de animale, pentru ameliorarea raselor, concentrarea și specializarea producției animaliere, asigurarea și folosirea rațională a bazei furajere. în complexe mari de tip industrial realizăm în acest an aproape 85 la sută din carnea de porc, 90 la sută din

carnea de taurine, 100 Ia sută din cea de ovine, 70 la sută din carnea de pasăre și ouă. Față de media cin cinalului trecut, producția de lapte, în sectorul cooperatist va fi anul acesta cu 30,9 la sută mai mare.Cu toate succesele obținute, trebuie să arătăm că realizările nu sînt încă pe măsura posibilităților, a bazei tehnico-materiale de care dispun unitățile agricole de stat și cooperatiste — a arătat in continuare vorbitoarea. Observațiile și criticile adresate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la consfătuirea griului, in mesajul adresat țărănimii cu prilejul „Zilei recoltei", precum și in cadrul vizitelor de lucru sînt pe deplin valabile și pentru noi, cei care lucrăm în agricultura județului Ialomița. Suprafețele amenajate pentru irigații nu au fost exploatate rațional, ca urmare menținîndu-se diferențe de producție foarte mari, uneori chiar între formațiile aceleiași unități.Cu ocazia adunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri, membrii de partid au analizat cu toată răspunderea activitatea desfășurată, stabilind măsuri ferme in scopul înfăptuirii obiectivelor ce revin agriculturii in cincinalul 1981 — 1985, cînd în județul nostru este prevăzut să se realizeze. o producție globală de 17 400 lei pe locuitor, față de 10 600 lei în anul 1975. Aceasta se va materializa în obținerea. în anul 1985, a unor producții medii la hectar de 4 560 kg grîu, 9180 kg porumb. 3 200 kg floarea-soarelui, 60 000 kg sfeclă de zahăr, 22 000 kg legume. De asemenea, în zootehnie, ca Urmare a creșterii efectivelor, a îmbunătățirii raselor, a furajării raționale, producțiile totale vor spori substanțial. în încheierea cuvintului său. vorbitoarea a supus atenției Ministerului Agriculturii propunerea de a se studia posibilitatea modernizării sistemelor Vechi de irigații, treeîndu-se de la canale deschise la sistemul conductelor sub presiune.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI MARINA

delegat al organizației județene de partid Bistrița-NăsăudConstituie pentru mine o mare cinste ca în baza mandatului încredințat de conferința organizației județene să exprim de la această înaltă tribună, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, români, maghiari și germani din ju- dețpl Bistrița-Năsăud. acordul total și cea mai înaltă apreciere față de magistralul Raport prezentat de. tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de proiectul de Directive, de celelalte documente supuse dezbaterii șl aprobării celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Aceste documente, elaborate cu contribuția hotărîtoare, a mult iubitului . nostru secretar general, demonstrează în cel mai înalt grad posibil că partidul nostru acționează cu consecvența pentru creșterea accelerată și repartizarea judicioasă a venitului național, toate problemele esențiale ale dezvoltării țării concentrîndu-se ca într-un focar în corelația dintre acumulare și consum. ’Opțiunea pentru o rată înaltă, optimă a fondului de dezvoltare — trăsătură definitorie a politicii economice a partidului in întreaga perioadă ce s-a scurs de la Congresul al IX-lea — constituie o decizie politică fundamentală pentru prosperitatea societății românești, un act de înaltă responsabilitate față de prezentul și viitorul poporului român, decizie pe care o susținem și a- probăm pe deplin.Proiectul de Directive cu privir.e la dezvoltarea eConomico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientările de perspectivă pînă in anul 1990 — a subliniat vorbitorul — prevăd ca și in continuare o parte însemnată a venitului național să fie alocată pentru fondul de dezvoltare. Pe această bază va fi înfăptuit un amplu program de investiții și se vor asigura condiții pentru continua ridicare a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii.Referindu-se la înțelepciunea unei asemenea politici, vorbitorul a dat exemplul pe care-1 oferă județul Bistrița-Năsăud. zonă a țării unde in trecutul nu prea îndepărtat atributele unei economii moderne erau doar simbolic prezente. Prin înfăptuirea unui amplu program de investiții, al cărui volum din primii patru ani ai actualului cincinal este mai

mare decît realizările celor trei cincinale anterioare, pe harta econo- mico-socială a județului și-au făcut apariția un mare număr de obiective noi, s-au construit platforme industriale in municipiul Bistrița, in orașele Năsăud, Beclean și Singeorz- Bâi. In acești ani au avut loc mutații fundamentale in structura pe ramuri a producției industriale. Putem aprecia că s-au creat multe din condițiile materiale pentru ca județul nostru să intre cu adevărat în circuitul industrial al țării și să dispunem în 198(1 de un potențial de producție de peste 10 miliarde lei. Progrese însemnate am realizat în acești ani și in agricultură, unde se infăptuiesc cu succes prevederile programelor de dezvoltare pomi- eul'turîi și zootehniei întocmite pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Ceaușescu. Se dezvoltă cu succes activitatea din domeniile învățămintului, științei și culturii, cea privitoare la sistematizarea localităților, au fost create condiții superioare de muncă și viață tuturor locuitorilor din județ.Infățișînd aceste succese trebuie să subliniem în același timp — a spus vorbitorul — că nu am reușit să îndeplinim integral sarcinile stabilite nici în domeniul investițiilor și nici al producției industriale și agricole. Conștienți că aceste nerealizări sînt în primul rind o consecință a neajunsurilor și lipsurilor existente in activitatea noastră, a organelor și organizațiilor de partid, comitetul județean a făcut o amplă și temeinică analiză a cauzelor acestora, a stabilit măsurile politice și organizatorice corespunzătoare pentru Îmbunătățirea substanțială a întregii activități. Vă raportez, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmare a aplicării indicațiilor pe care ni le-ați dat. activitatea s-a îmbunătățit continuu, ritmul realizărilor la investiții a crescut simțitor in semestrul II.Conferința organizației județene de partid, apreciind rezultatele pozitive obținute, a stabilit în același timp un întreg complex de acțiuni capabile să asigure recuperarea majorității restanțelor. îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe 1980 și crearea tuturor condițiilor de trecere la realizarea obiectivelor cincinalului viitor,

ce poate fi denumit cu deplin temei cincinal al calității, al eficienței economice.Dealtfel — a arătat vorbitorul — județul Bistrița-Năsăud va fi și in continuare unul din marii beneficiari ai programului de investiții, asigurindu-se astfel condițiile ca la sfirsitul anului 1985 să obținem o producție globală totală pe locuitor de peste 71 000 lei.Cu satisfacția pe care ne-o dau realizările obținute in dezvoltarea e- conomico-socială a județului, cu in- crederea deplină în viitorul măreț ce ne stă în față, prefigurat in chip atit de minunat în istoricele documente ale Congresului al XII-lea in l partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud vă aduc, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai profunde mulțumiri, omagiul lor de aleasă recunoștință și adine devotament, conștienți fiind că renașterea economică și spirituală a județului se leagă nemijlocit de numele și activitatea dumneavoastră, de grija părintească cu care ne înconjurați permanent, de sprijinul de neasemuită valoare pe cute cu generozitate ni-1 dați,Exprimînd voința unanimă a organizațiilor de partid, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din ju- deț, in glas cu țara, susțin din toată inima propunerea ca dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, suflet din sufletul neamului nostru, personalitate proeminentă a lumii contemporane, să fiți reales in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Re- învestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu in cele mai înalte funcții de partid și de stat constituie reafirmarea cea mai puternică și firească a încrederii, stimei și prețuirii profunde pe care întregul partid. Întregul popor lc manifestă față de secretarul general, pentru înaltele sale calități politice și morale, pentru contribuția sa inestimabilă la lupta de eliberare națională și socială, pentru progresul și prosperitatea României socialiste, suverane și independente, garanția sigură a înaintării ferme a țării noastre spre viitorul luminos al comunismului.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOAN IZVORAN

delegat al organizației județene de partid MaramureșCa mesager al celor mai alese gîn- duri și sentimente de dragoste și recunoștință din partea minerilor de la Baia Sprie, aduc Congresului partidului nostru comunist, celui mai iubit și stimat conducător al partidului și statului nostru, tovarășului Nicolae Ceaușescu, un fierbinte omagiu muncitoresc și urarea de „Noroc bun" 1.Intr-o impresionantă unitate de voință, cu nestăvilită bucurie și încredere comunistă, minerii din Baia Sprie au dat glas, in cadrul adunărilor și conferinței de partid, dorinței lor înflăcărate de a susține din toată inima propunerea ca la cîrma destinelor noastre, în înalta funcție de secretar general al partidului, să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și revoluționar consecvent, personalitate proeminentă a lumii contemporane.în continuare, vorbitorul a spus : Mă aflu încă sub impresia puternică pe care ne-a produs-o recenta vizită a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in Maramureș și in orașul nostru, și vă adresez încă o dată cele mai fierbinți mulțumiri pentru aprecierile deosebite pe care le-ați făcut la adresa activității noastre, pentru ajutorul și indicațiile de mare valoare pe care ni le-ați dat. Vă rog sărmi permiteți să informez Congresul că, rod al aplicării neabătute a politicii profund științifice a partidului nostru de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor zonelor țării. Maramureșul a beneficiat in această perioadă de investiții însumind peste 9 miliarde lei. materializate in cea mai mare parte in numeroase obiective economice noi. dezvoltări și modernizări ale celor existente. Pe această cale și prin creșterea, an de an, a productivității muncii, județul realizează în 1979 o producție industrială de 15,6 miliarde lei, cu 41.2 la sută mai mare ca în 1975. Prin îndeplinirea la 20 octombrie a.c. a planului pe patru ani ai actualului cincinal, industria județului a livrat suplimentar economiei

naționale 12 000 tone cupru în concentrate, piese de schimb auto în valoare de 301 milioane, lei, peste 36 000 mc bușteni de fag, peste 68 000 mc bușteni de rășinoase, 21 800 mc cherestea, 903 000 mp furnire estetice și altele. Apreciem că, pe baza avansului de 71 zile pe care industria județului Maramureș ii are in realizarea cincinalului, sînt create toate condițiile pentru a ne depăși cu circa un miliard de lei sarcina suplimentară de 2.2 miliarde lei încredințată pentru întregul cincinal.Referindu-se la exploatarea minieră din Baia Sprie, unitate cu profil de cercetare geologică, extracție și prelucrare a minereurilor neferoase — unitate in care își desfășoară activitatea — vorbitorul a spus: Ne preocupăm de a valorifica mai bine rezervele de minereuri cu conținuturi mici de metale, de a reduce și elimina pierderile de extracție și preparare, acționăm energic pentru reducerea cheltuielilor materiale și, în primul rînd. a consumului de combustibil și energie. Am realizat prin autoutilare utilaje de înaltă performanță, verificate practic, care reduc efortul fizic, in deplină securitate minieră, situindu-se la un nivel tehnic comparabil cu al celor mai perfecționate utilaje din străinătate. Consacrînd 50 la sută din timpul nostru de producție problemelor de cer-, cetare-proiectare acționăm pentru introducerea de soluții tehnice originale. ca de exemplu aplicarea metodei de exploatare cu felii verticale, folosind gravitația naturală, ceea ce asigură un înalt grad de creștere a productivității muncii. în același timp, pe baza unor astfel de cercetări aplicative, s-au extras din apele de mină cu ioni de cupru, zinc și alte elemente importante cantități de metale neferoase și care s-au introdus în circuitul economic prin procedee simple și originale.în activitatea de preparare ne preocupăm de valorificarea totală a metalelor din produsele secundare me

talurgice. Facem încercări industriale de valorificare a plumbului din piritele aurifere, prin procedee hidrogra- vitice. S-au aplicat noi tehnologii originale de separare a concentratelor plumbo-cuproase. Am construit o instalație experimentală de valorificare a wolframului, ca să recuperăm din produsul secundar al flotației sterilul și alte metale existente in cantități mici sau foarte miei și care nu se pot recupera prin procedeul clasic de flotare.In continuare, vorbitorul a spus : Raportăm Congresului că in lumina prețioaselor indicații date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a valorifica elementele rare și disperse din minereuri și sterile, am obținut deja la flotația din Baia Sprie preconcen- trat de wolfram, urmînd ca in viitor să avem o producție curentă, ceea ce va contribui la reducerea importului de wolfram. Sterilul rezultat, din care s-au extras celelalte metale utile, ii vom folosi ca rambleu hidraulic pentru umplerea golurilor in subteran, ca material, la construcția unor diguri prin hidrociclonare și pentru fabricarea unor materiale de construcții.în scopul reducerii consumului de metal ne preocupăm de căptușirea cu anvelope de cauciuc uzate a morilor, protejăm cu cauciuc și plasdurom suprafețele celulelor de flotare și alte piese de uzură, realizîndu-se astfel creșteri de peste 5 ori a anduranței în funcționare și economisind sute de tone de metal.In încheiere, exprimindu-ne încă o dată adeziunea deplină la documentele Congresului, expresie a politicii partidului nostru, a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu privind situarea fermă la baza dezvoltării economiei a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, mă angajez ca împreună cu colectivul de, mineri din care fac parte să transpunem neabătut în viață prevederile istoricelor documente pe care le vom aproba.
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CONGRESULUI
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CORNEL BURTICĂ

delegat al organizației județene de partid GalațiDoresc mai intîi să exprim acordul meu deplin cu Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului. Raportul, proiectul de Directive și programeie- directive, documente programatice de însemnătate istorică pentru prezentul și viitorul patriei, sînt o nouă și strălucită expresie a gindirii creatoare, profund revoluționare a partidului nostru comunist, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a capacității sale de a formula cu rigurozitate științifică obiectivele pe termen scurt și mediu, în indisolubilă legătură cu perspectivele pe termen lung, de a situa problematica dezvoltării eco- nomico-sociale a României în contextul internațional general.Analiza făcută in documentele Congresului al XI-lea tendințelor fundamentale ale lumii contemporane, inclusiv proceselor complexe specifice economiei mondiale, s-a confirmat pe deplin. Tezele de mare valoare politică și principială cuprinse in Programul partidului și-au găsit, in această perioadă, noi dezvoltări in opera secretarului general al partidului, căruia îi datorăm atit elaborarea unei concepții unitare desnre edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, cit și cristalizarea unei teorii cuprinzătoare asupra principiilor și căilor de inj, staurare a unei noi ordini economice internaționale. Toate aceste contribuții la elucidarea problemelor cu care este confruntată lumea contemporană s-au afirmat ca marcante puncte de referință Ia toate marile reuniuni economice internaționale din ultimii ani, impunînd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — proeminentă personalitate a vieții internaționale — in prim-planul gindirii economice și social-politice revoluționare.Arătind că in ultimii ani economia mondială s-a caracterizat prin accentuarea fenomenelor de instabilitate și criză, prin frecvente- perturbații valutare, vorbitorul a spus in continuare : Consecventă orientărilor sale generale, România a continuat să promoveze dezvoltarea relațiilor economice cu toate statele lumii, pe bază de avantaj reciproc, considerind că depășirea actualelor dificultăți din economia mondială se poate realiza nu prin restringerea colaborării economice internaționale, ci, dimpotrivă, prin extinderea schimburilor de mărfuri, a cooperării in producție, in tehnică și știință, prin intensificarea eforturilor comune pentru normalizarea circuitului economic mondial. Țin să subliniez, și cu această ocazie, că activitatea in domeniul relațiilor economice externe a beneficiat, și in acești ani, de un sprijin inestimabil din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Realizările obținute in dezvoltarea economiei naționale, politica externă a partidului și statului, vizitele întreprinse de președintele României '4- împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu—în-diferite țări, convorbirile avute la București cu conducători de partide, și states-, cu reprezentanți guvernamentali și., ai unor mari organizații economice și financiare din străinătate au creat premisele favorabile amplificării continue a schimburilor noastre externe.Comerțul nostru exterior înregistrează în acest cincinal un ritm mediu de peste 15 la sută, volumul total de export depășind pe cel realizat în întreaga perioadă 1948—1975. Aria schimburilor comerciale s-a diversificat, România intreținind actualmente relații economice cu peste 140 de state. S-au accentuat, totodată, laturile calitative ale comerțului exterior, sporind ponderea produselor superior prelucrate la mai mult de jumătate în cadrul exportului, iar cursul mediu de revenire se îmbunătățește în acest cincinal cu circa 30 la sută. România participă la peste 320 acțiuni de cooperare și specializare in producție cu alte state, a constituit noi societăți mixte și a realizat sau sînt în curs de realizare peste 110 obiective economice in străinătate.Aș dori să relev in fața Congresului că, pe baza indicațiilor conducerii partidului, în această perioadă activitatea de comerț exterior s-a situat tot mai mult în atenția comitetelor județene și a Comitetului municipal București de partid, a celorlalte organe și organizații de partid, care s-au preocupat de realizarea în cit mai bune condiții a producției de export, de utilizarea rațională a fondurilor destinate importurilor.După ce s-a referit la citeva dintre neajunsurile ce mai există în activitatea de comerț exterior, vorbitorul a spus : Asigur Congresul, pe secretarul general al partidului, că Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, toți lucrătorii din acest domeniu vor acționa cu toată hotărirea pentru înlăturarea acestor neajunsuri, pentru îmbunătățirea întregii noastre activități, iri vederea îndeplinirii în cit mai bune condiții a prevederilor planului de comerț exterior și cooperare economică internațională, a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului.Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu și Directivele Congresului al XII-lea situează, și în viitorul cincinal, printre opțiunile principale ale politicii noastre economice dezvoltarea susținută a schimburilor comerciale și cooperării economice internaționale, ca factor esențial al creșterii și modernizării economiei naționale. Ritmul comerțului exterior va continua să fie superior celui prevăzut pentru producția industrială și produsul social, o dinamică mai accentuată urmînd a fi imprimată exportului, in scopul realizării unei balanțe de plăți echilibrate și consolidării rezervelor valutare ale țării. Amploarea sarcinilor stabilite in acest domeniu este ilustrată de faptul că exportul va reprezenta circa o treime din producția totală a construcțiilor de mașini, a industriei chimice, a industriei ușoare și industriei lemnului și materialelor de construcții. Totodată, importul va contribui in proporție de 40 pină la 80 la sută la asigurarea necesarului unor materii prime de bază.Pornind de la acest rol sporit al comerțului exterior în ansamblul e- conomiei, pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, am elaborat — impreună cu ministerele și centralele industriale — programe de măsuri pe subramuri și grupe de proause, care să ducă la îmbunătățirea radicală a producției pentru export. în acest cadru, se va pune accentul pe introducerea de tehnologii moderne și reînnoirea produselor corespunzător cerințelor de pe piețele externe, ridicarea continuă a caracteristicilor tehnico-funcționale, a calității și modului de prezentare a produselor, specializarea de noi capacități pentru export.Raportul tovarășului Nicolae 

Ceaușescu trasează ca sarcină centrală pentru perioada următoare sporirea substanțială a eficienței comerțului exterior. în acest sens, noul plan cincinal prevede îmbunătățirea' in continuare a structurii exporturilor, prin sporirea mai susținută a livrărilor din domeniul construcției de mașini, industriei chimice și altor ramuri prelucrătoare. Au fost stabilite, totodată, măsuri pentru realizarea de mărfuri cu un grad superior de valorificare, prevăzîndu-se creșterea substanțială a raportului dintre valoarea produselor finite exportate și costul materiilor prime, materialelor și energiei pe care Ie incorporează.Vom acționa, de asemenea, mai e- nergic pentru modernizarea activității de comercializare, prin studierea sistematică a piețelor externe, extinderea contractării pe termen lung care să confere perspectivă și stabilitate schimburilor reciproce, organizarea unei rețele optime de desfacere în exterior, îmbunătățirea radicală a activității de service și de aprovizionare cu piese de schimb.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI EUFROSINA BĂIAȘU 

delegată a organizației județene deAm bucuria nemărginită de a îndeplini mandatul încredințat de organizația județeană de partid, să exprim de la înalta tribună a Congresului adeziunea totală a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Vîlcea la politica internă și internațională a partidului, să dau glas sentimentelor noastre de aleasă stimă și prețuire, de profundă recunoștință și dragoste fierbinte față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat revoluționar al poporului nostru, ctitorul noii istorii a României socialiste.Ne aflăm sub puternica impresie creată de realismul și profunzimea analizei pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ați făcut-o in Raportul prezentat Congresului, document de însemnătate istorică pentru prezentul și viitorul patriei, și trăim o puternică satisfacție pentru perspectivele mărețe prefigurate în documentele marelui forum comunist al țării, care poartă in totul amprenta geniului dumneavoastră creator, a cutezanțe* revoluționare care vă caracterizează întreaga muncă și viață, consacrate cu inegalabilă dăruire binelui și fericirii poporului, ridicării României pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.în continuare, vorbitoarea a spus : Politica de dezvoltare armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor țării, promovată cu consecvență de partidul nostru, indeosebi după Congresul al IX-lea, politică al cărei inițiator și promotor neobosit este tovarășul Nicolae Ceaușescu, a rodit din plin și pe meleagurile vîlcene, județul nostru cunoscind an de an ritmuri de dezvoltare superioare
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOSIF KOVACS

delegat al organizației județene de partid ClujSîntem astăzi, cu toții, martori, dar și participant la un eveniment de mare importanță — cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, care va fi consemnat în cartea de aur a istoriei țării noastre drept corolar al uneia din perioadele cele mai strălucite ale dezvoltării societății pe aceste străvechi meleaguri românești. în conștiința generațiilor de azi și de miine, acest Congres se va asocia cu elaborarea și adoptarea unor programe-directivă care să permită trecerea la o nouă calitate în dezvoltarea societății noastre socialiste. Raportul prezentat de tovarășul . Nicolae Ceaușescu și celelalte documente de o inestimabilă valoare, elaborate sub îndrumarea și eu contribuția esențială a secretarului general al partidului, vor contribui la accelerarea procesului construcției socialiste, Ia îmbogățirea tezaurului* gindirii și practicii revoluționare. îmi revine marea cinste de a da glas mandatului încredințat de Organizația județeană de partid Cluj, de toți oamenii muncii din județ, șă susțin și să aprob aceste documente istorice și să exprim hotărirea tuturor comuniștilor, a tuturor locuitorilor — români, maghiari și de alte naționalități de pe meleagurile clujene, de a le transpune in viață.Sint investit să exprim înalta a- preciere față de activitatea desfășurată în fruntea partidului și a statului nostru de către cel mai iubit fiu al țării, recunoștința fierbinte pentru clarviziunea cu care conduce destinele patriei și ale poporului și să votez cu însuflețire pentru realegerea în înalta funcție de secretar genera,! al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și statului, personalitate de frunte a vieții politice internaționale, militant de talie mondială pentru triumful socialismului și- comunismului, al libertății, colaborării și prieteniei intre națiuni și popoare, pentru cauza progresului pe planeta noastră.In continuare, vorbitorul a arătat că dezbaterea documentelor . Congresului al XII-lea a determinat și
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI LETiȚIA IONAȘ

delegată a organizației județene deOrganizația județeană de partid Sălaj mi-a incredințat mandatul ca, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii — români și maghiari — de pe aceste străbune meleaguri românești, să exprim deplina adeziune la magistralul Raport prezentat Înaltului forum al comuniștilor, la celelalte documente programatice ale Congresului al XII-lea, care poartă pregnant amprenta gindirii științifice, cutezătoare si realiste a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în același timp, cu sentimente de nețărmurită mindrie patriotică. de prețuire, stimă și adincă recunoștință — a spus vorbitoarea — sălă- jenii se alătură voinței unanime a întregului partid și popor, susținind cu toată căldura Inimilor propunerea ca in funcția de secretar general al partidului să fie reales de forumul 

în perioada următoare, o largă extindere va cunoaște activitatea de cooperare economică externă, aceasta urmind să dețină 30 la sută din totalul comerțului exterior și peste 50 la sută din schimburile cu mașini și utilaje. Vom acționa cu fermitate pentru aplicarea orientărilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind trecerea la forme superioare de cooperare cu alte state — construirea, conducerea și exploatarea in comun a unor obiective industriale, realizarea de acțiuni comune pe terțe piețe, constituirea de societăți mixte de producție, comercializare și inginerie tehnologică. Vom urmări că, în cadrul activității de cooperare, să asigurăm intensificarea specializării construcțiilor de mașini în cadrul unor schimburi echivalente, asigurarea — pe termen lung și în condiții reciproc avantajoase — a necesarului de materii prime și altor produse necesare economiei naționale.în spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, vom promova neabătut dezvoltarea relațiilor 

mediei pe țară. Ca urmare a materializării unui bogat program de investiții, care în acest cincinal se ridică la peste 17 miliarde lei, producția industrială a ajuns în acest an la zece miliarde lei, de aproape 10 ori mai mare decît in anul 1965.O dezvoltare accelerată, alături de alte ramuri purtătoare ale progresului. tehnic, a cunoscut și cunoaște chimia, care dispune de însemnate resurse pe meleagurile noastre. La combinatul vilcean de produse sodice, care recent a sărbătorit împlinirea a 20 de ani de activitate, se realizează astăzi, a relevat vorbitoarea, 60 la sută din producția de sodă caustică și 65 la sută din producția de sodă calcinată a țării. Avem satisfacția să raportăm Congresului, dumneavoastră, tovarășe secretar general, că unitatea noastră a îndeplinit sarcinile pe primii patru ani ai cincinalului, realizînd pină astăzi o producție industrială suplimentară de 115 milioane lei, exprimată în 16 800 tone sodă caustică, 4 400 tone silicat.. de sodiu, 4 140 tone vopsele și alte produse chimice necesare economiei naționale.Răspunzînd înflăcăratei dumneavoastră chemări de a transforma cantitatea într-o nouă calitate, superioară, colectivul nostru de muncă a dobîndit o seamă de rezultate bune în creșterea calității și competitivității produselor. Astăzi, practic, fabri- eăm sodă calcinată numai de calitate superioară și extra, iar la soda caustică întreaga producție este numai de calitatea intîi și superioară.Trebuie să spunem.însă, s-a arătat în cuvînt, că în activitatea noastră s-au manifestat și unele deficiențe 

în rîndurile cadrelor didactice din în- vățămîntul clujean, ale cercetătorilor o puternică efervescență creatoare, conferind acțiunilor științifico-edu- caționale noi dimensiuni privind perfecționarea procesului de învățămînt și cercetare.' Eforturile principale ale organizațiilor de partid, ale corpului profesoral și cercetătorilor clujeni sînt îndreptate cu prioritate spre înfăptuirea indicațiilor secretarului general al partidului cu privire Ia integrarea învă- țămintului cu cercetarea și producția. Raportez Congresului — a spus vorbitorul — că oamenii de știință clujeni au participat la soluționarea unor probleme importante ale teoriei și practicii economico-sociale din țara noastră, evidențiindu-se in acest sens unele rezultate ale chimiștilor, fizicienilor, matematicienilor, istoricilor, lingviștilor, economiștilor și ale altor cercetători clujeni. Sîntem pe deplin conștienți că înfăptuirea obiectivelor și prevederilor documentelor Congresului impune o îmbunătățire substanțială a organizării și desfășurării cercetării științifice, orientarea ei spre problemele fundamentale ridicate de dezvoltarea economiei și culturii, lichidarea neîntîrziată a neajunsurilor existente și mai ales îndeplinirea cerinței ca cercetarea să devanseze nevoile dezvoltării economico-sociale. Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, este necesar să nu considerăm încheiată cercetarea decît după aplicarea ei.în calitate de dascăl de naționalitate maghiară, îmi fac o datorie de conștiință exprimind înalta apreciere pe care elevii, studenții și cadrele didactice, toți oamenii muncii din județul Cluj o dau modului științific, principial, profund umanist in care Partidul Comunist Roman a rezolvat problema națională in țara noastră, asigurind egalitatea deplină in drepturi, posibilități egale de pregătire, afirmare și realizare a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate. Județul Cluj constituie unul din exemplele concludente in acest sens, în școlile și facultățile clujene învață 

postru comunist cel mai iubit fiu al națiunii noastre, patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, ctitor de istorie socialistă, de țară nouă,'tovarășul Nicolae Ceaușescu.Județul Sălaj, bucurindu-se de o atenție deosebită din partea conducerii partidului și statului nostru, a cunoscut in ultimul deceniu, și indeosebi în anii actualului cincinal, o dezvoltare economico-socială fără precedent, dobindind trăsăturile caracteristice unei zone in plină dezvoltare — a continuat vorbitoarea.Volumul mare de investiții de care beneficiem in acest cincinal, de peste 12 miliarde lei, de 4 ori mai mult decit in cincinalul precedent, sprijinul permanent primit, precum și programul special de dezvoltare a județului, elaborat din indicația și sub directa îndrumare! a tovarășului Nicolae Ceaușescu, vor asigura ca la 

comerciale și cooperării economice cu statele membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare, cu statele capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor respectării suveranității și independenței naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Prin aceasta, țara noastră își aduce o contribuție în fapt la instaurarea în lume a unui climat de înțelegere și conlucrare pașnică. la promovarea principiilor unei noi ordini economice și politice internaționale.In încheiere, vorbitorul a spus : Doresc să mă alătur, din toată inima, milioanelor de comuniști și oameni ai muncii din țara noastră care, în cele mai variate forme, și-au exprimat unanim voința ca in funcția de cea mai mare răspundere in România — de secretar general al partidului — să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Astfel, întregul nostru popor își manifestă încrederea nestrămutată in conducătorul partidului și statului, izvorită din recunoașterea uriașelor merite pe care și Ie-a cîștigat prin întreaga sa activitate pusă in slujba celor ce muncesc, prin lupta și munca sa plină de abnegație pentru propășirea patriei, pentru instaurarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

partid Vilceaprivind organizarea producției și a muncii, respectarea disciplinei tehnologice, că ne-am confruntat cu o serie de greutăți legate de aprovizionarea cu calcar și cocs, asigurarea vagoanelor pentru desfacerea produselor noastre. Deoarece in prezent 50 la sută din necesarul de calcar îl aducem din zone îndepărtate ale țării, propunem extinderea și modernizarea carierei vîlcene de la Bistrița, ceea ce ar asigura operativitate în aprovizionare, ritmicitate în producție, reducerea cheltuielilor de transport.Pornind de la faptul că și în viitorul cincinal industria chimică continuă să dețină ponderea in totalul producției industriale a județului, am stabilit un program concret de acțiune pentru atingerea parametrilor proiectați la Uzina de sodă nr. 3, modernizarea instalațiilor, perfecționarea tehnologiilor — condiții hotărî- toare pentru realizarea sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea.în încheiere, vorbitoarea a spus : Alăturindu-ne voinței unanime a întregii națiuni, dind glas celor mai alese ginduri și sentimente ale comuniștilor, ale întregului nostru personal muncitor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Vîlcea, susținem din toată inima propunerea ca in funcția supremă de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aceasta constituie chezășia sigură a înfăptuirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, pentru înflorirea necontenită a patriei noastre și înălțarea ei pe noi culmi de civilizație și progres.

împreună in limba română, maghiară sau germană, ca și in limba unică, a ideologiei partidului nostru comunist, aproape 200 000 de tineri români, maghiari și de altă naționalitate, sub îndrumarea atentă și tot mai competentă a unui corp de peste 10 000 de dascăli, pentru a putea continua in strînsă unitate măreața operă de înălțare a edificiului socialismului multilateral dezvoltat, pe minunatul pămint românesc. Aiși — ca pretutindeni în țara noastră unde conviețuiesc oameni ai muncii de diferite naționalități — fiecare învață în limba in care dorește. Numai în județul Cluj există 94 de grădinițe, 125 da școli și secții în care se învață în limba maghiară. De asemenea, din cele 39 de licee, două sînt organizate integral cu invâțămint în limba maghiară, iar 14 licee sînt mixte, cu secții în limba română și maghiară, în universitatea clujeană, ca și în celelalte institute de învățămînt superior din Cluj-Napoca invață, se pregătesc pentru muncă și viață, in deplină frăție, studenți români, maghiari și de altă naționalitate, con- firmînd in practică justețea politicii partidului nostru in problema națională. Idealurile noastre sint comune, comună este și viața noastră și istoria care ne-a invățat și ne învață că numai muncind impreună sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român vom realiza cu certitudine aceste minunate idealuri.Comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate din județul Cluj — a arătat în încheiere vorbitorul — își manifestă deplina lor adeziune la clarvăzătoarea politică promovată de Partidul Comunist Român in frunte cu secretarul său general. încredințăm Congresul, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că vom pune Întreaga noastră putere de muncă, pricepere în slujba înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din hotăririle acestui înalt forum pentru a aduce noi și noi contribuții la progresul multilateral al patriei noastre socialiste.
partid Sălajsfirșitul anului 1980 să dispunem de capacități de producție >■ industrială de peste 16 miliarde lei. Amploarea dezvoltării județului nostru este ilustrată de faptul că, în acest an, volumul producției industriale este de 54 de ori mai mare față de 1938 și de 2,5 ori față de 1975, urmînd ca intrea- ga producție industrială pe care o obținea Sălajul in anul 1968 să fie realizată în 1980 numai în 23 de zile.Referindu-se la cincinalul 1981— 1985. vorbitoarea a arătat că acesta va adăuga noi dimensiuni dezvoltării județului, acesta urmind să realizeze, la sfirșitul anului 1985, o producție globală pe locuitor de peste 91 500 lei, iar producția industrială să ajungă la peste 21 miliarde lei.înscrierea tot mai viguroasă a Sălajului pe coordonatele industrializării a determinat adinei transformări in structura populației, in con

dițiile de muncă și viață, amplifi- cîndu-se posibilitățile de afirmare plenară a personalității umane. Prin punerea in funcțiune a unor importante obiective economice au fost create noi locuri de muncă, au apărut noi profesiuni, s-a format un puternic detașament al clasei muncitoare, un climat de muncă și .viață specific muncitoresc. în orașe s-au înălțat noi cartiere moderne, numeroase edificii social-culturale. iar in comunele județului s-au conturat centre civice care asigură locuitorilor satelor condiții tot mai bune de muncă și viată.Pentru toate acestea, vă rugăm să ne permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosim, acest prilej pentru a vă , adresa recunoștința noastră fierbinte față de grija deosebită ce ne-o purtați. cele mai alese mulțumiri pentru sprijinul de inestimabilă valoare pe care ni-1 acordați permanent.Sîntem conștienți — a subliniat vorbitoarea — că rezultatele cu care ne-am prezentat la Congresul partidului nu sînt pe măsura condițiilor create de partid și statul nostru. Do
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PAVEL NADIU

delegat al organizației județene de partid AradDocumentele programatice -ale Congresului al XII-lea al partidului nostru, care conturează coordonatele fundamentale ale înfloririi multilaterale, pe mai departe, a patriei, poartă amprenta puternică a gindirii creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Pentru tot ce a făcut in folosul și spre binele țării, pentru triumful ideilor socialismului și păcii în lume, pentru excepționalele sale calități de eminent conducător comunist și om de stat, proeminentă personalitate a vieții politice internaționale, mă alătur, din adîncul inimii, dorinței exprimate de toți comuniștii, de toți oamenii muncii din județul Arad, de întreaga noastră națiune, susținind pe deplin propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, cu convingerea fermă că realegerea sa în fruntea partidului reprezintă garanția sigură a înaintării cu succes a patriei noastre spre comunism.Referindu-se la profundele înnoiri înfăptuite in județul Arad, vorbitorul a arătat că nivelul producției pe locuitor, care se situa in 1965 Ia 19 000 lei, va atinge la sfirșitul acestui cincinal 61 000 lei, urmind să se ridice in 1985 la 82 000 lei. Industria, ca ramură de bază in economia ju-' dejului, a cunoscut ritmurile cele mai inalte, producția industrială pe locuitor urmînd a fi în 1980 de peste3.8 ori mai mare decît în 1965, în cei 3 ani și 10 luni care au trecut din acest cincinal, județul Arad a obți- 'nut o producție industrială cu1.8 miliarde lei peste prevederi.Pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul vizitelor sale de lucru — expresie directă a-grijii’secretarului general al partidului pentru dezvoltarea județului Arad, neprețuit sprijin in întreaga noastră activitate — organele și organizațiile de partid și-au intensificat preocuparea pentru introducerea în fabricație a unor produse noi, de inaltă tehnicitate (cum sint vagoanele pe 10, 20 și 26 osii, strungurile grele și de crestat lingouri,
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ȘTEFANA TUDORICĂ

delegată a organizației județene de partid TulceaAm mandatul Conferinței organizației județene de partid Tulcea să mă fac mesagerul voinței unanime a comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc și trăiesc în acest minunat colț de țară, străveche vatră de istorie a patriei, să susțin din toată inima, cu Căldură și entuziasm, adeziunea deplină la documentele Congresului, la politica internă și externă a partidului și statului, dorința noastră fierbinte ca forumul comuniștilor să vă realeagă in suprema funcție de secretar general al partidului pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, minunat conducător de partid și de stat, revoluționar consecvent, . eminentă personalitate a lumii contemporane.După ce a înfățișat progresele înregistrate de județul Tulcea in anii actualului cincinal, vorbitoarea a spus : Pe baza indicațiilor date de dumneavoastră. tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la Plenara Comitetului Central din februarie a.c., în cadrul consiliului unic agroindustrial am făcut o. analiză temeinică a cauzelor care au determinat in anii anteriori ca unitatea în care lucrez să obțină rezultate nesatisfăcătoare, fiind socotită pe drept o cooperativă slabă. Folosind avantajele cadrului organizatoric creat prin constituirea consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste, am aplicat cu fermitate sarcina pusă de dumneavoastră de asigurarea unor condiții egale de mecanizare, chimizare, semințe de calitate și asistență tehnică, precum și unele acțiuni de Întrajutorare în cadrul consiliului, toate concretizate intr-un program de redresare economică.Ca președintă a acestei coopera
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI PETRA STANCIU

delegată a organizației municipale deîncerc un sentiment de profundă emoție luind cuvîntul în fața înaltului forum al comuniștilor din patria noastră. în fața dumneavoastră, mult' stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, revoluționai* Încercat, conducător înțelept al națiunii noastre socialiste, eminentă personalitate a vieții politice internaționale. Exprim din adincul inimii profunda recunoștință a Întregii studențimi pentru grija părintească ce o purtați asigurării celor mai bune condiții de muncă și viață tinerei generații, prețuirea pentru eforturile ce le depuneți ca România, patria noastră scumpă, să devină o țară tot mai frumoasă, tot mai înfloritoare.îndeplinesc o misiune de onbare, ca în numele tuturor studenților să exprim deplina noastră adeziune la documentele programatice ale Congresului, care deschid și învățămîn- tului o nouă perspectivă de dezvoltare și perfecționare, să susțin cu toată căldura și ardoarea anilor noș

resc să vă informez, stimate tovarășe secretar general, că o mare parte din răspunderea pentru nepunerea in funcțiune a obiectivelor la termenele planificate ne revine nouă, comitetului județean de partid, biroului și secretariatului, dar și unităților furnizoare de utilaje din cadrul ministerelor Industriei Construcțiilor de Mașini și Industriei Chimice, deoarece nici in momentul de față nu avem asigurate toate utilajele pentru unele' capacități de producție al căror termen de punere în funcțiune a expirat.în prezent, eforturile organelor și organizațiilor de partid, de masă și dbștești sînt concentrate spre impulsionarea ritmului lucrărilor de investiții pentru a asigura punerea in funcțiune a obiectivelor planificate in acest cincinal. Ne preocupăm dc folosirea mai eficientă a capacităților de producție existente, a forței de muncă și timpului de lucru, de gospodărirea rațională a materiilor prime, materialelor, energiei si combustibililor, militînd, prin formele muncii politico-educative, pentru formarea și dezvoltarea conștiinței 

cere cu comandă numerică), pentru modernizarea tehnologiilor și fluxurilor de producție, reducerea consumului de materii prime și materiale, economisirea energiei electrice și a combustibililor. Totodată, am urmărit îndeaproape aplicarea noului mecanism economico-financiar. a indicatorilor de eficiență, a autocondu- cerii muncitorești, autogestiușii, care și-au dovedit pe deplin viabilitatea, mobilizind energiile creatoare ale tuturor colectivelor de muncă în direcția gospodăririi mai judicioase a mijloacelor încredințate de societate, asigurind un randament și o valorificare superioară a tuturor resurselor materiale.în( continuare, vorbitorul a spus : Rezultatele obținute pînă in prezent în activitatea noastră nu ne mulțumesc. Sîntem conștienți că în stilul și metodele de muncă ale unor organe și organizații de partid se mai manifestă tendințe de automulțu- mire, lipsă de operativitate. Ca urmare, instalații și utilaje, timpul de lucru nu au fost folosite la întreaga capacitate, cu repercusiuni în ce privește realizarea producției fizice. De asemenea, in această perioadă, nici realizările în domeniul agriculturii nu au fost la nivelul posibilităților, menținîndu-se neajunstlri serioase în activitatea organizațiilor de partid și unităților din agricultura județului, pe linia desfășurării la timp și in bune condiții a lucrărilor agricole, in folosirea rațională a fondului funciar, aplicarea tehnologiilor stabilite, cu consecințe directe asupra înfăptuirii sarcinilor de plan.în activitatea sa, comitetul județean de partid s-a preocupat continuu de creșterea rolului conducător al organelor și. organizațiilor de partid, de orientarea permanentă a muncii organizatorice și propagandei de partid spre problemele economice și sociale, pentru mobilizarea oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor. Noile cerințe care decurg din rolul crescînd al partidului ne obligă să privim cu și mai multă exigență munca de primire în partid, mai ales că am avut cazuri cînd unele 

tive agricole de producție din satul Beștepe aduc și cu acest prilej conducerii de partid, personal dumneavoastră, ‘ mult stimate tovarășe secretar general, mulțumirile cooperatorilor și o vie recunoștință pentru sprijinul multilateral acordat de partidul și statul nostru ca astăzi să pot raporta cu fruntea sus că, din- tr-o cooperativă slab dezvoltată, cu probleme financiare grele, am reușit să ne ridicăm la nivelul unităților bune, să aplicăm principiul autoges- tiunii, alocind importante sume și la fondul de dezvoltare, care a crescut de la 10 milioane lei în 1975 la 27 milioane lei in 1979. Din suprafața totală de 3 900 hectare se irigă în prezent 2 400 hectare, adică 60 Ia sută, aplicăm în producție tehnologii moderne, beneficiem dip plin de tot ceea ce oferă știința, cercetarea agricolă. Ca urmare, producția medie la cereale a crescut față de 1975 cu peste 1 200 kg la hectar, ceea ce ne-a permis ca în acest an să livrăm la fondul de stat mai mult cu 3 000 tone griu și porumb.Sîntem convinși că în activitatea noastră sînt încă rezerve, neimpli- nlri. Nu am reușit să smulgem pă- mintului tot ceea ce el ne poate oferi, avem incă neajunsuri pe linia folosirii eficiente a pămîntului, a sistemelor de irigații — și de ce să nu o spunem — n-am reușit să mobilizăm întotdeauna întreaga forță umană existentă din satul nostru la îndeplinirea sarcinilor ce ne revin.Din planul cincinal 1981—1985 agriculturii județului Tulcea ii revin sarcini deosebite pe linia creșterii producțiilor, în condițiile dezvoltării unei puternice baze tehnico-mate- riale. Noua formă de organizare a agriculturii noastre permite folosirea * mai deplină a potențialului material 

tri tineri realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului.Ca studentă a Facultății de horticultura din Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din București — a continuat vorbitoarea — aparținind generației de viitori specialiști, ce vor intra in producție în anii hotări- tori ai realizării cincinalului noii calități, doresc să vă încredințez că întregul nostru tineret studios acționează cu hotărîre pentru traducerea în viață a măsurilor revoluționare adoptate de partid, la inițiativa durpneavoasțră, stimate tovarășe secretar general, privind așezarea întregului învățămînt pe temeiul solid al îmbinării organice cu cercetarea științifică și producția materială. în institutul nostru, in cadrul programului de integrare, activitatea din sălile de curs și seminarii, din laboratoare, se împletește cu munca practică desfășurată pe ogoare, in campaniile agricole de virf, cu cer- 

muncitorești, pentru creșterea răspunderii cadrelor de conducere, a fiecărui om al muncii față de realizarea exemplară a sarcinilor La locul de muncă.Spre deosebire de alți. ani, am acționat mai corespunzător pentru îmbunătățirea activității din agricultură. Lucrările de recoltare, transport și depozitare a produselor, precum și însămințările de toamnă au fost realizate in timpul optim și de calitate, s-au efectuat arăturile de toamnă pe toate suprafețele, așigurîn- du-se astfel principalele condiții pentru obținerea unor producții sporite în anul viitor.Asigurăm conducerea partidului nostru, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general — a spus in incheiere vorbitoarea — 'că vom acționa cu toată răspunderea pentru perfecționarea stilului și metodelor noastre de muncă, în vederea îndeplinirii exemplare a prevederilor actualului cincinal, a sarcinilor ce ne revin din amplul și mobilizatorul Raport prezentat in fața Congresului, aducindu-ne astfel întreaga contribuție la înflorirea și prosperitatea României socialiste.

organizații de bază nu au manifestat o suficientă preocupare pentru respectarea strictă a criteriilor politice, morale și profesionale necesare. Mi- litind cu stăruință pentru aplicarea indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu date la Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central din septembrie, vom pune accent mai mare pe calitatea celor care solicită primirea in partid, vom manifesta mai multă exigență față de abateri și încălcări ale normelor de partid, ale principiilor de etică și echitate socialistă. Totodată, comitetul județean de partid va acorda o atenție sporită cunoașterii, selecționării, creșterii și promovării cadrelor in aparatul și organele de partid și de stat, in organizațiile de masă și obștești, urmărindu-se cu prioritate promovarea in organele de partid a celor mai buni comuniști, avind in vedere atit structura profesională, națională, vechimea in funcție, cit și necesitatea aplicării mai ferme a principiului împrospătării consecvente a fondului de cadre și a compoziției organelor de partid.Conferința organizației județene de partid a scos in evidență faptul că nu am reușit întotdeauna să asigurăm manifestarea răspunderii necesare de către toate cadrele, îndeosebi- a celor din economie, pentru realizarea in condiții mai bune a sarcinilor ce le revin, să prevenim săvîrșirea unor abateri de la normele vieții comuniste, de la principiile eticii și echității socialiste.în incheiere. vorbitorul a spus : V-aș ruga, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți asigurarea că vom acționa cu mai multă fermitate pentru perfecționarea. continuă a activității de .partid ,și economico-sociale, că vom deterrpina la toate nivelurile de conducere un stil de muncă mai dinamic, eficient pentru ca sarcinile ce ne revin să le îndeplinim cu succes, să ne aducem o contribuție importantă la înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri adoptate de Congresul al XII-lea al partidului.

și uman, ceea ce vă asigura sporirea producției cu 23 la sută la cereale, ■de 2,3 ori la plante tehnice și livrarea la fondul de stat cu 8 500 tone carne și 74 000 hi lapte mai mult decit in actualul cincinal. Aceasta ne va da posibilitatea să realizăm pe fiecare lucrător din agricultură o producție globală de peste 20 000 lei, de 2 ori mai mare decit media pe țară.Conștienți de sarcinile ce ne revin pentru creșterea potențialului economic al cooperativei noastre, pentru sporirea producției agricole și a productivității muncii, am luat măsuri de modernizare și mecanizare a tuturor sectoarelor. Cu prilejul adunărilor de partid pentru dări de-seamă și alegeri, comuniștii din satul Beștepe s-au angajat ca in anul 1980 să obțină de pe întreaga suprafață o producție medie la hectar de cel puțin 4 000 kg griu și 7 000 kg porumb, realizarea și depășirea indicatorilor de plan din sectorul creșterii animalelor. Sub îndrumarea organizației de partid din cooperativă vom face tot ce depinde de noi pentru ca angajamentul luat să fie tradus în fapte.Documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului ne dau perspectiva unui viitor fericit, de aceea le aprobăm și le susținem din toată inima. Pentru contribuția inestimabilă adusă de dumneavoastră la elaborarea lor, pentru clarviziunea cu care este concepută dezvoltarea în viitor a patriei noastre, vă dorim, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și putere de muncă, ani îndelungați in fruntea partidului și statului nostru — garanție sigură ainălțării României pe noi culmi de civilizație și progres, spre fericirea și bunăstarea celor ce muncesc.
partid Bucureșticetarea științifică, activități ce reprezintă peste 40 la sută din totalul orelor de pregătire a viitorului specialist.Participăm la muncă incă din primii ani de facultate, alături de mecanizatori și ceilalți oameni ai muncii din consiliile unice agroindustriale, lucrăm direct' pe mașini și tractoare, la toate lucrările de la arat pină la recoltat., inclusiv in laboratoare pentru pregătirea producției anilor următori. Astfel, in campania de toamnă, studenții institutului nostru au fost prezenți in unitățile agricole, in principal in județul Ilfov. deservind peste 600 tractoare.în continuare, vorbitoarea a arătat : în același timp, un număr tot mai mare din lucrările de diplomă abordează teme de cercetare aplicativă. izvorite din cerințele unităților de producție și din planurile proprii ale institutelor de cercetare din domeniul agriculturii. Noi, studenții(Continuare in pag. a Vil-a)
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(ll-LEA Al PARTIDULUI COMUNIST RUMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NIKOLAUS BERWANGER
delegat al organizației județene de partid TimișVorbitorul și-a început cuvîntul cu versurile :..Am visat / un timp al forțelor uriașe / timpul omului muncii / ager la minte și la cuget / am dezlănțuit / o furtună uriașă / care a zguduit țara / am creat / un nou răsărit de soare / care a trezit inimile toate / am construit / o vatră a omeniei / care naște forțe uriașe / am creat / un timp al marilor modelări / timpul nostru / timpul României socia-, liste / modelăm / uzine și orașe / cimpuri și sate / caractere și pasiuni".Acesta a fost glasul și crezul poetului, care a ascultat cu emoție vibrantele îndemnuri și ideile titanice ile tovarășului nostru Nicolae Ceaușescu, un suflet măreț și lumi- ios ca soarele verii, care, rostind cu- 'intele colaborare, prietenie, pace, arcă își pune inima și sufletul pe nașa tratativelor, amintind în aceiași timp unei lumi întregi înțelepciunea românească din bătrîni „să ăsăm în orice situație un locșor pen- ru un bună ziua".Permiteți-mi ca la înaltul forum comuniștilor României, care cu ndrie iși ocupă locul demn în lume, dau glas sentimentelor și convin- rilqr comunistului, ale activistului partid din mine, gîndurilor și as- ațiilor germanilor de pe meleagu- e timișene, care la începutul aces- . toamne bogate l-au primit la Ti- .șoara pe secretarul general al parti- ilui și președintele țării, tovarășul icolae Ceaușescu, model în gîndire și ,ptă pentru noi toți, fiii României, urtători de graiuri diferite, dar uniți e mobilizatorul Program al parti- iuluî, Inițiat de cel mal iubit fiu al rațiunii noastre socialiste care, prin Raportul expus sub această cupolă, a acoperit ridurile zilei de ieri și a lu- îinat ca un far ziua de miine.în numele celor aproape 100 000 de imuniști din județul Timiș — a >us, în continuare, vorbitorul — ex- im aprobarea deplină față de înăl- toarele documente ale Congresului, care vedem întruchiparea aspi- iilor tuturor cetățenilor României, iră deosebire de limba in care roșesc cuvîntul patrie. Dind glas voinței coniuniștilor care mi-au încredințat mandatul de a-i reprezenta la acest forum istoric, susțin și eu cu însuflețire propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, părintele României socialiste, personalitate eminentă

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NECULAI HĂRJĂU
delegat al organizației județene de partid Constanțaîn baza mandatului politic cu care sînt învestit de către Conferința organizației județene de partid. Constanța. raportez ^Congresului că noi, oamenii muncii din portul Constanța — la-fel ca întregul nostru popor — socotim că îndeplinim o înaltă îndatorire patriotică susținînd alegerea în funcția supremă de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit și stimat fiu al țării de care este organic legată întreaga dezvoltare din ultimii 15 ani a României socialiste. în a- ceastă alegere noi vedem chezășia sigură a înaintării societății noastre pe calea progresului și bunăstării celor ce muncesc, a dezvoltării libere și independente a României moderne.în calitate de comandant unic al 

a vieții politice contemporane; să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului nostru.Unitatea și prietenia frățească, componentă de seamă a unității morale și social-politice a poporului, este o realitate istorică, într.ucit România noastră, mai presus de toate, este și vă fi mamă bună pentru toți cei drepți in cUget și faptă. Această unitate și prietenie frățească a izvorît din aspirațiile comune pentru făurirea unei vieți mai bune, pentru urmarea neabătută a căii spre progres și pace, spre comunism a patriei. Ideea unității și frăției oamenilor, fără deosebire de naționalitate, s-a numărat întotdeauna printre marile valori perene, ale ideologiei P.C.R., care s-a orientat în mod strălucit după democratismul consecvent în rezolvarea tuturor problemelor și situațiilor ivite pe parcursul revoluționarului proces de transformare fundamentală a României. Ridicată de către partid pe o treaptă nouă, superioară, îmbogățită prin excepționalele contribuții ale secretarului general, avînd la temelie egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor, ea s-a îmbogățit mereu cu sensuri noi : unitatea deplină în lupta comună pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înflorirea patriei comune — România socialistă.în aceeași ordine de idei, vorbitorul a subliniat că patria înseamnă nu numai țara în care trăiești, pămîntul strămoșesc. Noțiunea este mult mai complexă, incluzînd și toate valorile materiale și spirituale create în comun pe acest pămînt de-a lungul veacurilor, înseamnă și lupta comună pentru idealuri înălțătoare, înseamnă și bucuriile și satisfacțiile comune pentru realizările socialismului. Subliniez că și conaționalii mei înțeleg astfel conceptul de patrie și demonstrează prin faptele muncii că această patrie comună ocupă locul de cinste în inima și gîn- dul' lor. „Avem cu toții sarcina și obligația față de poporul român, de viitorul patriei socialiste, să întărim și să dezvoltăm această colaborare", ne-a indicat secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest imperativ l-am înțeles cu toții și l-am transpus în realitate, militînd și în continuare pentru înfăptuirea lui. Ne simțim cu adevărat membri egali ai 

portului Constanța — a spus vorbitorul — vă cer permisiunea de a vă raporta că oamenii muncii din principala. poartă maritimă a țării, prin care se tranzitează peste 70 la sută din totalul comerțului exterior al României, se prezintă Ia cel de-al XII-lea Congres al partidului cu Planul de stat privind traficul portuar pe primele 10 luni ale anului curent — măsurat în tone — îndeplinit in procent de 102,8 la sută, iar la unele categorii de operațiuni portuare, cu prevederile realizate pe întregul an.Ca urmare a materializării amplului Program de măsuri elaborat pe baza indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cu prilejul analizelor și vizitelor de lucru efectuate în jude

societății noastre și ne facem datoria față de patrie. Aceste adevăruri rămîn legămint și angajament ferm, așa cum ne-a învățat partidul și cea mai mare cinste pentru noi este convingerea că patria și partidul nu se îndoiesc de cuvîntul nostru dat.Fericit va fi acel popor care se adună sub stejarul străbun pentru a discuta in comun problemele publice — a spus acum mai bine de două veacuri un mare cărturar al Europei. Această metaforă a devenit la noi o realitate politică. Forumul nostru ai comuniștilor României s-a întrunit pentru luarea deciziilor in comun, după consultarea maselor, caracteristică esențială a democrației noastre socialiste și a activității P.C.R. in frunte cu secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt convins că rezultatele lucrărilor Congresului al XII-lea vor alcătui noi pagini de aur în istoria patriei noastre, în viața poporului nostru, care sub conducerea partidului și a personalității de prim rang a secretarului general a pășit ferm, neabătut și încrezător pe drumul înfloririi României, care și-a cîștigat cea mai mare prețuire internațională în milenara sa istorie.Referindu-se la faptul că germanii care trăiesc in România socialistă văd in secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, un simbol al legăturilor de prietenie dintre români și germani, legături istoricește făurite în condițiile unor mari tensiuni, delegatul de la Timiș a subliniat că cetățenii de naționalitate germană vor acționa și în continuare în spiritul acestor legături tradiționale, în spiritul gîndirii partidului nostru, contribuind prin tot ce au mai nobil la înflorirea patriei române. Acesta ne este crezul, căci : „Plaiul natal nu este un tren / din care poți cobori oricînd / plaiul natal face parte din sufletul nostru / iar sufletul nostru nu poate fi șters / niciodată și de nimeni / ca o tablă de școală / un singur plai natal avem noi / locul unde ne-a vegheat mama în leagăn / unde-am înginat primul cuvînt / locul unde ne-a străfulgerat / întîia iubire / unde dorm oseminte prin amintiri / cine simte aceasta / nu va scrie niciodată / de undeva de pe Rin / sau din Pădurea Neagră / scrisori lungi de disperare / fiindcă suferă de o boală / fără de leac / dorul după plaiul natal".

țul Constanța — într-un timp relativ scurt au fost puse în funcțiune noi capacități, s-au realizat și introdus în operațiuni portuare instalații de mare productivitate penft'U operarea fosfaților și cerealelor, tehnologii moderne de încărcare în sistem Ro/Ro a mărfurilor pe roți auto și feroviare, transportul paletizat al cimentului în saci și altele.în cadrul organizării noi a portului Constanța, prin care responsabilitatea operării navelor a fost atribuită inmod direct ministerelor producătoare, iar întregul ansamblu portuar a fost așezat sub o comandă unică s-a reușit ca în mai puțin de un an să fie realizat un sistem de lucru unitar, eficient și operativ atît in interiorul portului, cit și în modul de lucru al acestuia cu or

ganele de resort din ministerele cu care cooperăm. A fost instituit un nivel de disciplină și ordine interioară mult îmbunătățit, cu o delimitare precisă a atribuțiilor fiecăruia și o desfășurare a activităților zilnice, lunare și trimestriale pe bază de programe optimizate.Apreciind la justa valoare realizările, vorbitorul a arătat că ele reprezintă doar un început de drum nou. Sîntem conștienți că în munca ce o desfășurăm se manifestă încă lipsuri, că sîntem confruntați cu greutăți ce trebuie învinse. Astfel, cu toate insistențele și eforturile depuse într-un interval de timp de peste un an — nu am reușit decît parțial să determinăm o corelare justă intre asigurarea mărfurilor și vagoanelor, capacitățile de operare portuară pe structuri de mărfuri și afluirea navelor, fapt ce a determinat ca in unele perioade de timp să înregistrăm lipsuri mari de mărfuri pentru navele aflate la operare sau in radă, aglomerări 'de mărfuri pentru care nu erau angajate nave, lipsuri sau afluiri nejustificate de nave, neaco- perirea și ca urmare nefolosirea capacităților existente, înregistrarea de contrastalii.Cu toate că sînt alocate fonduri mari pentru dotarea portului Constanța — sîntem confruntați cu o acută lipsă de remorchere de tip portuar și nave de intervenție in radă, de instalații de, televiziune cu circuit închis care să permită supravegherea și conducerea activităților din danele operative — triajele interioare de cale ferată și bazinele portuare, de instalații de radioloca- ții pentru supravegherea radei, de aparatură de calcul și personal calificat cu ajutorul cărora complexele activități portuare să fie puse pe calculator și conduse cu ajutorul acestora, de instalații și utilaje de protecție contra incendiului — în special în sectorul în care operăm sau depozităm petrol și derivate ale acestuia.Introducerea unor tehnologii moderne, in special pachetizarea și transportul în chingi recuperabile a mărfurilor chimice in saci, este întîr- ziată, iar in condițiile operării sac cu sac și lipsei forței de muncă — descărcările de vagoane se fac cu prețul unui consum mare de efort și într-un timp îndelungat.în ce privește problemele a căror soluționare stă în puterea portului Constanța, asigurăm Congresul că vom face totul pentru soluționarea lor.Exprimînd voința acestui harnic colectiv, vorbitorul a arătat : Din analizele efectuate împreună cu ministerele interesate a rezultat că vom încheia anul 1979 cu rezultate bune privind volumul de trafic prevăzut în planul de stat, că la finele acestui an portul Constanța va atinge într-o anumită structură de mărfuri capacitatea de operare zilnică de 100 000 tone mărfuri uscate și peste 50 000 tone petrol și derivate ale acestuia — ceea ce-i va permite să opereze la nivelul cerințelor economiei noastre naționale — îndeplinind prin aceasta misiunea de bază încredințată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al partidului. președintele țării, comandantul nostru suprem.în deplină conformitate cu mandatul politic încredințat de Conferința județeană de partid Constanța, ne alăturăm întregului nostru partid, întregului nostru popor, declarin- du-ne totala adeziune la conținutul magistralului Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la conținutul documentelor ce sînt supuse analizei și aprobării Congresului al XII-lea al partidului — și exprimăm voința noastră fermă de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea în fapte a sarcinilor ce ne revin, pentru fericirea poporului român, pentru înflorirea și propășirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România !

A patra zi a lucrărilor(Urmare din pag. I)de peste hotare, invitate să participe la Congresul partidului nostru.Prima parte a ședinței de dimineață a fost condusă de tovarășul Petru Enache.Au luat cuvîntul tovarășii Ana Mureșan, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița, Janos Fazekas, delegat al organizației județene de partid Bihor, Vasile Sava, delegat al organizației județene de partid Suceava, Ștefan Andrei, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Victoria Enc, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița, Ion Badi, delegat al organizației județene de partid Dolj, Alexandrina Mocaliu, delegată a organizației - județene de partid Vrancea, Leonte Rău tu, delegat al organizației județene de partid Alba, Radu Voinea, delegat al organizației municipale de partid București, Niculina Moraru, delegată a organizației județene de partid Ialomița.După pauză, lucrările au fost conduse de tovarășa Cornelia Filipaș.Participanții Ia Congres au fost anunțați că la lucrările forumului comuniștilor români au mai sosit reprezentantul Partidului Cooperatist din Marea Britanie, David Wise, secretar general al partidului, reprezentantul Partidului Laburist din Marea Britanie, Neville Hough, membru al Consiliului Executiv Național al Partidului, reprezentantul Partidului Democratic Gabonez, Maurice Yocko, ambasador al Republicii Gaboneze in Republica Socialistă România.Anunțindu-se prezența lor la Congres, le-a fost adresat, totodată, un salut militant din partea conducerii Partidului Comunist Român.La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii Mihai Marina, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, loan Izvoran, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Cornel Burtică, delegat al organizației județene de partid Galați, Eul'rosina Băiașu, delegată a organizației județene de partid Vîlcea, Iosif Kovacs, delegat al organizației județene de partid Cluj. Letiția Ionaș, delegată a organizației județene de partid Sălaj, Pavel Nadiu, delegat al organizației județene de partid Arad, Ștefana Tudorică, delegată a organizației județene de partid Tulcea, Adrian Păunescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Nikolaus Berwanger, delegat al organizației județene de partid Timiș, Petra Stanciu, delegată a

organizației municipale de partid București, Neculai Hârjău, delegat al organizației județene de partid Constanța.Vorbitorii au relevat însemnătatea excepțională a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. care are ca fundament teoretic și practic gîndirea vie, novatoare, capacitatea remarcabilă de analiză și sinteză a secretarului general al partidului. El stabilește — în lumina aplicării creatoare a legităților generale ale construcției socialiste la condițiile și particularitățile României, la realitățile noastre — evoluția societății românești spre o fază nouă, superioară, a dezvoltării sale.Participanții la dezbateri și-au manifestat totala aprobare față de orientările și direcțiile de acțiune cuprinse în Raport, față de toate documentele supuse examinării și deciziei Congresului care, prin caracterul lor unitar, vizionar și mobilizator, ce decurge din atributele profund științifice' ale politicii partidului nostru, asigură progresul necontenit al patriei, în următorii cinci ani și în perspectivă, creșterea calității vieții, a bunăstării întregului popor.Cei care au luat cuvîntul au dat o înaltă apreciere modului strălucit în care secretarul general al partidului conduce țara spre împlinirea idealurilor nobile ale socialismului și comunismului, fermității și clarviziunii cu care acționează pentru sporirea rolului și prestigiului României socialiste in lume, pentru ca ea să strălucească tot mai puternic in rîndul națiunilor libere, independente și suverane.In consens cu întregul partid, cu întregul popor, ei au susținut cu toată căldura și însuflețirea propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător revoluționar, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, personalitate marcantă a epocii contemporane, să fie reales în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. S-a arătat că reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în această supremă funcție reprezintă chezășia sigură a suveranității și demnității naționale, înfloririi patriei, înaintării ei ferme pe calea luminoasă a socialismului și comunismului, ridicării permanente a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului, creșterii contribuției României la triumful cauzei socialismului și păcii, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, care să asigure libertatea, independența și progresul tuturor națiunilor.

Vorbitorii s-au angajat, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii pe care îi reprezintă, români, maghiari, germani și de alte naționalități, să contribuie, cu Întreaga energie și capacitate creatoare, la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la realizarea hotărîrilor istorice ce le va adopta Congresul al XII-lea, la înălțarea mărețului edificiu al socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.Făcînd o amplă și responsabilă analiză a activității desfășurate de oamenii muncii din toate domeniile vieții noastre economice și sociale, cei care au luat cuvîntul s-au referit pe larg la succesele remarcabile obținute în dezvoltarea multilaterală a patriei noastre, în realizarea sarcinilor actualului cincinal, la experiența cîștigată în construirea bazei tehnico-materia- le a socialismului. în spirit critic și autocritic, ei au reliefat, totodată, lipsurile și neajunsurile manifestate, făcînd numeroase propuneri privind înlăturarea lor, trecerea la o nouă calitate, superioară, in toate sectoarele de activitate, punerea în valoare, la înaltele cote ale eficienței, a tuturor resurselor materiale și umane de care dispune societatea noastră.în spiritul orientărilor fundamentale conținute în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și în celelalte documente programatice ale Congresului, vorbitorii au exprimat, voința de a acționa cu fermitate pentru fructificarea tuturor posibilităților, pentru mobilizarea tuturor energiilor în vederea înfăptuirii exemplare a prevederilor viitorului cincinal, pentru dezvoltarea și modernizarea continuă a industriei și agriculturii, pentru creșterea bazei de materii prime și energetice a țării, pentru aplicarea largă a cuceririlor tehnico-științifice în toate sferele vieții economico-sociale, asigurin- du-se astfel ridicarea bunăstării întregului nostru popor.în cuvîntul lor, participanții la dezbateri au subliniat, totodată, sarcinile importante ce revin organelor și organizațiilor de partid in educarea maselor largi populare, in făurirea omului nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, in antrenarea tuturor comuniștilor, a întregului popor, la înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Congresul al XII-lea.în cursul după-amiezii, lucrările au continuat în cele 15 secțiuni ale Congresului.

Plecarea 
unor oaspeți 

de peste 
hotareJoi au părăsit Capitala delegații și reprezentanți ai unor partide care au participat la prima parte a lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român :REPREZENTANTUL PARTIDULUI COMUNIST DIN NORVEGIA, Eivind Cristofersen, membru al Biroului Politic al partidului ;DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST DEMOCRATIC ITALIAN, condusă de Ruggero Poletti, vicese- cretar național al partidului, directorul ziarului „l’Umanita" ;DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST POPULAR DIN DANEMARCA, condusă de Gert Petersen, președintele partidului ;DELEGAȚIA UNIUNII NAȚIONALE AFRICANE ZIMBABWE — Z.A.N.U.. DIN RHODESIA, condusă de Simon Muzenda, vicepreședinte al Z.A.N.U. ;DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST PORTUGHEZ, condusă de Francisco Ramos da Costa, membru al Comisiei Naționale a partidului ;REPREZENTANTUL PARTIDULUI MUNCII DIN OLANDA, Jaap van der Doef, prim-vicepreședinte *1 partidului, deputat ;DELEGAȚIA MIȘCĂRII RADICALILOR DE STÎNGA DIN FRANȚA, condusă de Marie-Therese Prevel, membru al Biroului Național, secretar național al mișcăriiREPREZENTANTUL PARTIDULUI SOCIALIST MUNCITORESC SPANIOL, Jose Federico de Carvajal, membru al Comisiei Executive a partidului ;OBSERVATORUL DIN PARTEA PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT DIN R. F. GERMANIA, Gunter Markscheffel.La aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ion Mărgineanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
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Secțiunea pentru dezvoltarea forțelor de producție

și continuarea pe o treaptă superioară 
a industrializării socialiste a țării

Lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea forțelor de producție și continuarea pe o treaptă superioară a industrializării socialiste a tării au fost conduse de tovarășul 
GHEORGHE OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Incadrul lucrărilor au luat cuvîntul 31 deLa dezbateri au participat tovarășii : Magdalena Filipaș, delegată a organizației municipale de partid București, Gelu Kahu, delegat al organizației județene de partid Galați, Anton Storobăneanu. delegat al organizației județene de partid Teleorman, Ion Neagu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Gheorghe Chiș, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Constantin Ștefănescu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Gheorghe Gheorghiu, delegat al organizației județene de partid Ialomița, loan Babau, delegat al organizației județene de partid Arad, Maria lonescu, delegată a organizației județene de partid Constanța, Eugen Moraru P. Nichifor, delegat al organizației județene de partid Iași, Ion Folea, delegat al organizației județene de partid Prahova, Munțiu Gheorghe, delegat al organizației județene de partid Alba, Florea Elena, delegată a organizației județene de partid Argeș, Costescu Iulian, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Stoian Stoian, delegat al organizației județene de partid Ilfov, Dumitru Șerban Teodorescu, delegat al organizației municipale de partid București, Blaziu Buzaș, delegat al organizației județene de partid Harghita, Va- sile Bălan, delegat al organizației județene de partid Neamț, Letiția Stănilă, delegată a organizației județene de partid Sibiu, Ion Stanciu, delegat al organizației județene de partid Brașov, Valeriu Mata- che, delegat al organizației municipale de partid București, Elena Rădoi, delegată a organizației județene de partid Galați, Iulia I’așca, delegată a organizației județene de partid Timiș , Georgeta Vezeteu, delegată a organizației județene de partid Suceava, Mircea V. Simovici, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Vasi- le Iordănescu, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Aurica A. Be- jan, delegată a organizației județene de partid Vaslui, Farst Francisc, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Nicolae Petecea, delegat al organizației județene de partid Olt, Lazăr Gheorghe, delegat al organizației județene de partid Buzău, Radu Manoliu, delegat,al organizației județene de partid Bacău.Delegații și invitații participant! Ia lucrările secțiunii — muncitori, specialiști, activiști de partid și de stat, oameni ai muncii din toate ramurile economiei naționale — au subliniat inalta valoare științifică a Raportului prezentat de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, în deschiderea istoricului Congres al partidului, care jalonează cu deplină claritate sarcinile și orientările de bază ale dezvoltării în continuare a economiei naționale, prefigurează cu realism și clarviziune viitorul luminos al României socialiste.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.După ce au prezentat realizările obținute in anii actualului cincinal în dezvoltarea forțelor de producție și, cu deosebire", in dezvoltarea și modernizarea industriei și a ramurilor sale, vorbitorii au subliniat faptul că în perioada 1981—1985 și in per-

tovarăși.spectivă, în condițiile creșterii impetuoase a întregii economii naționale, industria iși va aduce o contribuție tot mai mare la progresul general al țării, la făurirea unei economii cu adevărat moderne, la apropierea României de statele cu industrie avansată. în acest context, evidențiindu-se faptul că industria constructoare de mașini, metalurgia și chimia vor crește. în ritmuri dintre cele mai dinamice, sporuri însemnate cunoscînd și industria materialelor de construcții, industria lemnului, industria ușoară și alimentară, vorbitorii au apreciat că sarcinile mobilizatoare prevăzute pentru cincinalul următor întrunesc toate condițiile materiale și organizatorice necesare îndeplinirii lor exemplare. Subliniind necesitatea folosirii cu înaltă eficiență a fondurilor fixe, numeroși vorbitori au relevat măsurile ce se impun a fi aplicate in vederea utilizării mai bune a suprafețelor de producție, creșterii coeficientului de schimburi, extinderii polideservirii mașinilor și utilajelor, în așa fel încît să sporească tot mai mult producția la 1 000 lei fonduri fixe. S-a apreciat, de asemenea, că trebuie avute în vedere perfecționarea aprovizionării cu piese de schimb a mașinilor și utilajelor, îmbunătățirea activității de întreținere și reparații, exploatarea in deplină siguranță a instalațiilor, dezvoltarea in continuare a acțiunii de autoutilare. Numeroși participanți au subliniat necesitatea perfecționării activității de investiții, astfel încît fondurile alocate pentru dezvoltarea capacităților productive să fie recuperate cit mai rapid prin intrarea la termen sau mai devreme în funcțiune a noilor obiective, prin atingerea parametrilor proiectați. Una din problemele larg dezbătute de vorbitori a constituit-o restructurarea industriei în strînsă concordantă cu politica de economisire strictă a materiilor prime și energiei. Legat de aceasta, vorbitorii au subliniat faptul că este necesar să se acționeze cu toată fermitatea. în fiecare centrală și întreprindere, la fiecare loc de muncă, pentru perfecționarea tehnologiilor de fabricație, ridicarea randamentelor utilajelor energetice și modernizarea instalațiilor existente, pentru valorificarea integrală a resurselor energetice rezultate în toate fazele de fabricație. Pornind de la deviza activității economice în deceniul următor — deceniul științei, tehnologiei, calității și eficientei — numeroși vorbitori au prezentat rezultatele obținute pînă în prezent și 'direcțiile _ de acțiune pentru viitor în vederea promovării în producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, accelerării asimilării de noi produse și a reproiectării celor existente. întăririi controlului de calitate în toate fazele procesului de producție.Participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat deplina adeziune la politica internă și externă a partidului nostru, au relevat cu adîncă satisfacție și recunoștință contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și traducerea ei în viață, prestigiul binemeritat de care șe bucură în lumea contemporană România socialistă. Totodată, ei și-au exprimat deplinul angajament, hotărirea fermă de a depune toate eforturile. întreaga lor capacitate de muncă și creație pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea, de a-și aduce contribuția la opera de înflorire și propășire a patriei și națiunii noastre socialiste.

unor cote de consum cit mai raționale a resurselor energetice și combustibililor. S-a detașat, astfel, ideea că una din căile de creștere a bazei energetice a țării este stabilirea și respectarea practică a unui regim de economii cit mai riguros. Numeroși vorbitori au adus în fața Congresului experiența lor și inițiative foarte valoroase destinate stopării ferme a oricăror forme de risipă, atit în ceea ce privește resursele de materii prime și materiale, cit și a combustibililor.O serie de referiri au cuprins sugestii menite să îmbunătățească procesul de aprovizionare tehnico-materială, atit la nivelul întregii economii, cit și in profil teritorial, în vederea unei dimensionări mai realiste a stocurilor normate și dirijate în concordanță cu volumul și noile dimensiuni calitative ale producției materiale. In această privință, participanții la dezbateri au precizat atit compartimentele deficitare ale acestui sector de activitate, cit și remediile practice de depășire a lor. S-au propus, in context, măsuri organizatorice de coordonare mai exactă a factorilor productivi aflați în relații de colaborare sau de coope

rare contractuală avansat soluții de fondurilor de mat pînă la nivelul m;Un aport substa cipanții la dezbate, cercetătorilor, cărc aprofundare și intr toată aria teritorii a noi resurse mii creare și materie metodologiilor, te specifice, prin ca' puse in valoare î în dezbateri au sens, o serie de căror generalizai: cu mai mult cur neficiare.Participanții Ia exprimat angaja pune toate efo sarcinilor înscr ale Congresului hotărirea neprt pe cele mai in; munis te.
Secțiunea pentru asigurarea surse 

creșterea potențialului energt 
dezvoltarea producției de 

și utilizarea ei cu inalta eficien
Lucrările Secțiunii pentru asigurarea surselor de ene energetic național, dezvoltarea producției de energie și uti economică au fost conduse de tovarășul VIRGIL TROFI

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

Lucrările secțiuniitetului Politic Executiv al C.C. al P C.R. in 35 de delegați.La dezbateri au participat tovarășii : Va- sile Cojocaru, delegat al organizației județene de partid Galați ; Dumitru Condra- che, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Gheorghe Gligor. delegat al organizației județene de partid Bihor ; Pavel Bonitate, delegat al organizației județene de partid Brăila ; Georgeta Lascăr, delegată a organizației județene de partid Constanța ; Pavel Ponț, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Gheorghe Aldea, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Ion Grad, delegat al organizației județene de partid Covasna ; Vasile Axinte, delegat al organizației județene de partid Iași : loan Vasluian, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Arpad Atila Raez, delegat al organizației județene de partid Harghita ; Necuiai Moraru. delegat al organizației județene de partid Neamț ; Dimitriu Iustin, delegat al organizației județene de partid Vîlcea ; Elena Tudoran, delegată a organizației județene de partid Vrancea ; Cornel Pinzaru, delegat al organizației județene de partid Dolj ; Emil Panait, delegat al organizației județene de partid Ilfov : Gheorghe Simion, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin ; Irimie Catargiu, delegat al organizației județene de partid Suceava ; Ilie Morodan, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Gheorghe Caniucă, delegat al organizației județene de partid Maramureș ; Vasile Ogherlaci, delegat al organizației județene ae partid Gorj ; Valentin loniță, delegat al organizației județene de partid Argeș ; Iosif Varga, defbgat al organizației județene de partid Satu Mare ; Mircea Alexandrescu, delegat al organizației județene de partid Teleorman ; Dumitru Nistor, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Nă- săud ; Constantin Răchitan, delegat al organizației județene de partid Buzău ; Constantin Dan, delegat al organizației județene‘de partid Dîmbovița ; Florea Dincă, delegat al organizației județene de partid Tulcea ; Ana Mărgineanu, delegată a organizației județene de partid Mureș ; Teodor Feier, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Cornelia Șoimeanu, delegată a organizației județene de partid Satu Mare ; Floarea Grigore, delegată a organizației municipale de partid București ; Petre Munteanu, delegat al organizației județene de partid Vaslui ; Lazăr Găină, de-

au fost concluse de tovarășul ION PĂȚAN, membru al Corni-,cea de-a doua zi a lucrărilor au luat cuvintul
legat al organizației județene de partid Suceava ; Aurel Mocanu, delegat al organizației județene de partid Alba.Participanții la dezbateri și-au exprimat unanim convingerea profundă că obiectivele și sarcinile stabilite .în Raport, în proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea, în celelalte documente care vor fi adoptate de înaltul forum al comuniștilor, corespund năzuințelor întregii noastre națiuni de ridicare a României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.Dînd glas voinței întregii țări, delegații au susținut cu căldură realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru — în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, văzind în aceasta chezășia înfăptuirii depline a grandiosului program de construcție socialistă și comunistă a patriei.Dezbaterile s-au concentrat asupra problemelor valorificării superioare a materiilor prime și materialelor, cu deosebire a celor deficitare, pe seama modernizării procedeelor de fabricație, cit și a îmbunătățirii substanțiale a coeficientului de utilizare a lor. Numeroși vorbitori au abordat cu înalt simț de răspundere aspecte legale de reintroducerea în circuitul de folosință a deșeurilor și subproduselor generate de procesele de fabricație. Programele instituite, in acest sens, vizează, deopotrivă, o adincire a procedeelor de valorificare a oricăror resurse și o mai bună protecție a mediului înconjurător. Pe acest plan, s-au scos in evidență experiențele conjugate ale cercetătorilor și specialiștilor din domeniile chimiei anorganice, ale metalurgiei neferoase și sectoarelor extractive pentru hidrocarburi și minerale nemetalifere.Participanții la dezbateri au făcut dese referiri la programele, aflate în diferite stadii de concretizare, de evidențiere și valorificare a unor noi zăcăminte, menite să asigure, în etapa următoare, un suport material mult mai consistent întregii economii naționale, conferind acesteia o capacitate de dezvoltare, pe baze proprii, în concordanță directă cu ritmurile prevăzute în programele-directivă ce vor fi adoptate de Congresul partidului.în luările lor de cuvînt, delegații au accentuat eforturile ce se întreprind, în toate sferele de activitate, cu scopul atingerii

Politic Executiv al C.C. al P.C.R. La dezbateriAu participat la dezbateri tovarășii : Gheorghe Fulea, delegat al organizației județene de partid Alba ; Valerica Urzică, delegată a organizației județene de partid Bacău ; Patru Păun, delegat al organizației județene de partid Mehedinți ; Ion V. Cris- tea, delegat al organizației județene de partid Ilfov ; Radu Alecu, delegat al organizației județene de partid Teleorman ; Elena Ionel Daraban, delegată a organizației județene de partid Constanța ; Dumitru Nechiti, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud ; Elena O. Costică, delegată a organizației județene de partid Iași ; Petru Badea, delegat al organizației județene de partid Argeș ; Dan Dulamă, delegat al organizației județene de partid Galați ; Teodora Săndulescu, delegată a organizației județene de partid Dolj ; Ludovic Kovacs, delegat al organizației județene de partid Harghita ; loan Conțofan, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Remus Creț, delegat al organizației județene de partid Bihor; Miron Tiucă, delegat al organizației județene de partid Cluj.; Ion Culda, dfelegat al organizației județene de partid Sălaj ; Petru Bunea, delegat al organizației județene de partid Constanța ; Gheorghe Tiliuță, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Gheorghe Cocoș, delegat al organizației municipale de partid București ; Rudolf Nicolae Pilly, delegat al organizației județene de partid Hunedoara , Constanța Vlad, delegată a organizației județene de partid Teleorman ; Alexandru Roșu, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Feiician Verzeș, delegat al organizației județene de partid Suceava ; Alexandru Mociran, delegat al organizației județene de partid Maramureș ; Die Ocsko, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Vasile Grozea, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Gheorghe Bratosin, delegat al organizației județene de partid Brăila ; Vasile Daraban, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; Mircea Refec, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Fpn Neguț, delegat al organizației județene 7de partid Dîmbovița ; Valeriu Stănculescu, delegat al organizației județene de partid Dolj.Vorbitorii au dat o înaltă apreciere tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, amplu și insuflețitor program de activitate, menit să mobilizeze eforturile creatoare ale poporului pentru îndeplinirea la un nivel calitativ superior a sarcinilor economico-sociale ale viitorului cincinal ce vor fi stabilite la acest înalt forum al comuniștilor.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii pe care-i reprezintă, participanții la dezbateri și-au exprimat deplina aprobare față de documentele aflate pe masa de lucru a Congresului, care jalonează perspectivele înfloririi patriei noastre socialiste, mersul înainte spre noi trepte de bunăstare și fericire al poporului român, liber și independent.într-o impresionantă atmosferă de entuziasm, toți participanții au susținut cu căldură realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al partidului, arătind că acest act măreț de voință a intregului partid șl popor garantează amplificarea marilor înfăptuiri de pînă acum, dă certitudinea transpunerii ferme in viață a prevederilor documente-

au participat lor celui de-a lui, a prograi munist al RonIntr-un putei timentul deplii înfăptuirea pre care le va adi vorbitorii au an. rit pe larg la r. tute a programi partid, sub îndr; rășului Nicolae (Participanții ai voltării bazei en. faptul că realiza mare importanță mic și social al p rea cercetărilor g cestora pe întreg la mari adincimi accesibile, utilizinc tură modernă de cale, precum și tensâ a zăcăminte se asigure creșteri ției de combustibi se îndeplinească s gramul energetic la sută din produ să se realizeze în buni și șisturi, con utilizării hidrocarb ardere. Numeroși i preocupările lor ș care fac parte, pet tinderea tehnologii surse noi de ener geotermale, energi. lui și biogazul.Cu responsabilit; relevate cauzele i podărirea combusti fost propuse o ser menite să asigure v . substanțialăa consumurilor energetice, Încadrarea strictă în sarcinile de consum, înfăptuirea riguroasă a prevederilor din Programul energetic, astfel incit pînă în anul 1990 să se asigure o reducere cu minimum 40 la sută a indicelui mediu de consum energetic la 1 000 lei producție industrială. Totodată, a fost relevată cerința ca organele și organizațiile de partid să-și intensifice activitatea practică in vederea instaurării in toate colectivele a spiritului gospodăresc în utilizarea resurselor energetice.O deosebită apreciere a fost acordată politicii partidului și statului nostru de cooperare internațională in domeniul energiei, subliniindu-se însemnătatea realizării, împreună eu unele țări vecine, a unor importante obiective energetice. în cuvîntările lor, participanții la dezbateri au făcut un număr însemnat de propuneri pentru dezvoltarea bazei energetice, reducerea substanțială a consumurilor și utilizarea mai rațională a combustibililor și energiei.Toți participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat hotărirea ca împreună cu comuniștii, cu colectivele din care fac parte să militeze neabătut pentru ca prevederile documentelor ce vor fi aprobate la Congres să prindă viață, prin munca și eforturile lor neprecupețite, cu conștiința că astfel contribuie la progresul economic și social al țării, la înfăptuirea programului de ridicare a nivelului de trai, la înflorirea multilaterală a patriei, a națiunii noastre socialiste.
Secțiunea pentru investiții, construcții,

transporturi și telecomunicații
în Secțiunea pentru investiții, construcții, transporturi și telecomunicații, lucrările au fost conduse de tovarășul IOSIF BANC, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, al P.C.R. în cadrul dezbaterilor din cea de-a doua zi au luat cuvîntul 39 de tovarăși.La dezbateri au participat tovarășii ; Ion Stăncscu, delegat al organizației județene de partid Argeș ; Gheorghe Popescu, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud ; Silviu Opriș, delegat al organizației județene de partid Neamț ; Aurel Șchiopu, delegat al organizației județene de partid Harghita ; Constantin Diaconescu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Ion Dinu, delegat al organizației județene de partid Vilcea ; Dan Nicolae Marin, delegat al organizației județene de partid Neamț ; Ștefan Cosma, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; Dumitru Dumitrache, delegat al organizației județene de partid Sibiu ; Gheorghe Damian, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin ; Alexandru Filiorea- nu, delegat al organizației județene de partid Iași ; Eugen Macavei, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Ion Moldovan, delegat al organizației județene

de partid Bistrița-Năsăud ; Maria Ion, delegată a organizației municipale de partid București ; Nicolae Dumitru Petrescu, delegat al organizației județene de partid Timiș; Ștefan Cichi, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Gheorghe Vaida, delegat al organizației județene de partid Bihor ; Ermil Prioop, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Dan Ion, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; Ilie Diaconescu, delegat al organizației județene de partid Olt ; Gheorghe lordache, delegat al organizației județene de partid Argeș ; Aurel Marcu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Gheorghe Airinei, delegat al organizației municipale de partid București : Ștefan Rădvan, delegat al organizației județene de partid Galați ; Petru Barna, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Vasilica Șerban, delegată a organizației județene de partid Tulcea ; Simion Pigiu,

. bl Uorganizației jud tor Boscioca, de. ,o. județene de partid Vaslui ; uumitru Bălan, delegat al organizației județene de partid Maramureș ; Mihai Moraru, delegat al organizației județene de partid Brăila : Nicolae Spătar, delegat al organizației județene de partid Sibiu ; Elena Dan, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița ; Dumitru Lușcă, delegat al organizației județene de partid Arad ; Ioan Marinescu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți ; Viorica Fekete, delegată a organizației județene de partid Mureș ; Vasile Purdea, delegat al organizației județene de partid Alba ; Radu Barbu, delegat al orgamzației județene de partid Olt ; Dumitrica Idiceanu, delegată a organizației județene de partid Neamț ; Ion Apostol, delegat al organizației județene de partid Buzău ; Nicolae Oprea, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin ; Maria Danielescu, delegată a organizației județene de part’d Constanța ; Gheorghe David, delegat al organizației județene de partid Brașov ; Gheorghe Iamandei, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Iulia Stamatoiu, delegată a organizației de partid a municipiului București ; Vladimir Oros, delegat al organizației județene de partid Bihor ; Maria Tănase, delegată a Organizației județene de partid Brăila ; Matiș Zoltan, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Gheorghița Stoichicescu, delegată a organizației județene de partid Galați ; Ion Zipiș, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Ștefan Epure, delegat al organizației județene de partid Dolj ; Victoria Stan, delegată a organizației județene de partid Maramureș ; Nagy Emeric, delegat al organizației județene de partid Hunedoara Elena Roca, delegată a organizației județene de partid Satu Mare ; Mihai liron, delegat al organizației juaețene de partid Iași ; Ioana Pătrașcu, delegată a organizației județene de partid Teleorman,în unanimitate, participanții la dezbateri și-au exprimat adeziunea și aprobarea deplină față de documentele Congresului, acordind o înaltă apreciere tezelor, orientărilor și indicațiilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de inestimabilă valoare teoreiică și practică, care stabilește cu excepțională clarviziune revoluționară sarcinile privind înfăptuirea în cele mai bune condiții a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Dind expresie sentimentelor de aleasă cinstire, prețuire și dragoste care însuflețesc pe toți comuniștii, întregul popor, vorbitorii au relevat rolul și contribuția esențială a tovarășului Nicolae Ceaușescu în vasta operă de elaborare și traducere în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, dedicată înfloririi continue a României socialiste. în numele comuniștilor care le-au încredințat mandatul și al colectivelor din care fac parte, participanții la dezbateri și-au exprimat cu entuziastă însuflețire hotărirea ca tovarășul

derilor actua». . . . .. elinalle eficiente .ionice, reprezintă o bază sigură pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor ce se vor adopta la Congres.Reliefind preocuparea statornică a partidului, personal a secretarului său general, pentru perfecționarea continuă a conducerii și planificării economico-financiare, vorbitorii au subliniat semnificația deosebită a măsurilor privind promovarea fermă a autoconducerii muncitorești, sporirea atribuțiilor și răspunderii colectivelor de oameni ai muncii în elaborarea planurilor de dezvoltare, a bugetului de venituri și cheltuieli, asigurarea condițiilor ca, din rezultatele obținute, și în primul rînd din beneficii, unitățile economice să-și asigure mijloacele necesare' autofinanțării producției și dezvoltării acesteia, creșterii veniturilor oamenilor muncii, pentru stimularea prin căi și modalități economice a gospodăririi cu eficiență ridicată a fondurilor încredințate de societate spre administrare.Acordind o înaltă apreciere politicii financiare a partidului, participanții au evidențiat, totodată, necesitatea îmbunătățirii în continuare a activității controlului economico-financiar, a activității de coordonare șl orientare a acestuia în vederea sporirii contribuției organelor specializate de control in prevenirea apariției unor neajunsuri și a fenomenelor de gospodărire nerațională a fondurilor, asigurării unui regim strict de economii și valorificării integrale a rezervelor de creștere a rentabilității producției și eficienței în toate unitățile economice. De asemenea, s-a reliefat necesitatea perfecționării în continuare a prețurilor, astfel încît acestea să reflecte mai bine cheltuielile sociale de producție, corelațiile de prețuri existente pe piața mondială și să stimuleze unitățile economice în realizarea și consolidarea au- togestiunii, autofinanțării și sporirea fondurilor pentru societate.S-a apreciat în mod unanim justețea măsurilor luate din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru asigurarea cadrului organizatoric și legislativ in vederea participării nemijlocite a celor ce muncesc la elaborarea deciziilor și controlul înfăptuirii acestora. în intervențiile lor. participanții la dezbateri au făcut numeroase propuneri privind perfecționarea activității de fundamentare a sarcinilor de plan pe întreprinderi, prevenirea imobilizărilor și accelerarea vitezei de rotație a fondurilor, folosirea deplină a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, a forței de muncă, creșterea gradului de valorificare a resurselor de materii prime și materiale, promovarea largă a progresului tehnico-științific, gospodărirea judicioasă a fondului funciar, intensificarea ritmului de asimilare și introducere in fabricație a noilor produse etc.Participanții la lucrările secțiunii și-au afirmat hotărirea de a acționa fără preget pentru o calitate nouă, superioară, in întreaga activitate economică, pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor și obiectivelor cuprinse în documentele Congresului al XII-lea al partidului.
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LUCRĂRIILE SECȚIUNILOR CONGRESULUIDIN DUPĂ-AMIAZA ZILEI DE 22 NOIEMBRIE
Secțiunea pentru cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducerea progresului tehnic,
perfecționarea învățămintului, pregătirea forței

de muncă și a cadrelor
In cursul dupâ-amiezii de ieri au continuat lucrările Secțiunii pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, perfecționarea învățămintului, pregătirea forței de muncă și a cadrelor, prezidată de tovarășa academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.in cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 30 de tovarăși.La dezbateri au participat tovarășii : Ion Anton, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Diamanta Laudoniu, delegată a organizației municipale de partid București ; Ion Crudu, delegat al organizației județene de partid Galați ; Csaba Zol- tan Kolosvari, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Valeriu Cristescu, delegat al organizației municipale de partid București ; Silvia Irofte, delegată a organizației județene de partid Bacău ; Iulia Petrescu, delegată a organizației municipale de partid București ; Voicu Tache, delegat al organizației municipale de partid București ; Eugenia Radu, delegată a organizației județene de partid Gorj ; Cristofor Si- mionescu, delegat al organizației județene de partid Iași ; Aurel Sandu, delegat al or- r îizației municipale de partid București ;idrei Iosif Roth, delegat al ■ organizației județene de partid Timiș ; Dumitru Goidea, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Valeria Danciu, delegată a organizației județene de partid Teleorman ; Elena Szappanyos s Cândea, delegată a organizației județene de partid Alba ; Leonida Gherasim, delegat al organizației municipale de partid București ; Livia Croitoru, delegată a organizației județene de partid Hunedoara ; Attila Palffalvi, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Nicolae Popovici. delegat al organizației municioale de partid București ; George Stratulat, delegat al organizației județene de partid Vaslui; Rodica Alexandru, delegată a organizației județene de partid Suceava ; Tiberiu Mure- șan, delegat al organizației județene de partid Ilfov ; Grigore Radu, delegat al organizației județene de partid Ialomița ; Gheorghe Borhan, delegat al organizației județene de partid Brăila ; Ruxanda Dele- geanu, delegată a organizației județene de partid Constanța ; David Albert, delegat al organizației județene de partid Harghita ; Lidia Virginia Catrinescu, delegată a organizației județene de partid Tulcea ; Ionel Silviu Vlad, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Dumitru Ceapoiu. delegat al organizației județene de partid Ilfov ; Tiberiu Nicola, delegat al organizației județene de partid Dolj.într-o atmosferă de lucru, plină de însuflețire, în cea de-a doua zi a lucrărilor pe secțiune, vorbitorii și-au manifestat deplina aprobare față de magistralul Raport al Comitetului Central, prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adeziunea fierbinte la Directivele și programele-direotivă care au fost dezbătute in cadrul Congresului. Subliniind importanța majoră a acestor documente pentru creșterea rolului științei și tehnologiei în viața economică și socială a țării, participanții la dezbateri și-au exprimat convingerea că numai sub conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu vor putea fi transpuse în viață r i rețele obiective ale Programului partidu- l*x. îndeplinind mandatul încredințat, delegații au propus ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul României moderne, cel care a ridicat prestigiul țării noastre în lume pe cele mai inalte trepte, să fie reales în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.în cuvintul lor, vorbitorii au reliefat semnificația deosebită a orientărilor și obiectivelor ce decurg din Directivele și progra- mele-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pină in 1990 și orientările principale pină în anul 2 000, precum și cu privire la energie. Analizind cu înaltă responsabilitate sarcinile ce le revin, vorbitorii au

Secțiunea pentru dezvoltarea producției bunurilor
de consum, a comerțului interior si serviciilor'’>

pentru populație
In cea de-a doua zi a lucrărilor Secțiunii pentru dezvoltarea producției bunurilor de consum, a comerțului interior si serviciilor pentru populație, condusă de tovarășul 

JANOS FAZEKAS, membru al Comitetuluicuvintul 39 de tovarăși.Au participat la dezbateri tovarășii : Gheorghe Roșu, delegat al organizației județene de partid Ilfov ; Teodor Roman, delegat al organizației județene de partid Teleorman ; Maria Fluxă, invitată ; Geor- geta Cristoloveanu, invitată ; Virgil Florea, delegat al organizației municipale de partid București ; Aurelia Vîcu, delegată a organizației județene de partid Neamț ; Gheorghe Ion, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Florica Olariu, delegată a organizației de partid Caraș-Severin ; loan Pop. delegat al organizației județene de partid Sălaj : Kineses Alexandru, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; Mircea Purdea, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud ; Maria Filip, delegată a organizației județene de partid Suceava ; Constantin Iftode, invitat ; Silvestru Moldovan, delegat al organizației județene de partid Sibiu ; Kokai Iudita, delegată a organizației județene de partid Timiș ; Maria Pop, delegată a organizației județene de partid Maramureș ; Maria Lucia Tîrnăveanu, delegată a organizației județene de partid Cluj ; Valeria Purec, delegată a organizației județene de partid Gorj ; Viorica Bostan, delegată a organizației județene de partid Botoșani ; Adriana Petrie, delegată a organizației județene de partid Caraș-Severin ; Maria iordan, delegată a organizației județene de partid Vaslui ; Elena Loeusteanu, delegată a organizației municipale de partid București : Virginia Popescu, delegată a organizației județene de partid Neamț ; Dumitru Breabăn, delegat al organizației județene de partid Iași ; Floarea Miș, delegată a organizației județene de partid Olt ; Cezar Ciuchi, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Mă- rioara Morar, delegată a organizației județene de partid Arad ; Raveca Silaghi, delegată a organizației județene de partid Alba; Floarea Manea, delegată a organizației județene de partid Brăila ; Maria Militaru Ciobanu, delegată a organizației județene de 

relevat direcțiile de acțiune și măsurile concrete în vederea aplicării cu succes, cu rezultate tot mai bune, a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei, angajîn- du-se să facă totul pentru ca deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, tehnologiei, calității și eficienței.Participanții au subliniat rolul de importanță hotărîtoare al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, reputat om de știință, om politic ce se bucură de înaltă apreciere în țară și peste hotare, în conducerea întregii activități de cercetare, dezvoltare tehnologică, în stimularea gîndirii și cutezanței tehnico-științifice în țara noastră. Așa cum arăta tovarășa academician Elena Ceaușescu în cuvîntarea rostită în plenul Congresului, tot ce se va înfăptui în cincinalul următor — în industrie, agricultură, in celelalte sectoare ale economiei naționale, în întreaga viață socială — trebuie să se bazeze pe cele mai noi cuceriri științifice și tehnologice, asigurînd în același timp rezerva de descoperiri și soluții tehnologice pentru dezvoltarea în perspectivă a țării pină in anul 2 000.Numeroși vorbitori au accentuat necesitatea extinderii automatizării proceselor de producție, creării de roboți industriali pentru dezvoltarea în ritmurile dinamice prevăzute a industriei, a economiei naționale. A fost relevată, de asemenea, importanța ce trebuie acordată cercetării fundamentale, orientării ei spre obiectivele majore, de perspectivă ale economiei naționale și care, legată organic cu cercetarea aplicativă, să determine obținerea unor rezultate valoroase. Vorbitorii, subliniind ponderea științei și tehnologiei în întreaga dezvoltare a țării, au scos în evidență o serie de acțiuni și măsuri concrete pentru perfecționarea învățămintului, integrarea lui organică cu cercetarea și producția.Referindu-se la necesitatea folosirii depline, cu maximă eficiență, a bazei tehnico- materiale asigurate activității de cercetare și dezvoltare, învățămintului de toate gradele, numeroși delegați au prezentat soluții și modalități concrete de lucru pentru a spori din ce în ce mai mult eficienta economică a cercetării. Totodâtă, participanții au pus un accent deosebit pe sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid, colectivelor oamenilor muncii in vederea promovării operative a unor produse și tehnologii noi, în general a progresului tehnic în toate domeniile activității productive, ca și în preocupările pentru reducerea accentuată a consumului de materii prime, materiale și energie, introducerea de noi surse de energie, înlocuirea importului cu soluții originale de mare randament și înaltă competitivitate. Re- ferindu-se la sarcinile ce decurg din documentele Congresului, în luările de cuvînt, delegații au propus modalități diversificate pentru perfecționarea permanentă a pregătirii profesionale, tehnico-științifice a cercetătorilor, proiectanților, a tuturor celor ce lucrează in cercetare, invățămint, în unități de producție, pentru ridicarea continuă a nivelului de cultură și lărgirea orizontului de cunoaștere, in vederea accelerării mersului înainte al patriei pe drumul socialismului și comunismului.Dînd expresie mandatului încredințat, delegații s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru soluționarea mai rapidă și eficientă a problemelor de mare răspundere puse în fața științei și dezvoltării tehnologice, pentru accelerarea progresului tehnic și economico-social, pentru asigurarea afirmării cu putere a revoluției tehnico-științifice in România.

Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au luat 
partid Brașov ; Stela Fluieraru, delegată a organizației județene de partid Buzău ; Silvia Cojocariu, delegată a organizației județene de partid Galați ; Vasile Opreapopa, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Ileana Mocanu, delegată a organizației județene de partid Tulcea ; Valentina Sîrbu, delegată a organizației județene de partid Ilfov ; Vasile Suciu, delegat al organizației județene de partid Vîlcea ; Ioana Chiță, delegată a organizației județene de partid Argeș ; Ion Sabin, delegat al organizației județene de partid Iași ; Alexandru Dima, delegat al organizației județene de partid Covasna.Ca și in prima zi, toți cei care au luat cuvintul au dat o înaltă apreciere Raportului Comitetului Central, prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care face o magistrală analiză științifică, materialist-dialectică, a realităților țării noastre, fundamentează dezvoltarea în perspectivă a patriei, realizarea, in deceniul 1931—1990, în linii mari, a sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. In unanimitate, vorbitorii și-au exprimat adeziunea la documentele programatice supuse dezbaterii și aprobării Congresului, care deschid noi și largi perspective progresului multilateral al României socialiste, asigură creșterea nivelului de trai al întregii populații, ridicarea continuă a calității vieții.Dînd glas sentimentelor de aleasă stimă și prețuire ale comuniștilor pe care-i reprezintă, ale întregului nostru popor, față de cel care conduce cu dăruire și inegalabilă responsabilitate destinele națiunii, toți participanții Ia dezbateri au susținut cu însuflețire realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, cu profunda convingere că acest act istoric reprezintă garanția cea mai sigură a continuării neîntrerupte a activității rodnice desfășurate de partid, a amplificării reali

zărilor remarcabile înregistrate în toate domeniile, a înfăptuirii neabătute a Programului partidului.Vorbitorii s-au referit pe larg la măsurile concrete care au fost luate pentru traducerea în viață a sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, a indicațiilor de o excepțională însemnătate date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în numeroase întreprinderi, precum și în consfătuirile de lucru cu cadre de bază și specialiști din ministere, centrale industriale și instituții de cercetări științifice, cu privire la dezvoltarea producției bunurilor de consum, a comerțului interior și serviciilor pentru populație. Participanții la dezbateri au făcut o exigentă analiză a activității desfășurate de colectivele de oameni ai muncii din care fac parte. Evidențiind rezultatele pozitive obținute în aceste sectoare, în actualul cincinal, ei s-au referit la modalitățile concrete de transpunere în viață a obiectivelor mobilizatoare ale pro- gramelor-directivă ale Congresului al XII-lea, privitoare la asigurarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, sporirea gradului de civilizație și ridicarea continuă a calității vieții. S-a subliniat faptul că realizarea integrală a tuturor sarcinilor și obligațiilor actualului cincinal constituie o bază temeinică pentru trecerea, în condiții de înaltă eficiență, la înfăptuirea obiectivelor mobilizatoare din cincinalul următor.
Secțiunea pentru comerțul exterior și cooperarea

economică internațională
In cadrul dezbaterilor de joi după-amiază ale Secțiunii pentru comerțul exterior și cooperarea economică internațională, conduse de tovarășul GHEORGHE RADU

LESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au luat cuvintul 36de tovarăși.Au participat la dezbateri tovarășii : Maxim Berghianu, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Șerban Șer- ban, delegat al organizației județene de partid Sibiu ; Ion M. Nicolae, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Aris- tina Farotă, delegată a organizației județene de partid Prahova ; Vasilica Vlad, delegată a organizației județene de partid Tulcea ; loan Deak, delegat al organizației județene de partid Harghita ; Vasile Carolică, delegat al organizației municipale de partid București ; Maria Popescu, delegată a organizației județene de partid Gorj ; Gheorghe Tiță, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Ion Neculai, delegat al organizației județene de partid Brăila ; E- lena Cornelia Brindușa, delegată a organizației județene de partid Hunedoara ; Ște- fanache Scărlătescu, delegat al organizației județene de partid Vrancea ; Maria Iliuță, delegată a organizației județene de partid Dolj ; Gheorghe Țepeș Greuruș, delegat al organizației județene de partid Neamț ; Floarea Bucur, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița ; Petru Demeter, delegat al organizației județene de partid Bihor ; Alexandru Szereday, delegat al organizației județene de partid Brașov ; Iu- liana Baciu, delegată a organizației județene de partid Mureș ; Nicolae Miu, delegat al organizației județene de partid Ialomița ; Coralia Săndulescu, delegată a organizației județene de partid Ilfov ; Vasile Cordoș Augustin, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Iosif Nicolae, delegat al organizației județene de partid Arad ; Ana Vornicu, delegată a organizației județene de partid Constanța ; Constantin Pândele, delegat al organizației județene de partid Mehedinți ; Maria Baciu, delegată a organizației județene de partid Cluj ; Aurel Lascu, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin ; Costică C. Moisă, delegat al organizației județene de partid Iași ; Maria Blidărean, delegată a organizației județene de partid Satu-Mare ; Nicodim Roșea, delegat al organizației județene de partid Alba ; Ion I. Păiș, delegat al organizației județene de partid Buzău ; Raveica Sănduleac, delegată a organizației județene de partid Su) ceava ; Loghin Dineș, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Anișoa- ra P. Profiri, delegată a organizației județene de partid Vaslui ; Aurica Burciu, delegată a organizației județene de partid Ialomița ; Ștefan Manea, delegat al organizației județene de partid Ilfov ; Gheorghe Dinu, delegat al organizației județene de partid Buzău.Vorbitorii au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat in fața Congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, celorlalte documente supuse dezbaterii, care sintetizează în mod magistral preocupările și idealurile comuniștilor, ale întregului popor, deschizînd noi perspective de înflorire a patriei, de înaintare a societății noastre pe calea progresului și prosperității. S-a apreciat îndeosebi contribuția esențială a secretarului general al partidului la elaborarea și înfăptuirea liniei politice generale a țării, în consens cu interesele și năzuințele întregului popor, dîndu-se glas sentimentelor de prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. revoluționar înflăcărat, comunist de înaltă omenie, de a cărei activitate sînt indisolubil legate mărețele realizări ale României, prestigiul sporit al patriei pe toate meridianele lumii.în numele comuniștilor care le-au dat mandatul la Congres, vorbitorii au susținut cu entuziasm propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, profund convinși că această opțiune reprezintă garanția amplificării realizărilor de pină acum, a înfăptuirii nobilelor idealuri ale națiunii noastre de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Referindu-se la modul de aplicare în
Secțiunea pentru problemele sociale, creșterea 

nivelului de trai și ridicarea continuă a calității vieții
In după-amiaza zilei de joi au continuat lucrările Secțiunii pentru problemele sociale, creșterea nivelului de trai și ridicarea continuă a calității vieții, condusă de tovarășul EMIL BOBU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Au luatcuvintul 39 de delegați.Au participat la dezbateri tovarășii : Eugen Proca, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Maria Gîlmeanu, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița ; Grigore Cîmpean, delegat al organizației județene de partid Sălaj ; Maria Ciutak, delegată a organizației județene de partid Harghita ; Ion Blăgăilă, delegat al organizației județene de partid Arad ; Elena Floareș, delegată a organizației județene de partid Bacău ; Dorina Argăseală, delegată a organizației județene de partid Buzău ; Iosif Demeter, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Aspasia Cucșa, delegată a organizației județene de partid Galați ; Irina Apai, delegată a organizației județene de partid Satu Mare ; Ion Radu, delegat al organizației județene de

în cuvintul lor, participanții la dezbateri au relevat faptul că la importantele succese dobindite de colectivele de oameni ai muncii în realizarea, înainte de termen, a prevederilor actualului cincinal, la succesele cu care au întîmpinat Congresul al XII-lea, o contribuție de seamă au avut comuniștii. In centrul activității organelor și organizațiilor de partid s-a situat constant îndeplinirea cu fermitate a sarcinilor economice și politico-sociale. în acest context, vorbitorii și-au manifestat voința de a acționa neabătut pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, pentru întărirea rolului partidului în conducerea întregii activități economico-so- ciale.în mod critic și autocritic, cei care au luat cuvintul au relevat lipsuri și neajunsuri care s-au manifestat în producția de bunuri de consum, în activitatea comercială, în prestările de servicii pentru populație, au făcut propuneri concrete, practice, în vederea înlăturării acestora, s-au angajat să-și consacre intreaga capacitate și putere de muncă pentru realizarea sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al XII-lea, pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor mobilizatoare ale actualului și viitorului cincinal.în încheiere s-a dat citire sintezei lucrărilor secțiunii, aprobată în unanimitate de delegați.

viață a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea si perfecționarea comerțului exterior și a . cooperării economice internaționale, vorbitorii au reliefat rezultatele bune dobindite în sporirea volumului de export, îmbunătățirii structurii sale, în extinderea ariei geografice' a relațiilor externe ale României, lărgirea acțiunilor de cooperare cu țările membre C.A.E.R., cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduirea lor socială.în spirit critic și autocritic vorbitorii au subliniat că realizările actualului cincinal în domeniul comerțului exterior puteau fi și mai mari dacă în activitatea unităților de producție, a centralelor și ministerelor, a întreprinderilor de comerț exterior nu se manifestau o serie de lipsuri legate de organizarea și urmărirea producției destinate exportului, inibunătățirea nivelului tehnic și calitativ al mărfurilor oferite piețelor străine.Analizind sarcinile cuprinse în proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea in domeniul colaborării, și cooperării economice .internaționale in cincinalul și deceniul următor, care urmează să devină deceniul științei, tehnologiei, calității și eficienței, cei ce au luat cuvintul au formulat numeroase (propuneri vizînd creșterea exportului, sporirea ponderii mărfurilor care valorifică superior materiile prime, energia și munca socială, îndeosebi din construcția de mașini, chimie și industria ușoară, care vor reprezenta în anul 1985 peste 65 la sută din totalul exportului românesc, lărgirea și înnoirea nomenclatorului de export in toate ramurile, adaptarea rapidă la cerințele partenerilor externi, adîncirea specializării capacităților de producție și îmbunătățirea colaborării interne intre întreprinderi privind realizarea produselor de export. în vederea Înfăptuirii acestor obiective a fost subliniată cerința antrenării mai largi a întreprinderilor, a institutelor de cercetare și proiectare pentru valorificarea creației teh- nico-științifice originale românești, reducerea costurilor interne de producție, care să asigure o eficientă sporită activității de comerț exterior. S-a evidențiat, totodată, cerința urmăririi și studierii mai atente a fenomenelor și conjuncturii din viața economică internațională, a evoluțiilor de pe piețele monetare și de credit, în scopul luării măsurilor de protejare a intereselor noastre comerciale, de limitare a influențelor negative determinate de instabilitatea economică și financiară din lumea capitalistă.în luările de cuvînt s-a acordat o atenție deosebită lărgirii cooperării economice a tării noastre cu celelalte state ale lumii, formulîndu-se propuneri penti-u asigurarea desfacerii pe termen lung a produselor românești și satisfacerea cerințelor de materii prime ale economiei, constituirea de societăți mixte de producție și comercializare, construirea 'de obiective economice complexe in străinătate etc.Scoțînd în evidență aportul hotărîtor al președintelui țării noastre la edificarea unei noi ordini economice internaționale, la promovarea relațiilor echitabile între state si eliminarea obstacolelor din calea comerțului mondial, prin respectarea principiilor independentei și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, avantajului reciproc, a dreptului fiecărui popor de a dispune de sine stătător, fără nici un amestec din afară, de propriile resurse, participanții la dezbateri s-au angajat ferm să acționeze neabătut — prin muncă, pasiune. înaltă conștiință profesională și moral-politică — în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor prevăzute în documentele Congresului, contribuind astfel la înflorirea patriei, la intensificarea participării României la schimbul mondial de valori, în interesul păcii și al prieteniei între toate popoarele lumii.

partid Argeș ; Ana Somogy, delegată a organizației județene de partid Sibiu ; Maria Petroiu, delegată a organizației județene de partid Caraș-Severin ; Alexandru Popescu, delegat al organizației județene de partid Tulcea ; Constantina Arsenie, delegată a organizației județene de partid Vaslui ; Ion Pop D. Popa, delegat al organizației județene de partid Ialomița ; Alexandru Pepelea, delegat al organizației județene de partid Sibiu ; Elvira Chirică, delegată a organizației județene de partid Botoșani ; Cristina Popescu, delegată a organizației județene de partid Dolj ; Florica Blaga, delegată a organizației județene de partid Bihor ;. Marin Baicu, delegat al organizației județene de partid Olt ; Ana Apostol, delegată a organizației județene de partid Ia

lomița ; Ileana Mihăilescu, delegată a organizației județene de partid Arad ; Neiniș Iusmen, delegat al organizației județene de partid Constanța ; Mirela Becuș, delegată a organizației județene de partid Mureș ; Ioana Iosif, delegată a organizației județene de partid Ilfov ; Nița Nicolae, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița ; Elena Albu, delegată a organizației județene de partid Neamț ; Constantin Ștefan, delegat al organizației județene de partid Teleorman ; Cristița Dinu, delegată a organizației județene de partid Buzău ; Sma- randa Cruceanu, delegată a organizației județene de partid Vrancea ; Traian Bucea, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Angela Boțioc, delegată a organizației județene de partid Maramureș ; Leti- ția Brindescu, delegată a organizației județene de partid Timiș ; Ion Tilincă, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; Georgeta Cîrlan, delegată a organizației județene de partid Brăila ; Costică Spinache, delegat al organizației județene de partid Vaslui ; Rodica Mariana Teodo- rescu, delegată a organizației județene de partid Timiș ; Gheorghe Chietreanu, delegat al organizației județene de partid Bacau.într-o atmosferă de puternică angajare revoluționară, participanții au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna marelui forum al comuniștilor, document de excepțională importanță teoretică și practică ce ilustrează amplul proces de dezvoltare și modernizare a întregii vieți economice și sociale a României socialiste. A fost relevat caracterul profund științific al analizei temeinice pe care o face Raportul privind succesele înregistrate în toate domeniile de activitate, precum și sarcinile de viitor care vor asigura progresul nostru economico-social.Dînd expresie deplinei adeziuni a organizațiilor de partid, a colectivelor pe care' le reprezintă, a tuturor oamenilor muncii la documentele programatice supuse dezbaterii și aprobării Congresului, vorbitorii au subliniat unanim contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea acestora, a întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru și au susținut din toată inima realegerea sa in inalta funcție de secretar general al partidului.Dezbaterile desfășurate într-o pronunțată atmosferă de lucru au relevat marile succese obținute în domeniul ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc și creșterii neîncetate a calității vieții, succese care vor cunoaște noi dimensiuni în cincinalul viitor prin aplicarea prevederilor cuprinse în Programul- directivă elaborat in acest sens.în cursul dezbaterilor a fost evidențiat faptul că asigurarea bunăstării materiale si spirituale a poporului, sporirea gradului de civilizație au fost posibile ca urmare a dinamismului nostru economic, a creșterii venitului național și repartizării sale judicioase între fondul de dezvoltare și fondul
Secțiunea pentru problemele ideologice, ale activității 

politice, culturale și de educație socialistă
Lucrările Secțiunii pentru problemele ideologice, ale activității politice, culturale și de educație socialistă au fost conduse de tovarășul DUMITRU POPESCU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. In cadrul dezbaterilor din cea de-a doua zi au luat cuvintul 33 de tovarăși.La dezbateri au participat tovarășii : Crăciun Pompei, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud ; Corne- liu Bololoi, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Nicolae Dragoș, delegat al organizației județene de partid Iași ; Ștefan Ciovîrnache, delegat al organizației județene de partid Arad ; Iuliana Duda, delegată a organizației județene de partid Caraș-Severin ; Marin Sorescu, delegat al organizației județene de partid Dolj ; De- zideriu Szilagy, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Ion Irimescu, delegat al organizației municipale de partid București ; Gheorghe Olteanu, delegat al organizației județene de partid Teleorman ; Valeriu Râpeanu, delegat al organizației județene de partid Vîlcea ; Teodora Ungu- reanu, delegată a organizației județene de partid Constanța ; Ion Bugar, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Mircea Radu lacoban, delegat al organizației județene de partid Iași ; Csinta Jolan, delegat al organizației județene de partid Covasna ; Doina Drăgușin, delegată a organizației județene de partid Mureș ; Maria Laiu, delegată a organizației județene de partid Arad; Petre Brâncuși, delegat al organizației județene de partid Tulcea ; Paven Elena, delegată a organizației județene de partid Vîlcea ; Gheorghe Nicolae, delegat al organizației județene de partid Brăila ; Artemiza Neniță, delegată a organizației județene de partid Vrancea ; Nicolae Girceag, delegat al organizației municipale de partid București; Petru Bărboi, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Raveca Rațiu, delegată a organizației județene de partid Alba ; Anghel Dumbrăveanu, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Gica Chiru, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița ; Paul Erdos, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; Victoria Năstase, delegată a organizației județene de partid Buzău ; Romulus Guga, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Elena Harisiad, delegată a organizației județene de partid Gorj ; Cornelia Helgiu, delegată a organizației județene de partid Vaslui ; Constantin Traian Cobirzan, delegat al organizației județene de partid Sălaj ; Constantin Toma, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Marin Ior- dache, delegat al organizației județene de partid Timiș.Dezbaterile din cadrul secțiunii au fost străbătute, ca un fir roșu, de exprimarea deplinei adeziuni a participanților față de magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de celelalte documente supuse dezbaterii, documente care cuprind o analiză profund științifică a gloriosului drum parcurs de poporul nostru în anii construcției socialiste, stabilesc coordonatele dezvoltării noastre viitoare. Ei și-au exprimat totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, politică ce asigură României socialiste progresul continuu și un binemeritat prestigiu pe arena internațională. Vorbitorii au fost unanimi în a releva contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și aplicarea întregii politici a partidului și statului nostru, meritele sale excepționale în conducerea operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. în numele comuniștilor, al colectivelor pe care le reprezintă, ei au susținut cu căldură realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, apreciind că aceasta constituie garanția sigură a înfăptuirii obiectivelor grandioase stabilite de Congres, a înaintării neabătute a României pe calea socialismului și comunismului.Multiplele aspecte privind perfecționarea în continuare a activității politico-educative a organelor și organizațiilor de partid, creș

de consum. Vorbitorii au arătat că aceste coordonate ale creșterii continue a nivelului de trai al populației in cincinalul actual, ce își găsesc o elocventă expresie in cea de-a doua etapă — aflată in curs de desfășurare — a majorării retribuțiilor, pensiilor și alocațiilor pentru copii, ilustrează grija permanentă manifestată de conducerea partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii.în discuții au fost abordate probleme legate de repartizarea mai bună a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, de amplasarea de noi capacități de producție și extinderea celor existente, care asigură cu prioritate sporirea numărului locurilor de muncă, majorarea veniturilor și îmbunătățirea structurii populației ocupate prin creșterea ponderii sale in industrie, transporturi, construcții și prestări de servicii, mai ales în județele mai slab dezvoltate.Participanții la dezbateri s-au referit la dezvoltarea fondului locativ, evidențiin- du-șe, în acest sens, numărul mare de a- partamente construite din fondurile statului și de locuințe proprietate personală, precum și unele neîndepliniri în oeea ce privește termenele de dare în folosință, calitatea scăzută a unor finisaje.Discutîndu-se despre opera de urbanizare a țării au fost abordate probleme în legătură cu dotarea edilitar-gospodărească a localităților, cu perfecționarea transportului în comun, cu dezvoltarea rețelei comerciale și de prestări de servicii. Au fost relevate, de. asemenea, aspecte ale ocrotirii sănătății populației, ale protecției mediului înconjurător. ale sporirii gradului de securitate a muncii, ca și ale organizării timpului liber al celor ce muncesc în concordanță cu aplicarea măsurilor de reducere a duratei săptămînii de lucru. Numeroși vorbitori au insistat asupra importantei creării unor noi zone de agrement și baze sportive, dezvoltării activității turistice, utilizării pe scară largă a bogăției factorilor naturali si de cură de care dispune țara noastră. Intervențiile au pus in evidență aspecte importante privind utilizarea chibzuită a fondurilor social-culturale prin dotarea localităților cu noi creșe si grădinițe, școli, așezăminte de cultură etc.Analiza responsabilă, în spirit critic sî autocritic, a problemelor care au făcut obiectul lucrărilor secțiunii a prilejuit par- ticipanților la dezbateri prezentarea a numeroase propuneri menite să asigure creșterea neîncetată a nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, a calității vieții.Delegații care au luat cuvintul în cadrul lucrărilor secțiunii și-au exprimat deplina aprobare fată de prevederile Programului- directivă de creștere a nivelului de trai în perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții și s-au angajat, in numele colectivelor pe care le reprezintă, să-și intensifice eforturile în vederea trans- ’punerii lor în viată în cele mai bune condiții.

terea eficienței învățămintului politico- ideologic, legarea acestora mai strînsă de viață, de sarcinile actualului cincinal și obiectivele dezvoltării viitoare a țării, corespunzător exigențelor formulate in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-au aflat in continuare in atenția participanților la dezbateri, relevîndu-se experiența pozitivă a unor organizații de partid și totodată necesitatea combaterii tendințelor de formalism și superficialitate, de alunecare in teoretizări abstracte care le mai diminuează de multe ori eficiența. A fost subliniată, totodată, cerința orientării în mal mare măsură a muncii politico-educative spre cultivarea în rîndurile celor ce muncesc, îndeosebi ale tineretului, a patriotismului socialist, a devotamentului față de partid și popor, a prieteniei și frăției între toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, pe baza politicii naționale marxist-Ieniniste a partidului nostru. Au fost făcute numeroase propuneri și sugestii privind intensificarea și sporirea forței de convingere a educației materialist-științifice a maselor, îmbogățirea literaturii destinate acestui scop, elaborarea și aplicarea unei metodologii adecvate, perfecționarea procesului instruc- tiv-educativ în școli.în lumina orientărilor trasate prin Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, mai mulți vorbitori s-au ocupat de îndatoririle ce revin presei și Radioteleviziunii, de modalitățile de a spori rolul acestor importante mijloace de educație și informare în dezvoltarea conștiinței socialiste, în promovarea noului și generalizarea experienței pozitive, în combaterea stărilor de lucruri și fenomenelor negative, in aplicarea și respectarea legilor țării, a normelor eticii și echității socialiste ; s-a insistat, de asemenea, asupra cerinței unei mai accentuate modernizări și diversificări a presei, a sporirii atractivității și puterii ei de penetrație.Dezbaterile au stăruit în mod deosebit asupra necesității unei mai active implicări a activității ideologice în confruntările contemporane de idei, a unei mai puternice afirmări, pe baza unei bogate argumentări științifice, a adevărurilor ideologiei partidului nostru, a combaterii cu mai multă fermitate a ideilor retrograde, a denigrărilor de peste hotare la adresa noii noastre orîn- duiri.Multiplele probleme ale dezvoltării creației literare și artistice au fost de asemenea amplu abordate, subliniindu-se cerința unei ferme angajări partinice a acesteia, a oglindirii la un înalt nivel artistic a chipului nou al patriei, a proceselor revoluționare ce au loc in societatea noastră, a preocupărilor și aspirațiilor oamenilor muncii. Mai mulți vorbitori s-au referit la îndatorirea criticii literare și artistice de a juca un rol mai activ în orientarea creației corespunzător ideologiei partidului, de a milita mai susținut împotriva mediocrității, pentru promovarea valorilor autentice.în cadrul secțiunii s-au dezbătut pe larg problemele privind perfecționarea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid în conducerea unitară a întregii activități ideologice, politico-educative și culturale, în mobilizarea tuturor factorilor educaționali la realizarea sarcinilor ce le revin din hotărîrile de partid și indicațiile secretarului general al partidului. Participanții la dezbateri s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru ridicarea activității po- litico-ideologice și culturale la nivelul cerințelor actuale, exprimind totodată convingerea că toți cei ce lucrează în acest domeniu vor aduce o contribuție tot mai mare la formarea omului nou, la dezvoltarea spirituală a patriei, la transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului.
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LU CRĂRI LE Ș ECȚIU NI LOR CONGRESULUIDIN DUPÂ-AMIAZA ZILEI DE 22 NOIEMBRIE
Secțiunea pentru problemele orinduirii sociale 

£Je stat, perfecționarea conducerii științifice 
a societății si dezvoltarea democrației socialiste , ? »in Secțiunea pentru problemele orînduirii sociale și de stat, perfecționarea conducerii științifice a societății si dezvoltarea democrației socialiste, lucrările au fost conduse de tovarășul |LIE VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. La discuții, în după-amiaza zilei de ieri, au participat 31 de tovarăși.La dezbateri au luat parte tovarășii : Mihai Dalea, delegat al organizației județene de partid Neamț ; Iulian Ploștinaru, delegat al organizației județene de partid Mehedinți; Dumitru Soare, delegat al organizației județene de partid Constanța ; Maria Bobu, delegată a organizației municipale de partid București ; Iuliu Fejes, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; loan Popa, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Stanciu Cărpenaru, delegat al organizației municipale de partid București ; Constantin Faina, delegat al organizației județene de partid Brașov ; Ilie Gorgan, delegat al organizației județene de partid Sălaj ; Virgil Teodorescu, delegat al organizației județene de partid Ilfov ; Mihai Burcă, delegat al organizației județene de partid Galați ; Ananie Potra, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; Aurica Manole, delegată a organizației județene de partid Suceava ; Mihail Deliu, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Gheorghe Ionescu, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Ștefan Panaitiu, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Nicolae Popo- vici, delegat al organizației județene de partid Bihor ; Acsz Iosif, delegat al organizației județene de partid Alba ; Ecaterina Istrate, delegată a organizației județene de partid Vrancea ; Ștefan Fugaciu, delegat al organizației județene de partid Olt ; Ion Marin, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin ; Dumitru Coliu, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Ion Simion, delegat al organizației județene de partid Tulcea ; Ștefan Dăncuș, invitat ; Tbrbk Albert, delegat al organizației județene de partid Harghita ; Anghel Bărbuți, delegat al organizației județene de partid Mehedinți ; Constantin Ioana, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Florin Gâdea, delegat al organizației județene de partid Iași ; Gheorghe Roman, delegat al organizației județene de partid Maramureș ; Constantin Avramescu, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Gheorghe Cociuban, delegat al organizației județene de partid Arad.Sub puternica impresie produsă de Raportul prezentat în fața Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții la lucrări și-au exprimat deplina adeziune la orientările și sarcinile cuprinse în acest amplu și cuprinzător document programatic de o însemnătate covîrșitoare pentru mersul înainte al societății noastre, angajîndu-se să militeze pentru traducerea lor neabătută iii viață. în UnăhimitatS, făcîhdu-se ecoul organizațiilor de partid care i-au delegat la Congres, al colectivelor de oameni ai muncii pe care-i reprezintă, au arătat că susțin din inimă și cu toată căldura realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului, văzînd în aceasta garanția înfăptuirii exemplare a obiectivelor îndrăznețe puse în fața poporului nostru de Congresul al XII-lea al partidului.Subliniind faptul că marile realizări obținute de tara noastră în vasta operă de construire a socialismului sînt nemijlocit legate de uriașa activitate politică și organizatorică a partidului — forța conducătoare a societății noastre — vorbitorii au relevat necesitatea sporirii și mai puternice, în etapa următoare — etapă ce se caracterizează prin transformări de mare amploare — a rolului conducător al partidului, ca centru vital al gîndirii cutezătoare

Secțiunea pentru problemele organizatorice, 
ale vieții interne de partid și ale organizațiilor 

de masă si obștești
9 9 9In Secțiunea pentru problemele organizatorice, ale vieții interne de partid și ale organizațiilor de masă și obștești, lucrările au fost conduse de tovarășul CONSTANTIN

DASCALESCU, membru al Comitetului cadrul dezbaterilor din cea de-a doua ziLa dezbateri au participat : Ion Catrines- cu, delegat al organizației județene de partid Brăila ; Elena Nae, delegată a organizației municipale de partid București ; Mi- halache Neagu, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Sabin Anton, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Constanța Perț, delegată a organizației județene de partid Mehedinți ; Nicolae Girbă, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Aurel Voicu, delegat al organizației județene de partid Argeș ; Ion Perianu, delegat al organizației județene de pârtid Gorj ; Olga Ghemn, delegată a organizației județene de partid Iași ; Vasile Carp, delegat al organizației județene de partid Galați ; Marin Militam, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Iosif Csog, delegat al organizației județene de partid Harghita ; Petre Lungu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Regep Omer, delegat al organizației județene de partid Constanța ; Constantin Dumitru, delegat al organizației județene de partid Olt ; Liviu Mari nea, delegat al organizației județene de partid Ilfov ; Nicolae Hurbean, delegat al organizației județene de partid Alba ; Lu- creția Matei, delegată a organizației județene de partid Vîlcea ; Ion Iliescu, delegat al organizației municipale de partid București ; Vasile Gîta, delegat al organizației județene de partid Satu Mare ; Maria Melinda Rab, delegată a organizației județene de partid Cluj ; Marin Dragnea, invitat ; Ștefan Negreț, delegat al organizației județene de partid Gorj ; Alexandru Văduva, delegat al organizației județene de partid Ialomița ; Gheorghe Nourescu, delegat al organizației județene de partid Vaslui ; Lucreția Moldovan, delegată a organizației județene de partid Bistrița-Năsăud ; Persi- da Cătană, delegată a organizației județene de partid Caraș-Severin ; Constantin Ripa- nu, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Simion Cotoi, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Simi- 011 Scutea, delegat al organizației județene de partid Sibiu ; Virgil Matahală, delegat al organizației județene de partid Vîlcea ; Virgil Predoaica, delegat al organizației jude- 

și forță însuflețitoare a tuturor energiilor creatoare ale națiunii. Ei s-au referit pe larg la grija permanentă a partidului de a realiza o cît mai strînsă concordantă între schimbările produse în structura societății, cerințele obiective ale dezvoltării și formele de organizare și conducere a activității economico-sociale. în acest sens, au fost amintite măsurile de perfecționare a conducerii democratice a societății, afirmarea, în toate domeniile de activitate, a principiului conducerii colective, de așezare a întregii vieți economico-sociale pe baze democratice. în cuvîntul lor, vorbitorii au stăruit asupra experienței pozitive acumulate de organismele de conducere colectivă, cît și asupra carențelor care mai există în folosirea deplină a cadrului pe care acestea îl oferă pentru manifestarea inițiativei și spiritului creator, a necesității ca aceste foruri de conducere colectivă să-și exercite, în deplină cunoștință de cauză, prerogativele cu care au fost învestite. S-a pus un accent deosebit pe atragerea și participarea maselor de oameni ai muncii la dezbaterea, adoptarea și înfăptuirea celor mai importante hotărîri și legi, la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Participanții la discuții au reliefat activitatea desfășurată de guvern în organizarea și conducerea administrativă, în buna funcționare a aparatului de stat, care a permis soluționarea complexelor probleme ale dezvoltării economice și sociale. Totodată, a fost evidențiată necesitatea continuării procesului de perfecționare a activității în toate domeniile, insistîndu-s.e asupra întăririi ordinii și disciplinei, a eliminării oricăror fenomene de centralism excesiv, de birocratism, a combaterii tendințelor de a privi rezolvarea problemelor doar prin prisma îngustă a intereselor locale, departamentale, în dauna celor generale.Un loc important în cadrul discuțiilor a revenit exprimării opiniilor și adeziunii la propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu creșterea rolului Frontului Unității Socialiste și îmbunătățirea organizării sale. S-a apreciat în mod unanim că măsurile preconizate dau expresie unei necesități reale ale actualei etape, reflectă dorința, interesul și capacitatea efectivă a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, membri și nemembri de partid, de a lua parte activă la viața politică a tării, de a contribui direct la perfecționarea vieții economico-sociale. la înfăptuirea politicii partidului.Numeroși vorbitori s-au referit la căile de ridicare pe o treaptă superioară a activității legislative. Ei au subliniat ca deosebit de importante măsurile inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la perfecționarea legislației, măsuri care asigură îmbinarea fermității cu umanismul, grija pentru apărarea cuceririlor poporului cu respectarea strictă a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale fiecărui cetățean, democratismul socialist și ordinea socială. în acest context, participan- ții au accentuat necesitatea atragerii și participării maselor de cetățeni, a . opiniei publice la popularizarea și aplicarea legilor.în cursul dezbaterilor s-au făcut numeroase propuneri concrete vizînd lărgirea și perfecționarea, în continuare, a democrației noastre socialiste, a procesului de participare a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la conducerea întregii activități sociale.

Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. In au luat cuvîntul 35 de tovarăși.țene de partid Dolj ; Florea Voinea, delegat al organizației județene de partid Mehedinți ; Mihail Clim, delegat al organizației județene de partid Suceava ; Costică Pori- me, delegat al organizației județene de partid Harghita.într-o atmosferă însuflețitoare, participanții la dezbateri au exprimat adeziunea deplină la Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu — document de largă viziune și profundă analiză științifică a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești și ale evoluției lumii contemporane, program strălucit de muncă și viață pentru toți comuniștii, pentru întregul popor. S-a dat, totodată, expresie acordului unanim față de documentele programatice supuse dezbaterii și aprobării Congresului, documente care deschid, prin conținutul lor, noi și ample perspective dezvoltării multilaterale a patriei.Dînd expresie simțămintelor de profundă dragoste și nemărginită stimă pe care comuniștii, întregul popor le nutresc față de cel mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a cărui strălucită activitate stă la baza celei mai fertile perioade din istoria nouă a României, vorbitorii au afirmat voința lor, a tuturor comuniștilor pe care îi reprezintă de a vota din inimă realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului.Lucrările secțiunii au reliefat paleta deosebit de largă a mijloacelor și căilor de activitate folosite de organele și organizațiile de partid în vederea îmbunătățirii muncii politico-organizatorice, a stilului și metodelor lor de muncă. Evidențiind experiența pozitivă, vorbitorii au arătat că se mai mențin încă unele neimpliniri în desfășurarea activității organizatorice, în exercitarea muncii de îndrumare și control, in antrenarea întregului activ de partid, a tuturor comuniștilor la soluționarea problemelor concrete ivite în activitatea practică.S-a accentuat, de asemenea, necesitatea acordării unei atenții sporite activității de selecționare, pregătire șl promovare a cadrelor, pentru formarea și folosirea rezervei de cadre, asigurîndu-se astfel promovarea în conducerea organelor și organi

zațiilor de partid a unor oameni compe- tenți, cu înalte calități politico-morale și profesionale. în cadrul dezbaterilor s-au făcut referiri și la activitatea organizațiilor de masă și obștești, la sarcinile care revin organelor și organizațiilor de partid in perfecționarea îndrumării și sprijinirii acestora.Atit prin relevarea experienței,, cît și a neajunsurilor. care mai persistă în activitatea politico-organizatorică, dezbaterile din cadrul secțiunii s-au constituit într-un autentic schimb de experiență între participant! privind căile concrete de antrenare a tuturor comuniștilor la viața și activitatea organizației de partid din care fac parte. Preocupați de cerința sporirii eficacității muncii organelor și organizațiilor de partid în soluționarea sarcinilor cu care sînt confruntate, mai mulți vorbitori au a- rătat că printr-o planificare mai riguroasă a muncii, prin reducerea numărului și duratei ședințelor s-a reușit ca cea mai mare parte a timpului de lucru să fie afectată muncii concrete, pe teren, desfășurată în mijlocul oamenilor, după cum ei au arătat că mai pot fi întîlnite manifestări de formalism, cînd, în loc să se urmărească cu perseverență finalizarea constatărilor și sarcinilor reieșite din deplasările efectuate, acestea sînt folosite doar pentru informări, rapoarte.Amplele referiri făcute în cadrul secțiunii la stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid în îndrumarea activității consiliilor oamenilor muncii au prilejuit reliefarea metodelor folosite pentru implicarea nemijlocită a organelor de partid în conducerea activității economice, împletirea armonioasă a muncii po- litico-organizatorice cu efortul pentru ridicarea nivelului calitativ al activității pro-
Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară, gospodărirea apelor și protecția 
mediului jnconjurător

în Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară, gospodărirea apelor și protecția mediului înconjurător, lucrările au fost conduse de tovarășul MARIN VASILE,secretar al C.C. al P.CJ?. La discuții, în ceaîn cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : Ion Albulețu, delegat al organizației județene de partid Olt ; Gheorghe Manciu, delegat al organizației județene de partid Brăila ; Floarea Iancu, delegat al organizației județene de partid Argeș'; Victor Drașoveanu, delegat al organizației județene de partid Alba ; Ion Âbăseaca, delegat al organizației județene de partid Brăila ; Ștefan Chivulescu, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Aurel ț.udu, delegat al organizației județene de partid Brașov ; Ion V. Pop, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud : Alexandru Iliescu, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Eugenia Fodor, delegată a organizației județene de partid Cluj ; Marcel Mogbșoiu, delegat al organizației județene de partid Dolj ; Maria Antonaru, delegată a organizației județene de partid Constanța ; Ion Vulpoi, delegat al organizației județene de partid Gorj ; Ion Negoiță, delegat al organizației județene de partid Galați ; Oprita Lisaru, delegat al organizației județene de partid Vîlcea ; Emerik Molnar, delegat al organizației județene de partid Harghita ; Constanța Balint, delegată a organizației județene de partid Galați ; Nicolae Doggen- dorf, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Matrona Safca, delegată a organizației județene de partid Tulcea ; Ștefan Vilanyi, delegat al organizației de partid Satu Mare ; Doru Rădulescu, delegat al organizației județene de partid Olt ; Vasile Mușat, delegat al organizației județene de partid Ilfov ; Iuliu Kiss, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Verona Cărăușan, delegată a organizației județene de partid Maramureș ; Constantin Șalaru, delegat al organizației județene de partid Iași ; Natalia Jipa, delegată a organizației județene de partid Neamț ; Vasile Voicu, delegat al organizației municipale de partid București ; Niculina Coman, delegată a organizației județene de partid Vrancea ; Gheorghe Cristea, delegat al organizației județene de partid Vaslui ; Ion Gheorghiu delegat al organizației județene de partid Timiș ; Maria Boșorogan, delegată a organizației județene de partid Hunedoara ; Viorel Ispas,, delegat al organizației județene de partid Vrancea ; Mihai Petrescu, delegat al organizației județene de partid Buzău ; Vlad Hoban, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin.Participanții la dezbateri au exprimat adeziunea totală față de ideile și tezele cuprinse în Raportul C.C. al P.C.R. la Congres și au dat o înaltă apreciere activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru a se asigura accelerarea procesului de dezvoltare intensivă și de modernizare a agriculturii, de care depinde ridicarea bunăstării întregului popor. Exercitîndu-și mandatul încredințat de organizațiile de partid pe care le reprezintă la Congres, vorbitorii au susținut cu căldură, în unanimitate, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit fiu al poporului — în înalta funcție de secretar general al partidului. Aceasta constituie expresia înaltei prețuiri și recunoștințe a țărănimii, a întregului popor pentru prodigioasa sa activitate desfășurată în conducerea operei de construcție socialistă.în cadrul dezbaterilor a fost reliefat “sprijinul partidului și statului pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii și, îndeosebi, suplimentarea cu 22 miliarde lei a prevederilor din proiectul de Directive, fonduri de investiții ce vor fi dirijate pentru extinderea mecanizării agriculturii, ceea ce oferă garanția realizării, in continuare, a marilor sarcini prevăzute in ce privește sporirea producției vegetale și
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, secretar alC.C. al P.C.R. In cadrul dezbaterilor din ceaLa dezbateri au participat tovarășii : Petre Preoteasa, delegat al organizației județene de partid Bacău ; Valeriu Nicolescu, delegat al organizației județene de partid Argeș ; Haralambie Alexa, delegat al organizației județene de partid Botoșani ; Maria Pop, delegată a organizației județene de partid Satu Mare ; Dumitru S, Dumitru, delegat al organizației județene de partid 

ductive, valorificarea superioară a resurselor materiale și umane ale întreprinderilor, în condițiile adîncirii autoconducerii și au- togestiunii muncitorești. S-a relevat apoi necesitatea ca apropiatei acțiuni de preschimbare a documentelor de partid să i se confere un caracter de act politic, de mare răspundere partinică.Ca o expresie a preocupării pentru continua perfecționare a muncii politico-organizatorice, în cadrul lucrărilor secțiunii au fost formulate numeroase propuneri, dintre care am reținut : „Să devină o regulă ca orice brigadă, orice colectiv, de la orice nivel, să se ocupe in continuare de modul în care sînt aplicate măsurile stabilite în urma controlului, să raporteze sistematic despre contribuția adusă în acest sens ; pentru a asigura generalizarea metodelor eficiente de muncă, ar fi binevenite organizarea periodică — eventual anuală — a unor schimburi de experiență ale secretarilor cu problemele muncii organizatorice de la comitetele județene, municipale și orășenești, precum și cursuri cu organizatorii de partid, președinți ai consiliilor unice a- groindustriale ; să fie organizate schimburi de experiență, pe grupe de județe, privind sistemul unitar și eficient de aplicare, evidență și urmărire a îndeplinirii hotăririlor — sistem care se experimentează de mai multă vreme ; pentru a spori eficacitatea analizelor efectuate la fața locului, acestea să fie precedate de acțiuni de control și sprijin concret ; studierea posibilității de a se reduce la strictul necesar numărul informărilor și situațiilor statistice cerute organelor de partid ; prin numeroase propuneri au fost sugerate măsuri concrete pentru ridicarea la un nivel mai înalt a muncii politico-organizatorice în cadrul consiliilor unice agroindustriale.

de-a doua zi, au participat 34 de tovarăși, animale. Numeroși vorbitori au subliniat necesitatea folosirii tuturor rezervelor, in special a fondului funciar și aplicarea corectă a tehnologiilor, pentru realizarea in 1985 a 27—28 milioane tone cereale, precum și recolte sporite la sfecla de zahăr, floa- rea-soarelui, in, cînepă, soia etc. De asemenea, s-a reliefat caracterul realist al prevederilor referitoare la sporirea efectivelor de animale și păsări, la creșterea producției zootehnice a cărei pondere, la sfîrșitul cincinalului, va trebui să se ridice la 45—4S la sută din totalul producției agricole. In sprijinul acestor prevederi mobilizatoare a fost scoasă în evidență .experiența a numeroase unități agricole care realizează, in mod constant, niveluri ridicate' în producția vegetală și Zootehnică. Vorbitorii au insistat în mod deosebit asupra necesității de a se utiliza cu eficiență suprafețele ameliorate prin lucrări de irigații, desecări, combaterea eroziunii solului, au subliniat necesitatea rezolvării problemelor care se ridică in legătură cu extinderea mecanizării în agricultură, solicitînd Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, altor ministere și organe centrale să acționeze cu mai multă hotărire pentru asigurarea de mașini agricole perfecționate și într-o gamă diversificată, să se stabilească și să se realizeze pînă în 1985 sisteme de mașini pentru fiecare cultură. în același timp, s-a insistat asupra creării de soiuri și hibrizi noi, cu înalt potențial de producție și conținut ridicat de substanțe utile, rezistente la boli, dăunători, precum și pentru introducerea tehnologiilor de tip industrial în producția vegetală.Dînd o înaltă apreciere măsurilor adoptate de conducerea partidului, din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la perfecționarea conducerii și planificării agriculturii, participanții la discuții au subliniat rolul hbtărîtor ce revine consiliilor unice agroindustriale în organizarea și desfășurarea unitară a întregii activități în agricultură. Ei au solicitat ca aceste organisme să acționeze și mai hotărît pentru a se asigura folosirea cu randament maxim a mijloacelor de producție și a forței de muncă din această importantă ramură a economiei țării.Numeroși vorbitori s-au referit la necesitatea dezvoltării, în continuare, a fondului forestier, instaurării ordinii și disciplinei desăvîrșite în ce privește gospodărirea pădurilor și exploatarea lemnului. Expri- mîndu-se satisfacția pentru faptul că in centrul atenției politicii partidului se află grija pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, mai mulți vorbitori au subliniat ce trebuie întreprins pentru satisfacerea în condiții mai bune a cerințelor populației cu produse agroalimentare. Amploarea și ritmul industrializării socialiste, dezvoltarea impetuoasă a localităților și extinderea irigațiilor fac să crească necontenit nevoile de apă. Participanții la discuții s-au referit la măsurile care trebuie aplicate în vederea folosirii raționale și complexe a surselor de apă, asigurării protecției mediului înconjurător — aceasta constituind un factor esențial al echilibrului ecologic.în intervențiile lor, vorbitorii au analizat cu competență șl simț de răspundere activitatea organelor agricole, silvice și de gospodărire a apelor, au criticat deficiențele care se manifestă în unele sectoare și au făcut propuneri valoroase pentru lichidarea lor rapidă, pentru îmbunătățirea radicală a muncii, angajîndu-se, totodată, să-și consacre toate forțele, întreaga energie, pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, pentru înflorirea continuă a agriculturii noastre.

de-a doua zi au luat cuvîntul 30 de tovarăși.Galați ; Constantin Amariei, delegat al organizației județene de partid Tulcea ; Aurica Blidea, delegată a organizației județene de partid Gorj ; Eckenreiter Iosif, delegat al organizației județene de partid Sibiu ; Szabo Maria, delegată a organizației județene de partid Harghita ; Marin Nicolescu, delegat al organizației județene de partid Cluj ; Lucreția Cristea, delegată a organizației ju

dețene de partid Maramureș ; Nicolae Ibă- nescu, delegat al organizației județene de partid Iași ; Ion Bucur, delegat al organizației municipale de partid București ; Sofia Andrei, delegată a organizației județene de partid Prahova ; Sofron Muntean, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud ; Stecyk Roman, delegat al organizației județene de partid Suceava ; Gilia Braiu, delegată a organizației județene de partid Covasna ; Ion Florea, delegat al organizației județene de partid Arad ; Gheorghe Radu, delegat al organizației județene de partid Buzău ; Ion Cioară, delegat al organizației județene de partid Vrancea ; Venera Crăciunescu, delegată a organizației județene de partid Constanța ; Mihai Mo- țatu, delegat al organizației județene de partid Olt ; Ion Retegan, delegat al organizației județene de partid Alba ; Cebuc Maria, delegată a' organizației județene de partid Brașov ; Constanța Semeniuc, delegată a organizației județene de partid Bacău ; Maghiar Teodor, delegat al organizației județene de partid Bihor ;. Cicerone Un- gureanu. delegat al organizației județene de partid Dolj ; Ilarie Gîrjoabă, delegat al organizației județene de partid Sălaj ; Zaharia Cărbunaru, delegat al organizației județene de partid Teleorman ; Ion Ciorbă, delegat al organizației județene de partid Cluj.Ca și în. ziua precedentă, într-o puternică atmosferă politică, de angajare comunistă, participanții la dezbateri și-au exprimat profunda adeziune la Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu — strălucită sinteză a mărilor realizări obținute de poporul nostru în dezvoltarea economico-socială a țării în actualul cincinal și, totodată, amplu program de acțiune, științific fundamentat, pentru ridicarea României pe trepte mereu mai înalte de progres și civilizație, pentru înaintarea ei neabătută pe calea socialismului și comunismului. Totodată, ei au aprobat în unanimitate celelalte documente programatice supuse dezbaterii Congresului — rod al gîndirii creatoare revoluționare a secretarului general al partidului, cu a cărui contribuție hotărîtoare au fost elaborate.îndeplinind mandatul încredințat de organizațiile de partid pe care le reprezintă, făcîndu-se ecoul voinței tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, participanții la lucrările secțiunii au susținut în unanimitate propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului — realegere care echivalează în conștiința întregului nostru popor cu garanția că toate hotărî- rile istorice ce vor fi aprobate de Congres vor fi întocmai îndeplinite, spre binele patriei, al tuturor oamenilor muncii.Vorbitorii au relevat importanța deosebită a prevederilor proiectului de Directive și a Programului-directivă de dezvoltare economico-socială a României în profil teritorial, care stabilesc măsuri menite să asigure amplasarea echilibrată a forțelor de producție pe teritoriu, valorificarea superioară a resurselor materiale și de muncă
Secțiunea pentru activitatea internațională 

a partidului și statului nostru
Lucrările Secțiunii pentru activitatea internațională a partidului și statului nostru au fost conduse de tovarășul VIRGIL CAZACU, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. în cadrul dezbaterilor din cea de-a doua zi au luat cuvîntul38 de tovarăși.La dezbateri au participat tovarășii : Vasile Bărbuleț, delegat al organizației județene de partid Sibiu ; Teodor Marinescu, delegat al organizației județene de partid Brăila ; Ștefan Tripșa, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Gheorghe Goina, delegat al organizației județene de partid Arad ; Gheorghe Stoica, delegat al organizației județene de partid Vrancea ; Maria Radu, delegată a organizației județene de partid Buzău ; Ion Dodu Bălan, delegat al organizației municipale de partid București ; Gheorghe Feneriu, delegat al organizației județene de partid Iași ; Teodor Bendriș. delegat al organizației județene de partid Harghita ; Ștefan Ducu, delegat al organizației județene de partid Brașov ; Maria Groza, delegată a organizației județene de partid Maramureș; Constantin Iordache, delegat al organizației județene de partid Tulcea ; Marin Ristea, delegat al organizației județene de partid Argeș;. Corneliu Mănescu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți ; Viorica Pișcoi, delegată a organizației județene de partid Bihor ; Eva Schag Lotroșanu, delegată a organizației județene de partid Timiș ; Gheorghe Ostafi, delegat al organizației județene de partid Suceava ; Domnica Capotă, delegată a organizației județene de partid Vîlcea ; Petre Barbu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara ; Dumitru Tudose, delegat al organizației județene de partid Olt ; Virgil Ilampu, delegat al organizației de partid a municipiului București ; Maria Lazăr, delegată a organizației județene de partid Sibiu ; Valentina Constantinescu, delegată a organizației județene de partid Teleorman ; Iosif Olasz, delegat al organizației județene de partid Covasna ; Gheorghe Mărginean, delegat al organizației județene de partid Alba; Francisc Griin, delegat al organizației județene de partid Mureș ; Valeriu Mircea Izbășoiu, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Iulian Topliceanu, delegat al organizației județene de partid Alba ; Victoria Ilicea, delegată a organizației județene de partid Constanța : Ludovic Rațiu, delegat al organizației județerte de partid Cluj ; Iulian Coman, delegat al organizației județene de partid Prahova ; Viorica Grigoriu, delegată a organizației județene de partid Vrancea ; Ștefan Mu- hok-Varga, delegat al organizației județene de partid Sălaj ; Coriolan Pop, delegat al organizației județene de partid Timiș ; Maria Bernea, delegată a organizației județene de partid Teleorman ; Paul-Romu- lus Ghircoiaș, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud ; Rodica Boeriu, delegată a organizației județene de partid Brașov ; Vasile Filimon, delegat al organizației județene de partid Buzău.în intervențiile lor, participanții la dezbateri au exprimat deplina adeziune și aprobare a comuniștilor din organizațiile de partid pe care le reprezintă față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de celelalte documente ale Congresului al XII-lea. Toți participanții la dezbateri au evidențiat contribuția de excepțională însemnătate a tovarășului Nicolae Ceaușescu — exponent strălucit al intereselor fundamentale ale poporului român, personalitate proeminentă a vieții internaționale — la elaborarea și transpunerea în viață a politicii externe a partidului și statului.într-o atmosferă de puternică însuflețire, dînd expresie mandatului încredințat și în consens deplin cu voința întregului partid și a întregului popor, participanții și-au manifestat sprijinul entuziast pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, prezența sa la conducerea supremă 

existente în fiecare zonă, sistematizarea șl modernizarea rețelei de localități urbane și rurale, crearea condițiilor ca egalitatea in drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, să se întemeieze pe propășirea economico-socială a tuturor județelor, a tuturor orașelor și comunelor țării. Participanții la dezbateri au subliniat realizările deosebite obținute în anii de după Congresul al XI-lea în sistematizarea și dezvoltarea modernă a localităților, au relevat posibilitățile și modalitățile prin care organele locale de partid și de stat sînt chemate să acționeze pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor cuprinse in Pro- gramul-directivă, care reprezintă temelia sigură a dezvoltării armonioase a tuturor , județelor și localităților, a creșterii continue a standardului de viață și civilizație al celor ce muncesc.Vastul program de investiții prevăzut a fi realizat în cincinalul următor va duce atit la dezvoltarea armonioasă în continuare a tuturor zonelor țării prin amplasarea echilibrată a forțelor de producție pe teritoriu, la crearea de zeci de mii de noi locuri de muncă, cît și la dezvoltarea și modernizarea localităților prin construirea a peste un milion de locuințe și alte edificii social-cul- turale. Ținînd seama de sarcinile mari în toate aceste domenii, vorbitorii au supus unei examinări critice și autocritice deficiențele care s-au manifestat in activitatea organelor centrale și locale, mai ales in ce privește materializarea cu bune rezultate a fondurilor Importante alocate de stat pentru dezvoltarea construcției de locuințe, a celorlalte dotări edilitar-gospodărești și sociale, pentru valorificarea superioară a resurselor locale de materiale și a forței de muncă. Pentru ridicarea la un nivel superior a activității de viitor, în cadrul lucrărilor secțiunii s-au făcut peste 60 de propuneri care vizează îmbunătățirea activității atît a consiliilor populare — răspunzătoare de îndeplinirea în fiecare județ a planului economico-social în profil ter!’’.* torial — cît și a organelor departamental cu atribuții în acest domeniu. în același timp, în concordanță cu îmbunătățirea cadrului sistemului nostru democratic, participanții la dezbateri au relevat sarcinile deosebite ce revin consiliilor populare și organizațiilor Frontului Unității Socialiste îh atragerea nemijlocită și mai activă a maselor largi de oameni ai muncii la dezvoltarea economico-socială a fiecărei localități, a tuturor județelor patriei.Apreciind rolul deosebit pe care Directivele și celelalte documente supuse dezbaterii Congresului îl au, prin prevederile lor mobilizatoare, pentru accelerarea progresului economico-social al țării, pentru transformarea României pînă la finele anului 1985 dintr-o țară în curs de dezvoltare intr-o țară cu dezvoltare economică medie, participanții la lucrările secțiunii s-au angajat ca, reintorși la locul lor de muncă, să facă totul pentru traducerea în viață a hotăririlor Congresului, să acționeze cu toate forțele pentru pregătirea tuturor condițiilor necesare înfăptuirii lor.

a partidului reprezentind chezășia înainta- rii patriei pe calea înfloririi socialiste comuniste și, totodată, a sporirii contrib.r ției României la împlinirea idealurilor ofet pace, libertate, cooperare și progres ale tu- ’ turor popoarelor lumii.în cadrul dezbaterilor a fost evidențiată, vasta activitate internațională desfășurată în perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea, subliniindu-se în acest sens rolul hotăritor al întîlnirilor și convorbirilor la nivel înalt ale secretarului general al partidului, președintele republicii, cu șefi de state și de guverne din zeci de țări de pe aproape toate continentele.Participanții au sprijinit unanim linia programatică a partidului nostru de a acționa neabătut in direcția dezvoltării multilaterale a conlucrării cu toate țările so-1 cialiste, a întăririi solidarității și unității acestora, pentru progresul și prosperitatea tuturor popoarelor care construiesc noua orînduire, în interesul cauzei generale a socialismului. A fost exprimată, de asemenea, totala adeziune la orientările conținute în Raport privind dezvoltarea continuă a relațiilor cu. țările în curs de dezvoltare, cu statele nealiniate, cu toate țările, indiferent de orînduire, în spiritul coexistenței pașnice, potrivit intereselor progresului economic și social al poporului nostru, cît și propășirii celorlalte popoare, intereselor generale ale păcii și colaborării in întreaga lume. în același timp, a fost dată o deosebită apreciere poziției consecvente a partidului nostru de întărire a relațiilor de soli-' daritate și conlucrare cu toate partidele comuniste și muncitorești, de extindere a legăturilor cu partidele socialiste și social- democrate, cu forțele revoluționare, democratice de pretutindeni, pe temelia strictei respectări a principiilor de autonomie și neingerință, singurele de natură să asigure dezvoltarea încrederii, conlucrării, unității.Relevînd că evoluțiile ce au avut loc în viața internațională au confirmat întru totul justețea și clarviziunea aprecierilor Congresului al XI-lea cu privire la procesele și tendințele dezvoltării contemporane, participanții au subliniat însemnătatea excepțională a concluziilor și propunerilor formulate în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XII-lea al partidului. Cu deosebită putere a fost relevată concluzia mobilizatoare din Raport cu privire la faptul că, deși situația politică internațională este destul de complexă și se caracterizează prin contradicții puternice, in prezent există forțe care, acționind unite, pot împiedica războiul, pot asigura o politică de independență, și destindere, o pace trainică in lume. în acest sens, a fost pregnant subliniat, sprijinul ferm al comuniștilor, al întregului nostru popor față de hotărîrea partidului nostru, a României socialiste de a acționa, ca și pînă acum, împreună cu toate forțele progresiste ale contemporaneității, pentru înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare — temelia securității internaționale — pentru respectarea principiilor noi de relații interstatale, afirmarea unei politici noi, democratice, pe arena mondială, pentru soluționarea pe cale pașnică a tuturor problemelor lumii contemporane, pentru edificarea unei noi ordini economice, a unei lumi mai bune și mai drepte.în cadrul dezbaterilor secțiunii au fost făcute numeroase propuneri referitoare la modalitățile de sporire a eficienței acțiunilor de cooperare ale României cu alte state ale lumii, precum șl la necesitatea unei mai susținute activități peste hotare menite să facă mai bine cunoscute realizările poporului român, realitățile din țara noastră, inițiativele constructive ale partidului și statului în domeniul politicii externe.
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Țara întreagă dorește fierbinte:
„ÎN FRUNTEA PARTIDULUI, SĂ NE CONDUCEȚI SPRE NOI IIBÎNII, 

IUBITE TOVARĂȘE CEAUȘESCU!"________
Telegrame, scrisori, mesaje adresate Congresului, tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Alături de intregul popor, comuniștii. toți oamenii muncii de pe strâ- moșeștile meleaguri ale județului Alba — români, maghiari, germani — ne reafirmăm incă o dată totala adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru. expusă în mod strălucit în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, față de conținutul documentelor ce vor fi adoptate de Congres, ferma hotărire de.,a face totul pentru traducerea lor exemplară in viață — se arată in telegrama adresată de Comitetul județean Alba ai P.C.R. Mobilizați de mărețele perspective deschise poporului, națiunii noastre socialiste de documentele Congresului, colectivele de oameni ai muncii din unitățile economice ale județului au îndeplinit cu 46 de zile mai devreme planul la producția industrială pe patru ani ai cincinalului. Aceasta va permite realizarea, pină la finele acestui an. a unei producții suplimentare de peste 1,8 miliarde lei.Asemenea întregului partid și popor, susținem cu căldură realegerea in funcția supremă de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu. garanția sigură a înfăptuirii celor mai nobile aspirații ale poporului român".„Raportăm Congresului că în cinstea acestui măreț eveniment dm viața partidului și poporului nostru, oamenii muncii din județul Bacău au obținut succese deosebite in producție, colectivele a 25 de întreprinderi industriale și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau pe primii patru ani ai. cincinalului, creindu-și astfel condiții ca pină la finele anului să realizeze o producție suplimentară de aproape 5 miliarde lei — se arată în telegrama trimisă de Comitetul județean Bacău al P.C.R.Cu certitudinea prezentului și cu perspectiva luminoasă a anilor ce vin, dind expresie sentimentelor și convingerilor de care sint animați comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc în orașele și satele județului nostru, susținem cu însuflețire realegerea dumneavoastră, mult stimate toyarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, eminentă personalitate a vieții internaționale, în funcția supremă de secretar general al partidului, expri- mîndu-ne în acest fel dragostea și stima nemărginită față . <j.e conducă^ , țră.irț’ înalta funcț torul iubit al .parțiddlui și șțațuluț ’ îmral al partidului’ nostru". A -V'J...în telegrama adresată de Comitetul județean Bihor al P.C.R. se spune, între altele : „Comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari și de alte naționalități — de pe plaiurile bihorene își Îndreaptă gîndu- rile și sentimentele de adine patriotism, de dragoste nețărmurită față de partid, față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae ~ forum ; noastră zlune la idei ale documente supuse dezbaterii’ greșului, la politica internă și ternă a partidului și statului nostru. Asigurăm Congresul, pe . dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, de hotărîrea fermă, voința unanimă a comuniștilor, a tuturor bihorenilor de a înfăptui neabătut sarcinile și obiectivele actualului cincinal, de a pregăti temeinic cincinalul 1981—1985, de a ne mobiliza exemplar pentru traducerea în viață a prevederilor ce ne vor reveni din directivele Congresului, din celelalte documente și hotărîri ale înaltului forum, conștienți că astfel ne vom spori contribuția la mersul viguros înainte, la înflorirea patriei socialiste".

Ceaușescu, către marele al comuniștilor din patria și își exprimă totala ade- i conținutul și bogăția de Raportului, ale celorlalte ' Conex-

„în aceste zile au fost puse in funcțiune noi capacități de producție pe platformele industriale ale Bistriței, Becleanului și Nâsăudului, iar un număr însemnat de unități economice au raportat îndeplinirea sarcinilor la producția industrială pe pati'u ani ai cincinalului. La aceste înfăptuiri se adaugă succesele obținute de oamenii muncii din agricultură. din celelalte ramuri ale producției materiale — se menționează in telegrama trimisă de Comitetul județean Bistrița-Năsăud ai P.C.R.Puternic mobilizați de luminoasele perspective pe care Congresul al XII-lea le "deschide dezvoltării și înfloririi patriei, înălțării ei pe noi trepte de progres și civilizație, asemeni întregului popor, ne reafirmăm voința ca dumneavoastră, comunistul de mare omenie, ce slujiți cu pilduitor devotament interesele, națiunii, vizionarul cutezător al societății comuniste de mîine, ce ați înălțat, ca nimehi altul, prestigiul României in lume, să fiți reales de înaltul forum al comuniștilor în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Realegerea dumneavoastră constituie garanția sigură a înfăptuirii cu succes a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".în telegrama adresată de Comitetul județean Constanța a! P.C.R. și consiliul popular județean se spune : „Ne exprimăm și cu acest prilej acordul total față de politica internă și internațională a partidului, al cărui promotor strălucit este secretarul său general, față de prevederile programelor-directivă ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării înaltului forum comunist, dorința noastră fierbinte ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele fiu al poporului , nostru, luptător neobosit pentru prosperitatea patriei, pentru triumful ideilor păcii și socialismului în lume, să fie reales in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Cu emoția prpfundă și bucuria nestăvilită pe care ni le prilejuiește bilanțul marilor succese obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate, cu încrederea fermă in viitorul luminos, ne angajăm să acționăm cu înaltă 

responsabilitate comunistă pentru a realiza o nouă calitate în toate sectoarele de muncă, pentru a ne îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin din hotăririle Congresului partidului, din planul național unic de dezvoltare economico-socială a patriei".„Exprimăm și cu acest prilej adeziunea deplină a organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii de pe plaiurile Dîmboviței la conținutul documentelor supuse dezbaterii înaltului forum al comuniștilor, care deschid noi și minunate perspective dezvoltării viitoare a patriei, constituind un însuflețitor program de muncă și luptă pentru prosperitatea și progresul societății românești — se arată in telegrama trimisă de Comitetul județean Dîmbovița al l’.C.R.în consens cu voința întregului partid, a harnicului și viteazului popor român, toți cei ce trăiesc și muncesc .’ pe străvechile meleaguri dîmbovițene J își alătură dorința fierbinte, pe care o transmit Congresului al XII-lea, ca in suprema funcție de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu. Strîns uniți in jurul partidului, al secretarului său general, ne angajăm să Înfăptuim neabătut mărețele obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului".seComitetul spune, adeziu- prezen- supuse
în telegrama trimisă de județean Gorj al P.C.R. intre altele : „Declarîndu-ne nea Înflăcărată la Raportul tat, la proiectele-directivă dezbaterii, la întreaga noastră politică internă și externă, îngăduiți-ne să dăm, încă o dată, expresie sim- țămintelor de nemărginită dragoste, prețuire și recunoștință față de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general — eminentul conducător al partidului și statului nostru, prestigioasă personalitate a lumii contemporane, ilustru patriot, neobosit militant revoluționar pentru libertate și progres, pentru împlinirea celor mai ardente deziderate ale omenirii, omul căruia îi datorăm bunăstarea . și fericirea întregului popor, prosperitatea neîncetată a patriei socialiste.Toate acestea reprezintă puternice temeiuri pentru comuniștii și toți cetățenii Gorjului de a-și alătura dorința fără seamăn la voința întregului partid și popor, susținînd și cu acest prilej realegerea dumneavoas- ’ " ‘ înalta funcție de secretar ge- .17..??^ I ' -,.Am luat cunoștință--eu profund. interes, cu deplină satisfacție și aprobare de conținutul magistralului Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, document programatic, de o inestimabilă valoare, care deschide largi perspective accelerării dezvoltării economico-so- ciale a țării, ridicării ei pe noi culmi de progres și civilizație, pregătirii condițiilor pentru trecerea la făurirea societății comuniste pe pămintul scump al patriei noastre, România socialistă". Mai departe,- in telegrama trimisă de Comitetul județean Harghita al P.C.R. se spune : „Așa după cum se subliniază în Raportul prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, perioada care a trecut de la Congresul al XI-lea a marcat o puternică afirmare a forțelor creatoare ale poporului nostru în toate domeniile vieții materiale și spirituale. La uriașul proces înnoitor, o contribuție importantă și-au adus și oamenii muncii — români și maghiari — din județul Harghita, meleag al patriei noastre străbune, care, asemenea întregii țări, a cunoscut o puternică înflorire materială și spirituală. Politica științifică a partidului și statului nostru de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării se înfăptuiește cu consecvență și in județul nostru".„Noi, mehedințenii — se arată in telegrama adresată de Comitetul județean Mehedinți al P.C.R. — știm, asemenea' tuturor locuitorilor patriei, că, dacă acum trăim mai demn, mai fericiți ca oricind și vatra milenară lăsată nouă moștenire de străbuni este liberă, puternică și independentă — patrie generoasă a tuturor fiilor ei — dacă poporul român are, in prezent, nenumărați prieteni pretutindeni în lume și se bucură de stimă și respect, iar România este astăzi, în conștiința umanității, un simbol al dreptății și omeniei, un factor activ în soluționarea, pe calea înțelegerii și colaborării, a marilor probleme cu care se confruntă epoca noastră, toate acestea se leagă nemijlocit de vasta și neobosita activitate pe care o desfășurați dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Mulțumindu-vă, cu toată căldura inimilor noastre, pentru, tot ce ați făcut și faceți spre gloria și măreția patriei, a națiunii noastre socialiste, al cărei ales și demn fiu sînteți, comuniștii mehedințeni, făcindu-se ecoul sentimentelor de dragoste, stimă și respect pe care toți locuitorii acestor meleaguri le nutresc față de dumneavoastră, au dat mandat delegaților la cel d<3-al XII-lea Congres să susțină propunerea ca dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales in înalta funcție de secretar general al partidului".în telegrama trimisă de Comitetul județean Suceava al P.C.R. se subliniază : „Strălucita sinteză a mărețelor realizări obținute de poporul român pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, magistral cuprinsă în Raportul prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, celelalte documente ale Congresului al XII-lea au trezit in inima și conștiința bucovinenilor, pe lingă o totală adeziune la conținutul acestora, și hotărîrea fermă de a face totul pentru traducerea lor in viață. Asemeni întregului nostru popor, sucevenii au nețărmurita convingere că realegerea dumneavoastră in inalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, mult 

iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. comunist de omenie, patriot înflăcărat și internaționalist consecvent, reprezintă garanția că la marile realizări de pînă acum ale poporului nostru se vor adăuga ’ altele și mai mari, așa cum se prevede în directivele înaltului forum al comuniștilor români. Asigurăm Congresul al XII-lea al partidului că noi, sucevenii, vom aplica în cel mai înalt, grad și cu deplină responsabilitate comunistă prevederile documentelor istorice ce vor fi adoptate".„Raportul prezentat Congresului al XII-lea, document de profundă sinteză și aleasă ținută teoretică — se arată în telegrama adresată de Comitetul județean Teleorman al P.C.R. — reprezintă pentru noi încă o mărturie a gindirii creatoare cu care partidul, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, ne conduceți spre noi și noi împliniri socialiste, pe drumul edificării comunismului pe pămintul străbun al României. Reprezintă, totodată, o nouă și puternică expresie a forței și viabilității orinduirii noastre promovarea consecventă, în toate domeniile vieții, a principiilor și normelor eticii și echității socialiste, a umanismului revoluționar, lupta pentru instaurarea in relațiile dintre state a unui climat de pace, prietenie și solidaritate internațională, pentru 

/.A-,

pentru traducerea lor exemplară în viață“.
făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.Dînd glas celor mai alese sentimente de stimă și prețuire de care sint animați comuniștii, toți locuitorii Teleormanului, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general., că, urmind exemplul dumneavoastră, vom acționa neabătut, neprecupețind nici un efort, umăr la umăr, pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului".în telegrama trimisă de Comitetul județean Vrancea al P.C.R. se spune: „Strălucita analiză a istoricelor realizări inregistrate de poporul român sub conducerea încercatului partid, prefaceri in viața economică și social- politică a țării in cincinalul următor, in perspectiva anilor 1990 pînă în 2000. precum și amplificarea schimburilor de valori cu toate țările lumii, constituie, împreună cu celelalte documente programatice supuse, în aceste zile, dezbaterii și aprobării de către cel de-al XII-lea Congres al partidului, expresie elocventă a forței și capacității creatoare a partidului in măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, în drumul neabătut al țârii spre comunism.Vă asigurăm că vbm intensifica tot mai puternic munca politică de cunoaștere și de popularizare a acestor istorice documente in rindul comuniștilor, al întregii populații din orașele și satele județului Vrancea vom face totul pentru ca tot ce va hotărî să fie temeinic ințeles aprofundat, ca pe această bază aplicăm întocmai in viață litera spiritul înțelepciunii partidului nostru, ale dumneavoastră, mult iu-, bite și stimate . tovarășe Nicolae Ceaușescu".

nostru direcțiile ce trasează ample

Ș> se și săȘi
„Comitetul municipal Arad al P.C.R. și comitetul executiv al consiliului popular municipal — se arată intr-o altă telegramă — in numele comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii din străvechiul oraș de pe Mureș — români, maghiari, germani și de alte naționalități — își manifestă și cu acest prilej sentimentele de profundă recunoștință față de politica internă și externă a partidului și statului, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ne exprimăm, totodată, deolina adeziune față de magistralul Raport pe care l-ați prezentat Congresului, față de toate documentele ■ programatice, de o inestimabilă valoare teoretică și practică, care vor fi dezbătute și aprobate' de înaltul forum comunist.Dînd expresie înaltei stime și prețuiri de care vă. bucurați in rîndu- rile oamenilor muncii arădeni, pentru excepționalele dumneavoastră calități de conducător comunist și eminent om de stat, de militant revoluționar, care și-a consacrat.- incă din fragedă copilărie, întreaga capacitate creatoare prosperității poporului român, 

cauzei socialismului și comunismului, susținem din adîncul ființei realegerea dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al partidului. văzind în aceasta chezășia înfăptuirii neabătute a istoricelor ho- tăriri ce vor fi adoptate de Congres".„în numele celor aproape 10 000 de comuniști din organizația municipală de partid, al tuturor locuitorilor municipiului — se spune în telegrama trimisă de Comitetul municipal Bîriad al P.C.R. — exprimăm totala noastră adeziune la documentele supuse dezbaterii, cu satisfacția și emoția pe care le dau întotdeauna descifrarea viitorului, cu mindria de a ne ști părtași la făurirea lui prin munca și priceperea noastră, prin elan patriotic și fermitate revoluționară.Trăind intens sentimentul mindriei și bucuriei de a fi liberi și independenți, de a avea in frunte un iscusit, neînfricat și cutezător partid, dăm glas și cu acest prilej profundului nostru atașament la politica internă și externă a- partidului și statului, hotărîrii de a ne situa în primele socialiste, rin duri în lupta eroică a poporului român pentru ridicarea patriei pe noi trepte de civilizație și progres, pentru creșterea necontenită a prestigiului României in lume".Cităm din telegrama adresatăComitetul municipal Călărași de al P.C.R. : „Raportul prezentat de dum

neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezintă pentru toți comuniștii, pentru întregul nostru popor, un document de o inestimabilă valoare științifică și practică, ce va asigura înaintarea fermă ,a României spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației. Vă asigurăm că ne vom mobiliza pentru a pune tot mai bine in valoare: potențialul material și uman, forța de creație și spiritul de inițiativă ale celor ce muncesc în municipiul nostru, astfel ca acesta să-și aducă o contribuție mai activă la măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Cu deplină incredere și profund devotament față de partid, față de dumneavoastră, cel mai de seamă fiu al țării, ne angajăm solemn să acționăm consecvent pentru indeplinirea exemplară a istoricelor documente ce vor fi adoptate de Congresul al XII-lea al partidului".„Cei peste 16 000 de comuniști din organizația municipală de partid Hunedoara — se ■ menționează în altă telegramă — siderurgiști, mineri, constructori, toți oamenii muncii din vechea cetate de foc, au acționat cu elan, abnegație, dăruire și responsabilitate. sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pentru a cinsti Congresul al XII-lea — acest eveniment deosebit din viața întregului nostru popor — prin rezultate cît mai bune. Manifestîndu-ne deplina adeziune față de documentele Congresului, ne unim gîndul și glasul cu ale intregului partid, ale întregii națiuni, exprimînd voința ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, să fiți reales in înalta funcție de secretar general al partidului. Vă asigurăm că sîntem hotăriți să acționăm cu maximă energie și responsabilitate pentru realizarea planului pe acest an și pe 1980, să nu ne precupețim nici un efort pentru înfăptuirea sarcinilor ce reies (țin documentele ce voi' fi adoptate de cel de-al XII-lea Congres".„Exponent al gîndurilor și patosului revoluționar al celor peste 44 000 comuniști, al tuturor oamenilor muncii din municipiul Ploiești — se spune într-o altă telegramă — Comitetul municipal Ploiești al P.C.R. exprimă aprobarea lor totală față de Raportul de o excepțională însemnătate prezentat Congresului al XII-lea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, față de celelalte care prefigurează viitorul României socialiste.Prezența tovarășului Ceaușescu în fruntea constituie chezășia împlinirii idealurilor de libertate, independență și suveranitate ale poporului in mersul ferm al României pe calea progre

documente luminos alNicolae partidului

sului și civilizației. Organizația municipală Ploiești a Partidului Comunist Român raportează celui de-al XII-lea Congres- al Partidului Comunist Român că oamenii muncii din municipiul Ploiești obțin in aceste zile importante realizări în economie, în creația tehnico-științifică, in domeniul politico-ideologic și cultu- ral-educativ".„Cu sentimente de înaltă mîndrie patriotică ne exprimăm adeziunea la Raportul prezentat Congresului, din bilanțul căruia desprindem succesele obținute prin munca întregului partid și popor, sub conducerea Comitetului Central, a secretarului general al Partidului Comunist Român — tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru a Înscrie noi pagini de glorie in Cartea de Aur a devenirii comuniste a scumpei noastre patrii — citim în telegrama trimisă de Comitetul municipal Slatina al P.C.R.Hotăriți . să nu precupețim nimic pentru a Îndeplini exemplar sarcinile, ce ne vor reveni din hotăririle Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, am încredințat mandatul delegaților noștri la Congres să adopte documentele ce vor fi supuse dezbaterii și să susțină, cu toată puterea și căldura ființei’ lor, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de secretar general al partidului, aceasta fiind garanția înfăptuirii cu succes 
• •

a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism";într-o altă telegramă se spune : „în numele celor peste 50 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii din Timișoara — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — Comitetul municipal Timișoara al P.C.R. reafirmă adeziunea totală, entuziastă, față de intreaga politică internă și externă a partidului, care își găsește o strălucită expresie in documentele programatice ale Congresului al XII-lea, menite să jaloneze cu forța previziunii științifice, cu cutezanță revoluționara și creator mersul mereu ascendent al țării spre culmile progresului și civilizației.Dind glas sentimentelor de dragoste și stimă ce o poartă comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul nostru față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, față de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne exprimăm încă o dată adeziunea deplină față de realegerea dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al partidului".în telegrama trimisă de Comitetul municipal Tr. Măgurele al P.C.R. se spune : „Vă adresăm dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri și profunda recunoștință pentru ajutorul primit și grija deosebită ce o purtați pentfru continua dezvoltare a tuturor zonelor țării, pentru ridicarea patriei pe noi trepte de progres și civilizație. Vă asigurăm, tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un el’ort pentru realizarea sarcinilor încredințate, că ne vom intensifica ,și mai mult eforturile pentru a transpune în practică hotăririle ce vor fi adoptate la cel de-al. XII-lea Congres al partidului. vom face totul pentru indeplinirea exemplară a angajamentelor in întrecerea socialistă".In telegrama adresată de Comitetul orășenesc Tg. Căpuș al P.C.R. se arată : „Raportul dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, ne-a infățișat cu puterea expresivă a faptelor rezultatele remarcabile obținute de poporul nostru, cursul ascendent al vieții economlco-sociale, progresele acestor ani de puternic avint creator. Toate succesele dobîn- dite sub conducerea Partidului Comunist Român confirmă in mod strălucit justețea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. politică pusă în întregime in slujba intereselor vitale ale națiunii, a cauzei colaborării și păcii in lume. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că noi. toți fiii Lăpușului. români, și maghiari, vom munci fără preget, la fel ca intreaga noastră națiune socialistă, pentru înfăptuirea in mod 

exemplar a tuturor obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al partidului".„Ne exprimăm acordul deplin față de ideile de excepțională însemnătate politică cuprinse in Raportul prezentat Congresului de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar generai, și vă asigurăm că nu vom precupeți nici un efort pentru aplicarea prevederilor acestor documente, fiind pătrunși în toată ființa noastră de însemnătatea co- , vîrșitoare a etapei pe care o străbatem în prezent, de marea responsabilitate istorică' a hotăririlor pe care le va adopta Congresul pentru destinele poporului român — se spune în telegrama trimisă de Ministerul Industriei Chimice.Toți oamenii muncii din Ministerul Industriei Chimice sint pătrunși de convingerea nestrămutată că reînves- tirea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție partidului a promo- a politicii ridicare a civilizației
de secretar general al constituie garanția sigură vării ferme și neabătute științifice și realiste de patriei pe noi culmi ale și culturii, a înfăptuirii cu succes a hotăririlor pe care le va adopta Congresul al XII-lea ai Partidului Comunist Român".„Comuniștii, toți oamenii muncii din Ministerul Construcțiilor Industriale — se arată in telegrama acestui minister — își exprimă totalul lor acord cu politica internă și externă a partidului și statului nostru, care se bucură nu numai de adeziunea energică și de încrederea poporului român, ci a dobîndit un profund respect și recunoaștere pe arena internațională. Aceste importante succese sint indisolubil legate, in inimile tuturor oamenilor muncii din România și in conștiința lumii, de activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu. De aceea, ne exprimăm convingerea că votul unanim al Congresului va consacra voința comuniștilor, a clasei muncitoare, a întregului popor de a rein vesti in înalta funcție de secretar general al partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Conștienți de sarcinile ce ne revin în realizarea amplului program de investiții din viitorul cincinal — cînd se prevede construirea a peste 1 200 capacități industriale noj și modernizarea a <circa 1100 Unități indus-' triale importante, eâ și crearea a ,375: noi capacități în agricultură — 'ne- ” angajăm să. depunem toate eforturile: pentru realizarea investițiilor la termen, în condiții de calitate și de eficiență maximă".„Raportul prezentat Congresului, document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, directivele, programele, prin caracterul lor profund științific, materialist-dialectic reprezintă chezășia succeselor viitoare ale poporului nos'tru, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, se spune in telegrama expediată de Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum. înarmați cu aceste documente, care stabilesc dezvoltarea continuă și armonioasă a tuturor județelor țării, sîntem hotăriți să dedicăm întreaga noastră capacitate creatoare înfăptuirii in mod exemplar a sarcinilor ce ne revin, neprecupețind nici un efort in vederea sporirii contribuției la realizarea in- suflețitoarelor obiective, la construirea socialismului și comunismului pe pămintul României".în telegrama trimisă de colectivul Academiei „Ștefan Gheorghiu" se spune. între altele : „Documente de excepțională valoare teoretică și practică, tezaur de gîndir.e profund științifică și creatoare, purtind amprenta personalității dumneavoastră de strălucit militant pentru binele și fericirea poporului român, Raportul prezentat Congresului și programele- directivă reprezintă un amplu și cutezător program de ridicare pe o treaptă calitativ superioară a procesului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism.Succesele remarcabile dobîndite de poporul nostru, condus de partid, în opera de edificare a noii orînduiri socialiste pe pămintul României, ca și rezultatele obținute de partidul și statul nostru în activitatea internațională confirmă pe deplin justețea liniei politice a Partidului Comunist Român, care beneficiază de prodigioasa dumneavoastră contribuție.Desprindem din acest document de maximă însemnătate pentru dezvoltarea in continuare a patriei noastre socialiste, pentru creșterea rolului și prestigiului ei in lume, învățăminte și sarcini de cea mai mare răspundere, indicații și orientări în vederea perfecționării economice, politice și pentru întărirea spiritului revoluționar in muncă".

neprețuite activității ideologice, partinic și intreaga noastră
„Marile realizări obținute tă perioadă,, reliefate in in aceas-Raport, ne-au produs o deosebită satisfacție, ne-au făcut să trăim un profund sentiment de mîndrie patriotică, ele demonstrind capacitatea creatoare, talentul și hărnicia poporului român, stăpîn pe destinele sale — se arată în telegrama expediată de Institutul politehnic București. însuflețiți de înaltul exemplu al secretarului generai al partidului, pe baza indicațiilor primite cu ocazia vizitelor cu care a onorat institutul nostru, vom milita neabătut pentru modernizarea învățăm intului, pentru integrarea lui organică cu cercetarea și producția, pentru educarea studenților in spiritul creativității tehnice și științifice, al patriotismului înflăcărat, al angajării lor hotărîte in indeplinirea sar-- cinilor de mare răspundere ce le vor reveni ca viitori specialiști și cetățeni ai patriei noastre socialiste".„Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune in scrisoarea colectivului de cadre didactice și studenți din Institutul de artă teatrală și cinematografică 

,,I. L. Caragiale" București — din studiul Raportului am desprins noi argumente și noi temeiuri pentru munca noastră viitoare. Am avut in permanență călăuza înțeleaptă a partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, care ne-a orientat activitatea noastră educativă in spiritul unei ferme angajări ideologice și politice, în vederea participării noastre active și plenare Ia sistemul de valori al socialismului, la înflorirea culturii socialiste. Sîntem convinși în toată intimitatea ființei noastre că numai acționînd în lumina sarcinilor mărețe și a hotăririlor realiste ale Congresului al XII-lea, a ideilor și indicațiilor inestimabile ale tovarășului Nicolae Ceaușescu vom putea contribui eficient la marele proces al zidirii societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României, la făurirea unui om nou, cu o înaltă conștiință revoluționară, patriot înflăcărat, devotat patriei partidului, viitorului de aur al porului nostru.Voinței unanime a intregului por, vocilor comuniștilor de pe tinsele meleaguri ale României cialiste, ne alăturăm și noi cu sentimente de nelimitată prețuire și dragoste pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta și suprema funcție de secretar general al partidului".

și po-po- in- so-

„Membrii Academiei de științe sociale și politice, cercetătorii, întregul personal muncitor din domeniul științelor sociale și politice — se arată intr-o altă telegramă — își exprimă deplina lor adeziune la proiectele de documente programatice supuse dezbaterii Congresului al XII-lea al P.C.R. Reprezentînd o contribuție originală, de deosebită însemnătate, a partidului nostru la teoria și practica construcției socialiste în condițiile revoluției științifice și tehnice contemporane, aceste documente reafirmă. in mod novator și realist, ideologia noastră revoluționară, de- terminînd un nou avint în dezvoltarea multilaterală a patriei noastre, a științei și întregii culturi românești, cu profunde implicații pozitive in viața societății și a omului. Reafir- mindu-ne adeziunea entuziastă la politica internă și externă a partidului și statului, la propunerea unanimă a întregului partid, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, ca dumneavoastră, mult stimate și iubite țovăt-ășe Nicolae Ceaușescu. să fiți reales in inalta funcție de secretar general al partidului, ne angajăm să acționăm cri h’otărire pentru intensificarea activității de cercetare și creștere a aportului științelor sociale la soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării societății noastre, la generalizarea teoretică a experienței României in construirea socialismului".într-o scrisoare trimisă de tovarășul Schmidt Isac, membru de partid din 1940, găsim următoarele emoționante aprecieri : „Ascultînd cu deosebită luare aminte Raportul, sint încă sub influența puternică a acestui profund document, de o inestimabilă valoare teoretică și practică, exemplu de analiză și generalizare a experienței măreței opere constructive a poporului nostru sub conducerea eroică și clarvăzătoare a partidului, contribuție de seamă originală la îmbogățirea tezaurului gindirii revoluționare mondiale. Ca vechi militant, din anii ilegalității, am nestrămutata convingere că ideile cuprinse în Raport, cit și in celelalte documente care se dezbat in înaltul forum al comuniștilor, care prefigurează viitorul luminos al patriei noastre, se vor infăptui prin neprecupețita noastră dăruire, a întregului popor, sub conducerea înțeleaptă a partidului, a Comitetului său Central, in frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. spre inălțarea comunistă a întregului popor român".din satul Mădă- — se spune în- — în frunte cu„Oamenii muncii raș, județul Bihor tr-o altă scrisoare cei 200 de comuniști, au urmărit cu viu. interes și profundă satisfacție Raportul prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, la al XII-lea Congres al partidului nostru și își exprimă adeziunea totală față de acest amplu și atit de important document de partid. Tezele programului de acțiuni revoluționare cuprinse în Raport demonstrează incă o dată gindirea dumneavoastră profund științifică, clarvăzătoare, creatoare și militantă, ele dînd garanția unui viitor luminos poporului, patriei noastre socialiste".Citim apoi într-o altă telegramă : „Comuniștii, toți oamenii muncii din Ministerul Energiei Electrice, asemenea întregului partid și popor, ne exprimăm totala adeziune la proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientările . de perspectivă pină în 1990, la. proiectul Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pină în 1990 și orientările principale pină in anul 2000, la proiectul Programului de cercetare și dezvoltare in domeniul energiei pină in 1990 și orientările principale pină în anul 2000. care se înscriu in mărețul Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inain- tare a României spre comunism.în aceste documente .tribuția dumneavoastră iubite tovarășe Nicolae orientarea științifică, realismul și gindirea care le imprimați in intreaga activitate a partidului și statului nostru, in dezvoltarea democrației socialiste și in realizarea unei politici externe dinamice, care asigură patriei noastre un inalt prestigiu pe plan mondial".

vedem con- hotăritoare. Ceaușescu, 1» principială, novatoare pe
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MESAJE DE PRIETENIE Ș[ 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 și muncitorești,
a numeroase partide socialiste, democratice, mișcări de eliberare națională, formațiuni politice progresiste, antiimperialiste

Partidul Socialist de Stingă din Norvegia Mișcarea pentru Socialism din VenezuelaIn numele Partidului Socialist de Stingă din Norvegia, salutăm delegații și participanții la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, cu convingerea că Congresul va contribui în mare măsură la construirea în continuare a socialismului în România, în interesul poporului român, la întărirea rolului important al României in lupta politică internațională pentru o lume pașnică, intemeiată pe dreptul la autodeterminare și libertate al tuturor popoarelor și națiunilor.Relațiile prietenești între partidele noastre sînt o realitate de mult timp — de fapt de cind există partidul nostru. Arătîndu-se că relațiile apropiate dintre cele două partide s-au consolidat prin prezența unei delegații a Partidului Comunist Român la cel de-al III-lea Congres al Partidului Socialist de Stînga din Norvegia, și îndeosebi prin convorbirea politică importantă dintre președintele partidului, tovarășul Berge Furre, și secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în mesaj se spune, în continuare : prietenia noastră este bazată în mod deosebit pe interesul comun de a promova dezangajarea și dezarmarea și de a edifica un sistem de securitate internațională care să respecte dreptul la autodeterminare și egalitate pentru statele mici și mijlocii, mai ales acum cind lupta pentru Împărțirea lumii în zone și sfere de interes pare să devină din ce în ce mai acută. Reafirmînd cu fermitate dreptul fiecărui stat sau popor la autodeterminare, mesajul subliniază : avem convingerea că România joacă un rol important în politica internațională promovînd aceste țeluri și că, prin clara și ferma sa insistență asupra dreptului fiecărei națiuni de a-și alege propria sa cale de dezvoltare, va avea de jucat, în
Uniunea Socialistă SudanezăMulțumind pentru invitația de a participa la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, în mesaj se spune :Vă dorim succes în tot ce veți întreprinde în folosul partidului, statului și poporului român prieten. Urmărim-cu admirație inițiativele promovate activ și cu responsabilitate de România pe arena mondială, în direcția atenuării divergențelor legate de problemele internaționale. Apreciind acest efort activ și susținut, sperăm ca el să găsească un ecou pozitiv în rîndul tuturor statelor, în diferitele probleme care le confruntă, în vederea consolidării principiilor echității și a păcii, de a căror înfăptuire sîntem permanent preocupați, în activitatea și relațiile npasțre internaționale.Legăturile înfloritoare dintre Uniunea Socialistă Sudaneză și Partidul Comunist Român, bazate pe convergență de principii și obiective, s-au consolidat și s-au transformat într-un model de raporturi caracterizate prin seriozitate și trăinicie.în cursul întîlnirilor și convorbirilor între reprezentanții celor două organizații politice ș-au pus bazele unor importante realizări in domeniile politic, economic și cultural, mărturii ale aspirațiilor și țelurilor noastre comune. 'Pacea mondială bazată pe echitate, pe respectarea suveranității și prieteniei între membrii comunității internaționale, nu se poate realiza decit prin acțiunea concretă a tuturor statelor pentru înlăturarea elementelor care generează învrăjbire și violență, dominație și presiuni, amestec din afară și exploatare.Problema complexă a Orientului Apropiat — se arată în continuare — reprezintă o amenințare la adresa păcii mondiale. Po

Partidul Comunist din OlandaCu ocazia celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. — se spune în mesajul P.C. din Olanda — vă transmitem tuturor delega- ților salutările noastre cele mai călduroase.Sintem convinși că Congresul al XII-lea va marca o etapă importantă în dezvoltarea economică și socială a României.Ne exprimăm convingerea că dezbaterile Congresului dumneavoastră vor fi rodnice și că hotărîrile ce vor fi adoptate vor contribui la edificarea societății socialiste în România.
Partidul Socialist Belgian (flamand) 

și Partidul Socialist din Belgia (valon)Adaptindu-se noilor structuri care se elaborează pentru țara' noastră, Partidul Socialist Belgian s-a transformat într-un Partid Socialist (francofon) și un Partid Socialist (flamand). Aceasta nu este însă de natură să schimbe raporturile noastre internaționale — se spune în mesaj. Toți socialiștii belgieni sînt fideli politicii de deschidere, de relații bune și de prietenie cu toate partidele muncitorești și progresiste.în urmă cu peste un deceniu, aceste bune relații s-au extins și în ce privește raporturile cu Republica Socialistă România, cu Partidul Comunist Român.. De numeroase ori au avut loc schimburi de delegații. convorbirile și vizitele reciproce do- vedindu-se deosebit de fructuoase. Reprezentanții partidelor noastre, la fiecare din intîlnirile lor, au putut discuta într-o atmosferă cordială și deschisă, demonstrînd astfel că, în ce privește activitatea în favoarea păcii și progresului social, sînt posibile schimburi de vederi utile în pofida unor deosebiri de ordin ideologic. Ca un exemplu, in acest sens, este amintită recenta „Masă rotundă" de la Bruxelles, la care s-au dezbătut subiecte de actualitate, cum sînt problemele dezarmării, securității în Europa, lupta împotriva curentelor neofasciste, buna pregătire a viitoarei Conferințe de la Madrid, dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-belgiene, atit între partide, cit și între cele două state.Atunci cind socialiștii belgieni inaugurau politica de bune raporturi cu P.C.R. — se arată mai departe în mesaj — ei au trebuit să învingă nu puține reticențe, și chiar unele ostilități. Dar ei au rezistat. De atunci, astfel de ostilități au dispărut și alte partide belgiene au pășit pe calea pe care am trasat-o. Aceasta ne inspiră o anumită mîndrie, care poate fi, de altfel, împărtă
PARTIDUL SOCIALIST 
BELGIAN (FLAMAND) președinte 

KAREL VAN MIERT

viitorul apropiat, un rol principal în concertul națiunilor.Referindu-se la planurile de intensificare a cursei înarmărilor, mesajul subliniază că Partidul Socialist de Stînga din Norvegia participă, în prezent, alături de alte forțe democratice, la organizarea unei puternice mișcări care să convingă guvernul norvegian să acționeze împotriva acestor planuriIn continuare, se exprimă solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului palestinian, precum și sprijinul pentru dreptul la autodeterminare al popoarelor din Asia de sud. Referindu-se la situația internă din Norvegia, unde, ca efect al crizei economiei capitaliste mondiale, sînt amenințate dreptul la muncă și nivelul de trai al clasei muncitoare norvegiene, mesajul relevă că Partidul Socialist de Stînga mobilizează toate forțele în lupta celor ce muncesc pentru o rată mai înaltă de folosire a forței de muncă, pentru asigurarea drepturilor și condițiilor obținute prin lupta dusă de organizațiile muncitorești, pentru atenuarea urmărilor crizei pe calea reformelor capabile să reducă dominația capitalului și să promoveze controlul muncitoresc. Lupta noastră continuă cu ferma convingere în capacitatea clasei muncitoare de a schimba situația existentă — se spune în încheierea mesajului.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI SOCIALIST 
DE STÎNGA 

BERGE FURRE, președinte 
ASTRID DAHL, membră a Comisiei Internaționale

ziția noastră consecventă și principială, eforturile noastre pentru soluționarea problemei Orientului Apropiat, pornesc de la faptul că această problemă nu se poate rezolva decît prin retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate, inclusiv Ierusalimul, prin respectarea dreptului la autodeterminare a poporului palestinian și prin constituirea statului său independent.Ne străduim ca prin rolul și influența noastră în Africa să contribuim la realizarea obiectivelor de eliberare și dezvoltare ale acestui continent, sprijinind mișcarea de eliberare din Zimbabwe, Namibia și Africa de Sud, pentru ca majoritatea africană din aceste țări să-și asume în mod efectiv guvernarea, fără nici o tutelă:în acest cadru, depunem eforturi pentru crearea unor raporturi intefnaționale juste care să asigure continentului african dreptul de a dispune de resursele și capacitățile sale, spre a înlătura exploatarea și presiunile.Folosim acest fericit prilej — se spune în încheiere — pentru a adresa felicitările noastre Partidului Comunist Român cu ocazia celui de-al XII-lea Congres, dorin- du-i deplin succes pe calea mersului victorios al partidului și poporului.Vom acționa în continuare, în colaborare cu dumneavoastră, pentru dezvoltarea relațiilor dintre organizațiile noastre politice, conform intereselor și pozițiilor noastre comune în diferite probleme și domenii, in folosul celor două partide, state și popoare.
COMITETUL CENTRAL 

AL UNIUNII SOCIALISTE 
SUDANEZE

Pornind de la necesitatea luptei comune pentru pace, destindere și progres, partidul nostru urmărește cu mare interes activitatea dumneavoastră.Urăm succes deplin lucrărilor Congresului dumneavoastră. *
HENK HOEKSTRA președinte 

AL PARTIDULUI COMUNIST
. DIN OLANDA

șită de tovarășii noștri români. De bunele relații dintre partidele noastre a beneficiat, cu siguranță, și întărirea relațiilor între statele noastre.în cursul a numeroase vizite, socialiștii belgieni, precum și mii de compatrioți ve- niți ca turiști au putut constata imensele progrese, care au fost și continuă să fie realizate in toate domeniile și in toate regiunile României ; ele sînt mărturii ale spiritului de inițiativă care animă poporul țării. Vizitatorii din țara noastră admiră curajul pe care poporul român, condus de Partidul Comunist Român, de președintele Nicolae Ceaușescu, l-a arătat atunci cind aspre catastrofe naturale au lovit România.Pe un alt plan, acela al politicii'internaționale, socialiștii belgieni dau o înaltă apreciere voinței, exprimate de nenumărate ori de către națiunea română și conducătorii săi, de a nu închide niciodată ușile, de a fi întotdeauna gata pentru dialog, de a persevera în eforturile pentru atenuarea încordării și destindere — indispensabilă stabilirii unui climat de încredere fără de care cauza păcii nu poate face progrese substanțiale.Trimițind o delegație comună a celor două partide ale lor la Congresul al XII- lea al P.C.R., socialiștii belgieni vor să dea o nouă mărturie a stimei și prieteniei față de poporul român.Acest Congres are menirea să orienteze dezvoltarea României pînă aproape de pragul secolului XXI. Fie ca țara dumneavoastră, cu populația sa harnică și curajoasă, să cunoască, în timpul scurtei perioade care ne mai separă de anul 2 000, o eră de progres, de prosperitate și de fericire, în condițiile unei păci trainice.
PARTIDUL SOCIALIST 
DIN BELGIA (VALON) președinte 

ANDRE COOLS

Primiți din partea noastră un salut frățesc și cele mai alese urări de succes deplin în desfășurarea celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român — se spune în mesaj.Mișcarea pentru Socialism (M.A.S.) a urmărit întotdeauna cu cel mai mare interes progresele înregistrate în edificarea unei noi Românii sub conducerea Partidului Comunist Român. Dăm o mare apreciere poziției dumneavoastră de independență in relațiile internaționale, precum și orientării privind deschiderea și lărgirea legăturilor și cooperării cu cele mai diverse forțe sociale și politice care se află de partea progresului, democrației și socialismului.Ne face plăcere să remarcăm succesele obținute în dezvoltarea economiei și societății românești, succese care ocupă un loc important în procesul mondial de schimbare a ordinii capitaliste. De asemenea, ne trezește un viu interes căutarea unor forme noi de autoconducere, a unor noi căi pentru adîncirea participării poporului la conducerea economiei și a vieții sociale.Partidul M.A.S. — se arată în continuare — este o forță socialistă care concepe socialismul ca forma cea mai înaltă a democrației, propunînd poporului nostru o reorganizare completă a societății, care ar crea posibilitatea exercitării unei reale democrații bazate pe principiile autogestiunii și pluralismului, în concordanță cu condițiile din Venezuela, precum și ale unei
Partidul Comunist IrakianPermiteți-ne să vă transmitem dumneavoastră — se spune în mesaj — și prin dumneavoastră tuturor comuniștilor din România, întregului popor român, salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Irakian, al tuturor comuniștilor irakieni și prietenilor lor, dorind succes deplin Congresului al XII-lea, luptei dumneavoastră pentru construirea socialismului dezvoltat și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului român.Poporul român a înfăptuit, sub conducerea Partidului Comunist frate, importante realizări. Infloritoarea dumneavoastră economie națională continuă să se dezvolte in ritmuri înalte. Exprimîndu-ne bucuria pentru aceste realizări, vă dorim în continuare noi și mari succese, spre binele poporului român, al bunăstării și fericirii sale.în mesaj se arată că Partidul Comunist și poporul irakian dau o înaltă apreciere politicii de pace promovate de țările socialiste, care a ferit popoarele de consecințele catastrofale ale războiului, propunerilor și inițiativelor constructive avansate de aceste state,,' incluMv cea anunțată recent de tovarășul Leonid Brejnev în capitala R.D.G. Se menționează, totodată, orientarea cercurilor imperialiste agresive, care vizează sabotarea procesului de destindere, accelerarea cursei înarmărilor.Unitatea statelor socialiste, a clasei muncitoare din țările capitaliste, în frunte cu partidele comuniste, a mișcărilor de eliberare națională — se spune în mesaj — joacă un rol fundamental în eșuarea orientării periculoase promovate de adepții încordării și războiului.Ocupîndu-se de situația complexă din Orientul Apropiat, condamnînd proiectele de colonizare a teritoriilor arabe ocupate de Israel și înfățișînd poziția critică a Partidului Comunist Irakian față de acordurile de la Camp David, în mesaj se arată :Credem că soluționarea justă și trainică

Partidul Republican al Poporului din TurciaAdresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu și apreciind cu satisfacție invitația ea.reprezentanți ai Partidului Republican al Poporului din Turcia să participe la lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R., în mesaj se spune :Partidul Republican al Poporului și Partidul Comunist Român au adus împreună o mare contribuție la extinderea rapidă a strînselor relații și la dezvoltarea multilaterală a colaborării dintre Turcia și Republica Socialistă România prietenă, în interesul ambelor țări, al păcii în regiune și în lume.Apreciem importanța pe care dumneavoastră o acordați relațiilor dintre cele două țări și partide ale noastre și rolul dum
Partidul Radical din Chileîn mesaj sînt exprimate mulțumiri pentru invitația de a participa la cel de-al XII-lea Congres, evocîndu-se legăturile trainice existente între Partidul Radical din Chile și P.C.R., solidaritatea activă a României cu cauza eliberării țărilor latino-ame- ricane.Aducem un omagiu — se spune în mesaj — eforturilor încununate de succes depuse de poporul român sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. pentru transformarea României într-un. stat socialist dezvoltat. Etapele parcurse de către partidul dumneavoastră de la eliberarea României de sub dominația fascismului au fost pline de realizări, în procesul instaurării și adîncirii continue a unei reale democrații — mijloc de impulsionare a dez

Partidul Congolez al Munciiîn numele Partidului Congolez al Muncii, al președintelui său, tovarășul Denis Sassou-Nguesso, președintele Comitetului Central, președintele republicii, șeful statului, președintele Consiliului de Miniștri, precum și în numele poporului congolez revoluționar — se spune în mesaj — adresăm un salut călduros și felicitări comuniștilor din România, întregului popor român, față de care ne simțim legați prlntr-o profundă prietenie, niciodată dezmințită, în același timp, salutăm aci și delegațiile sosite din diferite țări ale lumii, trimise de partidele și organizațiile lor pentru a trăi un înalt moment al experienței originale a unui atît de puternic partid marxist- leninist, cum este Partidul Comunist Român.în continuare, înfățișîndu-se un tablou al confruntărilor pe plan mondial dintre forțele imperialismului și forțele progresului în rîndurile cărora acționează ca detașamente de bază comuniștii, mișcările de eliberare națională, în mesaj se arată că în 

largi dezvoltări a drepturilor maselor populare.Reliefînd esența democratică a socialismului, subliniind independența sa față de orice centru internațional de putere, M.A.S. acordă o atenție deosebită forței și importanței solidarității internaționale, necesității imperioase a dezvoltării relațiilor frățești și prietenești cu toți cei interesați în progresul propriilor popoare și al omenirii în general. Acest lucru este necesar mai ales pentru locuitorii continentului american, unde se află cea mai mare putere imperialistă. Trebuie să dăm noi valențe ideii „America Latină pentru latino-americani“. ca de altfel și ideii unui nou internaționalism, fără tendințe de dominație și dependențe, fără centre de dirijare, fără partide sau țări călăuzitoare.Prin prezența la Congresul dumneavoastră — se spune în încheiere — M.A.S. reînnoiește prietenia cu Partidul Comunist Român, prietenie pe care o dorește și mai puternică în viitor.Dorim mari succese celui de-al XII-lea Congres, Partidului Comunist Român și conducătorului său, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
PENTRU CONDUCEREA 
NAȚIONALĂ A M.A.S. 
POMPEYO MARQUEZ secretar general

a problemei Orientului Apropiat nu se poate realiza decît prin retragerea totală, necondiționată a forțelor de ocupație is- raeliene din toate teritoriile arabe ocupate în anul 1967, prin recunoașterea Organizației pentru Eliberarea Palestinei ca reprezentant unic și legitim al poporului arab palestinian și a dreptului său la autodeterminare pe teritoriul patriei sale, inclusiv prin constituirea statului său independent. Orice proiect de pace care nu respectă aceste condiții fundamentale este Inevitabil sortit eșecului — subliniază mesajul.în încheiere, mesajul se referă la situația politică în care activează Partidul Comunist Irakian, exprimă mulțumiri pentru sprijinul și solidaritatea manifestată de P.C.R., de celelalte partide comuniste și muncitorești, de mișcările de eliberare națională, arătînd/ că P.C. Irakian se orientează în prezent spre mobilizarea tuturor energiilor intr-un front național democratic, care să realizeze în principal Unitatea între partide, organizații și fofțe independente din punct de vedere ideologic, politic și organizatoric.Permiteți-ne, dragi tovarăși, să urăm încă o dată deplin succes Congresului P.C.R. și luptei dumneavoastră pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, subliniind încă o dată faptul că ne unesc ideile marxist-leniniste și principiile internaționalismului proletar, lupta comună pentru întărirea păcii în lume, pentru consolidarea pozițiilor mișcării antiimperialiste, revoluționare internaționale, pentru victoria socialismului și comunismului în lume.Trăiască solidaritatea dintre popoare ! Trăiască internaționalismul proletar ! Trăiască comunismul !
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
IRAKIAN

neavoastră personal în promovarea acestor relații.Discuțiile și contactele pe care le vor avea • reprezentanții Partidului Republican al Poporului la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. vor contribui' la dezvoltarea pe mai departe a acestor relații.în încheiere, sînt adresate președintelui Nicolae Ceaușescu, poporului prieten al României cele mai bune urări de fericire, bunăstare și prosperitate, de tot mai multe succese.
BULENT ECEVIT președintele 

PARTIDULUI REPUBLICAN 
AL POPORULUI

voltării politice, economice și sociale și în același timp, elementul fundamental al unui autentic spirit revoluționar.Primiți urările noastre cele mai sincere de succes deplin in desfășurarea lucrărilor Congresului. Aceasta este dorința poporului român si a noastră, prietenii dumneavoastră, astfel ca România demnă și curajoasă să-și continue dezvoltarea rodnică pe calea progresului social.
CONDUCEREA NAȚIONALĂ 

A PARTIDULUI RADICAL 
DIN CHILE 

ANSELMO SULE președinte
lupta dusă de forțele progresului, Partidul Comunist Român și Partidul Congolez al Muncii, popoarele român șl congolez se află în primele rinduri, situindu-se pe poziții similare în toate problemele care privesc interesele proletariatului, masele dezmoștenite, lupta pentru o lume nouă, mai demnă și mai dreaptă. Pornind de la aceasta, se exprimă convingerea că cele două popoare, care au vechi tradiții de acțiune revoluționară, își vor întări solidaritatea și vor dezvolta conlucrarea între ele, precum și cu celelalte popoare care făuresc orîn- duirea socialistă.Avem încă în amintire întîlnirile la București și Brazzaville ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Marien N’Gouabi care, prin convorbirile lor sincere și cordiale, au fost marii inițiatori ai trainicelor relații bilaterale româno-congoleze.Astăzi, tovarășul Denis Sassou-Nguesso, apropiat tovarăș de luptă al nemuritorului Marien N’Gouabi, este hotărit să perfecțio

neze această colaborare și să-i adauge noi pagini, tot atît de frumoase și tot atît de fericite pentru istoria celor două partide și popoare ale noastre. Deși atît de îndepărtate din punct de vedere geografic, popoarele noastre se -simt în același timp foarte apropiate prin identitatea de idei asupra problemelor majore ale contemporaneității, ca și prin legăturile rodnice de cooperare multilaterală. în cadrul acestor legături, Partidul Congolez al Muncii apreciază din plin asistența tovarășilor români în dezvoltarea economiei sale naționale, urmărind cu viu interes experiența Partidului Comunist Român.Această cooperare activă între popoarele, partidele și statele noastre are o valoare de exemplu în conjunctura politică și so- cial-economică care prevalează azi în relațiile internaționale.în continuare, in mesaj este menționată importanța celui de-al III-lea Congres
Partidul Comunist din IrlandaMesajul Comitetului Executiv Național al Partidului Comunist din Irlanda exprimă cele mai calde salutări frățești Comitetului Central al Partidului Comunist Român și delegaților la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. Dorim succes Congresului — se spune în mesaj — și avem convingerea că politica și programele elaborate de Partidul Comunist Român vor fi pe deplin transpuse în viață.în continuare, mesajul scoate în relief contrastul dintre situația oamenilor muncii din România — unde, așa cum ilustrează și Congresul, partidul comunist trasează planuri ample de dezvoltare a economiei, culturii și învățămintului, de ridicare a nivelului de trai al populației — și situația clasei muncitoare și oamenilor muncii din Irlanda. Sînt evocate, în acest sens, negarea in această țară a unor drepturi democratice ale oamenilor muncii, exploatarea intensă, șomajul masiv, starea de subdezvoltare a economiei — toate acestea impletin- du-se cu manevrele politice diversioniste, prezentate îndeosebi sub aspectul unor conflicte religioase, care au declanșat și întrețin valul violențelor din Irlanda de Nord. Se arată, astfel, că de pe urma acestor acte de violență s-au înregistrat din 1969 și pînă în prezent peste 2 000 de morți, mii de mutilați și răniți, mii de persoane au fost arestate de autoritățile britanice.Mesajul arată că, în vederea soluționării crizei din Irlanda de Nord, Partidul Comunist din Irlanda preconizează un șir de măsuri urgente, între care încetarea stării de urgență, obținerea statutului, politic pentru toți deținuții arestați din motive rezultînd din criza politică actuală, abolirea instanțelor speciale de judecată, retragerea trupelor britanice în cazărmi, votarea în parla- i; . mentul britanic a tyiei Carte a drepturilor r . popwuUU din Irlanda de Nord. Comuniștii •irlandezi- militează pentru ca. în perspectivă, guvernul britanic să-și afirme intenția

Partidul Comunist din ColumbiaRugăm pe membrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român, pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și pe toți delegații la cel de-al XII-lea Congres să primească salutul frățesc și revoluționar al Partidului Comunist din Columbia — se spune în mesajul adresat.Cu acest prilej, dorim nu numai să relevăm succesele pe care le-ați obținut în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in România, ci și să urăm ea hotărîrile și concluziile acestui Congres să ducă la concretizarea planurilor de dezvoltare multilaterală, înfloritoare, a României în anii următori, contribuind astfel, prin întărirea statului socialist român, la cauza socialismului și păcii mondiale, a colaborării și unității sistemului socialist și a mișcării muncitorești și revoluționare internaționale.în continuare, în mesaj se arată că Partidul Comunist din Columbia își desfășoară activitatea sa revoluționară în contextul noului avînt popular pe care-1 trăiește America Latină, puternic stimulat de consolidarea revoluției cubaneze, de marele triumf al poporului nicaraguan. în Columbia, în ciuda ofensivei sectoarelor celor mai reacționare ale vieții politice, în ciuda persecuțiilor, a represiunilor practicate împo
Partidul Uniunea Democratică de Stingă 

- E. D. A din GreciaPartidul Uniunea Democratică de Stînga (E.D.A.), Comitetul său de conducere și președintele acestui partid, Ilias Iliou, adresează poporului român prieten și conducătorului său, Nicolae Ceaușescu, salutul lor cel mai călduros și sincer — se spune in mesaj.Exprimăm satisfacția noastră pentru succesele României, care se dezvoltă în toate domeniile vieții economice și culturale. 'Poporul român și poporul grec au multe interese comune legate și de apropierea geografică a țărilor noastre. Acestea sînt îmbogățite de tradiționalele legături de prietenie făurite în lupta comună pentru idealurile independenței și democrației. Grecii nu uită că teritoriul țării dumneavoastră ospitaliere a constituit baza sigură a dezvoltării luptei poporului elen pentru eliberarea sa de sub jugul otoman.Și în actuala epocă tulbure, cînd imperialismul nu a abandonat planurile sale criminale, cind pericolul de distrugere atomică amenință planeta noastră, interesele popoarelor noastre sînt comune. E.D.A. consideră ca deosebit de prețioasă activitatea partidului dumneavoastră, a guvernului României consacrată destinderii și păcii, dezarmării, realizării principiilor de prietenie șl colaborare între toate țările și popoarele. în acest sens, E.D.A. apreciază activitatea Partidului Comunist Român și a guvernului român în vederea aplicării prin
Organizația pentru Eliberarea PalestineiTovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în mesaj — am deosebita plăcere ca, în numele poporului arab palestinian, al fraților membri ai Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și în numele meu personal, să vă adresez dumneavoastră, precum și tovarășilor membri ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român și participanților la Congres, cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări cu prilejul celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român prieten.Poporul arab palestinian, sub conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, ia cunoștință cu satisfacție de marile realizări pe care poporul român prieten, sub 

extraordinar al Partidului Congolez al Muncii pentru procesul de avansare a revoluției congoleze și pentru consolidarea cuceririlor democratice din Republica Populară Congo, pentru cimentarea unității naționale. In această unitate trebuie văzută expresia voinței politice a Partidului Congolez al Muncii de a uni forțele vii ale națiunii, de a conjuga eforturile tuturor și de a canaliza toate energiile pentru a permite poporului congolez să treacă la redresarea și dezvoltarea economiei naționale.Exprimîndu-se încă o dată satisfacția față de dezvoltarea relațiilor de solidaritate, militantă dintre P.C.R. și Partidul Congolez al Muncii, mesajul se încheie cu urări de deplin succes lucrărilor celui de-al. XII-lea Congres al P.C.R.Trăiască Partidul Comunist Român ! Trăiască Partidul Congolez al Muncii ! Trăiască internaționalismul proletar !
de a se retrage din Irlanda de Nord, de a înceta orice amestec in treburile Irlandei și de a lăsa poporul irlandez, din nord și sud, să hotărască singur ce structură politică consideră că va servi cel mai bine intereselor sale. Chemînd clasa muncitoare, micii fermieri, intelectualii și alte categorii sociale la realizarea unității de acțiune in vederea realizării propunerilor amintite si a celorlalte revendicări economice și soci politice ale maselor, P. C. din Irlanda i ' pinge, totodată, acțiunile armate desfășurate de organizațiile paramilitare din Irlanda, care se află în mîna cercurilor imperialiste și tind la divizarea clasei muncitoare, a oamenilor muncii.După ce se expuiie poziția P. C. din Irlanda în legătură cu situația din Asia de snd- est, în mesaj sînt enunțate obiectivele partidului in lupta împotriva politicii imperialiste, pentru independență națională, pentru destindere, pace și securitate în Europa și in lume — in acest sens menționîndu-se opoziția față de amplasarea de rachete strategice în unele țări din Europa occidentală, sprijinul față de inițiativa. Uniunii Sovietice privind reducerea de trupe și armament în Europa centrală. Este, de. asemenea, afirmată hotărîrea P. C. din Irlanda de a sprijini toate eforturile vizind refacerea unității mișcării comuniste internaționale.în încheierea mesajului se exprimă mulțumiri Partidului Comunist Român pentru posibilitatea de a participa Ia cel de-al XII-lea Congres, de a asculta dezbaterile și de a cunoaște nemijlocit realizările poporului român. Adresîndu-se urări de succes, se exprimă convingerea că acest Congres va marca un progres de semnificație istorică pentru Partidul Comunist Român și pentru întregul popor român.

JAMES STEWARTsecretar' general adjunct
triva opoziției, poporul nostru își desfășoară acțiunile sale într-o formă tot mai unitară, imbinînd toate formele luptei de masă.Partidul nostru — se subliniază in mesaj — depune eforturi pentru a constitui un larg front democratic cu scopul de a frina avîntul militarismului și a deschide' un oțys democratic, în stare să determine trântii ‘ ■ mări profunde în structurile economice i sociale ale țării. în această direcție se mobilizează în prezent toate forțele democratice ale Columbiei. Eliberarea, ca urmare a luptei de masă, a tovarășului Alvaro Văs- quez, marcant fruntaș comunist, a arătat că nu sîntem singuri, că înaintarea reac- țiunii poate să fie oprită in Columbia.Conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de poporul nostru și față de mișcarea comunistă internațională, activăm pentru socialism în Columbia, in solidaritate cu toate popoarele lumii, cu țările sistemului socialist, cu mișcările de eliberare națională.Trăiască al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român !Trăiască prietenia popoarelor român și columbian !Trăiască internatfonalismul proletar !

cipiilor Actului final de la Helsinki și iși însușește propunerea președintelui Nicolae Ceaușescu privind crearea unui organism care să urmărească aplicarea integrală a acestuia. Considerăm de o importanță ho- tăritoare inițiativele și activitatea partidului și guvernului dumneavoastră în vederea dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare între țările din Balcani, pentru consolidarea și îmbunătățirea în continuare a acestor relații. Apreciem în mod deosebit sprijinul partidului dumneavoastră și al guvernului român față de lupta dreaptă a poporului cipriot pentru independența și integritatea Ciprului — se spune în mesaj.Urăm, dragi tovarăși, succes lucrărilor Congresului al XU-lea al Partidului Comu- - nist Român.Sîntem siguri că Congresul dumneavoastră va constitui încă un pas ferm spre progresul României prietene, pentru prosperitatea poporului său, pentru construirea socialismului in țara dumneavoastră.în încheiere, dorim să vă adresăm mulțumirile și recunoștința noastră, precum și mulțumirile întregului popor grec pentru ajutorul generos, pe care l-ați acordat refu- giaților greci care, victime ale războiului civil, au găsit din partea dumneavoastră ajutorul și protecția necesare. De asemenea, dorim să vă mulțumim pentru înlesnirile pe care le acordați studenților noștri care studiază în universitățile românești.
conducerea dumneavoastră înțeleaptă, le-a obținut învingînd toate dificultățile și obstacolele ce le-a avut de înfruntat in cursul celor cinci ani trecuți și realizind tot ce a 1’ost prevăzut în directive.Ne bucurăm mult pentru victoriile și pentru marile dumneavoastră realizări și dorim deplin succes Congresului dumneavoastră, prin adoptarea unor hotăriri menite să deschidă calea cuceririi de noi victorii in construcția socialismului, a unui strălucit, viitor poporului român prieten.Organizația pentru Eliberarea Palestinei, reprezentant unic și legitim al poporului (Continuare în pag. a XHI-a)
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE 
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.
(Urmare din pag. a XII-a)arab palestinian, acordă o înaltă apreciere sprijinului și ajutorului pe care poporul palestinian le primește în toate domeniile, din partea României prietene, în îndelungata și dificila luptă pentru înfăptuirea drepturilor sale naționale inalienabile, a dreptului la autodeterminare pe teritoriul său național, la întoarcere pc pămintul său și la constituirea unui stat național independent, pentru ca regiunea Orientului Mijlociu să beneficieze de o pace trainică și globală, bazată pe justiție.Folosesc acest prilej — se spune in încheierea mesajului — pentru a exprima încă o dată, din inimă, urările noastre de succes

Congresului dumneavoastră, de progres și prosperitate țării dumneavoastră, pentru viitorul luminos, fericit al poporului român prieten.Revoluția pînă la victorie I
YASSER ARAFAT președintele 

COMITETULUI EXECUTIV
AL ORGANIZAȚIEI 

PENTRU ELIBERAREA 
PALESTINEI comandant suprem al Forțelor Revoluției Palestiniene

Partidul Liberal Autentic din Liberia Partidul Comunist Libanez

Partidul Socialist Muncitoresc SpaniolPartidul Socialist Muncitoresc Spaniol — se arată în mesaj — salută Partidul Comunist Român și pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul celui de-al XII-lea Congres și dorește deplin succes lucrărilor acestuia. Nu există nici o îndoială că hotărîrile Congresului vor avea un amplu ecou internațional și vor contribui la întărirea păcii și înțelegerii dintre popoare.Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.O.E.) cunoaște roadele politicii internaționale ale Partidului Comunist Român, bazată pe principiile independentei și neamestecului in treburile interne ale altor țări si pe necesitatea dezvoltării unor relații interstatale prietenești — prin ea însăși această politică aducînd o importantă contribuție la destindere în lume.Salutăm, totodată, cu satisfacție, importantele realizări obținute de România, atît pe planul industrializării țării, cit și al dezvoltării . agriculturii, culturii și al importantelor cuceriri pe plan social. Și aceasta, in ciuda catastrofelor naturale ale căror consecințe au fost rapid depășite prin eforturile gloriosului popor român.P.S.O.E., care anul acesta își sărbătorește

centenarul existenței sale, optează — așa cum a făcut-o constant — pentru coexistența pașnică a popoarelor și întărirea coeziunii lor. La ultimul nostru congres s-au reafirmat principiile internaționalismului socialist și aspirațiile spre o aprofundare a democrației — în socialism, ca și în relațiile internaționale.In acest sens urmărim cu satisfacție acele progrese ce s-au realizat în ce privește destinderea și limitarea armamentelor strategice, avînd totodată mari speranțe că viitoarea conferință de la Madrid pentru securitate și cooperare în Europa va contribui la realizarea unor progrese substanțiale, la adoptarea unor măsuri practice, concrete, pe această linie.In încheiere, mesajul transmite salutări frățești, împreună cu cele mai bune urări poporului român. Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pentru
COMISIA EXECUTIVĂ FEDERALĂ 

FELIPE GONZALES secretar general

Dppă ce este adresat secretarului general al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, un salut călduros, prietenesc și frățesc din partea conducătorului național al Partidului Liberal Autentic din Liberia, președintele William R. Tolbert jr., președinte in curs al Organizației Unității Africane, precum și din partea celorlalți membri ai conducerii și a tuturor membrilor partidului, în mesaj se arată că poporul liberian și conducătorii săi apreciază realizările obținute de poporul român, sub conducerea înțeleaptă, dinamică și clarvăzătoare a Partidului Comunist Român — înfăptuiri reflectate în Raportul cuprinzător privind activitatea partidului și statului, prezentat la Congres. Partidul Liberal Autentic din Liberia urmărește cu multă atenție dezvoltarea României, în acest context mesajul re- levînd marea însemnătate a vizitei făcute în Liberia de șeful statului român, președintele Nicolae Ceaușescu, vizită care a întărit

prietenia dintre țările și popoarele noastre. Arătînd că liberienii apreciază pe români drept cei mai buni prieteni ai lor în Europa, mesajul continuă : Fie ca lucrările Congresului al XII-lea să fie încununate de succes deplin, să se finalizeze în hotă- rîri care să contribuie la noi progrese ale poporului român.Fie ca Congresul dumneavoastră să contribuie, totodată, la promovarea in continuare a păcii, înțelegerii și colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Liberal Autentic din Liberia, dintre Republica Socialistă România și toate națiunile lumii.
JACKSON F. DOR prim-vicepreședinte al 

PARTIDULUI LIBERAL 
AUTENTIC DIN LIBERIA

Partidul Unificat al Comuniștilor Haitieni

Partidul Libertății din Sri LankaCu prilejul Congresului al XII-lea — se arată în mesaj — Partidul Libertății din Sri Lanka adresează felicitările și bunele sale urări Partidului Comunist Român.Constatăm cu satisfacție că ordinea de Zi a celui de-al XII-lea Congres cuprinde aspecte importante privind progresul României, obiective care își vor găsi finalizare prin adoptarea planului de dezvoltare economică și socială pe perioada 1981—1985.Am urmărit îndeaproape realizările obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român. Pe plan intern, partidul dumneavoastră a adoptat măsuri

vizînd consolidarea victoriilor de seamă obținute. Apreciem, de asemenea, cu satisfac; ție pozițiile principiale pe care se situează Partidul Comunist Român în politica sa externă.Ambele noastre țări și partide Întrețin relații cordiale.Vă adresăm din partea partidului nostru felicitări călduroase.Urăm succes deplin lucrărilor Congresului al XII-lea al P.C.R.

In mesajul Comitetului Central al Partidului Unificat al Comuniștilor Haitieni se adresează un călduros salut tuturor comuniștilor români și se dă o înaltă apreciere succeselor mari obținute de România, în anii construcției socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român.Aceste rezultate — se arată în mesaj — sînt și mai semnificative dacă comparăm cuceririle sociale ale poporului muncitor din România socialistă cu situația grea a majorității oamenilor muncii din țările care cunosc încă dominația capitalului străin, a imperialismului. într-o țară ca Haiti se spulberă pînă și ideea vreunei posibilități de rezolvare a problemelor legate de asigurarea unui loc de muncă, a unei locuințe, a sănătății, dreptului la educație, a hranei, de lichidarea analfabetismului, probleme cu care se confruntă acut oamenii muncii în condițiile unui regim înfeudat imperialismuluiSituația disperată a maselor de oameni ai muncii și teama de schimbări sociale înnoitoare au determinat regimul să recurgă la reprimarea sălbatică a oricăror mișcări revendicative, a oricăror acțiuni ale opoziției. Acestea sînt semnificația și obiectivele regimului lui Duvalier, instaurat ca dinastie de peste 22 de ani în Haiti, și care

a aruncat poporul haitian în brațele celei mai crunte sărăcii și opresiuni.Gradul de dezvoltare economică atins de țara dumneavoastră în cele peste trei decenii de construcție a socialismului, cuceririle sociale puse în slujba tuturor cetățenilor României, perspectivele promițătoare ale unui progres continuu în toate domeniile de activitate — iată tot atîtea roade de natură să confirme comuniștilor din propria noastră țară justețea cauzei noastre comune.Cel de-al XII-lea Congres va marca, fără nici o îndoială, un moment important pe calea progresului României, spre noi culmi de fericire pentru poporul muncitor, întăririi prestigiului internațional al țării dumneavoastră și al socialismului în general.Comitetul Central al Partidului Unificat al Comuniștilor Haitieni folosește ocazia Congresului al XII-lea pentru a ura succese tot mai mari poporului român și Partidului Comunist Român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și în înaintarea spre comunism.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI UNIFICAT 
AL COMUNIȘTILOR HAITIENI

în numele Comitetului Central al partidului nostru, in numele tuturor comuniștilor libanezi — se spune în mesaj — vă transmitem dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare, întregului popor frate român cele mai călduroase salutări tovărășești. Totodată, transmitem cele mai bune urări de succes lucrărilor Congresului al XII-lea al P.C.R. eveniment de însemnătate majoră în viața și activitatea poporului român. Sintem convinși că Congresul va imprima un impuls hotărîtor în edificarea societății socialiste dezvoltate in România, sub conducerea Partidului Comunist Român.în continuare, relevindu-se lupta forțelor progresiste libaneze pentru unitatea și dezvoltarea democratică a Libanului, pentru sprijinirea rezistenței palestiniene, in mesaj se arată că mișcarea de eliberare națională și socială libaneză poartă solidar armele în strînsă legătură cu revoluția palestiniană. în acest context, sint condamnate cu fermitate acțiunile militare israe- llene împotriva țării, care au ca rezultat continuarea ocupării de către Israel a unei părți din teritoriul Libanului, mii de mor ți și răniți, sute de mii de refugiați din zona de sud, sate și orașe distruse, mari pagube materiale. în legătură cu situația din O- rientul Mijlociu sînt formulate critici la adresa acordului de la Camp David și se arată că realizarea unei păci juste și durabile în această zonă nu se poate realiza decît prin recunoașterea drepturilor naționale legitime ale poporului arab palestinian, inclusiv dreptul la un stat național

independent, sub conducerea O.E.P., singurul său reprezentant legitim.Noi ne desfășurăm lupta în condiții deosebit de vitrege — continuă mesajul — dar sîntem, convinși că vom învinge, deoarece cauza noastră este justă, iar lupta pe care o ducem este o parte integrantă a mișcării de eliberare națională a arabilor și se bucură de sprijinul tuturor forțelor păcii și progresului în lume — în rîndul cărora de sprijinul României și al celorlalte țări socialiste.Dorim Congresului al XII-lea al P.C.R. succes deplin în lucrările sale, în stabilirea obiectivelor planului național unic de dezvoltare economico-socială și ale programului de dezvoltare a cercetării științifice și tehnologice.De asemenea, ne folosim de acest prilej pentru a exprima voința partidului nostru, de a dezvolta și întări relațiile de prietenie și colaborare între partidele noastre, în interesul popoarelor libanez și român, pentru pace, eliberare, progres și socialism.Permiteți-ne, tovarăși, să adresăm încă o dată urările noastre Congresului dv., partidului comunist și poporului român, împreună cu urarea de a obține multe succese și mari progrese pe calea socialismului triumfător.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
LIBANEZ

Partidul Comunist din Danemarca

RATNASIRI WICKRAMANAYAKA secretar general
Partidul Socialist al Oamenilor Muncii 

din Mexicîn numele Comitetului Central al Partidului Socialist al Oamenilor Muncii din Mexic vă transmitem un călduros salut frățesc. Apreciem in mod deosebit — se spune in mesaj — ocazia ce ni s-a oferit de a asista la cel de-al XII-lea Congres al comuniștilor români, care au trezit interesul nostru pentru soluțiile proprii, originale, pe care le elaborează în construirea și dezvoltarea multilaterală a societății socialiste, care pun bazele politice și materiale pentru înaintarea spre societatea comunistă.Citind materialele ce se prezintă la Congres, delegația noastră a fost profund impresionată de orientările înțelepte ale secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu ; își găsesc, astfel, confirmare importantele contribuții aduse de Partidul Comunist Român la perfecționarea planificării științifice pentru soluționarea problemelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării' socialiste a României.Partidul Comunist Român realizează ceea ce in multe țări din lume constituie încă o aspirație revoluționară : însușirea unei politici științifice de către milioanele de

bărbați și femei care edifică societatea nouă, a oamenilor muncii. Obiectivele trasate în planurile de dezvoltare economică, opțiunea practică și multilaterală a desfășurării revoluției științifice și tehnologice, dar mai ales metoda de a transforma în- tr-o sarcină de masă fiecare obiectiv al acestor planuri, vorbește despre înțeleaptă conducere pe care Partidul Comunist Român a știut să o imprime eforturilor întregului popor.Delegația partidului nostru, condusă de secretarul său general, exprimă satisfacția de a asista la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., asigurindu-vă că mai buna înțelegere a realității românești va servi întăririi relațiilor strînse de prietenie și solidaritate între revoluționarii mexicani și comuniștii români, spre binele cauzei supreme a popoarelor noastre.
RAFAEL AQUILAR TALAMANTES secretar general al C.C. al 

PARTIDULUI SOCIALIST 
AL OAMENILOR MUNCII

Partidul Comunist din VenezuelaAmerica Latină, angajată în lupta anti- imperialistă, pentru libertate — se arată în mesaj — este stimulată de eforturile comuniștilor români consacrate edificării socialismului, ridicării economiei pe noi trepte de dezvoltare, progresului social pe baza unei largi participări a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor proveniți din popor, îmbunătățirii permanente a condițiilor de viață ale omului, întăririi înțelegerii între popoare și păcii în lume.Omenirea a dat un exemplu spectaculos de imaginație și creativitate ori ele cite ori s-a angajat, fără să țină seama de riscuri și pericole, în lupta pentru a atinge noi trepte ale civilizației. Acesta este drumul tuturor popoarelor din țările care formează sistemul socialist ; acesta este și drumul dumneavoastră, pe parcursul căruia ați dat dovadă de merite deosebite ; aceasta va fi calea tuturor popoarelor lumii.în acest sens, în mesaj este relevată influența internațională a realizărilor obținute de țările socialiste, subliniindu-se că prin acestea .se verifică eficiența sistemului socialist. Pășind in avangarda omenirii; țările socialiste oferă un sprijin real și creator in lupta popoarelor contra dominației imperialiste și a oricărei forme de exploatare.In acest timp — se spune mai departe in mesaj — fața întunecată a planetei mai cunoaște unul dintre cele mai retrograde sisteme care au existat — sistemul capitalist, înlăuntrul căruia se ascut criza economică și consecințele acesteia, lipsurile, șomajul, inflația, mizeria, drogurile, concomitent cu intensificarea continuă a cursei înarmărilor.Puterea economică, politică și de apărare în continuă creștere a țărilor socialiste — în cadrul cărora România socialistă, călăuzită de Partidul Comunist Român, desfășoară o activitate ce trezește admirație — a constituit factorul catalizator al schimbărilor ce deschid noi perspective întregii omeniri. Asia și Africa și-au scuturat jugul colonial și multe dintre popoarele acestor continente au pornit pe căi noi, spre socialism. După apariția in America Latină a primei țări socialiste, Republica Cuba, acum poporul din Nicaragua a răsturnat una dintre cele mai odioase tiranii, aparent inexpugnabilă. Panama își redobindește Canalul ; Salvador luptă pentru autodeterminare și democrație ; in Chile, Uruguay, Pa

raguay, Guatemala, Bolivia crește lupta antidictatorială a popoarelor ; de asemenea, alte popoare latino-americane depun eforturi și luptă pentru lărgirea drepturilor democratice. Pe plan internațional, capătă o deosebită importanță, mai cu seamă în deceniul ce se termină, mișcarea țărilor nealiniate.Notabilele progrese ale luptei revoluționare la scară mondială confirmă importanța unității mișcării comuniste internaționale în lupta împotriva oprimării imperialiste, pentru socialism și' pace în lume.Subliniind că noile cerințe ale dezvoltării au făcut din problema energiei problema crucială a timpurilor noastre, și exprimînd interesul pentru înscrierea acestei probleme pe ordinea de zi a Congresului P.C.R., in mesaj se arată că Partidul Comunist din Venezuela luptă pentru ca țările sărace să obțină combustibilul la prețuri diferențiate sau în condiții care să nu însemne un jug de nesuportat ; împotriva consumului nerațional de combustibil, pentru ca energia să poată sluji drept instrument in lupta pentru independența economică și politică a tuturor popoarelor și să nu reprezinte combustibil pentru război. Orice inițiativă de dialog pe această temă cu statele capitaliste dezvoltate trebuie să fie precedată de un acord prealabil între țările în curs de dezvoltare cu scopul de a înlătura breșele dintre ele, de pe urma cărora au profitat în trecut statele exploatatoare.Salutăm cu plăcere bilanțul bogat în realizări pe care îl trece în revistă cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român în toate sferele construcției socialiste — continuă mesajul. Nu ne îndoim de faptul că poporul român, sub conducerea P.C.R., va atinge obiectivele stabilite pentru un și mai mare avînt al dezvoltării țării. Exprimăm recunoștința noastră poporului român, Partidului Comunist Român, cU care avem legături frățești, Comitetului Central al partidului, secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducător încercat al luptei pentru socialism.
RADAMES LARRAZABAL membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al 

PARTIDULUI COMUNIST 
DIN VENEZUELA

Partidul Frontul de Eliberare Națională 
din Algeria

Comitetul Central al Partidului Comunist din Danemarca — se spune în mesaj — transmite cele mai călduroase salutări frățești tovarășului Nicolae Ceaușescu, celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, precum și tuturor comuniștilor români.Vă felicităm cordial pentru succesele pe care le-ați obținut în construcția societății socialiste în țara dumneavoastră.într-o perioadă în care întărirea păcii este problema cea mai stringentă a omenirii, a- cOrdăm o înaltă apreciere colaborării partidelor noastre în scopul comun de a promova destinderea internațională, înfăptuirea dezarmării.Considerăm că relațiile frățești ce există între partidele noastre reprezintă o con

tribuție valoroasă la întărirea solidarității internaționale a oamenilor muncii, în spiritul ideilor mărețe ale lui Marx, Engels, Lenin.Vă rugăm — se subliniază în încheierea mesajului — să primiți cele mai bune urări pentru desfășurarea lucrărilor Congresului și pentru noi succese în laborioasa dumneavoastră activitate.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN DANEMARCA 
JOERGEN JENSEN președintele partidului

In numele partidului nostru. Frontul de Eliberare Națională, adresăm celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. salutul nostru și exprimăm urărilp' noastre de succes lucrărilor dumneavoastră.Prezența noastră 1?. acest forum, constituie o expresie a legăturilor de solidaritate care unesc cele două popoare ale noastre în lupta lor comună împotriva impe

rialismului și pentru edificarea socialismului.
MOHAMAD YAZID membru al 

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI FRONTUL 
DE ELIBERARE NAȚIONALĂ

Partidul Elvețian al MunciiIn mesajul Comitetului Central, Biroului Politic și Secretariatului Partidului Elvețian al Muncii se adresează vii mulțumiri pentru invitația de a participa la lucrările Congresului P.C.R. și se exprimă convingerea că acesta va marca o etapă de mare importanță in lupta poporului român pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înflorirea, dezvoltarea și întărirea independenței României. Urînd celui de-al XII-lea Congres dezbateri vii, fructuoase și ‘eficace, îi aducem salutul cel mai frățesc al partidului nostru, al tuturor comuniștilor elvețieni, precum și expresia simpatiei și interesului pe bare o foarte importantă parte a opiniei publice elvețiene le manifestă față de România de astăzi.Folosim acest prilej — se spune în continuare în mesaj — pentru a sublinia ce mare însemnătate au pentru noi calitatea și natura relațiilor dintre partidele noastre. Sintem deosebit de fericiți că aceste relații se dezvoltă pe baza respectului deplin al autonomiei fiecăruia dintre partidele noastre și într-un climat de sinceritate și de egalitate în drepturi, pentru a cărui respectare scrupuloasă vă sîntem recunoscători ; aceasta favorizează un schimb deschis de păreri, cu atît mai util și necesar cu cît condițiile luptei pe care o ducem în cele două țări ale noastre sînt atît de diferite. Firește că numai pe o asemenea bază se poate construi în prezent indispensabila solidaritate internațională a oamenilor muncii, căreia îi urăm, împreună cu

dumneavoastră și cu toți comuniștii din lume, să se întărească tot mai mult.Referindu-se la condițiile în care își desfășoară activitatea Partidul Elvețian ai Muncii, mesajul relevă că criza generală, care lovește lumea capitalistă, nu a ocolit nici Elveția, în pofida faptului că timp de mai bine de un sfert de secol această țară a cunoscut o dezvoltare economică fără precedent. Efectele crizei au ridicat probleme noi, unele dintre ele dovedindu-se foarte serioase pentru partidul nostru. De- punînd eforturi în vederea atenuării urmărilor crizei — se arată în mesaj — partidul acționează, în special, pe planul apărării drepturilor sociale cucerite de oamenii muncii, al luptei împotriva dominației marilor monopoluri, apărării și lărgirii drepturilor democratice amenințate de ofensiva marii burghezii.Reînnoindu-vă, dragi tovarăși, urările noastre cele mai bune pentru succesul deplin al celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. — se spune în încheiere — pentru realizarea marilor obiective pe care le-ați fixat, vă rugăm să primiți expresia sentimentelor noastre de solidaritate frățească.
DELEGAȚIA PARTIDULUI 

ELVEȚIÂN AL MUNCII 

ANDRE MURET membru al Biroului Politic 
ROBERTO MASCETTI membru al C.C.

Partidul Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (A.K.E.L.)Comuniștii și poporul cipriot — se arată în mesaj — vă adresează calde salutări tovărășești și vă urează cu acest prilej mari succese in lupta pentru edificarea socialismului în țara dumneavoastră, pentru fericirea și progresul poporului român, pentru consolidarea destinderii în Europa și in întreaga lume. în continuare, se exprimă mulțumiri cordiale pentru solidaritatea partidului, guvernului și poporului român față de cauza poporului cipriot. Forțele democratice, antiimperialiste din întreaga lume, din care face parte și România, și-au unit vocea in sprijinirea cererilor noastre : adoptarea de măsuri eficiente pentru Înfăptuirea rezoluțiilor O.N.U. privind Cipru ; convocarea unei conferințe internaționale în cadrul și sub egida O.N.U., pentru examinarea aspectelor internaționale ale problemei cipriote ; numirea unei delegații de către Adunarea Generală a O.N.U., care să sprijine pe secretarul general in activitatea sa pentru traducerea în practică a rezoluțiilorO. N.U. privind Cipru.Condamnînd planurile imperialismului de transformare a Ciprului într-o bază militară îndreptată îndeosebi împotriva popoarelor din Orientul Mijlociu, în mesaj se spune: Partidul nostru și poporul cipriot, prin continuarea luptei lor pentru independență, pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țării lor, acționează în același timp împotriva oricărei acțiuni a imperialismului contrară destinderii, pentru oprirea înarmărilor în Europa și în lume. Partidul nostru pregătește mari acțiuni de masă împotriva creării unor baze de rachete nucleare în Cipru și Europa, împotriva competiției înarmărilor, pronunțîndu-se totodată în favoarea propunerilor făcute la Berlin de secretarul general al C.C. alP. C.U.S.. tovarășul Leonid Brejnev.Din experiența luptei noastre, am tras concluzia că, dacă acțiunile imperialismului

pun în pericol destinderea și pacea, tot așa ele amenință independența și drepturile suverane ale popoarelor. Practica luptei noastre ne-a convins de necesitatea solidarității tuturor forțelor antiimperialiste. Astfel, noi sprijinim întru totul apelul Conferinței de la Berlin din iunie 1976 a- dresat, in acest sens, partidelor comuniste și muncitorești, muncitorilor, țăranilor, păturilor mijlocii, intelectualilor și oamenilor de știință și artă, tuturor oamenilor interesați in promovarea păcii și progresului social, pentru luptă și unitate antiimperia- listă.în condițiile importantelor evoluții și transformări pe care le cunoaște lupta pentru apărarea păcii și pentru progres social, unitatea mișcării comuniste internaționale constituie o necesitate vitală. Atit ideile comune care ne unesc sub stindardul socialismului și comunismului, cît și pericolul comun generat de politica și acțiunile imperialismului constituie baza solidă pe care poate să se întărească unitatea comuniștilor din întreaga lume.Această unitate, bazată pe principiile internaționalismului proletar, este necesară și indispensabilă pentru apărarea destinderii și păcii ; pentru apărarea independenței și democrației împotriva arbitrariu- lui imperialist ; pentru progresul și fericirea popoarelor ; pentru socialism și comunism.în încheierea mesajului se spune.: Folosim acest prilej pentru a vă ura multe succese în lupta pentru pace, socialism și comunism.Trăiască al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român !Trăiască colaborarea frățească dintre partidele și popoarele noastre 1Uniți pe baza internaționalismului proletar — inainte spre victorie 1

Partidul Avangarda Revoluției Malgașe - 
A.R.E.M.A. din Madagascarîn numele Avangardei Revoluției Malgașe — A.R.E.M.A., al secretarului său ge4 .._____ .___  _____________________________  __________ _«erai, tovarășul Didier Ratsiraka, președin- . asigurarea Unei vieți’ prospere tuturor po- tele Republicii Democratice Madagascar, ’ ’ < ■ ■■ -în mesaj sînt adresate salutările frățești ale poporului malgaș și ale tuturor mili- tanților Avangardei Revoluției Malgașe adresate Partidului Comunist Român, Congresului al XII-lea.Prezența noastră aci nu se datorește hazardului, ci este dovada solidarității noastre militante și a angajării noastre alături de Partidul Comunist Român, care, după victoria istorică de la 23 August 1944 împotriva fascismului, a condus realist întregul popor în toate etapele revoluției pe o cale democratică și pentru a înfăptui programul edificării societății socialiste — expresia aplicării creatoare a marxism- leninismului la condițiile României.Ne exprimăm convingerea — se spune în mesaj — că Directivele și hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul al XII-lea vor călăuzi poporul român, mîndru de tradițiile sale de luptă pentru suveranitate națională, sub conducerea strălucită a P.C.R., a cărei experiență are un larg ecou în afara granițelor țării, spre mari și strălucite victorii.în mesaj este menționată similitudinea de vederi între P.C.R. și A.R.E.M.A. in ceea ce privește necesitatea intensificării luptei antiimperialiste și anticolonialiste, pentru lichidarea ultimelor bastioane ale colonialismului și apartheidului, dezvoltării acțiunilor în favoarea păcii, pentru înfăp-

tuirea dezarmării și salvarea omenirii de primejdia distrugerii prin armele nucleare, poarelor. în același timp, este reafirmată poziția A.R.E.M.A. privind transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii, demilitarizată, desființarea bazelor străine și este exprimat sprijinul pentru toate mișcările de eliberare, care luptă cu abnegație pentru independența țărilor lor.în încheierea mesajului, subliniindu-se că A.R.E.M.A. adresează P.C.R. cele mai călduroase felicitări pentru toate realizările obținute și îi exprimă sincere de succes pentru viitoare, omagiu secretar general ... __________  ___________Român, președinte al Republicii Socialiste România, a cărui activitate neobosită și nobilă pasiune revoluționară îi aduc încrederea reînnoită și meritată a poporului român, sprijinul activ al celor trei milioane de membri ai Partidului Comunist Român, admirația țărilor progresiste și simpatia întregii lumi.Trăiască PartidulTrăiască prietenia dintre poporul român și poporul malgaș !

se spune : tovarășului al
urările cele mai acțiunile sale Adresăm un vibrant Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist

Comunist Român !
DELEGAȚIA PARTIDULUI 

AVANGARDA REVOLUȚIEI 
MALGAȘE - A.R.E.M.A. 

DIN MADAGASCAR

Partidul Național Democrat din R.A. EgiptPartidul Național Democrat din Egipt— se spune în mesaj — are plăcerea și onoarea de a participa ia lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Această participare relevă încă o dată relațiile de cooperare și colaborare prietenească dintre partidele noastre, confirmă din nou statornicirea unei prietenii profunde între popoarele român și egiptean, între eminenții lor conducători— președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Anwar El Sadat.Ne exprimăm convingerea că lucrările Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român se vor solda cu succese binemeritate, în eforturile de a asigura prosperitatea poporului român, progresul tuturor forțelor iubitoare de pace.Partidul Național Democrat din Egipt este gata să dezvolte o colaborare constructivă superioară cu Partidul Comunist Român.

Noi credem că este de bun augur faptul că data deschiderii Congresului dumneavoastră coincide cu cea de-a doua aniversare a primei inițiative a președintelui nostru'vizînd înfăptuirea, în zona noastră, a unei ;păci juste, trainice și cuprinzătoare.în ziua prezentării acestui mesaj, 19 noiembrie, poporul egiptean preia Muntele Sinai, venerat de toate credințele și religiile.Vă rog să acceptați felicitările noastre cordiale, ca și ale membrilor Partidului Național Democrat din Egipt, împreună cu cele mai bune urări adresate tuturor membrilor Partidului Comunist Român, poporului român prieten.
FIKRY MAKRAM EBEID secretar general al Partidului Național Democrat din Egipt, viceprim-ministru

Partidul Comunist German 
din R. F. GermaniaComitetul Director al Partidului Comunist German transmite delegaților celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. și tuturor comuniștilor din România calde salutări frățești.Urmărim cu mare atenție — se spune în mesaj — succesele obținute de P.C.R. și de întregul popor muncitor al țării dumneavoastră de la cel de-al XI-lea Congres.Vedem în acestea o expresie a dezvoltării dinamice a societății socialiste. Ne exprimăm convingerea că cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. va da noi impulsuri făuririi societății socialiste în România.Cooperarea dintre P.C.R. și P.C.G. se bazează pe interesele noastre comune în lupta pentru pace, democrație și socialism.Congresul P.C.R. are loc într-un moment cînd sarcinile asigurării păcii și continuării procesului de destindere în Europa impun o întărire a eforturilor tuturor forțelor comuniste și iubitoare de pace, deci și ale partidului nostru.Pacea este singura alternativă pentru ca oamenii muncii să-și poată apăra cu succes cuceririle sociale și politice, să lupte pentru interesele lor viitoare.

Ca partid al clasei muncitoare, partidul nostru se străduiește să asigure ca poporul muncitor din R.F.G. să se afirme cu mai multă forță în lupta pentru apărarea păcii, pentru dezarmare.în interesul țării noastre, P.C.G. se pronunță, împreună cu alte forțe democratice. pentru luarea în considerație a noilor posibilități decurgînd din propunerile pe linia dezarmării formulate de Uniunea Sovietică și de alte țări socialiste. Respingem încercările de a atrage țările vest-europene într-o politică aventuristă față de Uniunea Sovietică și față de celelalte țări socialiste pe temeiul mincinos al „amenințării sovietice". Prin luptă contribuim la realizarea intereselor naționale ale poporului nostru și, totodată, a intereselor oamenilor muncii din toate țările.Partidul Comunist German — se spune în încheierea mesajului — va dezvolta în continuare relațiile sale de prietenie cu Partidul Comunist Român, în dorința de a întări solidaritatea internațională a parti-(Continuare în pag. a XlV-a)
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.
(Urmare din pag. a XIII-a) delor comuniste și muncitorești din toate țările.Ca expresie a solidarității internaționale !n lupta pentru interesele noastre comune, P. C. German dorește dezbaterilor Con

Partidul African al Independenței 
din Senegal

Consiliul Militar Administrativ Provizoriu 
din Etiopia - DERG

•Transmițînd, în numele Comitetului Central al Partidului African al Independenței, participanților la Congres, conducerii partidului și statului, tuturor activiștilor P.C.R., poportilui român prieten și prestigiosului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un salut cordial și prietenesc, și cele mai bune urări de succes în desfășurarea lucrărilor Congresului, mesajul arată : S-au scurs trei decenii și jumătate de la victorioasa insurecție armată din România, care a marcat inceputul revoluției de eliberare socială și națională antifascistă și antiimperialistă. Ne este cunoscut că în această perioadă în România au avut loc mari transformări revoluționare datorită muncii eroice a poporului, eforturilor sale susțihute. Dumneavoastră ați făurit o economie socialistă unitară și ați instaurat noi relații de producție. în prezent, după ce ați trecut la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, partidul și poporul dumneavoastră pot privi cu optimism viitorul.într-adevăr, datorită socialismului, din- tr-o țară înapoiată România s-a transformat, intr-o perioadă de timp foarte scurtă, într-o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică și o agricultură modernă. Aceste succese obținute pe plan economic, dezvoltarea forțelor de producție au asigurat temelia ridicării nivelului de trai material și cultural al maselor populare. în același timp, P.C.R. acționează cu pricepere pentru lărgirea continuă a democrației socialiste, pentru organizarea superioară a vieții sociale, pentru formarea omului nou, educarea socialistă a maselor, ridicarea nivelului științific și cultural al întregului popor.Acestea sînt tot atîtea succese strălucite pe care noi le salutăm sincer. Realizările obținute de țara dumneavoastră în acești 35 de ani dovedesc cu tărie că numai un popor care a devenit stăpîn pe destinele sale, pe bogățiile sale naționale, care și-a dobîndit pe deplin independența poate să asigure progresul rapid al țării sale, creșterea bunăstării și a gradului său de civilizație.
Uniunea pentru Progres Național 

din Burundi - UPRONAîn mesaj se transmite salutul frățesc al poporului burundeZ, al Partidului Uniunea pentru Progres Național — UPRONA și al președintelui Consiliului Suprem Revoluționar și președintele Republicii, colonelul Jean Baptiste Bagaza, și se urează Congresului P.C.R. succes deplin, spre fericirea Întregului popor român.Sintem convinși că cel de-al XlI-lea Congres al Partidului Comunist Român va da un nou avînt și va constitui un imbold pentru dezvoltarea multilaterală a României. mareînd un pas înainte în procesul edificării unei Românii socialiste ferm angajate în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru dreptate socială, independență națională, destindere și pace între popoare.Salutăm victoriile obținute de poporul român călăuzit de Partidul Comunist Român, sub conducerea dinamică a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Excelența sa Nicolae Ceaușescu.Partidul UPRONA, angajat în Revoluția de la 1 noiembrie 1976, acordă o inaltă apreciere politicii promovate pe plan intern și extern de către Partidul Comunist Român. Urmărim cu mult interes eforturile permanente pe care le depuneți pe calea construirii unui stat dezvoltat din punct de vedere economic.Subliniem, totodată, contribuția Republicii Socialiste România la cauza instaurării unei păci trainice în lume, la lupta pentru dezarmare, pentru democratizarea relațiilor internaționale și stabilirea unei noi ordini economice internaționale, pentru eliberarea poooarelor aflate incă sub dominație colonială. Astfel, România se află astăzi id avangarda lumii progresiste și este un aliat de nădejde al tuturor popoarelor iubitoare de pace și libertate.Identitatea acestor obiective cu țelurile noastre constituie fundamentul raporturilor de prietenie și cooperare existente între țările noastre, fapt concretizat o dată mai mult prin invitarea noastră la prezentul Congres.Stabilindu-și ca obiectiv crearea unei societăți noi, în care să domnească drepta
Partidul Poporului din PanamaTransmitem marelui forum al comuniștilor români un salut călduros și frățesc din partea Comitetului Central al Partidului Poporului din Panama, a tuturor comuniștilor membri ai partidului nostru —• se arată în mesaj, subliniindu-se că poporul român, sub conducerea înțeleaptă a partidului său de' avangardă, merge cu pași fermi spre un viitor tot mai luminos.Noi, comuniștii din Panama, urmărim cu mare satisfacție succesele obținute de România, ca și de celelalte țări ale sistemului socialist, fiind convinși că dezvoltarea și întărirea continuă a acestora constituie o garanție și un sprijin pentru țările lumii a treia, cum este și țara noastră, in lupta pentru scuturarea definitivă a jugului exploatării colonialiste și neocolonialiste. Acest fapt și-a găsit confirmarea prin sprijinul acordat de toate țările socialiste, fără excepție, luptei noastre — desfășurate in condiții inegale — pentru a smulge din ghearele imperialismului partea cea mai importantă a teritoriului nostru — zona Canalului — în care se perpetua un regim colonial cu consecințe nefaste asupra unității teritoriului nostru național și asupra folosirii acestei mari resurse în vederea dezvoltării și progresului social al poporului din Panama.Evocind un șir de succese importante obținute de poporul panamez, în ultimii zece ani, in lupta sa de eliberare națională, mesajul subliniază încheierea tratatului privind restabilirea suveranității asupra Canalului și zonei adiacente, precum și preluarea căilor ferate din ' Istmul Panama, a principalelor porturi și a terenurilor din zona Canalului, în continuare arătîndu-se : Mișcarea revoluționară din 11 octombrie 1959, condusă de generalul Torrijos, are, printre alte merite, în afară de reîntregirea 

gresului dumneavoastră o desfășurare încununată de succes.Cu salutări comuniste,
HERBERT MIESpreședintele Partidului Comunist German

Pe plan extern, poporul român aduce o contribuție importantă la lupta forțelor socialismului, la cauza prieteniei și colaborării dintre toate națiunile lumii, la pacea și progresul internațional. Politica respectării depline a principiilor independenței și suveranității popoarelor, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, egalității în drepturi și nerecurgerii la forță — politică realizată sub conducerea eminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu — a făcut ca țara dumneavoastră să devină un puternic factor al păcii și cooperării internaționale.în continuare, în mesaj se arată că Partidul African al Independenței (P.A.I.) militează pentru soluționarea pe cale politică a conflictelor, stărilor de încordare și diferendelor dintre unele state socialiste. P.A.I. consideră că neînțelegerile care pot interveni între state socialiste sau între partide comuniste și muncitorești sînt determinate de stări de lucruri' anacronice, lăsate moștenire de capitalism și că ele pot și trebuie să fie rezolvate pe calea tratativelor, a convorbirilor directe.Referindu-se la relațiile P.A.I. cu partidele comuniste și muncitorești, mesajul arată că aceste relații sint bazate pe respectarea deplină a egalității, a autonomiei, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora în deplină independență linia politică, strategia și tactica sa revoluționară, aplicînd în mod creator principiile socialismului științific la condițiile concrete în care își desfășoară activitatea.în acest cadru — se arată în încheiere — se înscriu și excelentele relații pe care partidul nostru le întreține cu Partidul Comunist Român, relații a căror dezvoltare se află în slujba cauzei internaționalismului proletar și a solidarității dintre popoare.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI AFRICAN 
AL INDEPENDENȚEI

tea socială, partidul UPRONA a adoptat o nouă ideologie avînd ca linii ■ directoare lupta împotriva exploatării omului de către om ; suveranitatea asupra resurselor naționale ; sprijinirea pe forțele proprii în dezvoltarea social-economică ; crearea unei _noi mentalități bazate pe spiritul de dreptate și muncă ; reabilitarea și reevaluarea culturii naționale ; lupta antiimperialistă — iar în politica externă principiile bunei vecinătăți, neamestecului în treburile interne ale altora, nealinierea, colaborarea, sprijinirea mișcărilor de eliberare națională.în continuare, în mesaj se mai arată : Cu prilejul vizitei efectuate în țara noastră de către Excelența sa președintele Nicolae Ceaușescu- și al întîlnirii cu președintele Republicii Burundi s-au pus bazele unei cooperări solide și durabile între cele două țări ale noastre, prin semnarea Tratatului de prietenie și cooperare, precum și a unui număr însemnat de acorduri. Poporul bu- rundez păstrează o amintire vie importantului eveniment pe care l-a constituit dialogul dintre secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și președintele Consiliului Suprem Revoluționar, Excelențele lor Nicolae Ceaușescu și Jean Baptiste Bagaza.De asemenea, cu ocazia acestei vizite de neuitat a fost încheiat un Acord de cooperare între cele două partide ale noastre, cimentînd o dată mai mult solidaritatea și cooperarea noastră deja fructuoase. Salutăm în mod special înființarea și punerea în funcțiune pe teritoriul nostru a două societăți româno-burundeze,' vizînd domeniul minier și agricol, precum și acordarea unui număr insemnat de burse de studiu și de pregătire pentru viitoarele noastre cadre.’ De aceea — se arată în încheiere — Partidul UPRONA consideră succesul celui de-al XlI-lea Congres al Partidului Comunist Român ca pe un succes propriu.Trăiască Partidul Comunist Român !Trăiască Partidul UPRONA !Trăiască președintele Nicolae Ceaușescu!Trăiască președintele Bagaza !
suveranității țării în zona Canalului, acela al inițierii unui proces de democratizare a vieții politice în țară. în această perioadă, mișcarea populară a luat o amploare considerabilă, muncitorii, țăranii și celelalte pături muncitoare și-au întărit organizațiile și s-au manifestat cu o combativitate sporită în lupta pentru revendicările lor. Partidul nostru, Partidul Poporului, se bucură astăzi de un statut legal în Panama.în momentul de fată, partidul nostru pregătește, pentru începutul anului viitor, cel de-al VI-lea Congres, care are, ca unul din principalele obiective, stabilirea liniilor . directoare pentru transformarea Partidului Poporului într-un partid de mase.Mesajul arată mal departe că _ forțele reacțiunii interne din Panama încearcă să-și recucerească pozițiile politice, mane- vrind pentru răsturnarea guvernului, agi- tînd steagul negru al anticomunismului pentru a intimida masele. în actuala situație, Partidul Poporului impulsionează lupta maselor populare pentru revendicări economice, politice și sociale, militînd pentru o democratizare progresivă a statului, stimulînd participarea muncitorilor, țăranilor și celorlalte pături democratice la luarea deciziilor sociale și chiar acționînd pentru participarea acestora la guvern. Partidul optează pentru realizarea unui front amplu democratic de eliberare națională, care să cuprindă toate forțele ce sprijină actualul proces.Urăm — se spune în încheiere — ca lucrările celui de-al XlI-lea Congres al Partidului Comunist Român să se desfășoare cu succes și ca hotărîrile luate să contribuie la noi succese, în înaintarea României pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Lupta împotriva dușmanului comun, imperialismul și reacțiunea, unesc Partidul Comunist Român și Partidul Poporului din Panama ; cele două partide, precum și celelalte detașamente ale mișcării revoluționare contemporane sînt, de asemenea,

Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., în mesaj se spune : Cu ocazia celui de-al XlI-lea Congres al P.C.R. ne este deosebit de plăcut să vă transmitem un salut frățesc, dumneavoastră, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român, din partea Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, a guvernului și poporului Etiopiei socialiste.Noi urmărim cu un deosebit interes eforturile hotârîte pe care le face Republica Socialistă România pentru, construirea unei societăți socialiste avansate. Observăm cu admirație că poporul muncitor român, sub conducerea Partidului comunist, a înregistrat succese strălucite în toate domeniile în îndeplinirea mărețelor sarcini pe care și le-a propus.De aceea, se poate spune că acest Congres are loc în contextul unor progrese istorice ale României socialiste.Consiliul Militar Administrativ Provizoriu, guvernul și poporul Etiopiei socialiste aduc un călduros omagiu solidarității ferme, manifestate de România față de cauza eliberării naționale. Etiopia socialistă este adine recunoscătoare pentru sprijinul și
Partidul Socialist Democratic Italianîn mesaj sînt exprimate urări de succes deplin Congresului al XlI-lea al Partidului Comunist Român din partea Partidului Socialist Democratic Italian, secretar general al acestuia, Pietro Longo, personal. Deși concepția despre stat și despre viața internă a celor două partide ale noastre este diferită, credem că relațiile dintre Partidul Socialist Democratic Italian și Partidul Comunist Român — se subliniază în continuare — reprezintă o dovadă concretă a acelui raport dialectic ce se poate stabili între partide diferite. Același lucru se poate spune, cu mai mult temei, despre relațiile dintre Republica Italiană și Republica Socialistă România.încă de la renașterea sa, ca urmare a victoriei asupra fascismului, România, aflîndu- se în centrul Europei, mai precis în zona balcanică, a reprezentat un punct de referință, oferind un model de felul în care o țară și un partid pot să lupte pentru deplina independență și pentru relații sincere între state cu orînduiri sociale diferite. în ultimii ani, România a înregistrat mari progrese în domeniul economic, conșolidîndu-și independența și constituind un adevărat exemplu în activitatea pentru adîncirea destinderii, pentru edificarea unei securități trainice pe continent.în continuare, în mesaj se spune : Astăzi, coexistența pașnică în Europa cunoaște o perioadă deosebit de gravă, cu nori amenințători ce se conturează la orizont. în perioada ce a urmat după semnarea documentelor de la Helsinki, nu toate principiile convenite au fost respectate. După Conferința de la Belgrad și cu un an înainte de întîlnirea de la Madrid, se poate completa un „caiet de doleanțe" al prevederilor Actului final rămase fără o transpunere fidelă în practică. Nu lipsesc semne ale unei agravări a crizei, ce ar putea deveni fatală pentru Europa și pentru omenire.întîlnirea pe care președintele Nicolae Ceaușescu a avut-o recent cu mareșalul Tito ne-a întărit convingerea că este posibil să se instituie în Balcani o temeinică în

Partidul Baas Arab Socialist din Libanîn numele conducerii Partidului Baas Arab Socialist din Liban — se spune in mesaj — vă transmitem un călduros salut și cele mai bune urări pentru succesul deplin al lucrărilor Congresului al XlI-lea al P.C.R., eveniment de o deosebită importanță.Perioada care a trecut de la Congresul XI a fost marcată de succesele deosebite pe care poporul român le-a. obținut în toate domeniile sub conducerea înțeleaptă a P.C.R. : dezvoltarea in ritm accelerat a unei industrii puternice, care folosește cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, mărirea producției agricole prin folosirea intensivă a chimizării și mecanizării, ridicarea continuă a nivelului de trai material, și spiritual al poporului român, o înflorire deosebită a culturii noi, socialiste.Sîntem siguri că Directivele ce urmează a fi aprobate de Congres, amplu forum al comuniștilor și al întregului popor român, vor marca etape noi pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, vor conduce poporul român pe noi culmi de civilizație și progres.Noi, membrii Partidului Baas Arab Socialist, urmărim cu multă atenție și deosebită satisfacție politica externă promovată de România, politică ce urmărește instaurarea unui tip nou de relații internaționale, prin promovarea consecventă a unui spirit de înțelegere și cooperare între națiuni.
Partidul African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului VerdeDupă ce se adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, salutul cel mai călduros al secretarului general al P.A.I.G.C., Aristides Pereira, și al secretarului general adjunct al partidului, Luis Cabrai, în mesaj se exprimă convingerea că hotărîrile adoptate de Congres vor marca un nou și important moment pe calea progresului și bunăstării României socialiste. Militanții partidului nostru — continuă mesajul — urmăresc cu mult interes lucrările Congresului al XlI-lea, în aceasta găsindu-și expresie interesul viu față de experiența Partidului Comunist Român, față de succesele obținute de poporul român în domeniile economic, cultural și științific, pe calea dezvoltării continue a societății socialiste românești.Relevîndu-se că între popoarele noastre există legături indestructibile de solidari

unite în lupta pentru pace, eliberare națională, democrație și socialism.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI POPORULUI

asistența pe care î le-a oferit Republica Socialistă România, ca și pentru cooperarea crescîndă pe multiple planuri ce caracterizează în mod fericit relațiile frățești existente între cele două popoare.Prin dumneavoastră — se spune în încheiere — dorim să urăm Partidului Comunist și poporului român noi succese în îndeplinirea sarcinilor viitoare. Fie ca cel de-al XlI-lea Congres să se înscrie ca un moment de referință în eforturile în care este angajat poporul român spre a atinge mărețul obiectiv al construirii unei societăți comuniste.
MENGISTU HAILE MARIAM Președintele 
CONSILIULUI MILITAR 

ADMINISTRATIV PROVIZORIU, 
AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI și comandant suprem
AL ARMATEI REVOLUȚIONARE 

ALE ETIOPIEI SOCIALISTE

țelegere de pace, de natură să permită înseși raporturilor dintre Est și Vest să-și reia un curs pozitiv, devenit dificil din cauza intensificării cursei înarmărilor. Dealtfel, credem că putem afirma că dezvoltarea economică a României este strîns legată de apărarea principiilor autonomiei și consolidarea păcii.în continuare, în mesaj se subliniază: Cu prilejul celui de-al XlI-lea Congres al Partidului Comunist Român, într-un moment în care se pot face aprecieri pozitive asupra activității desfășurate, ni se pare că se cuvine reafirmarea raporturilor noastre de prietenie. între Partidul Socialist Democratic Italian și Partidul Comunist Român, condus de președintele Nicolae Ceaușescu, s-au stabilit relații bune, în viziunea autonomă pe care ele o au despre societate, despre relațiile sociale și despre poziția diferită în cadrul pactelor și alianțelor.în numele social-democraților italieni adresez urarea sinceră de deplin succes națiunii române — care are comun cu noi ,un patrimoniu de civilizație și o tradiție culturală de la care, pe bună dreptate, nu se îndepărtează intrucit ele constituie acea bogăție de umanism constructiv fără de care orice 'altă cucerire își pierde din valoare și semnificație.Cu această sinceră urare, ce o adresăm președintelui Ceaușescu, partidului și poporului român, vă dorim succese în continuare în domeniul economic, al unei consecvente îmbunătățiri a nivelului de trai, al apărării suveranității și independenței ce a făcut să se concentreze asupra României admirația și stima tuturor țărilor sincer iubitoare de libertate și pace.
PARTIDUL SOCIALIST 

DEMOCRATIC ITALIAN 
PIETRO LONGO, secretar general

Eforturile depuse de tara dv., sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, pentru reglementarea pe cale pașnică, prin mijloace politice, a conflictelor existente în diverse zone ale lumii, au trezit un larg ecou în rîndul opiniei publice libaneze, ca și de pretutindeni.Poziția României, exprimată în mod clar și principial, constituie un sprijin real în lupta noastră pentru apărarea integrității teritoriale a Libanului.Remarcăm, de asemenea, consecvența cu care țara dv. s-a pronunțat și se pronunță pentru o reglementare pașnică, durabilă, a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru soluționarea marilor probleme ale lumii de astăzi.Dorim să subliniem, de asemenea, bunele relații stabilite între Partidul Baas Arab Socialist și Partidul Comunist Român, spiritul de stimă și respect reciproc în care ele se desfășoară. Participarea delegației noastre la cel de-al XlI-lea Congres constituie, fără îndoială, o nouă confirmare a acestor relații, un bun prilej pentru a lua cunoștință de realizările și preocupările de viitor ale prietenilor noștri români.în încheiere, în mesaj se exprimă convingerea că lucrările Congresului al XlI-lea al P.C.R. se vor bucura de un succes deplin și vor contribui la progresul și prosperitatea poporului român și a României socialiste.

tate încă din vremea cind patrioții din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, sub conducerea P.A.I.G.C., desfășurau lupta cu arma în mînă împotriva colonialismului portughez, pentru eliberarea națională și socială, și că fondatorul P.A.I.G.C., Amilcar Cabi’al — care cunoștea atît de bine România și Partidul Comunist Român — i-a învățat pe luptătorii pentru libertate cît de important este sprijinul acordat de țările socialiste pentru triumful luptei mișcărilor de eliberare națională, in mesaj se arată : In prezent, numeroși tineri din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde urmează studiile în România, pregătindu-se pentru a participa, după întoarcerea în patrie, la rezolvarea complexelor probleme economice, sociale și culturale cu care sint confruntate cele două țări, ca urmare a îndelungatei dominații coloniale.Contactul direct cu realitățile României și schimbul frecvent de experiență între 

delegații ale partidelor noastre au permis strîngerea constantă a relațiilor între Partidul Comunist Român și P.A.I.G.C., des- chizînd mereu noi perspective dezvoltării legăturilor de cooperare între țările noastre în diferite domenii, corespunzător intereselor reciproce.Avînd în frunte pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — conducător revoluționar admirat și respectat, luptător neobosit pentru triumful socialismului și comunismului, apărător intransigent al păcii, destinderii, independenței naționale și unității tuturor forțelor antiimperialiste — Partidul Comunist Român va conduce cu siguranță poporul român spre noi victorii în edificarea patriei sale socialiste, pe
Partidul Comunist Iordanianîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Iordanian, al tuturor comuniștilor și militanților progresiști din rindurile popoarelor frățești iordanian și palestinian, în mesaj se adresează cel mai cald salut tovărășesc Congresului al XlI-lea, tuturor membrilor Partidului Comunist Român, poporului român prieten. Adresăm, totodată — se spune în continuare — Congresului cele mai sincere urări de succes deplin în evaluarea rezultatelor mărețe pe care gloriosul popor român le-a obținut, sub conducerea partidului său comunist clarvăzător, în perioada ce a trecut de la Congresul al XI-lea, precum și în stabilirea obiectivelor dezvoltării țării dv. în viitor, în îndeplinirea Programului P.C.R. de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Prin traducerea în viață a Directivelor Congresului al XlI-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientărilor de perspectivă pînă în 1990, a celorlalte pro- grame-directivă ce vor fi adoptate de Congres, România va obține noi succese care, împreună cu realizările celorlalte state socialiste, vor duce cu certitudine la noi schimbări în raportul mondial de forțe în favoarea cauzei păcii, libertății și socialismului.Obținerea de noi progrese în construcția pașnică presupune existența unor condiții internaționale favorabile, ceea ce reclamă — se afirmă în mesaj — paralizarea încercărilor cercurilor imperialiste îndreptate spre stăvilirea mersului înainte pe calea

Mișcarea de Acțiune Populară 

Unitară - M. A. P. U. din ChileMiș_carea de Acțiune Populară Unitară din Chile — se spune în mesaj — transmite un salut frățesc, militant, poporului și guvernului român, Partidului Comunist Român.în continuare, în mesaj se arată că lupta poporului din Chile s-a întărit în cursul anilor 1978—1979, în prezent organizîndu-se o puternică mișcare antidictatorială de mase. Sindicatele își ridică vocea împotriva planurilor juntei militare în domeniul muncii ; studenții se ridică la luptă, iar femeile și țăranii își întăresc lupta pentru apărarea intereselor lor fundamentale ce- rind piine, muncă, libertate 1Relevind forța crescîndă pe care o demonstrează mișcarea populară, eforturile tot mai mari ale Unității Populare și ale stîngii pentru a propune o alternativă, democratică, populară și revoluționară. în mesaj se spune că numai un front amplu antidictatorial va fi capabil să deschidă cale democrației și socialismului.In propunerile sale, M.A.P.U. s-a inspirat din îndelungata și bogata tradiție a luptei mișcării muncitorești și antifasciste internaționale. în mod special a analizat experiența acelor popoare și partide care, la fel ca și Partidul Comunist Român, au știut să organizeze un Front Patriotic Antifascist, expresie a coalizării celor mai largi sectoare ale populației, sub condu
Partidul Revoluționar din TanzaniaCu ocazia celui de-al XlI-lea Congres al Partidului Comunist Român — se spune în mesaj — transmitem salutul și felicitările președintelui Partidului Revoluționar, Julius Nyerere, ale tuturor membrilor Comitetului Central și ai partidului nostru adresate secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tuturor membrilor Comitetului Central și ai Partidului Comunist Român.Comitetul Central al Partidului Revoluționar din Tanzania consideră cel de-al XlI-lea Congres al P.C.R. drept un eveni

Partidul Congresul Național 
al Poporului din GuyanaComitetul Executiv Central al Partidului Congresul Național al Poporului din Guyana este onorat să transmită cele mai sincere, calde și revoluționare felicitări Partidului Comunist Român cu prilejul important al Congresului al XlI-lea.Noi, în Guyana, ne aflăm in etapa inițială a evoluției socialiste, se spune în mesaj, relevindu-se că. in cadrul acestei opțiuni, poporul acționează pentru realizarea unei societăți drepte, întemeiate pe egalitate. Mesajul relevă unele preocupări pe planul vieții social-politice și economice ale Gu- yanei, faptul că această țară a năzuit întotdeauna la realizarea unei lumi a păcii.Sîntem bucuroși — se arată, în continuare — că astăzi Guyana întreține cu, România relații de cooperare în domeniile politic, economic, tehnic, cultural, științific. Baza acestora o constituie acordul de cooperare semnat cu prilejul vizitei în România a iubitului nostru tovarăș Linden Forbes Burnham, conducătorul Partidului Congresul Național al Poporului și prim-mi- nistru al Guyanei.Partidul Congresul Național al Poporului din Guyana salută Partidul Comunist Român în momentul în care Congresul dv. marchează o nouă etapă victorioasă spre realizarea idealurilor socialiste.Relevînd, în continuare, activitatea internațională a României, faptul că P.C.R. acționează cu fermitate pentru afirmarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi a statelor, a 

calea ridicării continue a nivelului de trai al poporului.Documentele Congresului al XlI-lea al P.C.R., rod al experienței dobîndite în construirea socialismului în condițiile concrete din țara dumneavoastră, vor reprezenta totodată, un izvor de gîndire pentru alte partide prietene, care și-au propus să obțină, în condiții diferite, obiective identice : construirea unei societăți moderne și pașnice, lipsite de orice formă de exploatare a omului de către om. ,Trăiască cel de-al XlI-lea Congres al Partidului Comunist Român !Trăiască prietenia și solidaritatea indestructibilă între P.C.R. și P.A.I.G.C. !
eliberării naționale și sociale a popoarelor, spre intensificarea intervenției în problemele interne ale altor state suverane. Pornind de la cerința îmbunătățirii climatului internațional, Partidul Comunist Iordanian salută propunerile Uniunii Sovietice, prezentate recent la Berlin, ca fiind de natură să stimuleze posibilitățile de a se realiza progrese în problemele dezangajării militare în Europa și în lume.în continuare se prezintă poziția Partidului Comunist Iordanian în problemele conflictului din Orientul Mijlociu, sînt formulate critici la adresa acordurilor de la Camp David, subliniindu-se necesitatea strîngerii rîndurilor popoarelor arabe, a întăririi unității și solidarității lor.Mesajul relevă și apreciază solidaritatea manifestată de Partidul Comunist Român cu lupta dreaptă a popoarelor arabe pentru încetarea ocupației și retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967, pentru înfăptuirea drepturilor naționale legitime ale poporului arab palestinian, inclusiv dreptul la crearea statului său propriu independent.In încheiere. Partidul Comunist Iordanian adresează Partidului Comunist Român, poporului român urări de mari succese pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Trăiască Congresul al XlI-lea al gloriosului Partid Comunist Român 1Trăiască steagul marxism-leninismului șl al solidarității internaționale !Trăiască pacea !

cerea clasei muncitoare și a partidului său călăuzitor.în acest sens, ca și in sublinierea necesității conducerii de către partidul revolution' nar a luptei pentru cucerirea puterii și apoi pentru construcția socialismului, precum și în ce privește caracterul autpnom și suveran al fiecărui partid și popor, dreptul fiecăruia de a-și hotărî singur soarta și strategia revoluției sale în lupta neîncetată împotriva imperialismului și a oricărei forme de dominație, M.A.P.U. are aceleași puncte de vedere ca și Partidul Comunist Român.Cu prilejul celui de-al XlI-lea Congres al Partidului Comunist Român, la care partidul și poporul român vor decide planurile viitoare de dezvoltare pină in anul 2000, M.A.P.U. dorește să adreseze Parti-, dului Comunist Român, guvernului poporului român, tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său frățesc și solidar.Acest salut este însoțit de cele mai bune urări ca dorințele de bunăstare, pace, de dezvoltare în deplină independență exprimate în documentele Congresului al XlI-lea să se realizeze pe deplin, spre binele poporului român și al popoarelor din întreaga lume.Trăiască Partidul Comunist Român !Trăiască lupta poporului chilian !Trăiască solidaritatea internațională ! Socialismul va învinge !
ment de importanță excepțională. Dorința noastră fierbinte este de a menține și întări relațiile excelente statornicite între partidele noastre. Urăm Congresului dumneavoastră noi succese in înfăptuirea hotă- ririlor sale.Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Julius Nyerere !Trăiască relațiile excelente existente între partidele noastre — Partidul Comunist Român și Partidul Revoluționar din Tanzania !

dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, mesajul se referă la succesele obținute de țara noastră în dezvoltarea economiei, științei și culturii, și apreciază că România oferă un exemplu de aplicare creatoare a teoriei socialismului științific la condițiile specifice ale țării.Partidele noastre împărtășesc o serie de obiective similare, acționează pentru asigurarea celor mai bune condiții de viață popoarelor noastre, pentru respectarea principiului egalității statelor, a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale. Ca și dumneavoastră, considerăm că deosebirile de vederi în abordarea unor probleme nu trebuie să constituie un obstacol în calea cooperării și solidarității.Considerăm că Congresul dumneavoastră va contribui la întărirea pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre.Urăm succes deplin lucrărilor dumneavoastră și' sîntem siguri că Congresul va elabora coordonate și obiective clare, ce vor asigura, în continuare, construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Vă urăm deplin succes in această operă !
COMITETUL EXECUTIV 

CENTRAL AL PARTIDULUI 
CONGRESUL NAȚIONAL 

AL POPORULUI DIN GUYANA
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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
de mașini-unelte

și agregate
BucureștiDELEGAȚIA 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 XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, a vizitat joi întreprinderea de mașini-unelte și agregate București (I.M.U.A.B.). Din delegație fac parte Li Buxin și Chang Chixiang, șefi adjuncți de secție la C.C. al P.C. Chinez. Chen Shuliang, ambasadorul R.P. Chineze la București, He Fengxi, șef de sector la C.C. al P.C. Chinez.Membrii delegației au fost însoțiți de tovarășul Ion Avram, membru al C.C. al P.C.R., ministrul industriei construcțiilor de mașini. A fost de față, de asemenea, tovarășul Florea Dumitrescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României la Beijing.La sosirea în această reprezentativă unitate constructoare de mari utilaje și agregate a țării noastre, oaspeții au fost întîmpinați cu căldură de activiști de partid din sectorul 3 al Capitalei, de reprezentanți ai conducerii intreprinderii. ai comitetului de partid și ai consiliului oamenilor muncii, ai organizațiilor de tineret, de femei și sindicat.Directorul tehnic al întreprinderii, 'duard Tomazian, a prezentat cîteva ,ate sugestive despre dezvoltarea a- cestei întreprinderi, care, deși este relativ tinără, produce utilaje de mare complexitate tehnică, competitive cu tot ceea ce se realizează în prezent pe plan mondial. în cadrul amplului proces de specializare a industriei constructoare de mașini- unelte, profilul întreprinderii este orientat spre fabricația mașiriilor- unelte de mare gabarit și complexitate tehnică, mașini specializate, centre de prelucrări, sisteme de mașini, prevăzute în marea lor majoritate cu echipamente electronice de comandă, comenzi numerice, afișaje de cote. întregul proces de asimilare a fabricației mașinilor-unelte, ca și dezvoltarea producției se fac pe baza unui program prioritar aprobat de conducerea de partid și de stat. Au fost vizitate apoi cîteva din principalele secții de producție ale întreprinderii. în hala de mașini grele, in fața unor panouri sugestive, oaspeții au putut urmări indicatorii producției globale și marfă, dinamica productivității muncii, a produselor noi și reproiectate, care reprezintă peste 70 la sută din totalul producției. Rețin atenția realizările muncitorilor și specialiștilor întreprinderii în domeniul diversificării' cdhtinrit! ă pfbducției de mașini-unelte și agregate grele, de mare complexitate și productivitate ridicată, produse care, datorită performanțelor lor- înalte, sînt exportate azi în peste 30 de țări ale lumii.Tovarășul Ulanhu. ceilalți membri ai delegației Partidului Comunist Chinez s-au interesat de parametrii tehnici și calitativi ai utilajelor, au avut cuvinte de prețuire pentru modul în care este organizat întregul flux al producției.Pe parcursul vizitei în întreprindere. oaspeții chinezi au fost întim- ’.inați cu căldură, cu sentimente rietenești de muncitorii aflați in hale, , expresie a solidarității oamenilor muncii din cele două țări socialiste și prietene.în hala în care se asamblează cel mai mare strung carusel produs în țara noastră, strungul cu diametrul de 16 metri, care poate prelucra piese cu o greutate pină la 400 tone, s-a desfășurat mitingul prieteniei româno-chineze.Mitingul a fost deschis de tovarășul Vasile Vasile, secretar al Comitetului de partid al sectorului 3. în numele tuturor oamenilor muncii din acest sector al Bucureștiului, al celor care lucrează pe această mare platformă a Capitalei, el a adresat oaspeților un călduros salut tovărășesc și tradiționala urare de „Bun venit".A luat apoi cuvîntul tovarășul Ion Dragu, secretarul comitetului de partid din întreprindere, care a exprimat sentimentele de bucurie ale întregului colectiv de muncitori pentru faptul că reprezentanții comuniștilor chinezi iau parte la marele forum al comuniștilor români, Congresul al XII-lea al partidului.Congresul al XII-lea — a arătat vorbitorul — dezbate documente de o mare însemnătate pentru prezentul și viitorul luminos al patriei noastre, documente ce poartă amprenta puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Spiritul viu al secretarului general al partidului nostru, dăruirea sa totală pentru cauza României socialiste, dorința sa fierbinte de a-și vedea patria și poporul pe noi culmi de civilizație, progres și bunăstare, gîr.direa cutezătoare și fermitatea cu care susține principiile unei politici internaționale dedicate cauzei păcii în lume ii determină pe comuniști, pe toți cei aproape 5 000 de oameni ai muncii din întreprinderea noastră să-și exprime deplina adeziune și satisfac

ție față de propunerea ca la Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului. Pentru noi, ca și pentru întregul popor român, a- ceasta reprezintă garanția sigură a înfăptuirii întocmai a Programului partidului, a devenirii luminoase a patriei, a prosperității poporului român.Vorbitorul a prezentat apoi etapele dezvoltării întreprinderii, citeva din preocupările colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri de la I.M.U.A.B. pe linia lărgirii și a- daptării procesului de fabricație la necesitățile dezvoltării industriei în țara noastră, diversificării și modernizării economiei, precum și pentru export. în acest context s-a relevat că întreprinderea, care exportă 20—40 la sută din producția de mașini-unelte în 25 de țâri ale lumii, livrează și în Republica Populară Chineză peste 250 de astfel de mașini-unelte. Acesta este numai un exemplu al relațiilor de prietenie și colaborare fructuoase, pe multiple planuri, dintre România și China, relații la aprofundarea și întărirea cărora o contribuție determinantă, decisivă o au întîlnirile și convorbirile dintre conducătorii celor două țări și popoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Hua Guofeng, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze.în continuare, vorbitorul a relevat : Dînd o înaltă apreciere evoluției relațiilor de prietenie și colaborare româno-chineze, cu prilejul vizitei în țara noastră a tovarășului Hua Guofeng, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Pornind de la hotărirea noastră comună de a dezvolta pe un plan superior relațiile româno-chineze, îmi exprim convingerea fermă că prietenia și solidaritatea revoluționară, colaborarea multilaterală dintre partidele și ță- ' rile noastre se vor amplifica și a- dinci tot mai mult, spre binele ambelor noastre popoare, în interesul cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale*1.Participarea delegației dv., dragi prieteni, la Congresul partidului nostru reprezintă o nouă dovadă a bunelor relații dintre P.C.R. și P.C. Chinez, o nouă contribuție la adîncirea și extinderea acestora pe multiple planuri, spre 'binele popoarelor noastre, în interesul cauzei generale a socialismului și păcii în întreaga lume.Vă rog să-mi permiteți — a spus în incheiere vorbitorul — ca în numele întregului nostru colectiv — care urmărește cu vie satisfacție și bucurie succesele poporului chinez, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, in opera complexă de edificare a noii societăți, in dezvoltarea economico-socială, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc — să adresăm comuniștilor chinezi, oamenilor, muncii' din țara prietenă cele mai calde felicitări pentru succesele remarcabil^. . dobindite, împreună cu urările pijjis'r . tre de noi și tot mai mari înfăptuiri in realizarea hotărîrilor celui de-âlXI- lea Congres al Partidului Comunist Chinez, în măreața operă de construire a noii orînduiri. de asigurare a bunăstării și fericirii poporului chinez.A luat apoi cuvîntul conducătorul delegației Partidului Comunist Chinez, tovarășul Ulanhu, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chineze, care, exprimînd mulțumirile sincere pentru primirea prietenească ce i-a fost rezervată, și-a manifestat totodată bucuria și satisfacția de a avea prilejul să viziteze această mare uzină bucu- reșteană constructoare de mașini-unelte. Permiteți-mi ca, în numele delegației Partidului- Comunist Chinez și al meu personal — a spus tovarășul Ulanhu — să transmit, din partea comuniștilor și clasei muncitoare din China, un salut tovărășesc comuniștilor și clasei muncitoare din România.Participînd la lucrările celui de-alXII- lea Congres al Partidului Comunist Român, am văzut aspecte * emoționante, cînd toți delegații la Congres și-au exprimat adeziunea deplină față de politica și linia partidului dumneavoastră, hotărirea unanimă de a realege pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului. Sintem fermi convinși că prin eforturile depuse de întregul partid și de întregul popor român obiectivele grandioase elaborate la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. se vor realiza în mod sigur cu succes. Folosindu-mă de acest prilej, vă urez din toată inima ca uzina dumneavoastră să aducă mereu noi contribuții și mai mari la prosperitatea și înflorirea pe mai departe a României socialiste.în continuare, vorbitorul s-a referit la relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două partide, țări și popoare, subliniind că vizitele Ia nivelul cel mai înalt efectuate anul trecut de conducătorii celor două țări, tovarășul Hua Guofeng. președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premier al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, și tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, în România și, respectiv, în 

R.P. Chineză au ridicat aceste relații pe o treaptă nouă. însăși prezența delegației chineze la lucrările Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român constițuie o expresie a prieteniei de nezdruncinat dintre partidele și popoarele noastre, a ho- tărîrii ferme de a dezvolta și aprofunda și în viitor relațiile de colaborare pe multiple planuri în Interesul ambelor țări și popoare.Să fiți convinși tovarăși — a subliniat in incheiere vorbitorul — că Partidul Comunist Chinez și poporul chinez vor rămine întotdeauna uniți cu Partidul Comunist Român și cu poporul român, ne vom sprijini unul pe altul, vom merge înainte, cot la cot, atit în opera de construire a socialismului, cît și în cauza comună de apărare a păcii în lume. Urăm ca profunda prietenie dintre partidele, țările și popoarele Chinei și României să fie neclintită, așa cum stau neclintiți Munții Himalaia și Carpații, și să trăiască în veci 1 Vă urăm succes deplin lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român ! Vă urăm dumneavoastră, întregului colectiv al uzinei, să obțineți realizări tot mai mari în mersul dumneavoastră înainte, multă sănătate și fericire.
La întreprinderea

„Electroputere”
din CraiovaDELEGAȚIA PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT POLONEZ, care participă la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, compusă din tovarășii Stefan OlsZowski, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. — conducătorul delegației — Boleslaw Kapitan, membru al C.C. al P.M.U.P., prim-secretar al Comitetului Voievodal Torun al P.M.U.P., Lucjan Piatkowski, membru supleant al C.C. al P.M.U.P., adjunct al șefului secției relații externe a C.C. al . P.M.U.P., și Jerzy Kusiak, ambasadorul R.P. Polone la București, a făcut, joi, o vizită în municipiul Craiova.Membrii delegației poloneze au fost însoțiți de. Alexandru Necula, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și Ion Cosma, ambasadorul țării noastre în Polonia.La întreprinderea „Electroputere**, oaspeții au avut o întîlnire cu reprezentanți ai Comitetului județean Dolj al P.C.R., Comitetului municipal Craiova al P.C.R., cu membri ai conducerii cunoscutei întreprinderi craiovene, comitetului de partid și ai consiliului oamenilor muncii. Cu acest prilej, tovarășa Elisabeta Trăistaru, secretar cu probleme de propagandă al Comitetului județean Dolj al P.C.R., a prezentat principalele coordonate ale dezvoltării' economico- sociale a județului Dolj și municipiului Craiova, în contextul politicii de industrializare socialistă, de reparti- zare, proporțională, artn.onioasă ă îpr- țblof' de producție pe întregul teritoriu ălRomâniei.Oaspeții au fost invitați să viziteze fabricile de locomotive, de mașini electrice rotative și de aparataj de înaltă tensiune. Pe parcursul vizitei, membrii delegației s-au interesat de organizarea procesului de producție, de performanțele tehnice ale noilor sortimente, din care o parte sint destinate exportului in Polonia.Primiți cu deosebită căldură, oaspeții polonezi au participat apoi la un însuflețit miting al prieteniei româ- no-poloneze, care a avut loc într-una din halele de producție ale fabricii de aparataj.Mitingul a fost deschis de tovarășa Elisabeta Trăistaru. ,Vorbind în numele celor peste 13 000 de oameni ai muncii de la „Electroputere", Nicolae Nicolescu, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, a exprimat bucuria acestora de a avea ca-oaspeți pe solii Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care participă la importantul eveniment din viața partidului și poporului nostru — Congresul al XII-lea al P.C.R. Documentele supuse dezbaterii înaltului nostru forum comunist — a subliniat vorbitorul — poartă amprenta puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, fiind profund ancorate în noile realități ale României socialiste, căreia îi prefigurează o înflorire multilaterală, un viitor tot mai luminos. Asemenea tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România, comuniștii, întregul colectiv al întreprinderii noastre iși exprimă deplina adeziune și satisfacție față de propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de partid. După ce a evidențiat realizările colectivului în care lucrează, vorbitorul a spus : Ne face plăcere să evocăm, cu acest prilej, relațiile tradiționale de prietenie statornicite între P.C.R. și P.M.U.P., între România și Polonia, între popoarele noastre, la a căror evoluție ascendentă o contribuție determinantă o au întîlnirile frecvente dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Edward Gie- rek. în materializarea raporturilor de cooperare dintre România și Polonia, „Electroputere" a avut și are o importantă contribuție, exportînd în țara prietenă întrerupătoare, motoare și transformatoare electrice de diferite capacități, locomotive diesel- electrice de 2100 CP — peste 400 „spalinove", cum le-au denumit localnicii, alte produse.în încheiere, vorbitorul a relevat ! 

Animați de profunde sentimente internaționaliste. urmărim cu vie satisfacție și bucurie succesele obținute de poporul polonez în opera complexă de edificare a noii societăți. Adresăm comuniștilor polonezi, oamenilor muncii din țara prietenă cele mai calde felicitări pentru succesele remarcabile dobîndite. împreună cu urările noastre de noi și tot mai mari înfăptuiri în măreața operă de construire a noii orinduiri, de făurire a bunăstării și fericirii poporului polonez.A luat apoi cuvîntul Stefan Olszow- ski, conducătorul delegației poloneze, care a transmis colectivului întreprinderii craiovene un călduros salut din partea celor 3 milioane de membri ai P.M.U.P., a Comitetului Central al partidului, a tovarășului Edward Gierek, personal. Congresul partidului dumneavoastră — a arătat el — face o apreciere a realizărilor anilor trecuți și trasează programul de activitate pentru viitor. Bilanțul realizărilor este impunător. Ca prieteni adevărați ai României, ne bucurăm, împreună cu dumneavoastră, de aceste succese care constituie încă o confirmare că numai în condițiile socialismului, sub conducerea clasei muncitoare și a partidului ei, popoarele pot construi ziua mai bună de azi și de mîine. Ne bucură, de asemenea, colaborarea prietenească dintre țările noastre, care se dezvoltă continuu. Am urmărit cu mare atenție Raportul-program prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. El cuprinde perspectivele și direcțiile construcției societății socialiste multilateral dezvoltate. Ritmul rapid al creșterii economice, precum și progresele științei și tehnicii creează o platformă continuu lărgită a conlucrării reciproc avantajoase în domeniul economic. Sporește sfera relațiilor sociale și culturale. Scopurile și direcțiile conlucrării noastre au fost stabilite în Declarația cu privire la întărirea și adîncirea colaborării între P.M.U.P. și P.C.R., între R.P. Polonă și Republica Socialistă România și în alte documente stabilite de conducătorii partidelor și popoarelor noastre.Amintind că P.M.U.P. se pregătește pentru cel de-al VIII-lea Congres al său, tovarășul Stefan Olszow- ski a prezentat succesele oamenilor muncii polonezi în toate domeniile construcției socialiste.în încheiere, vorbitorul și-a exprimat ’ satisfacția pentru posibilitatea creată de a se întilni cu colectivul întreprinderii craiovene. cu oameni ai muncii din țara noastră și a urat întregului nostru, popor noi succese in înfăptuirea grandiosului program prefigurat de documentele celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.
La întreprinderea

de mașini agricole
„Semănătoarea”

din București •Colectivul întreprinderii de mașini agricole „Semănătoarea" din București a avut oaspeți joi după-amiază pe membrii DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBA, care participă la lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R. — tovarășii : Armando Hart Davalos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, ministrul culturii, Rodriguez Arufe, șef de secție la Departamentul relațiilor externe al C.C. al P.C. din Cuba, și Humberto Castello, ambasadorul Republicii Cuba la București.Ei au fost întîmpinați de reprezentanți ai organizației de partid a sectorului 6 al Capitalei, de membri ai conducerii intreprinderii.Invitați în fața machetei întreprinderii, solilor poporului cubanez li s-a făcut un scurt istoric al unității, al fazelor prin care a trecut pînă la actuala dezvoltare, după care le-au fost prezentate, în cadrul unei expoziții, cele mai noi realizări în domeniul fabricației de combine și mașini agricole. în continuare, oaspeții au vizitat compartimentul de montaj.La clubul întreprinderii „Semănătoarea" a avut loc apoi un entuziast miting al prieteniei româno-cuba- neze.în cuvîntul de deschidere, Gheo'r- ghe Istrate, secretar al Comitetului de partid al sectorului 6 București, a adresat membrilor delegației P.C. din Cuba un călduros salut din partea comuniștilor, a miilor de muncitori, ingineri și tehnicieni ai marii uzine bucureștene.A luat cuvîntul, în continuare, ing. Virgil Actarian, directorul general al întreprinderii de mașini agricole „Semănătoarea", care, în contextul marelui eveniment politic pe care-1 trăiește in aceste zile poporul român, a subliniat hotărirea colectivului de muncă al unității de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea in mod exemplar a sarcinilor stabilite de documentele Congresului al XII-lea ai P.C.R., adeziunea deplină a comuniștilor, a oamenilor muncii față de propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in înalta funcție de secretar general al partidului, aceasta fiind chezășia mersului ferm al țării noastre pe calea socialismului și comunismului.Referindu-se la realizările între

prinderii, el a arătat, în continuare, că, pentru crearea unei agriculturi moderne, cu un înalt grad de mecanizare, colectivul de la „Semănătoarea" fabrică în serie combina autopropulsată „Gloria C-12", dotată cu echipamente specializate pentru recoltarea a 36*culturi semincere și de cereale și combina autopropulsată pentru terenuri în pantă — produse competitive pe piața mondială. De altfel, întreprinderea, pe lîngă faptul că acoperă necesarul intern, exportă combine autopropulsate în mai mult de 20 de țări — printre care și Cuba. Dorim — a spus el — să dezvoltăm în continuare relațiile cu beneficiari din Cuba, mai ales că la ora actuală putem oferi mașini mult mai perfecționate.Vizita lnalților soli ai Partidului Comunist din Cuba, a relevat în încheiere vorbitorul, este .un prilej plăcut să evocăm relațiile tradiționale de prietenie statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, la a căror evoluție ascendentă o contribuție decisivă au avut-o întîlnirile și convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro. Dealtfel, chiar participarea delegației de partid a Cubei prietene la lucrările Congresului partidului nostru reprezintă o nouă dovadă a bunelor relații dintre P.C.R. și P.C.C., dintre România și Cuba, un aport însemnat la adîncirea și extinderea acestora pe multiple planuri, spre binele popoarelor noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii.în numele membrilor delegației P.C. din Cuba, tovarășul Armando Hart Davalos a adresat- colectivului întreprinderii felicitări pentru realizările obținute în înfăptuirea programelor de modernizare continuă a producției, pusă în slujba dezvoltării agriculturii românești. „Este emoționant pentru noi, a subliniat în continuare șeful delegației- de partid cubaneze, că avem posibilitatea de a ne întilni cu muncitorii români, fiindcă dumneavoastră sînteți de fapt reprezentanți ai clasei muncitoare din această țară. Acest fapt ne dă o deosebită satisfacție și el este posibil numai datorită triumfului luptei duse de popoarele noastre pentru libertate, pentru socialism".Referindu-se la vizita făcută în întreprinderea bucureșteană, vorbitorul a arătat că a fost plăcut impresionat de cele văzute., de produsele prezentate — combinele și unele mașini agricole — care dealtfel, în prezent, se bucură de un frumos renume în multe țări ale globului și care sînt cunoscute și în Cuba. Sintem bucuroși — a arătat vorbitorul — că am reușit să vă cunoaștem astfel șl pe dumneavoastră, exemple de dăruire și hotărîre pentru realizarea sarcinilor. Dealtfel, acest lucru l-am constatat chiar și în țara mea, unde am întîlnit mulți muncitori și specialiști români, de care îmi amintesc cu multă plăcere. Apreciez efortul lor — și contribuția dumneavoastră, actuală, la întărirea și lărgirea relațiilor de prietenie dintre popoarele și țările noastre.Profit de această întîlnire — a spus vorbitorul — prilejuită de prezența delegației partidului nostru la Congresul comuniștilor români, pentru a vă transmite mesajul de prietenie și solidaritate al muncitorilor, al poporului cubanez și a vă asigura de prietenia noastră, servind astfel interesele ambelor noastre popoare.în cuvîntarea sa, conducătorul delegației P.C. din Cuba s-a referit pe larg la modul în care acționează poporul Cubei pentru dezvoltarea economiei naționale a patriei sale, pentru făurirea unei vieți mai bune, în care oamenii muncii să trăiască liber, în spiritul respectării independenței și suveranității țării lor.
La Combinatul
de prelucrare

a lemnului PiperaDELEGAȚIA PARTIDULUI POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL, care participă la , lucrările celui de-al XII-lea Congres ai P.C.R., compusă din tovarășii Paavanghiin Damdîn, secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, conducătorul delegației, Teveengombîn Davaasu- ren, șef de sector la C.C. al P.P.R.M., și Tagaalamyn Dughersuren, ambasadorul R.P. Mongole la București, a făcut joi o vizită la Combinatul de prelucrare a lemnului Pipera din Capitală.Delegația a fost însoțită de Gheor- ghe Lazăr, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcție.Oaspeții au luat cunoștință de succesele obținute de muncitorii de aici în domeniul valorificării superioare a materialului lemnos, al producției de mobilă, de gradul înalt de mecanizare și automatizare a tehnologiilor de fabricație. Pe parcursul vizitei, ei au adresat cuvinte de laudă pentru modul de organizare a producției și a muncii, p'entru calitatea și diversitatea produselor.La clubul combinatului s-a desfășurat apoi un miting al prieteniei româno-mongole, la care a participat un mare număr de oameni ai muncii de pe această platformă industrială.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășa Polixenia Savu, secretar al Comitetului de partid al sectorului 2 al Capitalei.

în numele comuniștilor, al întregului colectiv, tovarășa Maria Elena Lazăr, secretar al comitetului de partid al combinatului, și-a exprimat satisfacția pentru prezența solilor comuniștilor din R.P. Mongolă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., eveniment de importanță istorică în viața întregului nostru popor. Comuniștii, întregul colectiv al întreprinderii noastre, asemenea tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România — a spus vorbitoarea — își exprimă deplina adeziune și satisfacție față de propunerea ca la Congresul al XII-lea în funcția supremă de secretar general al partidului 6ă fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceasta constituind garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a asigurării mersului ferm al României pe drumul socialismului și comunismului.Oprindu-se asupra succeselor înregistrate de oamenii muncii de la Combinatul de prelucrare a lemnului Pipera, vorbitoarea a evidențiat, totodată, relațiile de colaborare ale unității cu numeroase țări ale lumii, printre care și cu R.P. Mongolă.Este un prilej plăcut — a arătat ea — să evocăm cu acest prilej raporturile tradiționale de prietenie statornicite între partidele, țările și popoarele noastre. Participarea delegației dumneavoastră, dragi prieteni, la Congresul partidului nostru reprezintă o nouă dovadă a bunelor relații între P.C.R. și P.P.R.M., o nouă contribuție la adincirea și extinderea acestora pe multiple planuri. Ne exprimăm convingerea fermă că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor lărgi și adinei continuu, pe baza egalității în drepturi și solidarității internaționale, respectării principiilor independentei și suveranității naționale, în interesul popoarelor român și mongol, al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării între națiuni.în încheiere, vorbitoarea a adresat, în numele comuniștilor, al întregului colectiv al întreprinderii, comuniștilor mongoli, oamenilor muncii din țara prietenă cele mai calde felicitări pentru succesele remarcabile dobîndite, împreună cu urările de noi și tot mai mari înfăptuiri în realizarea obiectivelor stabilite de Partidul Popular Revoluționar Mongol, în opera de construire a noii orînduiri, de făurire a bunăstării și fericirii poporului mongol.în numele delegației Partidului Popular Revoluționar Mongol, tovarășul Paavanghiin Damdîn, a transmis sincere mulțumiri pentru organizarea mitingului consacrat prieteniei mongolo-române, pentru posibilitatea oferită de a vizita una dintre importantele întreprinderi industriale bucureștene, unitate care realizează o variată gamă de produse de mare necesitate pentru populație, produse care se bucură de deosebite aprecieri și pe piața R.P. Mongole.Referindu-se la lucrările forumului comuniștilor români, vorbitorul a spus : în Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, precum și în cuvîntările delegaților la Congres s-a făcut bilanțul intensei activități pe care comuniștii, toți oamenii muncii din țara dv. au desfășurat-o în perioada de după cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., al succeselor obținute în opera de edificare a societății socialiste în România. Din materialele Congresului — a apreciat vorbitorul — se evidențiază pregnant marile realizări pe care poporul român le-a obținut în dezvoltarea social-economică a societății și în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.în continuare, vorbitorul a reliefat pe larg rezultatele remarcabile obținute de poporul mongol în transpunerea în viață a hotărîrilor istorice ale celui de-al XVII-lea Congres al P.P.R.M., în înfăptuirea obiectivelor programului partidului de construire a bazei tehnico-materiale a socialismului.Exprimînd deosebita satisfacție pentru evoluția relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, vorbitorul a menționat participarea României la realizarea unor construcții , din domeniile social-cultural și industrial din R.P. Mongolă.în încheiere, conducătorul delegației mongole a adresat colectivului întreprinderii, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România urări de noi succese în construcția socialismului, în lupta pentru pace.
La Institutul
de cercetări
și proiectări
pentru petrol

și gaze din CîmpinaLocuitorii orașului Cîmpina, unul dintre cele mai vechi centre muncitorești de pe Valea Prahovei, au primit joi vizita DELEGAȚIEI PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA, care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. La scurt timp după sosire, Pak Sen fer, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vice

președinte al R. P. D. Coreene, conducătorul delegației, Li Hoa Săn, membru supleant al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și Sin In Ha, ambasadorul R. P. D. Coreene la București, însoțiți de tovarășul Ne- culai Agachi, membru al C.C. al P.C.R., și Dumitru Ionaș, secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., au vizitat Institutul de cerce- ’ țări și proiectări pentru petrol și gaze. Aici, oaspeții au luat cunoștință de preocupările colectivului de cercetători pentru elaborarea și promovarea unor tehnologii moderne menite să asigure creșterea continuă a producției de țiței.Oaspeții au participat apoi la un însuflețit miting al prieteniei ro- mâno-coreene, la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii.Salutîndu-i cu multă căldură pe oaspeți, Ion Pantazie, secretar al comitetului de partid al Institutului de cercetări și proiectări pentru petrol și gaze, a spus în cuvîntul său : Ne bucurăm mult că solii Partidului Muncii din Coreea, ai poporului frate coreean iau parte, alături de noi, la Congresul al XII-lea al P.C.R. — eveniment cu profundă rezonanță in viața partidului nostru, chemat să dezbată documente de mare însemnătate pentru dezvoltarea României în anii 1981—1985, pentru ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație. Chipul patriei noastre de mijne, a arătat el, este prefigurat cu limpezime în documentele supuse dezbaterii marelui forum, documente al căror conținut poartă amprenta puternicei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Subliniind, totodată, contribuția covîrși- toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la crearea României de astăzi, țară industrial-agrară în plină dezvoltare, care edifică cu succes societatea socialistă multilateral dezvoltată, vorbitorul a arătat că, asemeni întregului nostru popor, comuniștii, oamenii muncii din Cîmpina și din județul Prahova își exprimă deplina satisfacție față de propunerea ca la Congresul al XII-lea al partidului în funcția de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu.Informînd că cercetătorii institutului, celelalte colective de oameni ai muncii din Cîmpina au realizat sarcinile pe perioada 1976—1979 cu patru luni mai devreme, vorbitorul a subliniat că activitatea susținută desfășurată în acest centru industrial se încadrează în eforturile tuturor oamenilor muncii din județul Prahova, care au raportat Congresului realizarea, în decursul a patru ani din actualul cincinal, a unei producții suplimentare de 2,6 miliarde Iei.în continuare, relevind succesele poporului frate coreean în edificarea societății socialiste, vorbitorul a spus : Ne bucurăm nespus pentru remarcabilele realizări obținute de oamenii muncii din R. P. D. Coreeană în dezvoltarea economico-socială a patriei lor și îi felicităm din toată inima. în același timp, a menționat el, sîntem bucuroși s'ă reafirmăm hotărirea poporului român, a partidului nostru comunist, a tovarășului Nicolae Ceaușescu de a sprijini neabătut cauza dreaptă a reunifică- rii pașnice a poporului coreean, a făuririi patriei sale independente și suverane. Acest fapt constituie o nouă și elocventă dovadă a preocupării constante a poporului nostru pentru întărirea prieteniei tradiționale dintre popoarele noastre.A luat apoi cuvîntul tovarășul Pak Sen Cer. Mulțumind pentru calda primire făcută delegației Partidului Muncii din Coreea, el a transmis clasei muncitoare din România, locuitorilor orașului Cîmpina un fierbinte salut din partea oamenilor muncii din patria sa.Evidențiind realizările obținute de poporul român pe frontul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate,. realizări înfățișate pe larg în Raportul prezentat la cel de-al .XII-lea Congres al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a subliniat că România a devenit astăzi o țară cu o industrie modernă, cu o agricultură înfloritoare, cu o cultură, știință și tehnică înaintate.în continuare, el a înfățișat activitatea pe care poporul coreean o desfășoară pentru ridicarea patriei sale pe noi trepte de progres, subliniind că prin rezultatele sale poporul coreean imprimă un nou avint tuturor domeniilor construcției socialiste, pentru îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor celui de-al doilea plan septenal. Vorbitorul a reliefat, totodată, lupta susținută dusă de Partidul Muncii din Coreea, de poporul coreean pentru reunificarea pașnică a patriei sale, subliniind că această cauză justă, care se bucură de sprijinul susținut al poporului român și al altor popoare, va fi înfăptuită în mod sigur. Oaspetele s-a referit apoi la relațiile de prietenie și colaborare dintre R.P.D. Coreeană și România, subliniind că evoluția lor ascendentă din ultimii ani a .fost înrîurită în mod decisiv de întîlnirile și convorbirile tovarășilor Kim Ir Sen și Nicolae Ceaușescu.în încheiere, șeful delegației Partidului Muncii din Coreea a urat locuitorilor orașului Cîmpina, întregului popor român noi și tot mai mari succese în îndeplinirea hotărîrilor ce vor ti adoptate de cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.
Vizite ale unor delegații participante la Congresul P.C.R.în cursul zilei de joi, delegațiile unor partide comuniste și muncitorești, socialiste și progresiste care participă la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. au vizitat întreprinderi industriale, instituții de cultură și artă din București și din alte centre ale țării.Delegația Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul A. I. Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului Controlului de Partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., a vizitat Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, unde a făcut cunoștință cu mari valori ale artei noastre plastice și universale. De asemenea, delegația P.C.U.S. a vizitat o serie de cartiere noi de locuințe din Capitală.în aceeași zi, Stoian Mihailov, secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, delegația Partidului Socialist Francez, delegația Partidului Comunist din Irlanda, delegația Partidului Socialist Popular din Da

nemarca, reprezentantul Partidului Comunist din Martinica, Bourgeois Felicien, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului, și reprezentantul Partidului Comunist din Norvegia, Eivind Cristofersen, au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România ; delegația Partidului Comunist din Vietnam, condusă de Le Quang Dao, secretar al C.C. al P.C. din Vietnam, a făcut vizite la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, la expoziția „Sistematizarea localităților și dezvoltarea construcțiilor de locuințe și dotări social-culturale", deschisă la sala Dalles, în cinstea celui de-al XII-lea Congres, și a străbătut unele cartiere noi din municipiul București. Expoziția de la sala Dalles a fost vizitată, de asemenea, de membrii delegației Partidului Comunist Bulgar.Tot în cursul zilei de joi, delegația Partidului Comunist Francez, delegația Partidului Socialist Demo

cratic Italian și delegația Partidului Socialist Popular din Danemarca au fost oaspeții județului Argeș, unde s-au întîlnit cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat ; delegația Partidului Muncii din Coreea, condusă de Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al C.C. al P.M. din Coreea, a vizitat întreprinderea constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești ; delegația Partidului Muncitoresc Unit Polonez a vizitat întreprinderea „Electroputere", Muzeul de artă și cartiere noi din Craiova ; delegația Partidului Republican Italian, condusă de Aristide Gumnella, membru al Direcțiunii și Secretariatului partidului, a vizitat întreprinderea de autoturisme din Pitești.Pe parcursul vizitelor, oaspeții au avut posibilitatea să cunoască nemijlocit activitatea susținută pe care oamenii muncii din țara noastră o desfășoară pe frontul larg al construcției socialiste, pentru dezvoltarea multilaterală a economiei naționale

și creșterea eficienței în toate domeniile producției materiale, pentru atragerea într-o tot mai largă măsură a oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, la conducerea țării, pentru perfecționarea continuă a democrației socialiste. In dialogul viu și deschis purtat cu muncitori, ingineri, specialiști, oameni de știință, artă _ și cultură, oaspeții s-au interesat îndeaproape de modul de organizare a activității productive, de preocupările Îndreptate în direcția Îmbunătățirii condițiilor de muncă și viață, a ridicării nivelului de trai material și' spiritual. Un larg schimb de opinii l-a prilejuit activitatea pe care o desfășoară organizațiile de partid și organizațiile de masă și obștești din unitățile vizitate.Mulțumind pentru primirea călduroasă ce le-a fost rezervată, membrii delegațiilor au urat colectivelor de muncă din unitățile vizitate succese tot mai mari în realizarea hotărîrilor ce vor fi adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru ridicarea României pe noi trepte de civilizație și progres. (Agerpres)

Cronica zileiAmbasadorul R.F. Germania la București, Richard Balken, a oferit, joi seara, o recepție, cu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai altor instituții centrale. Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 noiembrie. în țară : Vremea va 
continua să se răcească, în prima par
te a intervalului, apoi se va încălzi 
ușor. Cerul va deveni variabil. La 
începutul intervalului vor cădea ploi 
slabe în sudul țării. Vîntul va sufla în 
general slab. Se va produce ceață, mai 
ales dimineața și seara. In București : 
Vremea va fi schimbătoare. Cerul va 
deveni variabil. Condițiile vor fi favo
rabile ploii slabe, la începutul interva
lului.

tv
PROGRAMELE 1 ȘI 2tn jurul orei 16 : Transmisiune directă de la Sala Palatului Republicii Socialiste România a ședinței de închidere a Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.
• Cintece patriotice și revoluțio
nare
PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal • Cronica lucrărilor 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

20,00 Bucurie tn toată țara
20.30 Partidul și țara, un singur gind. 

o singură voință. Spectacol Uterar- 
muzical-coregrafic ,

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

22,00 închiderea programului
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal • Cronica lucrărilor 
Congresului al XII-lea al P.C.R.

20,00 Flori spre lumină. Lupta pentru 
libertatea poporului nostru oglin
dită in imagini coregrafice

20.30 Radar pionieresc
20,50 Studio liric *79
21.30 Telejurnal • Cronica lucrărilor 

Congresului al XII-lea al P.C.R.
22,00 închiderea programuluiȘtiri sportive• La Arad și Timișoara au început întrecerile ediției din acest an a competiției internaționale de handbal masculin pentru „Trofeul Carpați". Iată rezultatele înregistrate în prima zi : România (A) — Norvegia 35—17 (15—12) ; R.D. Germană — Ungaria 31—30 ; Iugoslavia — Bulgaria 21—17 ; Polonia — România B 31—28.

• Balcaniada de scrimă a continuat la Sofia cu proba individuală de spadă, in care titlul de campion balcanic a fosț cucerit de sportivul român Constantin Bărăgan, cu 4 victorii în turneul final. Pe locurile următoare s-au clasat D. Stoianov (Bulgaria) și Anton Pongracz (România), cu cite 3 victorii.



Forumul comuniștilor români urmărit cu utentie
de opinia publică internațională

cliverse țări ale lumii, posturi de radio și tele- consacră, în continuare, spații largi lucrărilor Partidului Comunist Român, răspunzind astfelZiare și publicații din viziune, agenții de presă Congresului al XII-lea al interesului manifestat de opinia publică internațională față de marele forum al comuniștilor din România, al întregii noastre națiuni socialiste. Se relevă angajamentul ferm și unanim exprimat de reprezentanții comuniștilor români, ai întregului nostru popor de a munci neobosit pentru a ridica patria noastră pe noi culmi ale progresului și civilizației, pentru a înfăptui mărețul program definit în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și în documentele supuse dezbaterii Congresului. Mijloacele de informare în masă evidențiază dragostea și admirația profundă, recunoștința cu care este înconjurat de întregul nostru popor tovarășul Nicolae Ceaușescu în neobosita sa activitate dedicată ridicării României pe culmile comuniste, ilustrind, totodată, înaltul prestigiu de care se bucură pe toate meridianele secretarul general al partidului nostru, pentru strălucitul său aport la soluționarea problemelor cardinale ale omenirii contemporane. Largul ecou al ideilor și propunerilor avansate și Ia acest forum al comuniștilor români de tovarășul Nicolae Ceaușescu vine să ilustreze încă o dată stima și prețuirea deosebită de care se bucură pretutindeni șeful partidului și statului nostru.Continuarea lucrărilor forumului comuniștilor ro'hlăni este reflectată pe larg in presa sovietică. ;,PRAVDA", organ al C.C. al P.C.U.S., relevă, intr-o corespondență, că „delegații analizează activitatea organizațiilor de partid, a organelor de stat și economice în înfăptuirea planurilor de dezvoltare social-economi- că a țării, examinează perspectivele mersului înainte pe calea socialistă". „In centrul atenției participanților la forum — arată ziarul — se află Directivele Congresului al XII-lea al P.C.R. cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientările de perspectivă" pînă în 1990. Ei sprijină linia partidului îndreptată spre construirea societății socialiste multilateral dezvoltate". „Planurile stabilite pentru viitorul cincinal prevăd întărirea bazei industriale a țării ca factor hotărîtor al creării unei economii moderne de înaltă eficiență" — adaugă „Pravda".Spicuind din luările de cuvînt, ziarul arată că prin reprezentanții săi, constructorii de mașini români au raportat Congresului că au îndeplinit planul pe cel de-al patrulea an al actualului cincinal. Sînt reținute, de asemenea, referirile la necesitatea unei mai bune folosiri a bazei teh- nico-materiale, a introducerii cît mai rapide a organizării științifice a muncii și tehnologiilor avansate în întreprinderi, la sarcinile ample puse în fața lucrătorilor din agricultură.„Delegații la Congres examinează, de asemenea, programele consolidării energeticii, progresului tehnico-științi- fic, ridicării bunăstării poporului, amplasării optime a forțelor de producție în toate zonele țării" — se arată în corespondență, adăugîndu-se că „dimensiunile activității sporesc, sarcinile devin mai complexe și acestea cer îmbunătățirea nivelului muncii organizatorice și ideologice a partidului, a tuturor verigilor sale. Atenția întregii țări este îndreptată spre lucrările Congresului" — scrie „Pravda" în încheiere.„ZIARUL POPORULUI", organul C.C. al P.C. Chinez, consacră o pagină întreagă Raportului prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, redînd extrase largi din toate capitolele Raportului.Sub titlul sugestiv „Tovarășul Ceaușescu a prezentat, în fața celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., Raportul privind activitatea partidului și sarcinile de viitor", ziarul, infor- mîndu-și cititorii despre ideile centrale ale acestui document programatic, publică o fotografie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, la tribuna Congresului.CELELALTE ZIARE CENTRALE CHINEZE, POSTURILE DE RADIO SI TELEVIZIUNE au informat pe larg despre Raportul prezentat de secretarul general al partidului.Ziarul „BEIJING", pe lingă informațiile privind desfășurarea Congresului, publică un documentar cuprinzător dedicat istoriei P.C.R. In încheiere se subliniază: „P.C.R., în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a îmbinat creator adevărurile generale ale marxism-leninis- mului cu practica concretă a revoluției din România, a stabilit de sine stătător o orientare politică proprie. Sub conducerea P.C.R., poporul român, prin lupte grele și bazîndu-se pe forțele proprii, a obținut succese strălucite în construcția socialismului, a ridicat în ritm rapid producția și nivelul de trai".„ZIARUL MUNCITORILOR" publică un amplu reportaj despre progresele înalte înregistrate de industria României.Este publicat, de asemenea, un grupaj de trei relatări, intitulat sugestiv „România avansează impetuos" și vorbind cititorilor despre construcția Canalului Dunăre-Marea Neagră, turismul românesc și despre faptul că „două treimi din populația României trăiește în locuințe noi". O fotografie înfățișează un nou cartier de locuințe la Piatra Neamț.Ziarul iugoslav „BORBA" publică corespondența „Al XII-lea Congres al P.C.R. Accent pe consolidarea căii independente", în care se arată: „Examinînd Raportul secretarului general — care, de la sîne înțeles, a constituit factorul esențial al lucrărilor celui mai înalt forum al comuniștilor români — delegații la cel de-al XII-lea Congres s-alt referit în unanimitate, în expunerile lor din ședința plenară, la aprecierile lui Nicolae Ceaușescu. Un accent deosebit a fost pus pe afirmarea independenței. Aceasta se reflectă, în primul rînd, în evidențierea necesității efor- . turilor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, astfel încît să se asigure pe deplin — așa cum se subliniază adesea aici — procesul de întărire a independenței economice, ceea ce, se subînțelege, reflectă și dorința de a se sublinia și independența totală a țării".„în cursul celei de-a doua zile a Congresului, personalitațea lui Nicolae Ceaușescu a dominat activitățile de partid, un accent deosebit fiind pus pe acele părți ale Raportului secretarului general care se referă la necesitatea accelerării și consolidării căii independente, atît în dezvoltarea internă, cît și în politica externă. Observatorii din București acordă, în acest context, o atenție deosebită acelor părți din cuvîntarea conducătorului român în care se evidențiază necesitatea acceptării și respectării consecvente a principiilor suveranității, neamestecului și dreptului fiecărui popor de a hotărî liber și de sine stătător asupra căilor dezvoltării sale".Corespondența publicată de ziarul „POLITIKA", care inserează in prima pagină fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, are titlul „împo-

triva folosirii forței în relațiile internaționale".Referindu-se la Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în corespondență se arată : „Nicolae Ceaușescu a dedicat cea mai mare parte a cuvîntării sale documentate și deosebit de angajate politic — care, adesea, a fost întreruptă de ovații furtunoase la adresa secretarului general, personal, și a P.C.R. — situației politice și economice a țării. în cea de-a doua parte a Raportului, Nicolae Ceaușescu a vorbit pe larg despre punctele de vedere ale P.C.R. în legătură cu problemele internaționale".în continuare se arată că un accent deosebit a fost pus pe sarcinile viitorului plan cincinal și se precizează că „două sînt scopurile de bază pe care și le propune societatea românească : primul, ca la terminarea următorului plan cincinal, în 1985, țara să intre în rîndul statelor lumii cu dezvoltare economică medie și, al doilea, ca pînă în 1990 să devină independentă în ceea ce privește energia".Sub titlurile „Dialog de lucru pri-

die. Au fost relevate, de asemenea, date privind direcțiile principale ale planului și faptul că România va lua parte, ; în mod eficient, la diviziunea internațională a muncii. De asemenea, în comentariu se precizează că, referindu-se la problemele internaționale, Raportul a accentuat .ca unul dintre obiectivele cele mai importante ale politicii externe a României edificarea păcii și securității europene.Ziarele „TRYBUNA LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P., și „ZYCIE WARSZAWY" continuă să publice ample știri cu privire la lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., care stabilește direcțiile de dezvoltare în continuare a României. Presa subliniază că, in raportul său, Comisia Centrală de Revizie a sprijinit propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului. Ziarele prezintă, de asemenea, luările de cuvînt ale unor delegați la Congres și subliniază că „vorbitorii și-au exprimat deplina adeziune in legătură cu direcțiile de dezvoltare social-economică, în continuare, a României".PRESA COREEANA își informează cititorii despre lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R., la care participă peste 2 600 de delegați aleși din rîndul comuniștilor din întreaga țară, precum și delegații ale diferitelor partide, mișcări de eliberare națională și alte organizații politice din peste 100 de țări ale lumii, între care și delegația Partidului Muncii din Coreea.Este prezentată ordinea de zi a lucrărilor Congresului, arătîndu-se că, în prima zi, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a prezentat Raportul C.C. al P.C.R. cu privire la activitatea Partidului Comunist Român în perioada dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XII-lea și

C.C.

punere", a spus, potrivit ziarului, Claudio Signorile.Toate ziarele apărute la Damasc informează despre lucrările celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. Sub titlul „România reafirmă poziția sa pentru drepturile arabe", cotidianul „AL-BAAS" publică o relatare despre Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt evidențiate aprecierile privind situația din rientul Mijlociu, subliniindu-se România se pronunță „pentru o glementare justă și trainică in rientul Mijlociu, care să ducă la tragerea totală a forțelor israeliene din teritoriile arabe ocupate in 1967 și la garantarea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la autodeterminare și la constituirea propriului stat independent".Cotidianul irakian „BAGHDAD OBSERVER" a consacrat spații ample Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reliefînd acele pasaje și idei care pun in evidență profundul umanism al politicii partidului și statului nostru, preocuparea pentru asigurarea unui climat de . pace și securitate în lume. „Președintele Ceaușescu — scrie ziarul —. a chemat la reducerea militare pe plan mondial și a propus organizarea rințe europene pentru Creșterea cheltuielilor militare — spus el — constituie una din cauzele principale ale crizelor economice internaționale".Sub titlul „Lucrările Congresului al XII-lea al P.C.R.", ziarul „ETHIOPIAN HERALD" consacră o pagină Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. In mod deosebit sînt relevate marile succese obținute de România în ultimii ani și sînt redate pe larg principalele obiective preconizate pentru dezvoltarea viitoare a țării. Ziarul prezintă, de asemenea, analiza făcută în Raport

Cică re- O- re-

cheltuielilor cu 10 la sută unei confe- dezarmare. a

Înalte aprecieri privind spiritul realist și caracterul constructiv 
al orientărilor cuprinse în Raportul tovarășului

Nicolae Ceaușescu - orientări în deplină concordanță 
cu interesele fundamentale ale cauzei păcii, libertății 

și progresului în lume
vind ziua de miine", „Congresul comuniștilor români continuă", „Obiective mobilizatoare ale dezvoltării", „Congresul Partidului Comunist Roman", ziarele bulgare continuă să informeze despre lucrările Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.Ziarul „RABOTNICESKO DELO", organ al C.C. al P.C. Bulgar, referin- du-se la problemele și sarcinile ce se află în centrul dezbaterilor celui de-al XII-lea Congres al partidului, arată că „delegații își exprimă părerea asupra acestora, fac propuneri de lucru, se referă la planuri concrete . privind activitatea viitoare în fiecare domeniu. Ei exprimă convingerea nestrămutată că problemele și sarcinile respective vor fi rezolvate cu succes, pentru că ele sînt elaborate și puse de avangarda clasei muncitoare și a întregului popor — Partidul Comunist Român, partid care, așa cum s-a subliniat la Congres, în ultimii 15 ani și-a dublat rindurile, in condițiile unei sensibile consolidări a compoziției sociale — aproape 54 la sută din ' membrii P.C.R. sînt muncitori, aproape 18 la sută oameni ai muncii de la sate, 29 la sută din rindurile intelectualității legate de popor. Astăzi, comuniștii reprezintă 25 la sută din populația activă a României. Aceste date, privite in împletirea lor' cu prefacerile socialiste de pînă acum pe pămîntul românesc, intăresc convingerea că obiectivele și orientările celui de-al XII-lea Congres- vor fi transpuse in viață".De asemenea, „Rabotnicesko Delo" publică o corespondență a trimisului său special la București intitulată „Legături durabile, ascendente", privind mitingul prieteniei româno- bulgare de la uzina „Automatica" din București.„Delegații la Congres — se subliniază în corespondența transmisă din București de AGENȚIA B.T.A. — își spun părerea atît despre rezultatele obținute pînă în prezent în înfăp-- tuirea Programului partidului, cit și despre obiectivele mărețe și mobilizatoare ale dezvoltării social-econo- mice a României în viitorul cincinal". Este scos în evidență faptul că „o mare atenție se acordă sarcinilor privind asigurarea unor ritmuri înalte și constante în dezvoltarea economiei naționale, introducerii cuceririlor revoluției tehnico-științifice în toate domeniile și perfecționării activității social-economice".De asemenea, agenția de presă bulgară relevă că „în dezbaterile generale a fost exprimată adeziunea deplină față de proiectele de documente. Convingerea generală a dele- gaților la. Congres este că înfăptuirea obiectivelor înscrise în acestea va marca o nouă și importantă etapă pe calea mărețului țel — edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România".Și cotidianele ungare au continuat să publice informații despre lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, inserînd relatări de la dezbaterile pe marginea documentelor prezentate. Ziarul „NEPSZABADSAG", organ central al C.C. al P.M.S.U., informează despre raportul Comisiei Centrale de Revizie și darea de seamă a Comisiei de Validare. Celelalte cotidiane — „NEPSZAVA", „MAGYAR III REAP" și „MAGYAR NEMZET" — publică, ele asemenea, materiale privind desfășurarea Congresului.Secvențele transmise de TELEVIZIUNEA UNGARA înfățișează pe secretarul general pi partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în timpul prezentării Raportului, precum și momente de la înminarea mesajelor de salut. în comentariul care a însoțit imaginile televizate s-a subliniat că, la încheierea cincinalului următor, în 1985, România va deveni o țară cu o dezvoltare economică me-

sarcinile de viitor ale partidului. Se arată că au fost transmise, de asemenea, mesaje de felicitare adresate Congresului din partea partidelor comuniste, muncitorești și progresiste din diferite țări ale lumii.Principalele ziare spaniole dedică spații însemnate Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres. Ziarul „MUNDO OBRERO", organ al P.C. din Spania, publică un articol în care informează despre principalele teme care fac obiectul dezbaterilor la Congres și despre importanța pe care au avut-o dezbaterile premergătoare Congresului, la care a participat, practic, întregul popor român. Un alt articol publicat de același ziar, sub titlul „Ceaușescu se pronunță împotriva cursei înarmărilor", inserează aprecieri pe această temă din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ziarul „PUEBLO" publică, sub titlul „România, salt spre dezvoltare", un articol in care redă semnificative pasaje din proiectul de Directive ale celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.Continuînd să consacre largi spații lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, ziarul italian „L’UNITA", organ al P.C.I., subliniază, într-un articol intitulat „Amplă prezență internațională la Congresul român", deosebitul interes cu care lucrările înaltului forum al comuniștilor români sînt urmărite pe plan internațional.în aceeași ordine de idei, ziarul „CORRIERE DELLA SERA" arată că la Congres participă delegații re- prezentînd „toate partidele muncitorești, forțele democratice și mișcările de eliberare — mai mult de 150 — provenind din peste 100 state". Articolul reia aprecierile elogioase făcute de secretarul general al Partidului Comunist din Spania, Santiago Carrillo, în cadrul întîlnirii sale cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în legătură cu Raportul prezentat la Congres, și care a subliniat că acest document prezintă „o importanță deosebită atît pentru mersul înainte al României pe calea socialismului și comunismului, cît și pentru pacea și colaborarea între toate națiunile lumii". De asemenea, este inserată declarația vicesecretarului Partidului Socialist Italian, Claudio Signorile, privind importanța propunerii făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în legătură cu convocarea unei conferințe europene asupra dezarmării. „Vom cere guvernului italian să examineze în mod atent și pozitiv această pro-

principalelor caracteristici ale epocii contemporane, subliniind că „România se pronunță pentru consolidarea unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare, realizarea unei noi ordini economice internaționale, care să constituie baza Instaurării principiilor egalității și echității în. relațiile interstatale".Ziarul gabonez „L’UNION" publică un articol in care informează despre lucrările Congresului, scoțînd in relief principalele idei cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cotidianul subliniază apelul pe care secretarul genferal al P.C.R. l-a adresat întregului popor român de a-și intensifica eforturile, astfel încît România să devină, la sfîrșitul cincinalului 1981—1985, o țară cu dezvoltare medie. Acest obiectiv — notează cotidianul — va fi realizat printr-un deosebit progres al industriei, pe baza utilizării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, precum și prin înfăptuirea unei a doua revoluții în agricultură.Apreciind că actualul Congres al Partidului Comunist Român „constituie un important eveniment național și internațional", ziarul „HO- ROYA", din Republica Guineea, subliniază rezultatele deosebite obținute de poporul român pe plan economic și social, pe planul afirmării sale internaționale. „Paralel cu edificarea unei- economii naționale puternice și prospere — notează cotidianul — România a stabilit cu țările în curs de dezvoltare raporturi fructuoase, bazate pe solidaritate, prietenie și sinceră cooperare".Sub titlul „Președintele Ceaușescu propune o conferință europeană asupra dezarmării", cotidianul zairez „ELIMA" scoate în evidență „continua preocupare a României socialiste pentru înfăptuirea dezarmării", „caracterul realist al argumentelor sale". Se insistă, de asemenea, pe larg, asupra propunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind reducerea cheltuielilor de înarmare la nivel mondial, arătîndu-se că președintele României se pronunță pentru alocarea unei părți din fondurile astfel eliberate pentru asigurarea progresului tuturor țărilor, și. in special al lor în curs de dezvoltare.Ziarul francez „LE MONDE", luind pasaje largi din Raportul varășului Nicolae Ceaușescu, accentul pe „măsurile de perfecționare a economiei românești, bazate pe participarea muncitorească la gestiunea întreprinderilor, pe co-

cere- to- pune

interesarea muncitorilor la realizarea de beneficii, concomitent cu introducerea unor criterii ce contribuie la creșterea rentabilității întreprinderilor". Se relevă „caracterul realist" al Raportului.In continuare se arată că, „abor- dînd problemele internaționale, conducătorul partidului și statului român a pronunțat un foarte ferm rechizitoriu împotriva cursei înarmărilor, pe care a apreciat-o ca una din cauzele cele mai importante ale amplificării crizei economice". Totodată, se accentuează importanța propunerilor românești privind organizarea reuniunii de la Madrid, din 1980, la nivelul miniștrilor afacerilor externe, precum și cea a organizării unei noi conferințe asupra securității europeni, la nivelul șefilor de stat și guvern.Cotidianul austriac „SALZBURGER NACHRICHTEN" publică un amplu reportaj, care ocupă mai mult de jumătate de pagină, semnat de corespondentul său special la București. După ce subliniază semnificația prezenței la Congres a numeroase delegații de peste hotare, autorul articolului scrie : „Asistența, care o- cupă pină la refuz Sala Congresului, și-a manifestat aprobarea față de aprecierea secretarului general al partidului, Nicolae Ceaușescu, că trebuie să se renunțe definitiv la politica forței, a dictatului, la amestecul în treburile interne ale altor țări, la orice politică de hegemonie, de cucerire de sfere de influență, la politica imperialistă, colonialistă, neocolonialistă".Corespondența se referă, de asemenea, la modul în care P.C.R. militează pentru depășirea divergențelor de păreri între țările socialiste, „întreaga asistență de peste 2 600 de delegați a salutat cu aplauze furtunoase propunerea lui Nicolae Ceaușescu cu privire la asumarea, de către statele socialiste, a obligației de a nu întreprinde, sub nici un motiv și sub nici o formă, acțiuni militare, ca și aprecierea că în situația intern'ațională actuală, statele socialiste au obligația de a rezolva toate problemele pe calea tratativelor".Intr-o corespondență din București paginată alături de fotografia secretarului general al P.C.R., cotidianul de mare tiraj din Amsterdam „DE VOLKSKRANT" subliniază atmosfera entuziastă în care se desfășoară lucrările Congresului, marile succese obținute de poporul român. Totodată, reliefîndu-se preocuparea stăruitoare a țării,noastre pentru păstrarea și afirmarea suveranități sale depline, se subliniază că, în proiectele de Directive, „un accent deosebit este pus pe faptul că România trebuie să devină tot mai independentă din punct de vedere economic". In acest sens, sînt preluate pe larg pasajele conținute în Raport privind programul energetic al țării.Ziarul „DE WAARHEID", al Partidului Comunist din Olanda, informează, la rîndul despre deschiderea lucrărilor Congresului P.C.R., remarcînd faptul că la acest înalt forum al comuniștilor români participă un mare număr de delegații străine, „semn al interesului pe care acest eveniment îl suscită pe plan internațional".Cel mai mare cotidian portughez, „DIARIO DE NOTICIAS", a publicat, sub titlul „în deschiderea celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., Ceaușescu reafirmă independența politicii externe a României", un articol in care subliniază principiile promovate de țara noastră pe plan internațional, între Care dreptul tuturor țărilor si partidelor de a-și alege in mod liber și independent propriul lor destin, reliefînd apoi direcțiile principale de dezvoltare a României în cincinalul următor, creșterea continuă a potențialului economic al țării noastre. Sînt relevate prestigiul de care se bucură secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și atmosfera călduroasă cu care a fost întîmpinat de participanții la Congres.Ziarul „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" consacră expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu un amplu articol. în care sînt relevate liniile directoare ale politicii externe românești. Ziarul redă, în citat, sublinierea făcută în Raport, potrivit căreia „România va face totul pentru amplificarea continuă a raporturilor politice, țifice și te ,duire socială". De asemenea — se arată în continuare — „președintele român a lansat un apel pentru reducerea cheltuielilor militare, pentru întreprinderea de noi pași in direcția dezarmării, pentru abolirea simultană a N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșovia". Se relevă, totodată, preocuparea constantă a României pentru instaurarea unor relații de tip nou intre țările socialiste.Referindu-se la problemele interne, cotidianul menționează că președintele a trezit entuziasmul asistenței, care s-a ridicat în picioare, scan- dînd : „Ceaușescu și poporul", atunci cînd a anunțat descoperirea unor zăcăminte de petrol in Marea , Neagră, succes al științei și tehnicii românești, al puterii ei industriale.

organsău,

economice, tehnico-știin- în alte domenii cu toa- țărilc, fără deosebire de orîn-

Manifestări consacrate celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român

R.P. CHINEZA. In cadrul manifes
tărilor organizate în R.P. Chineză in 
cinstea celui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R., la 20 noiembrie la Școala 
de partid a C.C. al P.C. Chinez din 
Beijing a avut loc ceremonia lumi
nării unui set de lucrări, apărute în 
limbi străine, din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, precum și a unor volume — pu
blicate în România și in străinătate 
— consacrate personalității, 
activității tovarășului 
Ceaușescu

Song Zhenting, directorul__ ....
dii al școlii, și Panait Lefter, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al țării noastre 
in China, au rostit alocuțiuni..

Song Zhenting a relevat că îmbo
gățirea bibliotecii școlii cu lucrări 
din gindirea social-politică a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, teoretician 
proeminent al epocii noastre, consti
tuie un dar de preț ; aceste lucrări 
ii vor ajuta pe

adîncirea cunoașterii experienței 
României in construcția socialistă și 
in activitatea lor practică.

P.C.B., veterani ai mișcării comuniste 
și muncitorești din Bulgaria, diplo- 
mați, un numeros public.

vieții și
Nicolaede stu-

cursanții scolii la

R.P. BULGARIA. La Sofia s-a des
chis expoziția „România la cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român". Printr-un bogat mate
rial documentar și ilustrativ sînt în
fățișate îndelungatele tradiții revo
luționare ale mișcării muncitorești 
din țara noastră, momente semnifi
cative din istoria Partidului Comu
nist Român, marile prefaceri social- 
economice petrecute in România in 
anii socialismului, realizările obținu
te de poporul nostru in toate dome
niile de activitate. Sînt prezentate 
date care pun sugestiv în lumină 
obiectivele și orientările înscrise in 
documentele celui de-al XII-lea Con
gres al partidului cu privire la dez
voltarea economico-socială a țării in 
cincinalul 1981—1985 și orientările de 
perspectivă.

La deschiderea expoziției au parti
cipat Blagoi Penev, membru al C.C. 
al P.C.Bulgar, activiști ai C.C. al

R.S. CEHOSLOVACA. Consulatul 
general al României la Bratislava 
împreună cu Comitetul național al 
orașului Zvolen au organizat expozi
ția de fotografii „România turistică", 
dedicată celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

ELVEȚIA. La Berna a fost, or
ganizată o conferință de presă, la 
care au luat parte numeroși ziariști 
de la principalele cotidiene si publi
cații, de la posturile de radio și te
leviziune elvețiene. Au fost prezenți, 
de asemenea, directorul Oficiului de 
presă și informații al guvernului fe
deral, secretarul general al Asociației 
ziariștilor elvețieni. Ambasadorul 
țării noastre in Elveția, Dan Enă- 
chescu, a subliniat, intr-o alocuțiune, 
importanța și semnificația Congresu
lui al XII-lea al Partidulu^ Comunist 
Român pentru întregul nostru popor.

„INIȚIATIVA ROMÂNIEI-0 CALE PRACTICĂ 
PENTRU PROGRESE ÎN DOMENIUL DEZARMĂRII"
ADOPTAREA ÎN UNANIMITATE A REZOLUȚIEI INIȚIATE 

DE ȚARA NOASTRĂ - ELOCVENTA CONFIRMARE 
A JUSTEȚEI POLITICII EXTERNE A ROMÂNIEI SOCIALISTFNAȚIUNILE UNITE 22 — Trimisul Agerpres transmite : Aprobarea unanimă de către Comitetul politic al Adunării Generale a rezoluției privind inghețarea și reducerea bugetelor militare, inițiată de România, este apreciată la Națiunile Unite ca o nouă și strălucită confirmare a justeței și realismului politicii externe a țării noastre, reafirmată și ridicată pe o treaptă superioară prin Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Integrîndu-se armonios în poziția principială, fermă și consecventă a partidului și statului nostru in favoarea opririi cursei înarmărilor și a înfăptuirii dezarmării și înscriin- du-se pe linia promovării active și transpunerii în viață a programului concret și cuprinzător de dezarmare aprobat de precedentul congres al partidului nostru și avansat de țara noastră la O.N.U., noua inițiativă românească are semnificația profundă — așa cum rezultă din votul unanim al membrilor Națiunilor Unite in favoarea ei, din comentariile favorabile ce se fac in legătură cu ea — a unei noi, valoroase și substanțiale contribuții a României la_ eforturile ce se fac pentru dezamorsarea și reducerea periculoasei competiții a înarmărilor, pentru realizarea unor progrese concrete pe calea dezarmării.Rezoluția inițiată de țara noastră, la care s-au raliat, în calitate de coautoare, alte țări mici și mijlocii, nealiniate, în curs de dezvoltare, pornește de la hotărîrile sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării, care statuează expres că reducerea graduală a bugetelor militare, pe o bază reciproc convenită, de exemplu in cifre absolute sau în procente, în special de către statele posesoare de arme nucleare și de alte state importante din punct de vedere militar, ar reprezenta o măsură de natură să contribuie la reducerea cursei înarmărilor și ar spori posibilitățile de re- alocare a resurselor folosite in prezent în scopuri militare pentru dezvoltarea economică și socială, îndeosebi în folosul țărilor în curs de dezvoltare.Rezoluția cere Comisiei dezarmării, organ de deliberări, democratic, să examineze și să identifice căi și mijloace eficace pentru realizarea u- nor acorduri de înghețare, reducere sau restrîngere echitabilă a cheltuielilor militare. Ea adresează tuturor statelor, în special celor mai puternic înarmate, apelul ca pînă la încheierea unor asemenea acorduri să dea dovadă de reținere in privința cheltuielilor militare, în scopul

realocării fondurilor astfel economisite pentru obiectivele dezvoltării e- conomice și sociale, în special in beneficiul țărilor în curs de dezvoltare.Primită cu un viu și real interes la Națiunile Unite, noua inițiativă a României răspunde unor nevoi stringente ale vieții internaționale actuale, legate de imperativul stăvilirii spiralei vertiginoase a cursei înarmărilor și creșterii cheltuielilor militare, care au atins nivelul astronomic de 425 miliarde dolari anual.Interesul și sprijinul larg față de inițiativa Romanici au rezultat cu claritate din dezbaterile care au a- vut loc în Comitetul politic, unde reprezentanții unui mare număr de state — intre care Brazilia, Belgia, R.F.G., S.U.A.. Japonia — au exprimat cuvinte de înaltă apreciere in legătură cu propunerea constructivă a țării noastre. Astfel, reprezentantul Braziliei sublinia, la adoptarea rezoluției, că aceasta are meritul important de a oferi o cale concretă de reducere a cheltuielilor militare în scopul eliberării unor resurse care să permită stimularea eforturilor de progres ale tuturor statelor, în primul rînd ale țărilor în curs de dezvoltare. Reprezentantul Belgiei declara că, în concepția țării sale, inițiativa României oferă „o cale pra* . tică pentru a determina progresul domeniul dezarmării". La rîndul el, delegația Japoniei aprecia că inițiativa românească oferă soluția realistă „a unei abordări treptate a rei- ducerii bugetelor militare și ține seama de dreptul egal la securitate al tuturor statelor".După cum se apreciază in cercurile diplomatice și de presă de la O.N.U., România are meritul — prin inițierea și finalizarea acestei rezoluții — de a fi adus pentru prima dată problema reducerii bugetelor militare în atenția nemijlocită a O.N.U., ca o cale sigură și eficientă și ca o nouă abordare, dintr-un unghi realist și constructiv, a modalităților celor mal eficace de reducere a cheltuielilor militare și de înaintare în direcția dezarmării.
ORIENTUL MIJLOCIU

• încheierea reuniunii Ia nivel înalt a Liqii Arabe • Declara
țiile președintelui LibanuluiTUNIS 22 (Agerpres). — în capitala Tunisiei au luat sfîrșit, joi, lucrările celei de-a X-a reuniuni lă nivel înalt a Ligii Arabe, la care au participat șefi de stat și de guvern sau reprezentanți ai acestora din țările membre ale organizației, precum și președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, informează agențiile M.E.N., I.N.A. și J.N.A. Au fost examinate evoluțiile din Orientul Mijlociu și din lumea arabă, situația din sudul Libanului, precum și alte chestiuni de interes reciproc și s-a convenit ca următoarele două reuniuni la nivel înalt ale Ligii Arabe să se des

fășoare la Amman și, respectiv, la Tripoli — reievă agențiile citate.BEIRUT 22 (Agerpres). — „Menținerea actualei situații în sudul Libanului constituie un pericol și pentru celelalte regiuni ale țării, ca și pentru întregul Orient Arab" — a declarat președintele libanez, Elias Sarkis, într-un discurs radiotelevizat — relatează agenția France Presse.Președintele a cerut libanezilor să tragă primii învățămintele ce se impun din actuala situație a Libanului, realizînd o înțelegere națională, evi- tînd îndeosebi orice acțiune care afectează interesul general al ind< pendenței statului. • d
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CREȘTEREA NUMĂRULUI ȘOMERILOR IN ȚĂRILE MEMBRE ALE
C.E.E. Potrivit datelor publicate de Oficiul de statistică al C.E.E., numărul total al șomerilor înregistrați în cele nouă țări membre ale Pieței comune a crescut cu 81 000 în octombrie, față de luna precedentă, ajungînd la 6,023 milioane persoane. Conform aceleiași surse, la capitolul șomaj pe primele locuri din acest punct de vedere se situează Luxemburgul, Franța, R.F.G. și Italia.

COMUNICAT HISPANO-SOV-IE- 
TIC. In comunicatul privind vi- 

Izita oficială in Spania a ministru
lui de externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromiko, se relevă dorința părților 

Ide a dezvolta in continuare rela
țiile bilaterale, adeziunea lor față 
de politica de coexistență, pașnică, 
destindere și cooperare între state, 

I indiferent de orinduirea lor eco
nomico-socială, pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare. A 

■ fost exprimată dorința celor două, 
țări de a întreprinde eforturile I necesare pentru asigurarea succe
sului reuniunii, pentru securitate 

Iși cooperare în Europa, de la 
Madrid, din 1980. Din capitala Spa
niei, ministrul de externe sovietic 

| a plecat la Bonn, unde a avut con
vorbiri cu ministrul de externe al I R.F.G.I PROPUNERE A P.C. DIN AR- I GENTINA. Partidul Comunist din Argentina s-a pronunțat, intr-un I document semnat de secretarul general, Arnedo Alvarez, pentru formarea unui front comun „capabil să realizeze acel acord indispensabil pentru a avansa pe calea recon- I strucției democratic^ a țării" — informează Prensa Latina. Actuala si- Ituație. se precizează în document, reclamă inițierea de măsuri urgente precum stabilirea unui dialog în- ■ tre civili și militari, eliminarea stării de asediu decretate în urmă cu | cinci ani, suspendarea reglementărilor represive.

SOLI AI ARTEI ROMANEȘTI 
PESTE HOTARE. Baritonul român 

IDan Iordăchescu a susținut la Sin
gapore două concerte acompaniat 
de orchestra simfonică singa&o- 
reză, sub bagheta dirijorului Choo 

| Hoey. Artistul român s-a bucurat j de un deosebit succes. La unul 
dintre spectacole au asistat primul 

| ministru, Lee Kuan Yew, și alți 
membri ai guvernului.

CONVORBIRI FRANCO-UN- I GARE. Președintele Franței. Valery | Giscard d’Estaing, l-a primit pe Gyorgy Lazar, președintele Con- | siliului de Miniștri ai R. P. Ungare, aflat într-o vizită oficială în Franța. 1 Cu prilejul convorbirii au fost abordate probleme ale relațiilor bilaterale și ale situației interna- | ționale actuale. anunță agenția ,M.T.I. Totodată, la Paris au I început convorbirile intre primul ministru al Franței, Raymond Barre, și Gyorgy Lazar. • ■PLENARA C.C. AL P.C. FRANCEZ. I In suburbia pariziană Yvry s-au deschis, joi, lucrările unei plenare a Comitetului Central al Partidului I Comunist Francez, consacrată situației politice din țară. Raportul la plenară a fost prezentat de Andre I Lajoinie, membru al Biroului Politic . al C.C. al P.C.F. |INUNDAȚII. Consiliul Executiv i al Adunării R. S. Macedonia, ana- lizînd situația creată de inundații 1 în zonă, a informat că au fost a- . fectate 120 de localități, ceea ce a impus evacuarea a 30 000 de per- I soaue — relatează agenția Taniug. Totodată, peste 60 000 ha de tere- I nuri agricole, inclusiv instalații, au | fost acoperite de ape. Au fost distruse peste o sută de poduri, nu- , meroase . tronsoane de drum au devenit impracticabile, iar apro- I vizionarea cu energie electrică a , fost, in multe locuri, întreruptă. Inundațiile au produs pagube și in I alte zone ale R.S.F. Iugoslavia. .DEMISIE. Fostul prim-minhtru I al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, a anunțat că va demisiona din funcția de lider al Partidului Li- I beral (principala formațiune politică a opoziției din Canada).
MAREA BRITANIE. Peste 30 000 de 

_______ „__ _______________________________ de automobile „British Leyland" du 
I declarat grevă in semn de protest față de concedierea abuzivă a liderului 

sindical Derek Robinson, care s-a opus intențiilor firmei de a include 
| mai multe ateliere și, implicit, de a efectua masive concedieri.

ACȚIUNI REVENDICATIVE IN 
salariați de la firma constructoare
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