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ÎNTR-O DEPLINĂ UNANIMITATE

PARTIDUL L-A REALES 
ÎN FRUNTEA SA PE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
pentru că este revoluționarul și patriotul 

comunistul de omenie pe care poporul 
român si l-a dorit si îl dorește cu fermitate 
si hotărîre la conducerea destinelor sale 9

In ziua de 23 noiembrie s-au încheL 
iat lucrările. celui de-al XII-lei 
Congres al Partidului Comunist 
Roman, care va rămine in istoria tă
rii, in conștiința națiunii Că un eve
niment de covirșitoare importantă și 
semnificație. Prin votul său unanim 
Și entuziast, el a reales pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, împlinind astfel voința 
fierbinte a comuniștilor, a tuturor 
fiilor acestui pămint românesc, ca in 
fruntea partidului șă se afle și in 
viitor omul de aleașă omenie, eminen
tul conducător și militant revoluțio
nar, exponentul strălucit al interese
lor și năzuințelor intregului popor, 
care nu cunoaște ideal mai înălțător 
decit servirea devotată a'partidului și 
patriei, a cauzei socialismului și pă
cii. Totodată, Congresul a adoptat, 
după cinci zile de intense și rodnice 
dezbateri, hotăriri de însemnătate de
cisivă pentru înfăptuirea grandiosu
lui obiectiv al Programului partidu
lui — făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Ora 16. Are loc ședința de în
cheiere a Congresului, care este 
urmărită, prin intermediul transmisiei 
directe a posturilor noastre de radio 
și televiziune, de întregul popor.

Ședința este condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Luind cuvintul, tovarășul Stefan 
Voitec a spus : „Exprimind dorința 
fierbinte a întregului partid, a între
gii noastre națiuni, care și-au manifes
tat intr-o impresionantă unitate ho- 
târirea neclintită de a-1 avea in conti
nuare in fruntea partidului pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, Congresul 
al XII-lea a ales in unanimitate în 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român pe cel mai 
strălucit fiu al clasei muncitoare, 
simbolul idealurilor de libertate, pace 
și progres ale poporului român, 
personalitate proeminentă a mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale, 
a vieții politice internaționale, to
varășul Nicolae Ceaușescu'*.

Reinvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in suprema funcție de se
cretar general al partidului tre
zește in inimile intregului Congres 
profunde sentimente de mindrie, de 
nemărginită bucurie și satisfacție. 
Delegații și invitații aplaudă cu insu- 
flețire. ovaționează și aclamă înde
lung. Minute in șir se scandează cu 
putere și înflăcărare ~ 
P.C.R. !“, ~
„S t i m a 
Ceaușescu 
reales la
„l 

‘ ’ „Ceaușescu—
„Ceaușescu și poporul !“, 
noastră și

România
al XII-lea

mindria — 
„Ceaușescu 
Congres !“, 

„Ceaușescu reales, pentru pace și 
progres „Ceaușescu—pace !“. În

treaga sală a Congresului s-a trans
format intr-un uriaș amfiteatru al 

. entuziasmului și mindriei patriotice, 
ce dă expresie sentimentelor și gin- 
durilor pe care le impărtășește, in 
aceste clipe vibrante, întreaga noas
tră națiune pentru fericirea de a avea 
in fruntea partidului și statului pe 
cel mai iubit și stimat fiu al ei. 
Țara întreagă iși reafirmă, intr-o im
presionantă unitate de simțire, dra
gostea nețărmurită, inalta stimă și 
recunoștință, profundul atașament 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit conducător revoluționar, 
patriot înflăcărat și eminent militant 
al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, neobosit luptător pen
tru propășirea României și fericirea 
poporului român, pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independentă 
și progres ale tuturor națiunilor, pen
tru triumful cauzei socialismului și

păcii. Iată temeiurile adinei pentru 
care realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secretar ge
neral al partidului constituie o săr
bătoare scumpă inimilor tuturor 
fiilor patriei, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, care 
văd in realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului 
chezășia sigură a înfăptuirii neabă
tute a Programului partidului și a 
hotăririlor Congresului al XII-lea, 
a obținerii unor noi și mărețe izbinzi 
in construcția societății socialiste și 
comuniste, garanția suveranității și 
independenței naționale.

Congresul a ales, de asemenea. Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist. Român. alcătuit din 245 de mem
bri și 163 de membri supleanți, in 
total 408. A fost aleasă, totodată, Comi- 

■ sia Centrală de Revizie, formată din 73 
de tovarăși. Ca președinte al Comisiei 
a fost ales tovarășul Vasile Vilcu.

Adresindu-se delegaților și incita
ților, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
face cunoscute hotăririle primei șe
dințe plenare a noului pomitet Cen
tral, care a ales Comitetul Politic 
Executiv. Secretariatul C.C. al P.C.R. 
și. a constituit. Colegiul central de 
partid. Ca președinte al Colegiului a 
fost ales tovarășul Petre Lupu.

Intimpinat cu cele mai calde sen
timente de dragoste și stimă, in 
aclamațiile și ovațiile celor prezenți, 
in entuziasmul și însuflețirea gene
rală, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
rostește cuvintul de închidere a lu
crărilor Congresului, urmărit cu cea 
mai vie atenție, cu intensă satisfac
ție și deplină, aprobare.

Cuvintul vibrant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu este subliniat. în 
repetate rinduri. cu puternice aplau
ze. urale și ovații. însuflețind — ca 
in atitea alte rinduri — comuniștii, 
întreaga națiune, care urmează cu 
devotament neclintit partidul pe dru
mul de luptă și de glorie al edificării 
socialismului și comunismului pe 
pământul scump al patriei.

Hotărirea fermă și unitatea de 
neclintit in jurul partidului, al secre
tarului nostru general iși găsesc ex
presie in 
domnește în 
cuvintului 
partidului, delegații șl invitații acla
mă neîntrerupt, scandează cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
reales, pentru pace și progres

Sint momente care pun pregnant in 
lumină încrederea nemărginită pe 
care toți cetățenii. țării — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — o au in gloriosul nostru 
partid comunist, in secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a cărui viață și activi
tate revoluționară este indisolubil le
gat tot ceea ce se înfăptuiește in 
România socialistă, spre binele și fe
ricirea poporului român.

Sint momente care reafirmă voința 
fermă a națiunii noastre de a milita 
neabătut pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru, de a acționa cu abnega
ție și dăruire comunistă pentru 
transpunerea in viață a documente
lor programatice ale Congresului al 
XII-lea, pentru inflorirea continuă a 
patriei, pentru realizarea mărețului 
Program de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

întregind această atmosferă sărbă
torească, participanta intonează imnul 
de luptă al clasei muncitoare de pre
tutindeni — Internaționala.

atmosfera înălțătoare ce 
sală. La încheierea 

secretarului general al

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.Marele forum al comuniștilor și al întregului nostru popor — Congresul al XII-lea — a dezbătut, tîtnp de cjnci .zile, și a adoptat documente de importanță istorică pentru dezvoltarea continuă a României pe calea socialismului și comunismului. (Vii și puternice a- 
plauze).La discuții în plen și în secțiuni au participat 1090 de delegați — circa 40 la sută din numărul total al delegaților — din toate județele și toate domeniile de activitate. Intr-un spirit de înaltă responsabilitate și deplină unitate, toți vorbitorii au făcut o largă analiză a activității Comitetului Central al partidului, a întregului popor, evidențiind remarcabilele realizări obținute în dezvoltarea economico- socială a țării, în înfăptuirea planului cincinal 1976—1980 — prima etapă, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in România. (Aplauze puternice). Concluzia generală ce se desprinde din dezbaterile Congresului este că, prin marile victorii dobîndite în perioada ultimilor cinci ani, am creat o bâză trainică pentru înfăptuirea prevederilor Programului partidului, pentru ridicarea pe o treaptă nouă a civilizației națiunii noastre, a bunăstării și fericirii întregului popor. (Aplauze pu
ternice).In același timp, în cursul dezbaterilor s-au formulat numeroase critici îndreptățite la adresa unor organe de partid și de stat pentru lipsurile manifestate în activitatea lor. S-a adoptat, de asemenea, o poziție autocritică mai fermă de către diferitele organe de partid și de stat față de neajunsurile muncii lor. Aceasta ne dă garanția că se va acționa cu toată hotărirea pentru perfecționarea întregii activități, pentru ridicarea nivelului conducerii științifice a societății noastre, corespunzător sarcinilor trasate de partid, de Congres, cerințelor noului stadiu al dezvoltării istorice a țării, pentru îndeplinirea în tot mai bune condiții a rolului organelor de partid și cerea unitară a nomico-sociale.
ce, prelungite).Toate intervențiile au fost străbătute, ca de un fir roșu, de preocuparea pentru asigurarea înfăptuirii neabătute a documentelor și 

de stat în condu- întregii vieți eco- 
(Aplauze puterni-

conferințele de partid, și în cadrul Congre- atit în plen, cît și în Va trebui să sintetizăm în mod temeinic

hotăririlor Congresului, al XII-lea. Aceasta) înaltă responsabilitate reiese cu putere din miile și miile de propuneri prezentate în timpul dezbaterilor documentelor în partid cu întregul popor, în adunările și precum sului — secțiuni,și să analizăm propunerile și sugestiile formulate în timpul acestor largi dezbateri democratice, pentru a trage concluziile necesare în vederea perfecționării activității în toate domeniile. (Vii aplauze).Putem afirma cu deplin temei că lucrările Congresului, ca și dezbaterile largi care au avut loc anterior timp de luni de zile, au evidențiat cu putere creșterea spiritului de exigență și responsabilitate revoluționară al activului de partid și de stat, al întregului nostru partid. (Aplauze și urale pu
ternice).Una din caracteristicile principale ale lucrărilor Congresului al XII-lea o constituie înalta competență, nivelul politic și ideologic ridicat al discuțiilor, în cadrul că- probleme esențiale ale societățiicuvîntul
rora au fost abordate multiple, noastre socialiste.în Congres au luat muncitori, țărani, intelectuali din toate domeniile, președinți de cooperative și directori de întreprinderi, cadre de partid și de stat, începînd de la primari comunali, secretari de partid din întreprinderi și pînă Ia miniștri și membri.ai Comitetului Politic Executiv. Toți vorbitorii au abordat cu competență și responsabilitate comunistă atît problemele interne, cit și cele internaționale, atît problemele practice, cît și cele ideologice și teoretice. (Aplauze puternice).Trebuie să mărturisesc deschis, tovarăși, că dacă nu cunoșteam pe tovarășii care au luat cuvîntul — și cred că toți pot spune același lucru — cu greu am fi putut deosebi cine este președinte de cooperativă și cine este academician. De fapt, întregul nostru partid s-a ridicat la un înalt nivel ideologic și politic. (Urale și aplauze puternice; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.'."). Aceasta evidențiază cu putere succesele uriașe obținute în ridicarea nivelului profesional, tehnico-științi- fic, ideologic și cultural al activului nostru de partid și de stat, al 

comuniștilor, al maselor largi de oameni ai muncii. . Subliniez a- ceasta in mod deosebit deoarece toate marile transformări revoluționare din patria noastră sint indisolubil legate de creșterea nivelului profesional, politic, tehnico- științific, ideologic și cultural al partidului, de ridicarea conștiinței socialiste a întregului nostru po
por. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“). Acesta a fost și va fi un factor esențial în. unirea eforturilor partidului, șle întregului popor pentru înfăptuirea neabătută a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare fermă a României spre comunism. (Aplauze și 
urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Putem spune că lucrările Congresului au demonstrat forța și capacitatea politico-organizatorică a partidului nostru, unitatea de nezdruncinat a comuniștilor, a întregului partid — chezășia înfăptuirii cu succes a tuturor hotărî- rilor adoptate, a întregului Pro-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe conducătorul delegației Partidului Comunist ChinezTovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit vineri pe 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, conducătorul delegației Partidului Comunist Chinez, care a participat la lucrările marelui forum al comuniștilor români.La intrevedere, care s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Virgil Cazacu, Constantin Dăscălescu, Paul Nicules- cu, Gheorghe Rădulescu, Ștefan Voi- tșc.Tovarășul Ulanhu a inmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Hua Guofeng, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, un mesaj 

gram al partidului. Cu deosebită putere s-a evidențiat justețea- politicii naționale a partidului nostru, realizarea deplinei egalități în drepturi pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate — una din marile cuceriri ale socialismului, ale politicii partidului nostru comunist. (Aplauze și urale 
puternice. Se scandează „Ceaușescu 
și poporul!“). întreaga desfășurare a Congresului a reliefat unita- 'tea de nezdruncinat între partid și popor, faptul că partidul nostru își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de a conduce întregul popor pe calea luminoasă a socialismului și comunismului, a bunăstării și fericirii, a independenței și suveranității patriei. (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).Dezbaterile din Congres, ca și pregătirea Congresului demonstrează largul democratism al partidului și al orînduirii noastre socialiste. Toate documentele sînt rodul nemijlocit al gîridirii creatoare a întregului partid, a întregului nostru popor. (Vii aplauze).

de felicitare cu ocazia încheierii cu succes a lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R. și realegerii sale in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.
Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Cu ocazia încheierii cu succes a lucrărilor celui de-al XII-lea Congres 
Partidului Comunist Român, a realegerii dumneavoastră in funcția deol 

secretar general al Partidului Comunist Român, in numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chinez, precum și al meu personal, vă adresez 
dumneavoastră ți Comitetului Central al Partidului Comunist Român cele mai 
calde felicitări și un cordial salut frățesc.

Urâm ca harnicul și curajosul popor român, sub conducerea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, sâ obțină 
noi și tot mai mari realizări atit in transpunerea in viață a sarcinilor de 
luptă trasate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
cit și in lupta pentru apărarea independenței naționale și a suveranității de 
stat, iar dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, vă urăm din toată inima 
multă sănătate și putere de muncă in indeplinirea înaltei misiuni pe care 
partidul și poporul v-au încredințat-o.

Largul democratism al orînduirii noastre se bazează pe participarea activă, nemijlocită a maselor populare, a tuturor categoriilor sociale la elaborarea politicii interne și externe a țării, precum și la activitatea de înfăptuire a ei. Poporul nostru, împreună cu partidul hotărăsc politica internă și externă, a- sigură făurirea socialismului șl comunismului ! (Aplauze, urale; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).Toate hotăririle adoptate de Congresul nostru exprimă o înaltă grijă față de destinele poporului, față de cauza socialismului și comunismului, sînt pătrunse de un înalt umanism, de preocuparea fermă de a asigura manifestarea plenară a personalității umane in societatea noastră. Pornim de. la faptul că numai în condițiile cînd omul devine cu adevărat stăpin pe bogățiile naționale, este proprietar al mijloacelor de producție, se bucură de cuceririle științei și culturii, el poate fi cu adevărat liber, își poate făuri în mod con- -------------------------- i
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu a exprimat vil mulțumiri și a rugat șă se transmită tovarășului Hua un călduros salut și cele mai bune urări. Guofeng

HUA GUOFENG
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Ședința plenară 
a Comitetului Central 

al P. C. R.
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, a 
avut loc în după-amiaza zilei de vineri, 23 noiem
brie, prima ședință plenară a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, ales de Congresul 
al XlI-lea.

Plenara a adoptat următoarea ordine de zi :
1. Alegerea Comitetului Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R.
2. Alegerea Secretariatului C.C. al P.C.R.
3. Constituirea Colegiului Central de Partid.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus să fie 

aleasă o comisie care să facă propuneri privind 
componența Comitetului Politic Executiv, a Secre
tariatului C.C. al P.C.R.

în unanimitate, Comitetul Central a ales comi
sia în următoarea componență : Nicolae Ceaușescu, 
Ilie Verdeț, Elena Ceaușescu, Ștefan Voitec, Paul 
Niculescu, Constantin Dăscălescu, Emil Bobu, 
Gheorghe Rădulescu, Ion Popescu-Puțuri, Ion 
Sîrbu, Letiția Ionaș, Nagy Ferdinand.

După deliberările comisiei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a supus spre aprobare plenarei propu
nerea ca din Comitetul Politic Executiv să facă 
parte 27 de membri și 18 supleanți.

Această propunere a fost adoptată în unanimitate.
Au fost supuse apoi votului propunerile nomi

nale prezentate de comisie pentru Comitetul Politic 
Executiv și Secretariatul C.C. al P.C.R.

Membrii Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.
NICOLAE CEAUȘESCU
losif Banc Alexandrina Găinușe
Emil Bobu Petre Lupu
Cornel Burtică Paul Niculescu
Virgil Cazacu Gheorghe Oprea
Elena Ceaușescu Gheorghe Pană
Lina Ciobanu Ion Pățan
Ion Coman Dumitru Popescu
Nicolae Constantin Gheorghe Rădulescu
Constantin Dăscălescu Leonte Răutu
Ion Dincă Aneta Spornic
Janos Fazekas Virgil Trofin
Ludovic Fazekas Ilie Verdeț
Cornelia Filipaș Ștefan Voitec

Membrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv
Ștefan Andrei 
Petre Dănică 
Miu Dobrescu 
Gheorghe Dumitrache 
Petru Enache
Eva Feder 
Mihai Gere
Nicolae Giosan 
Suzana Gâdea

Ion loniță 
Ștefan Mocuța 
Ana Mureșan 
Elena Nae 
Marin Rădoi 
Ion Stoian 
losif Szasz
Ion Ursu 
Richard Winter

Secretariatul Comitetului Central
NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al partidului 
losif Banc
Virgil Cazacu
Constantin Dăscălescu 
Ludovic Fazekas

Dumitru Popa
Dumitru Popescu
Ilie Rădulescu
Marin Vasile
secretari ai C.C. al P.C.R.

Membrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român
1. NICOLAE CEAUȘESCU
2. Neculai Agachi
3. Ion Albulețu
4. Haralambie Alexa
5. Agurița Alexandrescu
6. Ștefan Andrei
7. loan Anton
8. Pavel Aron
9. loan Avram

10. losif Banc
11. Vasile Bărbulescu
12. Vasile Bărbuleț
13. Dumitru Bejan
14. Radu Beligan
15. Paraschiv Benescu
16. Maxim Berghianu
17. Ștefan Bîrlea
18. Gheorghe Blaj
19. Elena Bleahu
20. Emil Bobu
21. Ilie Bologa
22. Georgeta Bordea
23. Angela Boțioc
24. Ion Brad
25. Maria Bradea
26. Ion Bucur
27. luliana Bucur
28. Vasile Bulucea
29. Cornel Burtică
30. Nicolae Bușui
31. Aglaia Caloinescu
32. Gheorghe Caranfil
33. Irimie Catargiu
34. Ion Catrinescu
35. Virgil Cazacu

36. Stan Vasile Cazan
37. Vasile Cădar
38. Elena Ceaușescu
39. Dorina Ceguș
40. Andrei Cervencovici
41. Ion Ceterchi
42. Elvira Chirică
43. Gheorghe Chivulescu
44. Gheorghe Cilibiu
45. Gheorghe Cioară
46. Lina Ciobanu
47. Maria Ciocan
48. George Ciucu
49. Ion Ciucu
50. loan Cîrcel
51. Mihail Clim
52. Eleonora Cojocaru
53. Ileana Colesnicencu
54. Ion Coman
55. Teodor Coman
56. Leonard Constantin
57. Nicolae Constantin
58. Ion Cozma
59. Ion Crețu
60. Ion Cristea
61. Silviu Curticeanu
62. Gheorghe Cuțite!
63. Alexandru Czege
64. Mihai Dalea
65. Pețre Dănicp
66. Aurelia Dănilă
67. Constantin Dăscălescu
68. Ion Dincă
69. Cristița Dinu
70. Gheorghe Dinu
71. Emilian Dobrescu

72. Miu Dobrescu
73. Tamara Dobrin
74. Nicolae Doggendorf
75. Ion Dragoș
76. Emil Drăgănescu
77. Doina Drăgușin
78. luliana Duda
79. Traian Dudaș
80. Aurel Duma
81. Alexandru Dumitrache
82. Gheorghe Dumitrache
83. Florea Dumitrescu
84. Dumitru G. Dumitru
85. Eduard Ion Eisenburger
86. Marin Enache
87. Petru Enache
88. Sabin Faur
89. Janos Fazekas
90. Ludovic Fazekas
91. Eva Feder
92. luliu Fejes
93. Cornelia Filipaș
94. Magdalena Filipaș
95. loan Florea
96. Mihail Florescu
97. Petre Fluture
98. loan Foriș
99. Dumitru Fuiorea

100. Mihai Gafițeanu
101. Nicolae Ganea
102. Nicolae Gavrilescu
103. Alexandrina Găinușe
104. Gheorghe Găvruș
105. Suzana Gâdea
106. Mihai Gere

107. Maria Gheorghe
108. Mihail Mihnea Gheorghiu
109. Maria Ghițulică
110. Nicolae Giosan
111. Maria Gîlmeanu
112. Traian Gîrbă
113. Gheorghe Gomoiu
114. Elena Harisiad
115. Edwiga Margareta 

Hausser
116. George Homoștean
117. Ion Hortopan
118. Nicolae Hurbean
119. Ion Iliescu
120. Otilia Indre
121. Letiția Ionaș
122. Alexandru lonescu
123. Nicolae lonescu
124. Ion loniță
125. Nicolae losif
126. Marin Ivașcu
127. Elisabeta Jicărean
128. Natalia Jipa
129. Gelu Kahu
130. Lajos Letay
131. Ion Lieu
132. Petre Lungu
133. Petre Lupu
134. George Macovescu
135. Mircea Malița
136. Gheorghe Manta
137. Nicolae Margan
138. Gheorghe Gaston Marin
139. Mihai Marina
140. Teodor Marinescu

141. Luigi Martiș
142. Eugenia Măndiță
143. Corneliu Mănescu
144. Alexandru Mărgăritescu
145. Angelo Miculescu
146. Nicolae Mihalache
147. Vasile Milea
148. Constantin Mitea
149. Lucian Mititelu
150. Ștefan Mocuța
151. loachim Moga
152. Lucreția Moldovan
153. loan Morar
154. Mihai Moraru
155. Ana Mureșan
156. loan Mușat
157. Vasile Mușat
158. Elena Nae
159. Victor Naghi
160. Ferdinand Nagy
161. Marin Nedea
162. Miron Negrilă
163. Tiberiu Nicola
164. Paul Niculescu
165. Constantin Olteanu
166. Cornel Onescu
167. Gheorghe Oprea
168. Gheorghe Pană
169. Ar ist i na Pa rota
170. Văsile Patilineț
171. Venerica Pătru
172. Ion Pățan
173. loan C. Petre
174. Gheorghe Petrescu
175. Gheorghe Petrescu

176 Gheorghe Picoș
177. Cornel Pinzaru
178. Iulian Ploștinaru
179. Georgeta Podaru
180. Gheorghe Pop
181. Dumitru Popa
182. Dorel Mihai Popa
183. Dumitru Popescu
184. Dumitru Radu Popescu
185. Ion Popescu-Puțuri
186. Nicolae Popovici
187. Titus Viorel Popovici
188. Costică Porime
189. Tudor Postelnicii
190. Vasile Potop
191. Mitrana Predeșcu
192. Vasile Pungan
193. Marin Rădoi
194. Gheorghe Rădulescu
195. Ilie Rădulescu
196. Leonte Răutu
197. Vasile Răuță
198. Florea Ristache
199. Teodor Roman
200. Valter Roman
201. Nicodim Roșea
202. Aurel Sandu
203. Constantin Savu
204. Vasile Alexa A. Sechel
205. Mircea Simovici
206. Ion Sîrbu
207. Aneta Spornic
208. Cecilia Stan
209. Zamfir Stancu
210. Ștefania Stănescu

211. Letiția Leonora Stănilâ
212. Elisabeta Stătescu
213. losif Steinbach
214. Gheorghe Stoica
215. Ion Stoian
216. Dan Otto Surulescu
217. Emerik Szabo
218. losif Szasz
219. Dezideriu Szilagyl
220. Ernest Szotyorl
221. Lazăr Șandra
222. Ion Ștefănescu
223. Ștefan Ștefănescu
224 Voicu Tache
225. loan Tarachiu
226. Gheorghe Tănase
227. Florin Teodor Tănăsescu
228. Florica Toma
229. Ion Totu
230. Virgil Trofin
231. Laurean Tulai
232. Gheorghe Greuruș Țepeș
233. losif Uglar
234. Ion Ursu
235. Marin Vasile
236. Ghizela Vass
237. Corneliu Velincov
238. Ilie Verdeț
239. Nicolae Vereș
240. Gheza Vida
241. Vasilica Vîlcu
242. Ștefan Voicu
243. Ștefan Voitec
244. Richard Winter
245. Gheorghe Zărnescu

Membrii supleanți ai Comitetului Central al P. C. R. Membrii Comisiei Centrale de Revizie
1. Elena Albu
2. Sofia Andrei
3. Constantina Arsenie
4. Ion Aslan
5. Teodora Avram
6. Constanța Balint
7. Petru Barb
8. Floarea Barbu
9. Andrei Barta

10. Gheorghe Bălăiță
11. Ileana Bărțan
12. Ecaterina Bențe
13. Dumitru Blaj
14. Eugenia Bogdan
15. Ioana Bratu
16. Ernest Breitenstein
17. Letiția Brindescu
18. Elena Verona Burtea
19. Vasile Carolică
20. Elena Catrina
21. Nicu Ceaușescu
22. Cristea Chelaru
23. Vasile Chivulescu
24. Aneta Ciocan
25. Gheorghe Ciolănescu
26. Ana Ciurea
27. Florica Ciutacu
28. Silvia Cojocariu
29. Dumitru T. Condrache
30. Ana Constantin
31. Ion Constantinescu
32. Valentina Constantinescu
33. Maria Costache
34. Gheorghe Costea
35. Ioana Coșeru
36. Lucreția Cristea
37. Valeriu Dumitru Cristescu
38. Constantin Crișan
39. Andrei Csillag
40. loan Culda
41. Ion Cumpănașu
42. Elena Deliu
43. Constantin Dinu
44. Gheorghe I. Dinu
45. Maria Dinulescu
46. Mihai Dobrea
47. Geza Domokoș
48. Vasile Donca
49. Gheorghe Dragomir
50. lancu Drăgan
51. Aneta Duca
52. Dumitru S. Dumitru
53. losif Eckenreiter
54. Nicolae Ecobescu
55. Ana Filimon
56. Elena Florea
57. Eugen Florescu
58. Francisc Fodor
59. Vaier Gabrian
60. Pantelimon Găvănescu
61. Vasile Geană

62. Dumitru Gheorghe
63. Leonida Gherasim
64. Dumitru Ghișe
65. Petre Gigea
66. Maria Giligor
67. Vasile Gîta
68. Theodor Grigoriu
69. Aurel Groapă
70. Gheorghe Groza
71. loan Hadnagy
72. Cornelia Helgiu
73. Ana Herman
74. Mircea Radu-Alexandru 

lacoban
75. Viorica Ignat
76. Lucian lonescu
77. Maria lonescu
78. Eugen Jebeleanu
79. Alexandru Kopandi
80. Ștefan Korodi
81. Elisaveta Kovacs
82. losif Kovacs
83. Margareta Kraus
84. Maria Laiu
85. Diamanta Laudoniu
86. Floarea Leuștean
87. Ovidiu Maitec
88. Gheorghe Manciu
89. Constantin Marin /.
90. Florea Marin
91. Ilie Matei
92. Gheorghe Mărginean
93. Cornel Mihulecea
94. Țvetco Milanovici
95. Nicolae Militaru
96. Liviu Minda
97. Ileana Mocanu
98. Mircea Mocanu
99. Costică Moisă

100. Vasile Moise
101. Emeric Molnar
102. Niculina Moraru
103. Eugen Moraru Nechifor
104. Ion Necula
105. Marin Nedelcu
106. Ion Nicolescu
107. Valeriu Nicolescu
108. Dumitru Nistor
109. Constantin Nuță
110. Vasile Ogherlaci
111. Elvira Olaru
112. Lidia Orădean
113. Alexandru Orzață
114. Constantin Pândele
115. Ion Paraschiv
116. Ștefan Pascu
117. Viorica Piscoi
118. Nicolae Pleșiță
119. loan Pop D. Popa
120. Cristina Popescu
121. Dumitru Popescu

122. Ion Popescu
123. Petre Preoteasa
124. Eugen Proca
125. Gheorghe Rădulescu
126. Elena Rănceanu
127. Mircea Refec
128. Valeriu Rîpeanu
129. Gheorghe Roșu
130. losif Andrei Roth
131. Ion Rușinaru
132. Gheorghe Sandu
133. Vasile Sava
134. loan Sălăjan
135. Simion Săpunaru
136. Grigore Constantin Săraru
137. Emilia Sonea
138. Gheorghe Stan
139. Ion Stănescu
140. Adrian Stoica
141. Vasile Stoica
142. Andraș Sută
143. Irina Szabo

144. Vincze Antal Szanda
145. Elena Szappanyos
146. Alexandru Șzekereș
147. Ion Teoreanu
148. Ion Teșu
149. Aurelia Todică
150. Iulian Topliteanu
151. Emiliu Ferdinand Toth
152. Ion Tudor
153. Pantelimon Ungureanu
154. Maria Uță
155. Elza Văduva
156. Ilie Văduva
157. Andrei Vela
158. Gheorghe Vlad
159. Gizela Vlad
160. Rodica Paraschiva 

Cornelia Vîlcu
161. Ion Vîlsan
162. Radu Voinea
163. Victor Zglobiu

1. Gheorghe Acatrinel
2. David Albert
3. Rada Alexandrescu
4. Augustin Angheleanu
5. Ion Bălan
6. Alexandru Bitang
7. Angela Bivolu
8. Petre Blajovici
9. loan Blăgăilă

10. Francisc Bokor
11. Gheorghe Brehuescu
12. Mihai Burcă
13. Ion Ceaușescu
14. Viorel loan Cerghizan
15. Ion Ciorbă
16. Trandafir Cocârlâ
17. Iulian Coman
18. Andrei Corneanu
19. Maria Costache
20. Vasile Dancoș
21. Ilie Diaconescu
22. Aurel Duca
23. Francisc Frast
24. Gheorghe Fulea

25. Ion Giurgea
26. Maria Groza
27. Nicolae Guină
28. Victor Gyozo Hajdu
29. Veronica Harnagea
30. Alexandru Heinrich
31. Verginica Hoară
32. loan lanchiș
33. Ștefan llieș
34. Gheorghe Ion
35. Nicolae M. Ion
36. Gheorghe Jianu
37. Gheorghe Lazăr
38. Radu Manoliu
39. Nicolae Matei
40. Gheorghe Milca
41. Alexandrina Mocanu
42. Gheorghe Mureșan
43. Tiberiu Mureșan
44. Andrei Neagu
45. Eleonora Nilca
46. Maria Nițescu
47. Traian Novolan
48. loan Păscuță

49. Constantin Petre
50. Dumitru Petrescu
51. Gheorghe Popa
52. Ion Popa
53. Ion Popescu
54. Elena Pugna
55. Ion Retegan
56. Iustin Rogoz
57. Alexandru Roșu
58. Virgiliu Stere
59. Cristofor Simionescu
60. Ion Spătărelu
61. Gheorghița Stoichicescu
62. Alexandru Szabo
63. Bucur Șchiopu
64. Teodor Șuteu
65. Constantin Teodorescu
66. Virgil Teodorescu
67. Ion Tulpan
68. George Vaida
69. Vasile Vaida
70. Aurel Vijoli
71. Vasile Vîlcu
72. Vasilica Vlad
73. Barbu Zahareșcu
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)știent ppopriul său viitor. (Aplauze 
puternice).Acționăm pentru cultivarea celor, mai înalte și nobile sentimente umane, a spiritului de dreptate, egalitate, libertate și respect față de om. în lumea de astăzi, cind au loc nenumărate încălcări ale libertății popoarelor, ale oamenilor, ale' demnității lor, afirmarea umanismului revoluționar demonstrează cu putere că numai socialismul și comunismul pot realiza năzuințele omenirii, adevăratul umanism. 
(Vii aplauze). Noi facem totul pentru a dezvolta in om spiritul de omenie — cum spune poporul nostru. Realizăm socialismul și comunismul în care omul reprezintă figura centrală, preocuparea primordială. Tot ceea ce întreprindem este consacrat omului, libertății, bunăstării și fericirii lui. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,Intr-un spirit de profund entuziasm și deplină unanimitate, Congresul a adoptat Raportul Comitetului Central, linia politică generală, orientările de perspectivă. Au fost adoptate în același spirit Di-» rectivele cu privire la dezvoltarea econom ico-socială în perioada 1981—1985 și programele-di recti vă care asigură progresul armonios al societății noastre socialiste. Toate aceste documente completează în mod minunat Programul partidului, în noua etapă, hotărîtoare pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru ridicarea continuă a gradului general de civilizație, de bunăstare materială și spirituală a poporului, pentru viitorul luminos, comunist, al României. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).tn același timp, Congresul a dat o înaltă apreciere politicii internaționale desfășurate de partidul și statul nostru și a aprobat, in deplină unanimitate, orientările privind participarea tot mai activă a României la lupta pentru o politică internațională democratică, de • colaborare, destindere și pace în lume.în spiritul orientărilor stabilite de Congres, Comitetul Central, Gu

vernul Republicii Socialiste România vor acționa neabătut pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele socialiste, cu țările in curs de dezvoltare, cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, Iară deosebire de orînduire socială. Mai mult ca oricind. vom face totul pentru afirmarea in relațiile internaționale a principiilor deplir nei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, pentru renunțarea cu desăvîrșire la politica de forță sau de amenințare cu forța. (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — pace !“).Problemele complexe ale vieții internaționale impun să se dea dovadă de înaltă responsabilitate, să se acționeze pentru soluționarea lor pe calea tratativelor pașnice, pentru sporirea încrederii și colaborării între state. Este necesar să facem totul pentru respectarea neabătută a principiilor dreptului international. aceasta constituind o cerință obiectivă pentru întărirea spiritului de încredere și colaborare, pen- ru o politică de destindere și pace. 
(Aplauze puternice).Acum, la încheierea lucrărilor Congresului, doresc să vă asigur, pe voi. întregul partid și popor, că vom face totul pentru a contribui la înfăptuirea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, la realizarea noii ordini economice internaționale, la înfăptuirea securității europene, la triumful politicii de independență națională, de destindere și de pace, la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră, în care fiecare națiune să se poată dezvolta liberă. (Se scandează indelung 
„Ceaușescu — pace !“).De la înalta tribună a Congresului nostru adresez încă o dată tuturor statelor și popoarelor, tuturor forțelor progresiste, antiimperialis- te chemarea de a întări colaborarea și solidaritatea, de a acționa împreună, în mod ferm, pînă nu este prea tîrziu, pentru oprirea cursei înarmărilor. (Vii aplauze). Să facem totul ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii să fie puse numai și numai în slujba progresului, libertății și fericirii omenirii ! (Aplauze puter
nice). Acum, în epoca in care omul 

a ajuns în Cosmos, pătrunzînd tot mai adine in tainele universului, să facem totul pentru a lichida cu desăvîrșire de pe planeta noastră nedreptatea și inegalitatea. Luptînd împotriva războiului, ca mijloc de dominație și asuprire a.altpr popoare. să declarăm război necruțător ignoranței. înapoierii economice și foametei. (Aplauze și urale înde
lungate : se scandează „Ceaușescu 
— pace !“). Să acționăm pentru a ridica nivelul dezvoltării generale a fiecărei națiuni, pentru a asigura condiții optime de viață, in deplină libertate, egalitate și independență, pentru fiecare popor. Pătrunși de cea mai înaltă, răspundere față de interesele fiecărui popor, ale întregii -omeniri, față de viitorul noilor generații, să facem totul pentru clădirea unei lumi fără războaie, a unei lumi a prieteniei și colaborării pașnice. (Aplauze și urale îndelun
gate : se scandează „Ceaușescu — 
pace!“, „Ceaușescu reales, pentru 
pace șî progres !“).

Dragi tovarăți,în numele noului Comitet .Central al partidului, al Comitetului Politic .Executiv și al Secretariatului Comitetului Central, doresc să vă exprim cele mai vii mulțumiri pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o. (Aplauze puternice). Asigur Congresul, întregul partid și întregul popor că noul Comitet Central, compus din 408 activiști de partid și de stat din toate domeniile de activitate — expresie a profundului democratism al partidului nostru — va face totul pentru a răspunde încrederii acordate, pentru a-și îndeplini cu cinste misiunea de mare răspundere ce-i revine de a asigura, între congrese, conducerea unitară și fermă a întregii activități de partid și- de stat, pentru asigurarea realizării programului de făurire a socialismului și comunismului în România. (Aplauze și urale pu
ternice. se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Cred că sînt în asentimentul tuturor membrilor Comitetului Central, asigurînd Congresul, întregul partid că vom face totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a hotăririlor și documentelor adoptate, că vom acționa 

neabătut pentru a întări rolul conducător al partidului, pentru a dezvolta spiritul de răspundere și disciplină in muncă, democrația de partid, pentru a întări unitatea de neclintit a partidului nostru, unitatea intre partid, și popor. (A- 
plauzc și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).Am fost, dragi tovarăși, profund emoționat de sentimentele de prețuire și încredere manifestate la a- dresa mea în timpul Congresului, ca dealtfel de către întregul partid și. popor. Doresc Să. exprim acum, la. încheierea marelui nostru forum, cele mai calde mulțumiri întregului partid și popor, vouă; tuturor, pentru aceste manifestări, pentru această încredere, pentru alegerea mea ca secretar general al partidului. (Aplauze și urale îndelun
gate. Se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min- 
dria !“ ; „Ceaușescu reales, pentru 
pace și progres !“).Vă asigur pe voi, asigur partidul și întregul nostru popor că voi tace, totul pentru a îndreptăți această încredere și pentru a-mi îndeplini misiunea ce mi s-a încredințat de către partid, de către Congres, de către popor. Ca și pînă acum, voi acționa pentru a înfăptui .socialismul îp adevărata lui lumină, pe baza principiilor umanitare, socialismul și comunismul de omenie ! Aceasta este condiția esențială pentru ca socialismul să se afirme drept cea mai umană, superioară societate din lume. Noi, națiunea noastră, poporul nostru, cind vorbim de om, de omenie, vorbim de Om cu O mare, pentru că e om acela care-și servește patria, care nu o trădează niciodată ! Voi face totul pentru a rămîne comunist de omenie, fiu al poporului meu ! (Urale șî aplauze înde
lungate. Se scandează puternic 
„Ceaușescu și poporul!1', „Ceaușescu 
— România, stima noastră și 
mindria !“).Puteți fi siguri, dragi tovarăși, că nu voi precupeți nici un efort pentru a asigura, împreună cu întregul Comitet Central, cu întregul partid, înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XTI-lea, că voi face totul , ca socialismul’și comunismul nostru să fie de omenie ! Dar vom fi necruțători cu dușmanii poporului nostru, oricine 

vor fi ei! (Aplauze puternice, urale; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu luptător — 
pentru pace și popor !“). Pentru mine nu există țel mai nobil, suprem decît acela de a servi interesele partidului, care corespund pe deplin intereselor și năzuințelor întregului nostru popor, de1 a servi cauza socialismului și comunismului, de a asigura ridicarea continuă a bunăstării și fericirii poporului, întărirea independenței și suveranității patriei noastre socialiste ! 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Dragi tovarăși,Aș dori acum, la încheierea Congresului, să adresez încă o dată celor 162 de delegații și reprezentanți ai partidelor și organizațiilor care au participat la Congresul nostru, din 105 țări, celor 417 oaspeți.de peste hotare, cele mai calde mulțumiri pentru mesajele și urările adresate Congresului al XII-lea, partidului și poporului nostru. Vedem, dragi tovarăși, în prezența dumneavoastră, în mesajele adresate Congresului o puternică manifestare a solidarității militante dintre partidele și organizațiile noastre, o expresie a dorinței comune de a. întări conlucrarea pe plan internațional în lupta pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi în interesul progresului, destinderii și păcii.Ați avut, dragi tovarăși, posibilitatea să cunoașteți activitatea, preocupările, aspirațiile și proiectele de viitor ale partidului și poporului nostru. Ați putut constata direct hotărîrea unanimă a partidului și poporului nostru de a asigura dezvoltarea continuă a României socialiste, de a face totul pentru ridicarea bunăștării materiale și spirituale a maselor largi populare. Ați putut cons'tata, de asemenea, că întreaga noastră politică internațională este orientată în direcția prieteniei, colaborării și păcii, că sîntem hotărîți să milităm neabătut pentru independența și progresul economico-social al fiecărei națiuni, al întregii omeniri. 
(Vil și puternice aplauze).Vă rugăm să duceți cu dumneavoastră sentimentele de solidaritate ale partidului nostru față de 

partidele și organizațiile dumneavoastră, simpatia și prietenia poporului român față de popoarele dumneavoastră. (Aplauze puternice). Transmiteți partidelor, organizațiilor, conducătorilor partidelor și organizațiilor respective, popoarelor dumneavoastră calde urări de succes în activitatea lor, în ridicarea bunăstării materiale și spirituale a maselor, în apărarea independenței și suveranității naționale, în întărirea solidarității și unității pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, a unei lumi a prieteniei și păcii pe planeta noastră. (Vii și puternice aplauze).

Dragi tovarăși,încheiem lucrările Congresului nostru prin adoptarea unor hotă- rîri și documente de importanță istorică. Avem o linie generală clară, un program de acțiune atotcuprinzător. Acum este hotărîtor să trecem la luarea tuturor măsurilor organizatorice și politice în vederea realizării lor în practică.îmi exprim deplina convingere că toți participanții la Congres, toate organele și organizațiile de partid, toți comuniștii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. întregul nostru popor iși vor uni eforturile șî vor acționa neabătut pentru înfăptuirea hotăririlor și documentelor adoptate de Congresul al XII-lea, pentru realizarea în noua etapă a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Doresc, în încheiere, ca, de la înalta tribună a forumului nostru național, să adresez întregului, partid și popor urarea de noi și noi1 succese în toate domeniile de activitate, de a face ca țara noastră să se ridice, cu pași repezi, pe noi și noi culmi de civilizație șî progres. (Aplauze și urale puterni
ce: se scandează „Ceaușescu reales, 
pentru pace și progres !“).Vă adresez vouă, participanților la al XII-lea Congres, calde urări de succes și îndemnul de a acționa neabătut pentru a vă aduce contribuția, împreună cu întregul partid și popor, la înfăptuirea hotăririlor adoptate, la asigurarea 

victoriei socialismului și comunismului, a independenței naționale. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
reales, pentru pace șî progres !“).Cu încredere deplină în forța partidului, în forța și capacitatea creatoare a poporului nostru, declar închise lucrările Congresului 
al XII-lea ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Trăiască Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare, centrul vital, inima națiunii noastre socialiste 1 (Aplauze și urale 
puternice: se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).Trăiască minunatul nostru popor, constructor al celei mai drepte și umane societăți din lume — societatea socialistă și comunistă ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).Să se întărească necontenit Republica Socialistă România, su-, veranitatea și independența ei națională ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu, 
România, stima noastră și min
dria !“).Trăiască colaborarea și solidaritatea partidelor comuniste și muncitorești, a țărilor socialiste ! (A- 
plauze și urale puternice : se scan
dează „Ceaușescu — pace !*').Trăiască solidaritatea și unitatea tuturor partidelor și forțelor revoluționare muncitorești, democratice și progresiste, a tuturor forțelor antiimperialiste, a tuturor popoarelor ! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
reales, pentru pace și progres !“).

Să triumfe politica de Indepen
dență a tuturor popoarelor, politi
ca de destindere, colaborare șl 
pace în întreaga lume 1 (Aplauze 
și urale puternice, îndelungate ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu reales, pentru pace și 
progres !“. Toți cei prezenți în 
marea sală a Congresului se ridi
că în picioare și ovaționează, in
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. într-o atmosfe
ră înălțătoare, întreaga sală into
nează „INTERNAȚIONALA").

Grandioasa manifestație populară^ din Piața Republicii
După încheierea lucrărilor marelui forum al comuniștilor, in Piață Republicii a avut loc o grandioasă manifestație populară, la care au participat peste 80 000 de cetățeni — t’- neri. și virsțnici, muncitori . Și intelectuali. militari, stude'nți și elevi — din Capitală, pentru a*și  exprima bucuria și entuziasmul față de hotăririle adoptate de istoricul Congres a! XII-lea. față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al partidului, față de alegerea noului Comitet Central și a organelor superioare ale partidului.încă cu mult timp inainte de încheierea lucrărilor Congresului, din tpate sectoarele Capitalei s-au. îndreptat spre Piața Republicii zeci de mii de bucureșteni, cu steaguri roșii și tricolore, cu pancarte, cu flori. Printre manifestanți se aflau grupuri de tineri, in frumoase costume naționale, formații artistice, orchestre populare, fanfare, grupuri de pionieri și șoimi ai patriei, ansambluri de gimnaști și sportivi.în întreaga piață domnește o atmosferă sărbătorească, de puternic entuziasm, de. profundă satisfacție, care exprimă1 in mod grăitor voința tuturor cetățenilor Capitalei, ca și a intregului nostru popor, de a transpune in viață istoricele hotă- riri ale Congresului, de a acționa neabătut pentru progresul neîntrerupt al patriei, pentru Înfăptuirea politicii interne și externe a partidului. Grandioasa manifestație populară este, in același timp, o vibrantă mărturie a unității de monolit a intregului popor in jurul partidului și secretarului său general — chezășie a Înfăptuirii mărețelor o- biective cuprinse în documentele si hotăririle Congresului, a înaintării patriei noastre pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Apariția in balconul Palatului Republicii Socialiste România a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din conducerea partidului, precum și a conducătorilor de delegații de peste hotare participante la 

Congres, este întâmpinată de zecile de mH-de cetățeni cu multă căldură. cu puternice și îndelungi uf-ale și ovații. Zeci de mii de glasuri scandează cu însuflețire : „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu reales, pentru pace și progresRâspunzind acestei vibrante manifestații de dragoste și prețuire, de puternic atașament față de politica partidului, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCUprezenți : se adresează ’ celor

Dragî tovarăși,Vă mulțumim pentru această caldă manifestare la adresa Congresului nostru, la adresa partidului, a noului Comitet Central ales astăzi. (Aplauze îndelungate).Ați ascultat cuvintul de încheiere, de aceea nu doresc decit să menționez incă o dată că lucrările Congresului, hotăririle adoptate șint îndreptate spre a asigura victoria socialismului și comunismului in România, bunăstarea și fericirea poporului,' independența și suveranitatea țării. (Aplauze puternice, se scandează indelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).De asemenea, hotăririle Congresului nostru sint îndreptate spre colaborare și prietenie cu toate statele lumii, spre o politică de independență națională, de pace, spre o politică în care fiecare națiune să se dezvolte liberă și independentă. (Aplauze puternice, ovații și urale, se scandează „Ceaușescu — pace !“).Tn această grandioasă manifestare a cetățenilor din București văd expresia unității intregului nostru popor in jurul partidului, pentru a asigura victoria comunismului in România. (Aplauze, urale și ovații).Vă mulțumesc incă o dată, mulțumesc întregului popor pentru încrederea pe care o are in partid și vă asigur că vom face totul pentru a îndreptăți această încredere, pentru a asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Multă sănătate și multă fericire! (Aplauze puternice. îndelungate, urale și ovații).

Cuvintele . secretarului , general, urările adresate celor care au ținut să fie prezenți >la această, 'Sărbătorească manifestare au generat un profund ecou in sufletele participanților. Peste intreaga piață răsună, într-un singur glas : „P.C.R. 1", „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — România !“ — cuvinte-simbol ce exprimă unitatea de monolit dintre popor, partid și secretarul său general.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului străbat apoi, prin mulțime, marea Piață a Palatului, indreptindu-se spre sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român.întreaga piață, scăldată In lumina reflectoarelor, fremătind de urale și ovații, de cintece și dansuri, prezintă o. imagine impresionantă. Mulțimea înconjoară cu dragoste și respect pe omul care și-a închinat intreaga, sa viață binelui patriei și poporului său. Grupuri de pionieri, uteciști, de oameni ai muncii oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori, urează secretarului general al partidului multă sănătate și viață lungă în fruntea partidului nostru, spre fericirea și prosperitatea întregii noastre națiuni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu ii îmbrățișează cu căldură pe acești mesageri ai gindurilor și sentimentelor de dragoste și prețuire pe, care întregul nostru popor le nutresc față de partid și secretarul său general.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de sfat sint invitați să se prindă în tradiționala horă ce se înfiripă.La intrarea in sediul Comitetului Central, un impresionant cor intonează imnul „Partidul, Ceaușescu, România", vibrant omagiu adus celui care in fruntea partidului șl statului conduce cu pași siguri poporul român spre culmile civilizației socialiste și comuniste.

Din balconul Comitetului Central, tovarășul NICOLAE ceaușescu, alături de care se află toți ceilalți membri și membri supleanți ai. Comitetului Politic Executiv și ai Secretariatului C.C. al P.C.R., se adresează din nou mulțimii :Stimați tovarăși.Vă mulțumim incă o dată din toată inima pentru această grandioasă manifestare la adresa partidului, a noului Comitet Central și vă asigur că vom face totul pentru a îndreptăți așteptările poporului nostru de a înainta cu pași repezi spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, de a ridica bunăstarea poporului nostru, de a apăra independența patriei, de a asigura pacea poporului nostru, a tuturor popoarelor lumii. ' (Urale puternice, prelungite).Vă doresc. încă o dată, succese tot niai mari in activitatea dumneavoastră. multă sănătate și multă fericire ! (Apjauze puternice, îndelungate. urale).Sint momente de înaltă semnificație. care vor dăinui mereu in sufletul și conștiința țării. Această grandioasă și fierbinte manifestație de dragoste, stimă și recunoștință făcută tovarășului Nicolae Ceaușescu la Încheierea lucrărilor Congresului al XII-lea. demonstrează în mod grăitor voința întregii națiuni de a face totul pentru înfăptuirea mărețului Program al partidului, adeziunea sa totală față de politica interna și externă a partidului, hota- rirea întregului nostru popor de a munci fără preget, strins unit în jurul partidului și secretarului său general. pentru înflorirea continuă și multilaterală a patriei, pentru înaintarea ei pe gloriosul drum al socialismului și comunismului.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIRULUI COMUNIST
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOAN BLĂGĂILĂ

delegat sl organizației județene de partid AradRaportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării acestui inalt for al comuniștilor — a spus vorbitorul — ne dau imaginea vie și Cuprinzătoare a stadiului la care am ajuns și a drumului pe care urmează să-1 parcurgem, sub conducerea încercată a partidului, pentru realizarea obiectivului strategic — edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. Aceste documente, fată de care îmi exprim totala adeziune, ca și fată de întreaga politică a partidului și statului, poartă amprenta puternicei personalități de strălucit strateg și desăvirșit militant a omului care întruchipează tot ce are mai bun poporul nostru, suflet din sufletul său, speranța și mindria națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Permiteți-mi să folosesc acest minunat prilej ce mi s-a oferit de a exprima voința și simțămintele noastre cele mai profunde pentru a susține din adincul ființei noastre propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales de acest inalt forum al comuniștilor in funcția supremă de secretar general al partidului.Ca reprezentant al constructorilor de strunguri arădeni. vorbitorul a arătat apoi că,.sub conducerea comitetului de partid, colectivul întreprinderii a obținut pe 3 ani și 10 luni ai actualului cincinal rezultate bune in realizarea principalilor indicatori tehnico-economici, reușind să depășească prevederile planului cu peste 3 800 strunguri fizice, aducind un spor al producției industriale de 770 milioane lei și 470 milioane lei la produeția-marfă. In întreaga noastră activitate de producție — a precizat el — am acționat cu răspundere pentru a traduce în viață prețioasele sarcini și indicații pe care ni' le-ați dat, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru pe care le-ați efec-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI CECILIA VISTEANU

delegată a organizației județene de partid Buzăuîndeplinind eu deosebită mîndrie patriotică mandatul primit din partea Conferinței organizației județene de partid Buzău, vorbitoarea a exprimat adeziunea unanimă la conținutul Raportului,, la proiectul de Directive. la celelalte documente supuse dezbaterii, documente puternic marcate de contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. eminent conducător de partid și de stat, de numele și activitatea căruia se leagă cea mai fertilă perioadă din istoria contemporană a României socialiste.Dind glas voinței și s’imțâmintelor noastre cele mai profunde, susțin eu toată ființa propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu. strălucit exemplu de slujire a interesetor vitale ale poporului și a cauzei mondial.' a păcii și socialismului, sa fie reales în inalta funcție de secretar general al partidului.în perioada care a trecut din actualul cincinal — a continuat vorbitoarea — comuna Brădeanu. asemenea tuturor localităților țării, a cunoscut importante mutații cantitative și calitative in toate domeniile de activitate.Comitetul comunal de partid și consiliul popular comunal au acordat o atenție deosebită realizării obiectivelor planului in profil teritorial de dezvoltare economică și socială a localității, in care un loc important il deține agricultura.Ca urmare a sprijinului primit din partea partidului și statului, in acest an am obținut, in condiții de neiri- gare, cele mai mari producții medii la hectar din istoria comunei : la porumb — 6 500 kg. floarea-soarielui — 2 700 kg, sfecla de zahăr — peste 45 000 kg, iar la legume, în cultură protejată, 80 000 kg. Pe această bază s-au livrat statului 6 380 tone cereale, peste 17 800 tone de produse la culturile tehnice, 1 560 tone legume,Acționînd in spiritul Programului național de dezvoltare a zootehniei,
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI BOKOR FRANCISC 

delegat al organizației județene de partid Covasnaîn aceste momente înălțătoare, cu adinei ecouri in conștiința comuniștilor, a întregului nostru popor, cind forumul suprem al partidului dezbate și aprobă documente de importanță deosebită pentru viitorul luminos al României socialiste, trăim cu toții sub puternica impresie pe care ne-a produs-a Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dind glas sentimentelor de înaltă apreciere ale tuturor locuitorilor județului Covasna — români și maghiari — exprim totala lor adeziune față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului, precum și acordul deplin față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de Directivele și celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului.într-un singur glas cu toți fiii patriei — a subliniat vorbitorul — ex- primind dorința fierbinte și voința unanimă ale organizațiilor noastre de partid, ale comuniștilor și tuturor locuitorilor județului C'ovasna. români și maghiari înfrățiți in muncă și idealuri, îndeplinesc cu deosebită bucurie și respect mandatul ce mi l-a încredințat conferința organizației județene de partid și susțin cu toată căldura inimii și profundă mîndrie patriotică propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al poporului nostru, exemplu de înaltă conștiință comunistă, de cutezanță și intransigență revoluționară, eminent conducător de partid și de stat, personalitate de frunte a vieții politice internaționale, să fie reales in înalta funcție de secretar general al partidului nostru. Vă cer îngăduința, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca în numele românilor și secuilor din județul Covasna să vă dorim, din adincul conștiinței și inimilor noastre, multi, mulți ani de viață in deplină sănătate și putere de muncă, în fruntea partidului și statului nostru, spre a călăuzi poporul nostru cu 

tuat in întreprinderea noastră. Astfel, îndeplinind programul de modernizare a fabricației de mașini-unelte pe care le producem, raportez că, numai in acest an, am. asimilat și introdus in procesul de producție mașini cu performanțe tehnico-func- ționale și economice ridicate, dintre care amintesc: strungurile cu comenzi numerice pentru fabricarea rulmenților grei, strunguri pentru execuția utilajului energetic și metalurgic și cele pentru prelucrarea arborilor de motoare și a osiilor de cale ferată.Comuniștii din organizația noastră de partid, toți oamenii muncii din întreprindere au acționat cu hotărîre pe linia valorificării superioare a posibilităților de care dispunem, a creșterii indicelui de utilizare a metalului, preliminînd ca pe 4 ani ai cincinalului să realizăm o economie de 3 700 tone metal. în perioada 1977— 1979. consumul de metal s-a redus de la 1,84 tone pe strung convențional la 1.51 tone pe strung convențional. Valorificăm astăzi laminatele cu 197 mii lei tona, fața de 127 mii lei tona in 1976. Ne preocupăm permanent de reducerea consumurilor energetice, de înlocuirea gazului metan in unele procese tehnologice, ceea ce ne garantează obținerea în acest an a unei economii de 2 200 MWh la energie electrică și aproape 1 400 tone combustibil convențional.'Sintem pe deplin conștienți că stilul și metodele de muncă folosite de organizația de partid, de consiliul oamenilor muncii din întreprindere nu au reușit întotdeauna să orienteze eforturile întregului personal muncitor spre înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne-au revenit — a spus în continuare vorbitorul. Am desprins aceste concluzii și cu ocazia dezbaterilor din conferința de dare de seamă și alegeri a comitetului de partid din întreprindere, precum și din conferințele municipală și județeană de 

comitetul comunal și organizațiile de partid din cooperativele agricole s-au preocupat cu mai multă răspundere de realizarea efectivelor de animale, de selecționarea, permanentizarea și educarea îngrijitorilor, de asigurarea unei baze furajere corespunzătoare. unitățile noastre li- vrind in anul acesta la fondul de stat 154 tone carne și 17 500 hl lapte.Ne-am convins, o dată mai mult — a subliniat vorbitoarea — că numai pe baza sporirii puterii economice a unităților agricole se poate asigura bunăstarea tot mai ridicată a coope- . ratorilor, a tuturor locuitorilor din comuna noastră. Dispunem in t prezent d<; cotări ediliiar-gospodareșli. bune. de.spații comerciale îndestulătoare. de o rețea școlară care satisface cerințele învățămîntului modern.Rezultatele obținute mă îndreptățesc să afirm că atit comitetul comunal, cit și celelalte organe-, și organizații de partid iși îndeplinesc in mod corespunzător rolul politic conducător, reușesc să unească mai bine eforturile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, din celelalte documente de partid și de stat, din prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.în continuare, vorbitoarea a spus : în tot ceea ce âm întreprins și întreprindem. plecăm de la convingerea că, pentru a reuși, trebuie să ne sprijinim într-o măsură tot mai mare pe activul de partid cu care ne consultăm permanent, fapt ce *ne  ajută atit la cunoașterea situației din toate sectoarele de activitate, cit și la înlăturarea neajunsurilor. De asemenea, fiecare membru al comitetului comunal de partid poartă răspunderea nemijlocită pentru un anumit domeniu, lucrează mai mult în mijlocul oamenilor și rezolvă împreună cu ei problemele apărute.Pe baza experienței acumulate.în 

aceeași înțelepciune și clarviziune spre zorii luminoși ai comunismului.în continuare, vorbitorul a spus : Datorită politicii consecvente a partidului nostru de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, și județul Covasna a cunoscut, îndeosebi după CongresUl al IX-lea al partidului, o puternică dezvoltare economico-socială. Potențialul economic actual al județului nostru asigură realizarea în nțimai 8 zile a producției industriale a anului 1938. Numai in anii care au trecut de la Congresul al XI-lea s-au dat în funcțiune 19 capacități industriale și 16 obiective zootehnice. Economia județului nostru a cunoscut în această' perioadă un ritm mediu anual de dezvoltare de 22 la sută, mult superior mediei pe țară. Totodată, au cunoscut o puternică inflorire învăță- mîntul, știința și cultura, a crescut necontenit nivelul de trai material și spiritual al tuturor locuitorilor județului.Ca urmare a muncii entuziaste a locuitorilor județului nostru, care au acționat intr-o strînsă unitate, români și maghiari, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, raportăm Congresului că s-au realizat, an de an, prevederile planului și angajamentele asumate, iar la marele forum al comuniștilor ne prezentăm cu planul pe primii patru ani ai cincinalului actual îndeplinit la data de 3 noiembrie, cu 58 de zile mai devreme, creindu-se astfel toate condițiile ca prevederile planului cincinal 1976—1980 și angajamentele asumate să fie îndeplinite cu succes, ceea ce va permite ca la finele anului 1980 județul nostru să realizeze o producție industrială de peste 10 miliarde lei.Ca muncitor pe tînăra platformă industrială a municipiului Sf. Gheor- ghe, creația actualului plan cincinal — a continuat vorbitorul — raportez Congresului că la rezultatele obținute de industria județului, o contribuție de seamă a adus-o și colectivul în-, treprinderii de aparataj electric auto și motoare electrice care, în urma 

partid, fiind hotăriți să ridicăm întreaga activitate pe care o desfășurăm la nivelul exigențelor înscrise in documentele Congresului. Ne-am stabilit măsuri ferme pentru îmbunătățirea folosirii mașinilor și utilajelor, desfășurarea ritmică a producției, buna gospodărire a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibililor, extinderea poli- deservirii. perfecționarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor, clarificarea răspunderilor, a atribuțiilor și competențelor la toate nivelurile de producție. Sintem hotărîți să răspundem prin fapte demne grijii permanente a partidului și statului nostru, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe linia ridicării nivelului de trai material și spiritual al întregului nostru popor, angajindu-ne in fața Congresului că vom realiza sarcinile cincinalului actual la producția marfă în luna aprilie 1980, obținind o producție suplimentară de peste 1.1 miliarde lei.Vă rog să-mi îngăduiți — a spus apoi vorbitorul — ca. în numele producătorilor de mașini-unelte. să fac următoarea propunere : sub îndrumarea Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie și a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să se 'asigure un program prioritar de cercetare și realizare pe scară industrială a elementeloi componente competitive ce intră in fabricația mașinilor-unelte, acestea referindu-se la echipamente hidraulice, electrice, electronice, . articole tehnice din cauciuc și mase plastice, o asemenea măsură putînd influența pozitiv fiabilitatea produselor pe care le fabricăm.în încheiere, permiteți-mi să asigur Congresul partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că munca constructorilor de strunguri arădeni va fi subordonată îrt cel mai inalt grad înfăptuirii exemplare a mărețelor obiective ce vor fi adoptate de Congres.

munca politică cu oamenii pot să afirm — a relevat vorbitoarea — câ propunerile formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului nostru, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste in viața social-politică prezintă o importanță deosebită și pentfu ridicarea vieții spirituale a satelor in noua etapă de dezvoltare a societății noastre socialiste. Constituirea de organizații proprii ale F.U.S.. care să primească membri individuali din rîndul cetățenilor ce nu fac parte din partidul comunist, va permite in cadrul democrației noastre socialiste o participare și • mai ..-largă a membrilor societății la 'întreaga viață social-politică .și■ .ego- 'nomică și, pe aoeastă băzăî, se’ vor înregistra noi succese în creșterea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, in afirmarea personalității umane.Pornind de la faptul că documentele Congresului al XII-lea al partidului așază agricultura printre 'ramurile prioritare ale economiei in cincinalul viitor, ne angajăm să răspundem grijii partidului și statului față de oamenii muncii de pe ogoare prin realizarea unor producții mari in toate sectoarele, avind datoria să acordăm cea mai mare a- tenție muncii organizatorice, să imprimăm întregii noastre activități un caracter concret și operativ, să raportăm ceea ce facem, nu simple intenții, ci rezultate directe pe care le obținem, in aspectul gospodăresc al localității, in modul cum fiecare om al muncii iși îndeplinește obligațiile civice, respectă și trăiește in spiritul legilor statului, al normelor de conduită socialistă,îngăduiți-mi — a spus in încheiere vorbitoarea — să exprim hotă- rirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din comuna noastră că vor depune Întreaga lor putere de muncă, hărnicia și priceperea în slujba îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea al partidului.

indicațiilor date de dumneavoastră mult stimate tovarășe secretar general, a îndeplinit angajamentul muncitoresc de a ridica nivelul calitativ al întregii noastre activități. Am acționat în direcția asimilării și introducerii in producție a noi produse necesare industriei de autovehicule, modernizării și reproiectării acestora.Evaluînd activitatea noastră cu exigență și responsabilitate partinică, așa cum ne-o cereți dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sîntem conștienți că mai avem multe de făcut pentru a răspunde cerințelor și exigentelor puse in fața noastră în etapa actuală de dezvoltare a patriei. Mai avem multe rezerve pe linia modernizării tehnologiilor de fabricație, introducerii de noi produse, a reducerii substanțiale a cheltuielilor de producție, a formării și, dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Documentele programatice supuse spre dezbatere și aprobare înaltului forum al comuniștilor deschid orizonturi minunate de progres și prosperitate pentru harnicul și talentatul nostru popor, asigură condiții egale de muncă și viață pentru toți fiii patriei, fără deosebire de naționalitate. Această politică iși găsește expresia în ritmul înalt de dezvoltare pe care îl va cunoaște in continuare județul : producția globală pe locuitor urmează să crească de la 72 771 lei in 1980 la 101 458 lei în 1985, ceea ce ne va situa printre primele 10 județe din țară din acest punct de vedere.Permiteți-mi — a spus în încheiere vorbitorul — ca în numele tuturor locuitorilor județului Covasna să exprim profunda noastră recunoștință și gratitudine tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, pentru minunatele realizări dobîndite, pentru perspectivele însuflețitoare pe care Ie deschid dezvoltării multilaterale a patriei documentele celui de-al XII- lea Congres al partidului.

PREZENTATMult stimate tovarășe secretar general,Stimate tovarășe șl stimați tovarăși delegați,Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român i s-au adresat pină acum cu apeluri și memorii legate de calitatea de membru de partid 979 de persoane. Comisia de apeluri, examinînd apelurile și memoriile adresate Congresului, a constatat că: 603 persoane contestă hotărîrile organelor și organizațiilor de partid cu privire la excluderea lor din partid ; 18 tovarăși contestă temeinicia sancționării lor cu alte sancțiuni de partid ; 57 de persoane.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI LIDIA ORĂDEAN

delegată a organizației județene deVă rog să-mi permiteți ca, în numele personalului sanitar, să exprim înalta apreciere și aprobarea deplină față de Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de celelalte documente aflate la ordinea de zi a Congresului, care jalonează științific, cu o puternică forță mobilizatoare, un vast și înfloritor program de acțiune, menit să ridice pe o treaptă calitativ superioară activitatea in toate domeniile, în vederea făuririi cu deplin succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintării României spre comunism. Toți cei ce lucrează în domeniul ocrotirii sănătății se alătură cu însuflețire voinței unanime a comuniștilor, a întregului popor, susținind cu toată căldura realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a înaintării patriei noastre spre noi culmi ale progresului și civilizației. In continuare, vorbitoarea a spus : Așezind omui în centrul politicii sale, partidul, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați creat condițiile necesare pentru ca el să se dezvolte in mod armonios, intr-o deplină sănătate. Măsurile luate pentru îmbunătățirea asistenței sanitare, a condițiilor de lucru și de protecția muncii au dus la prevenirea îmbolnăvirilor, a accidentelor, la asigurarea sănătății oamenilor muncii. la dezvoltarea echilibrată fizică și psihică a tuturor cetățenilor țării, la menținerea tinereții și vigorii in- tregii noastre națiuni. An de an au' crescut fondurile alocate pentru o- crOtirea sănătății, ajungindu-se ca in. 1979 acestea să fie de naște 21 de ori mai mari față de 1950. Volumul investițiilor a crescut de la 1.1 miliarde lei în cincinalul 1951—1955 la 9.9 miliarde lei in perioada 1976— 1980. în prezent, în fiecare reședință de județ și în cea mai mare parte din localitățile țării funcționează unități spitalicești, dispensare me-
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOAN V. TOTU

delegat al organizației județene deRaportul Comitetului Central al partidului, precum și celelalte documente supuse dezbaterii Congresului nostru, care sintetizează acțiunea și creația poporului român, aspirațiile sale de progres, libertate și independență națională, de egalitate deplină între popoare, magistral fundamentate științific de concepția revoluționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, marchează prin conținutul și dimensiunile lor ridicarea pe o treaptă superioară a teoriei și pra'cticii contemporane privind construcția socialismului și comunismului — a spus vorbitorul. Iată de ce îmi exprim acordul deplin față de aceste documente, care au o importanță istorică pentru țara noastră și, totodată, îndeplinesc o misiune de onoare din partea economiștilor, care lucrează in domeniul cercetării științifice, dind glas voinței lor unanime ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a poporului român, patriot înflăcărat și internațior nalist consecvent, să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului.Concepția revoluționară, de largă perspectivă a partidului nostru cu privire la dezvoltarea societății românești — a evidențiat apoi vorbitorul — este pregnant reflectată de complexul de documente programatice supuse dezbaterii și aprobării Congresului al XII-lea. Preocuparea permanentă a partidului nostru pentru progresul rapid și multilateral al țării — pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane — este concretizată și in elaborarea, din inițiativa și cu participarea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Programului-directiva de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic in perioada 1981—1990 și direcțiile principale pină in anul 2000 și a Programului-directiva de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei.Vorbitorul a evidențiat apoi adevărul că pentru întreaga cercetare științifică au o deosebită importanță
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE DĂNICĂ

delegat al organizației județene deRaportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o remarcabilă profunzime, jalonează vasta activitate pe care întregul popor, sub conducerea partidului nostru comunist, o consacră ridicării pe o treaptă superioară a operei de făurire a unei Românii socialiste mo-

DE TOVARĂȘULconsiderînd . întemeiată excluderea din partid, solicită primirea lor din nou în rîndurile partidului pe baza muncii de reabilitare pe care au desfășurat-o după excludere; 17 persoane, foști membri de partid, contestă hotărîrile de respingere a cererilor lor de primire din nou în partid, iar 24. care nu au mai fost în trecut membri de partid, contestă justețea hotăririlor de respingere a cererilor lor de primire in partid ; 20 de tovarăși primiți din nou în partid solicită să li se recunoască vechimea in partid, avută anterior excluderii : 157 de tovarăși cer ca. finind seama de activitatea desfășurată in mișcarea revoluționară inainte de eliberarea țării, să 

dicale, dispensare-policlinici, creșe și alte tipuri de unități nou construite, moderne, capabile să rezolve toate nevoile de asistență medicală ale populației.Acționînd în spiritul și pe baza orientărilor stabilite in Programul partidului, a arătat vorbitoarea, urfi- tățile sanitare, în strînsă colaborare cu organizațiile de masă și obștești au întreprins o serie de măsuri pentru ocrotirea stării de sănătate a mamei și copilului, a întregii populații. Pe această linie se înscriu acțiunile profilactice, de investigare a procesului complet de adaptare a omului la cerințele vieții moderne, de prevenire a cauzelor care influențează negativ sănătatea publică, de recuperare a bolnavilor și prelungirea vieții active a omului, concomitent cu activitatea intensă de ridicare a nivelului de cultură sanitară a maselor.Condițiile economico-sociale noi, perfecționarea continuă a activității de ocrotire a sănătății, creșterea gradului de cultură sanitară a populației au făcut ca starea de sănătate a oamenilor să fie tot mai bună. Mortalitatea infantilă a scăzut an de an ; asistăm la dispariția unor boli infecțioase și scăderea simțitoare a altora. Raportăm Congresului că sintem angajați intr-o perseverentă acțiune de lichidare a noxelor, atit la locurile de muncă, cit și in mediul înconjurător, pentru respectarea normelor de tehnică și securitate a muncii, pentru reducerea incapacității temporare de muncă ; acționăm cu răspundere pentru prevenirea imbolnăvirilor. pentru menținerea și refacerea capacității de muncă.Cercetarife efectuate sub conducerea Academiei de științe medicale au fundamentat programe de sănătate la nivel național, care sint introduse în practică pentru prevenirea și combaterea unor boli cronice, caracteristice societăților moderne.

orientările și indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. corespunzător cărora trebuie ..să promovăm o gin- dire mai îndrăzneață, mai revoluționară in știință, pentru că numai așa vom putea ține pasul cu uriașele descoperiri care au loc in lume, vom putea face să crească contribuția științei și tehnicii românești atit la progresul societății noastre socialiste, cit și la știința și civilizația mondială". Pentru a putea înfăptui acește mărețe sarcini este necesar ca, odată cu amplificarea eforturilor fiecărui colectiv de cercetare, să se realizeze valorificarea la maximum a întregii capacități creatoare a maselor muncitoare, unirea strinsă a activității lucrătorilor din unitățile de cercetare științifică și proiectare tehnologică, cu larga mișcare de inovații și creație susținută de producătorii direcți. Complexul de măsuri elaborat recent de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, sub conducerea tovarășei academician dr. inginer Elena Ceaușescu, oferă, prin conținutul și formele preconizate, posibilități multiple pentru obținerea unor rezultate calitativ superioare in organizarea și desfășurarea cercetării științifice și tehnologice din țara noastră.Transformările calitative previzio- nate de partidul nostru a se înfăptui in etapa actuală și care vor avea ca rezultat edificarea deplină a civilizației socialiste — superioară din toate punctele de vedere, celor caracteristice orînduirilor precedente și distinctă in civilizația universală prin conținut, structură și formă de manifestare — presupun pentru cercetarea economică sarcini de mare răspundere — a precizat, in continuare, vorbitorul. Iată de ce, exprimind acordul deplin față de aprecierile făcute în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, țin să informez Congresul că în viitor vom intensifica activitatea pentru elaborarea unor studii complexe. Pornind de la faptul câ in etapa actuală a societății noastre rolul primordial al dezvoltării economice revine factorilor intensivi, cercetarea economică va acorda o atenție deosebită pro- 

derne și prospere, triumfului înaltelor idealuri de pace și progres în întreaga lume. în numele celor aproape 100 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii care trăiesc și muncesc înfrățiți pe meleagurile județului Timiș, îmi exprim deplinul acord cu Raportul, cu proiectele de documen-

PETRE LUPUli se acorde vechimea in partid din ilegalitate; 27 de tovarăși au solicitat rezolvarea altor probleme legate de participarea la mișcarea revoluționară ilegală; 56 de persoane au trimis direct Congresului cereri de primire in rîndurile membrilor Partidului Comunist Român.în urma examinării diferitelor categorii de apeluri și memorii, comisia propune Congresului următoarele:1 — contestațiile împotriva excluderilor din partid, a altor sancțiuni de partid, precum și cererile de acordare a stagiului de partid din ilegalitate sau de rectificare a acestuia să fie examinate în continuare și rezolvate în conformitate cu prevederile

partid GalațiNu putem trece insă cu vederea faptul câ in activitatea noastră, a lucrătorilor din domeniul sanitar, se mențin încă unele neajunsuri în ceea ce privește utilizarea mai eficientă a bazei materiale puse la dispoziție cu atita generozitate de către statul nostru, pregătirea practică a cadrelor sanitare, valorificarea tuturor factorilor naturali de cură pentru recuperarea sănătății și a capacității de muncă, eficiența acțiunilor de educație sanitară. Totodată, trebuie să mai arăt și faptul că incă mai persistă abateri de la etica și deontologia profesională, unele tendințe de rutină și suficiență profesională la unele cadre sanitare.De asemenea, vorbitoarea a subliniat că, așa cum prevăd Directivele Congresului al XII-lea al partidului, baza materială a asigurării sănătății oamenilor va cunoaște în continuare o puternică dezvoltare. Cheltuielile alocate în acest scop în viitorul cincinal vor fi cu aproape 32 la sută mai mari, față de actualul cincinal. Se vor construi noi unități spitalicești, dispensare urbane și rurale, stații de salvare și locuri in creșe.Pe deplin conștienți de răspunderile care ne revin în asigurarea sănătății oamenilor, și, implicit in înfăptuirea unor programe grandioase de dezvoltare multilaterală a patriei, asigurăm Congresul, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că militind pentru implicarea directă și responsabilă a medicului-cetățean în toate acțiunile politice, economice și sociale. ne vom spori contribuția la rea-' lizarea cu succes a programelor economico-sociale ale țării, pentru ridicarea României socialiste pe treptele înalte ale bunăstării și civilizației prefigurate cu atita strălucire și clarviziune de documentele Congresului nostru.

partid Buzăublemelor concrete ale producției materiale, cum sint creșterea eficienței fondurilor fixe, căile sporirii productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, eficiența consumului cumulat de energie, combustibil și de muncă, întărirea autogestiunii economico-financiare, valorificarea superioară a resurselor materiale din consiliile unice agroindustriale. Totodată, corespunzător coordonatelor majore ale politicii externe a partidului nostru, se vor întreprinde studii privind evoluția, economiei și pieței mondiale, posibilitățile de lărgire a participării României la schimburile economice internaționale, extinderea cooperării economice cu alte țări, dezvoltarea formeldr și mijloacelor de realizare a noii ordini economice internaționale.Ținînd seama de interdependențele organice existente între știință, tehnologie și autogestiune economică, evidențiate pregnant în documentele Congresului, vom extinde cercetările complexe, interdisciplinare, prin realizarea unei conlucrări sistematice ‘ cu cercetătorii din diferite domenii. De asemenea, vom acționa pentru perfecționarea. în continuare, a integrării cercetării cu practica și invă- țămintul, pentru ridicarea calității cercetărilor întreprinse.Vă rog să-mi permiteți, stimate tovarășe secretar general al partidului, ca, in numele tuturor celor care lucrează în cadrul Institutului central de cercetări economice, să vă a- dresăm omagiul nostru pentru opera dumneavoastră creatoare, care ridică gințlirea economică și social-politică românească pe cele .mai înalte culmi ale teoriei revoluționare contemporane, însoțit de respectuoase mulțumiri pentju activitatea deosebită, de inalta ținută științifică pe care o desfășurați în soluționarea problemelor practicii economice și în orientarea și perfecționarea întregii cercetări economice românești. Situația Institutului central de cercetări economice de a fi unitate a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale ne onorează, dar în același timp ne obligă să îndeplinim in cele mai bune condiții sarcinile care ne revin.

partid Timiște programatice supuse spre aprobare Congresului al XII-lea, oglindă grăitoare a intereselor fundamentale ale poporului, a cerințelor obiective ale progresului neîncetat al societății noastre socialiste.îndeplinind mandatul de onoare încredințat, susțin cu deosebită căi- 

Statutului de către Comitetul Central al partidului ce va fi ales de actualul Congres. Această măsură se impune, avind în vedere că în zilele desfășurării Congresului timpul nu a permis examinarea aprofundată și rezolvarea apelurilor și memoriilor privind astfel de cazuri, care cer o investigație mai largă, cu atit mai mult cu cit in multe dintre ele este vorba de fapte petrecute și hotăriri luate cu mulți ani in urmă ;2 — in ce privește cererile de primire in partid, atît ale celor care au mai fost membri de partid, cit și ale celor carș nu au mai fost, precum și cele privind acordarea stagiului de partid anterior excluderii, acestea fiind, în conformitate cu prevederile statutului, de competența organizațiilor de bază și a organelor locale de partid, se propune să fie trimise comitetelor județene de partid, cu indicația să fie rezolvate cu respectarea strictă a reglementărilor statutare în termen de cel mult 3 luni de zile.Comisia de apeluri supune spre aprobare Congresului al XII-lea al partidului propunerile de ,mai sus.
dură, împreună cu delegații organizației județene de partid Timiș, cu întregul partid și popor, realegerea în funcția supremă de secretar general al partidului a strălucitului conducător de partid și de stat, a comunistului . de aleasă omenie — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Raportez înaltului sfat comunist al tării că, prin transpunerea în viață a hotăririlor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale, beneficiind de sprijinul permanent al conducerii partidului, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, in perioada 1976—1979 industria județului Timiș a crescut într-un ritm mediu anual de 12,3 la sută, planul pe primii patru ani ai cincinalului fiind îndeplinit cu 53 de zile mai dpvreme. Constituie un motiv de mindrie faptul că in ziua deschiderii lucrărilor Congresului al XII-lea, industria Timișului și-a îndeplinit in întregime angajamentul de 5,7 miliarde lei luat in cadrul programului suplimentar, iar pină la sfirșitul cincinalului vom realiza peste prevederi o producție totală de 7 miliarde lei. Producția agricolă a sporit cu 19 la sută față de realizările cincinalului anterior ; au intrat in funcțiune peste 80 de capacități industriale și agrozootehnice mai importante, iar pînă la finele anului 1980 vom da în folosință 34 000 da apartamente, tot atitea cite s-au construit în întreaga perioadă 1944—1975. S-au dezvoltat continuu învățămîntul, cultura, știința și arta, județul nostru afirmîndu-se tot mai mult în creația tehnico-științifică și literar- artistică a patriei.După ce a înfățișat cîteva din rezultatele acțiunii privind modernizarea proceselor de producție, vorbitorul a spus : Ținind seama de sarcinile deosebite ce ne revin pe linia creșterii productivității muncii in cincinalul viitor.' eforturile noastre sint îndreptate spre amplificarea colaborării dintre unitățile productive „și cele de cercetare,. proiectare și în- ■' vățammt siîpwior, ’' pfeniru ridicarea nivelului tehnic al producției, modernizarea tehnologiilor de fabricație. organizarea științifică a producției și a muncii. Probleme deosebite în ceea ce privește creșterea productivității muncii se ridică și in agricultură. In județul nostru s-a acumulat o bună experiență în ceea ce privește realizarea — cu forțele proprii ale stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, în colaborare cu întreprinderile constructoare de mașini și institutele de invățămînt superior — a unor mașini și utilaje care asigură creșterea gradului de mecanizare a unor lucrări agricole. Aș menționa : mașinile de plantat răsaduri, de tocat și de fibrat nutrețuri grosiere._de recoltat cinepă șl altele, care se află in dotarea unităților. In același context se înscrie și vasta acțiune de concentrare a producției agricole în unități specializate, care au o pondere deosebită în formarea fondului de stat. Un exemplu elocvent îl constituie Combinatul pentru creșterea și industrializarea cărnii de porc Timiș, unde s-a reușit, prin mecanizarea tuturor operațiilor, ca un singur lucrător să îngrijească pină la 9 000 de porci. înfățișind unele deficiente organizatorice ce s-au manifestat in campaniile agricole, vorbitorul a spus in continuare : Sîntem conștienți că pentru înfăptuirea în bune condiții a sarcinilor mobilizatoare ce revin județului nostru din Directivele Congresului al XII-lea al P.C.R. în industrie, agricultură, construcții și în celelalte sectoare se impune intensificarea. activității politico-ideo- logice pentru educarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în spiritul unei înalte responsabilități față de dezvoltarea în ritm ascendent a economiei naționale, pentru promovarea susținută a tot ce este nou și înaintat.Introducerea pe scară largă a mecanizării și automatizării, a noilor tehnologii in industrie, agricultură, construcții și in celelalte sectoare este indisolubil legată de stimularea activității de creație tehnică a oamenilor muncii. Comitetul județean de partid, va atrage, în mai mare măsură, cadre din cercetare, proiectare, învățămint superior și din unitățile economice, inventatori, și inovatori ■la soluționarea operativă a problemelor ce privesc promovarea noului în producție. în domeniul agriculturii și in mod deosebit in zootehnie este necesară elaborarea unor noi metodologii de normare și retribuire a muncii in funcție de complexitatea lucrărilor, care să stimuleze în mai mare măsură Interesul pentru ridicarea calificării și promovarea progresului tehnic.Dînd expresie voinței unanime a comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc și trăiesc pe străbunele meleaguri timișene, fără deosebire de naționalitate, asigur înaltul forum al partidului, Congresul al XII-lea, câ prin faptele noastre de muncă și creație vom înfăptui neabătut sarcinile mobilizatoare ce ne revin în actualul cincinal în perioada 1981—1985, sporind necontenit contribuția la ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, la făurirea socialismului și comunismului pe pământul României.
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HOTĂRIRI ALE CONGRESULUI AL XII-LEA
AL PABUDULUICOMONISI RUMÂN

Hotărirea cu privire la aprobarea Raportului 
și a activității Comitetului CentralCongresul al XII-lea al Partidului Comunist Român aprobă Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, care face o profundă și multilaterală analiză a activității desfășurate de Comitetul Central pentru îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului și ale Conferinței Naționale din anul 1977, stabilește orientările și obiectivele fundamentale ale politicii interne și externe a partidului și statului in perioada 1981—1985, sarcinile privind întărirea tot mai puternică a rolului conducător al partidului.Congresul apreciază în mod deosebit activitatea teoretică și practică a secretarului general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, contribuția sa hotăritoare la realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea și la fundamentarea direcțiilor și orientărilor făuririi societății

Hotărirea privind aprobarea 
Programului-directivă de cercetare științifică, 

dezvoltare tehnologică și de introducere 
a progresului tehnic in perioada 1981-1990 

și direcțiile principale pină in anul 2000Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român aprobă Programul- directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile principale pină in anul 2000. Programul-directivă corespunde pe deplin politicii partidului nostru, concepției secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, privind situarea fermă la baza întregii opere de construcție socialistă și comunistă din țara noastră a celor mai inaintate cuceriri ale științei și tehnicii, factor hotărîtor al progresului economico-social neîntrerupt al României.Congresul apreciază că prevederile și orientările Programului-directivă de cercetare și dezvoltare tehnologică deschid un cimp nelimitat de afir
Hotărirea privind aprobarea 

Programului-directivă de dezvoltare 
economico-socială a României in profil 

teritorial in perioada 1981-1985Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român aprobă Programul- rectivă de dezvoltare economico- socială a României in profil teritorial in perioada 1981—1985.Congresul dă o înaltă apreciere contribuției și rolului hotăritor al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul general al partidului, în elaborarea acestui Program-directivă, activității sale consecvente pentru amplasarea echilibrată a forțelor de producție pe întregul teritoriu, valorificarea superioară a resurselor ma
Hotărirea cu privire la elaborarea 

unui nou Program al partidului • 
pină in anul 2000 sau 2010Adoptind în unanimitate propunerea 1 formulată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, Congresul al XII-lea împuternicește Comitetul Central al Partidului Comunist Român să întocmească pînă la Congresul al XIII-lea un nou Program al partidului, document de mare importanță teoretică și practică, ce va asigura, in continuare, o perspectivă clară, științific fundamentată, dezvoltării economico-sociale a țării, înaintării ei ferme pe calea socialismului și comunismului.

1. Pornind de la faptul că actualul Statut al partidului oferă cadrul organizatoric adecvat și conține norme corespunzătoare necesităților actuale ale vieții de partid, iar îmbunătățirile aduse în ultimii ani de plenarele Comitetului Central au contribuit la perfecționarea formelor și metodelor muncii de partid, considerăm că nu este cazul ca actualul . Congres să aducă modificări de fond Statutului partidului.2. După cum se știe însă. Plenara Comitetului Central din iulie 1979, la inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adoptat criterii unice de constituire a tuturor organelor de partid, inclusiv a Comitetului Central, în raport cu efectivul organizațiilor de partid respective. Această prevedere, care prin însemnătatea ei principială se ridică la rangul de normă cu caracter statutar, aprofundează și lărgește democrația internă de partid, asigurind o reprezentare proporțională a membrilor și organizațiilor de partid în organele de partid.Aplicarea acestor criterii cu prilejul

Pornind de la faptul că în deceniul următor se vor înfăptui, în linii mari, obiectivele făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, noul Program va trebui să traseze căile și direcțiile consolidării acesteia, ale 1 2 
Cu privire la modificarea unor prevederi 

ale Statutului Partidului Comunist Român

socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Congresul aprobă activitatea politică, organizatorică și ideologică desfășurată în această perioadă de Comitetul Central al partidului, apreciind că aceasta a corespuns pe deplin liniilor directoare și obiectivelor înscrise in Programul partidului, în ho- tăririle Congresului al XI-lea, țelului edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră, ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului, cauzei socialismului și păcii in lume.Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român își exprimă încrederea că organele și organizațiile de partid, comuniștii, toți oamenii muncii își vor consacra toate forțele lor creatoare, intreaga putere de muncă pentru înfăptuirea integrală a sarcinilor ce decurg din documentele a- probate de Congres, spre binele și prosperitatea poporului român.

mare a tuturor forțelor creatoare ale națiunii, de valorificare plenară a tuturor resurselor materiale și umane ale țării în vederea promovării susținute a progresului tehnic și științific in intreaga economie și activitate socială, a dezvoltării multilaterale a patriei, a întăririi independenței și suveranității sale naționale.Congresul împuternicește Comitetul Central al Partidului Comunist Român să aducă îmbunătățirile corespunzătoare și să definitiveze Programul-directivă de cercetare și dezvoltare tehnologică pe baza propunerilor și observațiilor exprimate în cursul dezbaterilor, să ia măsurile politice și organizatorice cele mai potrivite in vederea înfăptuirii obiectivelor aprobate.

teriale și umane existente in fiecare zonă a țării.Congresul împuternicește Comitetul Central al Partidului Comunist Român să analizeze propunerile și sugestiile făcute de oamenii muncii in cadrul dezbaterilor și să le ia in considerare la definitivarea acestui program, asigurind, totodată, măsurile politice și organizatorice necesare transpunerii lui in viață, pentru continuarea susținută a politicii de dezvoltare și modernizare a economiei tuturor județelor.

trecerii treptate la înfăptuirea principiilor comuniste de muncă și viață in țara noastră.Congresul însărcinează Comitetul Central ca, în conceperea și definitivarea obiectivelor noului Program, să țină seama de experiența și concluziile ce vor rezulta din înfăptuirea Directivelor cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și a orientărilor de perspectivă, a tuturor hotărîrilor adoptate, realizind o largă consultare și antrenare a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de altă naționalitate — participant activi la traducerea în viață a politicii interne ș> externe a partidului și statului nostru.

recentelor adunări generale și conferințe pentru dări de seamă și alegeri a asigurat alcătuirea mai echitabilă a tuturor birourilor și comitetelor de partid, reprezentarea pe temeiuri mai democratice a comuniștilor, a statornicit mai precis drepturile șl obligațiile membrilor de partid, înlăturîn- du-se orice tendință de subiectivism in formarea organelor de partid.în acest sens, se propune să se introducă în capitolul 3 „STRUCTURA PARTIDULUI, DEMOCRAȚIA INTERNĂ DE PARTID", la articolul .14, un aliniat nou (c) cu următorul text :c). „In vederea lărgirii democrației interne de partid și asigurării reprezentării proporționale a organizațiilor de partid in organele de partid, membrii tuturor comitetelor de partid și membrii supleanți ai acestora, inclusiv ai Comitetului Centrai al partidului, se aleg pe baza unor criterii precise, in raport cu numărul membrilor organizațiilor de partid respective. Normele unitare de alegere a membrilor C.C. al P.C.R. și a organelor locale ale partidului se stabilesc de Comitetul Central".

Hotărirea referitoare la aprobarea
Directivelor cu privire la dezvoltarea 

economico-socială a României in cincinalul 
1981-1985 și orientările de perspectivă 

pină in anul 1990Congresul al XII-lea al P.C.R. a- probă Directivele cu privire Ia dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientările de perspectivă pînă în 1990, la elaborarea cărora un rol hotărîtor l-a avut secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Congresul consideră că există toate condițiile materiale și umane pentru a se asigura transpunerea cu succes in viață a obiectivelor și orientărilor înscrise in Directive, pentru progresul armonios și unitar al forțelor de producție, al tuturor domeniilor vieții economice și sociale, pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării patriei noastre spre comunism.Congresul împuternicește Comitetul Central al partidului să definiti
Hotărirea privind aprobarea 

Programului-directivă de cercetare 
și dezvoltare in domeniul energiei pe perioada 

1981-1990 și orientările principale 
pină in anul 2000Congresul al XII-lea aprobă Programul-directivă de cercetare și dezvoltare in domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și orientările principale pină în anul 2000 elaborat din inițiativa, sub conducerea nemijlocită și cu aportul determinant al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului.Congresul consideră că realizarea obiectivelor cuprinse în acest document, care concretizează liniile directoare ale politicii energetice a partidului, , va asigura sursele de energie necesare progresului economico-social accelerat al țării noastre, prefigurat de Directivele Congresului

Hotărirea privind aprobarea 
Programului-directivă de creștere 

a nivelului de trai in perioada 1981-1985 
și de ridicare continuă a calității viețiiCongresul al XII-lea al Partidului Comunist Român aprobă Programul- directivă de creștere a nivelului de trai in perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții. Congresul dă o înaltă apreciere preocupării continue a partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, pentru asigurarea bunăstării materiale și spirituale a poporului, dezvoltarea plenară a personalității umane — scopul suprem al întregii politici de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de trecere la comunism.Congresul își exprimă profunda convingere că organele și organizațiile de partid, organele de stat, organizațiile de masă și obștești, întregul nostru popor vor acționa în per

Hotărirea cu privire la aprobarea Raportului 
și a activității Comisiei Centrale de RevizieCongresul al XII-lea ai Partidului și activitatea Comisiei Centrale de Comunist Român aprobă Raportul Revizie.

„CEAUSESCU REALES !“ 
— aceste două cuvinte, in 
care se adună voința și 
simțirea patriei așâ cum se 
adună intr-un diamant tot 
soarele și toată frumusețea 
lumii, aceste două cuvinte 
care s-au născut, de oțel, in 
inimile celor 22 de milioane 
de români au răsunat din 
mii și mii de piepturi, de 
mii și mii de ori. în sala 
Congresului. Puternic, nă
valnic sentiment de unitate! 
Voința, la unison, a națiu
nii — iată numele acestui 
ocean de simțire și forță.

„CEAUȘESCU SI PO
PORUL !“ — de alte mii și 
mii de ori. Congresul, pur- 
tînd mandatul României în
tregi, a strigat aceste cu
vinte care înseamnă, in 
fapte, in faptele care au 
adus România la chipul ei 
curat și prosper de astăzi, 
o unitate din adincuri, o le
gătură de suflet și de ac
țiune intre țară și omul 
care a știut s-o ridice, cu 
înțelepciunea sa, cu dem
nitate și bărbăție, la va
loarea cu care este astăzi 
prezentă intre popoarele 
planetei, Pămint.

De ce această unitate, de 
structură și din adincuri, 
între o țară și un om ? In 
prima pauză a ședinței din 
ultima zi a Congresului am 
pus multor delegați, absolut 
la Voia întimplării. a- 
ceeași și aceeași întreba
re : „Cine este, pentru 
dumneavoastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ?“Mihai Jelip, maistru 

veze Directivele, ținînd seama de propunerile și sugestiile care s-au făcut in cadrul dezbaterilor, să asigure elaborarea și definitivarea planului cincinal 1981—1985, să ia toate măsurile politice și organizatorice în vederea transpunerii în viață a acestor mărețe obiective.Congresul își exprimă Încrederea că toți oamenii muncii din țara noastră. sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, vor munci cu entuziasm și abnegație, vor pune întreaga lor capacitate de creație pentru realizarea in cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin din Directivele dezvoltării economico-sociale a României in cincinalul viitor și orientările de perspectivă, asigurind înaintarea impetuoasă a patriei noastre pe drumul prosperității și bunăstării, al civilizației socialiste și comuniste.

al XII-lea al partidului, creînd condițiile necesare pentru ca în viitorul deceniu România să devină independentă din punct de vedere al combustibilului și energiei. •*Congresul împuternicește Comitetul Central al partidului să definitiveze acest Program-directivă in temeiul propunerilor, sugestiilor și observațiilor formulate in timpul dezbaterilor, exprimindu-și convingerea că transpunerea întocmai in viață a prevederilor sale va contribui la înfăptuirea neabătută a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

manență pentru ridicarea eficienței întregii activități economico-sociale și creșterea venitului național — ca unică sursă a sporirii nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, vor face totul pentru înfăptuirea obiectivelor și sarcinilor cuprinse în Programul-directivă de creștere a nivelului de trai și de ridicare continuă a calității vieții.Congresul împuternicește Comitetul Central al Partidului Comunist Român să analizeze propunerile și observațiile prezentate în cursul dezbaterilor și, pc baza acestora, să definitiveze Programul-directivă de creștere a nivelului de trai in perioada 1981—1985 și de ridicare continuă a calității vieții.

mecanic la S.M.A. Dara
bani (Botoșani) : „Nicolae 
Ceaușescu ? Sint atîtea de 
spus ! Pentru mine el în
seamnă viața. Pentru că 
noi. acum am început să 
trăim cu adevărat, știind 
ce se poate face prin mun
că și unitate, cu un scop 
gindit cu amănunțime. Cine

Însemnări din sala congresului

„CEAUȘESCU - numele unității 
întregului nostru popor"

eram in ’46. cind ne ardeau 
seceta și nevoia ? Și cine 
sintem noi astăzi ! Cine 
sintem noi astăzi am în
ceput să fim cu adevărat 
de acum aproape 15 ani, de 
cind un Congres ca acesta 
l-a ales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să ne conducă".Nicolae Pilly, tehnician 
jurnalist ta Călan : „Pen
tru mine ? Nu poate fi nu
mai pentru mine. Ceaușescu 
este ziua de azi, frumoasă, 
a României și ziua el de 
miine, încă si mai frumoa
să. mereu și mereu. Înțele
geți ? El reprezintă o epo
că a renașterii noastre so
cialiste. Rețineți ideea a- 
ceasta. A mai spus-o cineva

fletul lui, e părintele bun 
și mereu cu fruntea încreți
tă de ce ar mai trebui fă
cut pentru binele poporu
lui. Că duce grija fiecăruia 
și a României, asta o vede 
și o stle toată lumea".Orz Ladislau. muncitor la 
Întreprinderea de construc
ții de mașini din Reșița, 
membru al partidului din 
1941 : „Ceaușescu Nicolae? 
De mult de tot cunosc pe 
omul acesta și mi-a fost 
drag. Pentru că el s-a aflat 
de cind îl știu in miezul 
luptei, in miezul, nu in 
marginea ei. In toiul luptei 
revoluționare, cu cea mai 
adincă sinceritate, cu cea 
mai curată înflăcărare, cu

lei conferințe, ideea uni
tății revoluționare, o idee 
pe care o apără cu o pu
tere extraordinară. O idee 
care a devenit astăzi rea
litate, cum vedeți. Unitate 
a poporului in jurul parti
dului. Unitate a partidului 
in jurul conducerii sale. 
Unitate în munca și in 
viața acestei țări. Unitatea 
de voință și de acțiune 
care a ridicat în România 
zidiri de bogăție, de putere 
și frumusețe. Doar rostești 
numele lui și gindul te 
duce imediat la România 
cu. toate ale ei de azi și de 
miine : forță economică ln- 
tr-o dezvoltare sigură, așe
zările omenești care tint

ÎNCHEIEREA lucrărilor congresuluiVineri, ultima zi a Congresului. Marele forum își reia lucrările in plen.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este Intimpinat, din nou, la sosirea în sală, cu deosebită căldură și însuflețire, cu vii și puternice aplauze. Delegații si invitații ovaționează și aclamă îndelung, scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, expresie vibrantă a dragostei și prețuirii profunde față de secretarul general al partidului, față de partidul nostru comunist, forța politică conducătoare a societății.Alături de delegați și invitați, în sală se află oaspeți de peste hotare care participă la Congres.Prima parte a ședinței de dimineață a fost condusă de tovarășul Constantin Dăscălescu, care a anunțat că pe adresa Congresului au mai sosit 13 227 mesaje și telegrame în care colective de oameni ai muncii, cetățeni de diferite profesii din toate zonele patriei exprimă înalta prețuire față de strălucitul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. precum și acordul deplin fată de documentele supuse aprobării .Congresului, într-o impresionantă unitate în .gîn- duri și simțiri, semnatarii mesajelor și telegramelor susțin din toată inima realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al partidului, ca o recunoaștere a calităților sale deosebite de conducător eminent al destinelor patriei noastre, revoluționar consecvent și înflăcărat patriot, militant strălucit pentru înfăptuirea idealurilor poporului român, a aspirațiilor de pace și progres ale omenirii.Delegații și invitații au salutat cu vii aplauze mesajele de salut adresate Congresului.Au luat cuvîntul la dezbaterea documentelor aflate pe ordinea de zi a marelui forum al comuniștilor români tovarășii Ion Blăgăilă, delegat al organizației județene da partid Arad, Cecilia Visteanu, delegată a organizației județene da partid Buzău, Bokor Francisc, dele
Recepție oferită 

de Comitetul Central al P.C.R.Comitetul Central al Partidului Comunist Român a oferit, vineri seara, în Palatul sporturilor și culturii, o recepție cu prilejul celui de-al XII-lea Congres al partidului. Mii de bucureșteni, aflați pe aleile Parcului tineretului au ținut și cu acest' prilej să-și manifeste nețărmurita bucurie și dragoste pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al partidului.La recepție au participat tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Hie Verdet, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu. Ion Co- man, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fa- zekas, Ludovic Fazekas, Cornelia Fi-, lipaș, Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu. Gheorghe Rădules- cu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, Ștefan Voitec, membri ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei. Petre Dănieă, Miu Dobrescu, Gheorghe Dumitrache, Petru Enache, Eva Fe
aici, dar am mai cțiscutat-o 
și acolo, intre noi, furna- 
liștii".Maria Antonescu, coope
ratoare la C.A.P. Gostavăt 
(Olt) : ..Păi, cine să fie ? E 
părintele nostru, da. da, ca 
un părinte adevărat, așa se 
poartă, așa se gindește la 
toate, așa e el din tot su-

cel mai teribil curaj. Țara . 
noastră are, în persoana to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
un revoluționar comunist 
cu totul excepțional. Încă 
din tinerețea mea, cind am 
participat cu dinsul la o 
conferință a tineretului de
mocrat... E mult de atunci... 
El a imprimat atunci, ace-

gat al organizației județene de partid Covasna. Tovarășul Petre Lupu a prezentat, apoi, raportul Comisiei de examinare a apelurilor, care a fost aprobat în unanimitate de Congres. în continuare, au mai luat cuvîntul la discuții tovarășii Lidia Oră- dean, delegată a organizației județene de partid Galați, Ion Totu, delegat al organizației județene de partid Buzău, Petre Dănieă, delegat al organizației județene de partid Timiș.Congresul a fost informat că din totalul de 1 512 delegați înscriși la cuvint au luat parte la dezbateri 91 în plen și 999 în secțiuni, deci în total 1090, reprezentând toate județele țării și toate sectoarele de activitate. La propunerea prezidiului Congresului, dat fiind că principalele probleme ce fac obiectul dezbaterilor au fost pe larg discutate, s-a hotărât sistarea discuțiilor, urmînd ca tovarășii care nu au luat cuvîntul în plen sau în secțiuni să prezinte în scris expunerile la secretariatul Congresului.în continuarea lucrărilor, Congresul a trecut la adoptarea documentelor ce au făcut obiectul ordinii de zi.în unanimitate, intr-o atmosferă de entuziasm, de puternică însuflețire, a fost adoptată Hotărirea prin care se aprobă Raportul Comitetului Central cu privire la activitatea Partidului Comunist Român in perioada dintre Congresul al XI-lea și Congresul al XII-lea și sarcinile de viitor ale partidului.Congresul a adoptat, de asemenea,' în unanimitate, Hotărirea prin care se aprobă Raportul Comisiei Centrale de Revizie.In continuare, Congresul a adoptat, în unanimitate, hotăriri prin care se aprobă :— Directivele Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1981—1985 și orientările da perspectivă pînă în 1990.— Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului teh

der, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion Ioniță. Ștefan Mocuța. Ana Mureșan, Elena Nae, Marin Rădoi, Ion Stoian. Iosif Szasz, Ion Ursu, Richard Winter, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Dumitru Popa, Ilie Radulescu, Marin Vasile, secretari ai C.C. al P.C.R., membri și membri supleanți ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, membri ai Colegiului Central de Partid, ai Comisiei Centrale de Revizie, delegații la Congres, numeroși invitați.Au luat parte delegațiile partidelor comuniste, muncitorești, socialiste, democratice, ale mișcărilor de eliberare naționale și ale altor orșani- zații progresiste, antiimperialiste de pe toate continentele, care au participat Ia lucrările Congresului, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați in țara noastră.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Delegații la Congres i-au urat din inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu ani mulți și fericiți, sănătate, putere 
acum cu adevărat ome
nești, adică ale unor 
oameni care și-au dobin- 
dit demnitatea de spirit, dar 
și de trai. Ceaușescu pen
tru mine ? Ceva ca însăși 
istoria".

Prezența lui, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in 
fruntea partidului și a țării

— am reținut această idee 
rostită de cineva in ple
nul Congresului — este o 
necesitate a istoriei. Pen
tru că el vine de pe dru
mul străvechi, de eroice 
lupte, ale conducătorilor 
ce au purtat, prin negu
rile timpului, lumina iubirii 
de patrie, a unității și li
bertății poporului român.Sterian Oprea, maistru la 
Întreprinderea de automo
bile din Pitești: „Ceaușescu, 
pentru mine, înseamnă li
niștea mea sufletească și 
mingiierea cugetului meu 
de român, siguranța mea în 
viața fericită a acestei țări, 
siguranța mea că trăim și 
muncim pentru noi, că vor

nic in perioada 1981—1990 și direcțiile principale pină în anul 2000.— Programul-directivă de cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe perioada 1981—1990 și orientările principale pină în anul 2000.— Programul-directivă de creștere a nivelului de trai în perioada 1981— 1985 și de ridicare continuă a calității vieții.— Programul-directivă de dezvoltare economico-socială a României în profil teritorial în perioada 1981—1985.De asemenea, Congresul a adoptat, în unanimitate, potrivit orientărilor formulate în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, o hotă- rire prin care viitorul Comitet Central este împuternicit să Întocmească in următorii cinci ani un nou program al partidului, pînă în anii 2000 sau 2010. Acest program urmează să fie elaborat pină la Congresul al XIII-lea al partidului.Toate aceste hotăriri, adoptate In- tr-o atmosferă de deosebit entuziasm, au fost primite cu vii și îndelungi aplauze. Delegații și invitații au ovaționat minute în șir pentru partid, pentru secretarul său general. In sală răsună urale puternice. Minute în șir se ovaționează „P.C.R. — P.C.R. !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.Referitor la punctul 8 al ordinii de zi, tovarășul Constantin Dăscălescu a dat citire propunerilor cu privire la modificarea unor prevederi ale Statutului Partidului Comunist Român, care au fost, de asemenea, adoptate, in unanimitate.în continuare, lucrările Congresului au fost consacrate alegerii secretarului general al Partidului Comunist Român, a Comitetului Central al partidului șl a Comisiei Centrale de Revizie.De asemenea, marele forum al comuniștilor români a adoptat Rezoluția Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.Lucrările ședinței s-au Încheiat !n- tr-o atmosferă de puternic entuziasm, de profund atașament față de partid și secretarul său general. Cei prezenți au ovaționat minute in șir pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, scandînd 
„Ceaușescu reales la al XII-lea 
Congres !".

de muncă, succese tot mai mari In activitatea de inaltă răspundere încredințată de partid, spre' binele șl prosperitatea poporului nostru, spre gloria și măreția României socialiste.în timpul recepției, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu șefii delegațiilor de peste hotare participante la lucrările celui de-al XII-Ie.a Congres al partidului. Oaspeții au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu calde felicitări pentru realegerea sa in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit oaspeților de peste hotare pentru felicitările adresate conducerii Partidului Comunist Român și a rugat să transmită partidelor pe care le reprezintă cele mai calde sentimente de frățească prietenie și solidaritate, noi succese în activitatea lor.Secretarul general al partidului a primit, de asemenea; felicitări din partea șefilor misiunilor diplomatice.Recepția s-a desfășurat îhtr-o atmosferă deosebit de cordială.
bim în limba noastră, că ne 
clădim fericirea noastră. 
N-am eu meșteșugul să 
spun tot ce simt pentru a- 
cest om minunat".Carolina Mircea, maistru 
la fabrica de geamuri din 
Scăeni (auzind că se vor
bește despre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a ală
turat discuției): „Vă rog să 
scrieți că-l iubim. Ca s-o 
știe. Că-i drept s-o știe, 
pentru că noi știm despre 
dinsul că ne iubește. Că 
noi, muncitorii, toată țara 
și cu dinsul știți ce sintem? 
Sintem un trup, un suflet. 
Am un copil în clasa I. 
Cind am plecat, copilul 
mi-a spus, așa, cu o figu
ră de om mare: „Bine, 
du-te șl spune-i tovarășu
lui Ceaușescu că noi, mli- 
ne, o să ne îmbrăcăm uni
formele de șoimi ai patriei 
și-o să cintăm un cintec 
pentru dinsul".

Un cintec pentru tova
rășul Nicolae Ceaușescu...

Palmele care in aceste 
zile au aplaudat mari idei, 
care au bătut de mii 
de. ori in ropotul scandării 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România !“, 
„Ceaușescu reales sînt 
palme deprinse cu munca. 
Din strădania palmelor a- 
cestui popor, ideile de aur 
ale acestui Congres, al 
XII-lea, se vor naște reali
tăți noi, temelii noi pentru 
o Românie a comunismu
lui.

Mihai CARAXFIL
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IREALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN 

SALUTATĂ CU ÎNFLĂCĂRAT ENTUZIASM UE ÎNTREGUL PUPORI
Vestea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Congresul 

al Xll-lea al partidului, în înalta funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român a străbătut cu iuțeala fulgerului întreg cuprinsul 
țării, revărsind în inimi bucurie și entuziasm, întregul popor avînd con
vingerea fermă că acest important act politic reprezintă chezășia sigură 
a înaintării României pe drumul socialismului și comunismului, a înfăp
tuirii neabătute a politicii interne și externe -a partidului nostru, a 
mărețului program comunist.

Doar la citeva ore după ce, prin intermediul radioului și televi
ziunii, realegerea a devenit cunoscută, din întreaga țară au început 
să sosească, pe adresa Comitetului Central al partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, nenumărate telegrame, scrisori, mesaje de felicitare 
și urări fierbinți. Ele dau glas puternic sentimentelor de nețărmurită dra
goste și profund devotament față de conducătorul partidului și statu
lui, de adeziune deplină la hotărîrile istorice ale celui de-al Xll-lea 
Congres, sentimentelor vibrante ale întregului nostru partid și popor, 
ale oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți, femei și bărbați, tineri și vîrstnici, ale tuturor cetățenilor, expri- 
mind vibrant marea realitate caracteristică României socialiste - uni
tatea și coeziunea întregii societăți in jurul partidului, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.„Vă adresăm din adîncul inimilor cele mai calde și respectuoase felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră de către Congresul al Xll-lea în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român — se spune în telegrama trimisă de Comitetul județean Argeș al P.C.R.Realegerea dumneavoastră in funcția de cea mai înaltă răspundere reprezintă voința unanimă a întregului nostru partid și a întregii noastre națiuni de a încredința pe mai departe destinele patriei celui mai bun dintre cei mai buni fii ai poporului nostru, revoluționarul dîrz din cea mai fragedă tinerețe, personalitate politică proeminentă, cu o contribuție decisivă la elaborarea și înfăptuirea strategiei și tacticii, a politicii generale a partidului și statului, cu o încredere nemărginită în forțele creatoare ale poporului, în destinul său luminos, aflat totdeauna acolo unde este mai greu, îmbărbătînd cu vorba și cu fapta și dind primul și cel mai înalt exemplu de dirzenie, bărbăție, eroism în lupta pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru apărarea independenței și suveranității, inițiator și slujitor dinamic al politicii externe românești, de prietenie, colaborare și pace cu toate popoarele lumii.Cu toții cunoaștem bine adevărul profund — pe care-1 rostim mereu, cu nețărmurită mindrie și bucurie — că de numele și personalitatea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de activitatea dumneavoastră strălucită în fruntea partidului și statului se leagă indestructibil cea mal rodnică perioadă din istoria țării, tot ce este mai frumos și mai cutezător in grandioasa operă pe care o înfăptuim.Vă asigurăm, mult stimate și iubite Nicolae Ceaușescu că noi toți, cei care trăim șl muncim în Argeș, nu vom uita niciodată că profundele transformări economico-sociale, tot ce înseamnă Argeșul modern și prosper de astăzi, unde s-a construit in ultimii 15 ani mai mult decît în întreaga sa istorie, poartă adine gravat pe frontispiciu grija partidului, grija dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru că pretutindeni în țară, in toate zonele patriei, toți oamenii muncii să se bucure de binefacerile socialismului.Vă dorim din inimă să fiți ani mulți în fruntea partidului nostru, vă dorim putere de muncă, succes pe măsura gîndurilor și faptelor dumneavoastră, întru creșterea și întărirea necontenită a prestigiului partidului și poporului nostru".„Dind glas gindurilor șl sentimentelor fierbinți de dragoste, prețuire și aleasă stimă ale comuniștilor, ale .tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri de străbună vatră românească — se scrie in telegrama expediată ieri după-amiază de Comitetul județean Brăila al P.C.R. — îngăduiți-ne, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă transmitem intr-un glas cu întregul partid și popor, din toată inima, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și multă putere de muncă cu ocazia realegerii dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.In această fermă opțiune își găsesc cea mai elocventă expresie .sentimentele de dragoste, considerație și recunoștință ale comuniștilor, ale tuturor cetățenilor patriei, față de dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, strălucit conducător revoluționar, patriot Înflăcărat și eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, neobosit luptător pentru propășirea României și fericirea poporului, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, independență și progres social al tuturor popoarelor, pentru pace, prietenie și colaborare între națiuni. pentru crearea pe planeta noastră a unei lumi mai bune și mai drepte.Iată de ce realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general, moment istoric pe care l-am primit cu entuziasm și deplină bucurie, ne dă garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a hotărîrilor Congresului al Xll-lea, a obținerii unor noi și strălucite izbînzi".„N-am trăit bucurie mai mare, noi, comuniștii, toți locuitorii Ialomiței, fii ai cimpiei soarelui, ca bucuria zilei de azi, cind forumul suprem al comuniștilor români, avind mandatul Întregii națiuni, și-a exprimat vrerea ca fiul cel mai iubit, cel mai mare bărbat al neamului să fie pe mai departe cirmaciul patriei pe drumul progresului și fericirii, cu dreptul celui ce poartă stindardul aleselor virtuți ale poporului nostru — se arată în telegrama trimisă de Comitetul județean Ialomița al P.C.R.. Sîn- tem mindri că istoria contemporană a României e luminată de personalitatea marelui său conducător, căruia acest pămînt străbun îi va fi în veci recunoscător.Ființa dumneavoastră este legată prin mii de fire de fiecare colțișor de țară, la bine și la greu ; ați fost de multe ori in mijlocul nostru, ne-ați învățat să prețuim frumusețea muncii, să smulgem pămîntului roade tot mai bogate, ne-ați dat și cutezanța de a stăpîni cuceririle tehnicii moderne. Vă regăsim în totul' — în zîmbetul copiilor, in bunăstarea căminelor, in lanul auriu ce se îngemănează cu seînteile încă nestinse ale primei șarje de oțel de la Călărași — simbol al dorinței noastre de construcție pașnică, intr-o lume pe care o dorim tot mai bună și mai 

dreaptă, cauza pentru care lupta dumneavoastră lucidă și neobosită a dobîndit o unanimă apreciere pe toate meridianele globului.Acum, in aceste ceasuri de minunată sărbătoare a întregii națiuni, permiteți-ne să vă adresăm strămoșeasca urare de ani mulți și fericiți. Muncind șl acționînd sub imboldul viu al vieții și activității dumneavoastră pilduitoare, vă rugăm, mult stimate și iubite conducător, să primiți legămîntul solemn al comuniștilor, al tuturor ialomițenilor de a fi întotdeauna un detașament de nădejde al partidului, de a nu precupeți nici un efort pentru transpunerea în fapte a istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea“.
„Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, toate generațiile 
de comuniști, toți fiii acestui pămînt românesc se bucură 
din inimă de realegerea dumneavoastră, în care văd chezășia 
de nezdruncinata propășirii poporului, a victoriei socialismului 

și comunismului în patria noastră liberă".
în telegrama adresată de Comitetul județean Neamț al P.C.R. se spune : „în aceste momente solemne. încărcate de marea satisfacție și bucurie pentru realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile județului Neamț vă aduc, cu nemărginită dragoste și emoție, cele mai calde felicitări și vă urează din adîncul inimii viață îndelungată, noi și strălucite izbînzi în nobila dumneavoastră activitate pusă in slujba fericirii patriei și poporului român, a cauzei păcii și progresului.Prezența dumneavoastră în fruntea partidului și a țării dă expresie voinței unanime a comuniștilor, a întregului nostru popor, constituie o opțiune istorică, de profundă semnificație politică și patriotică, și cheză- șuiește împlinirea neabătută a mărețelor obiective adoptate de Congresul al Xll-lea, înscrierea unor noi pagini de mari succese în hronicul de aur al construcției socialismului și comunismului in România.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ur- mînd strălucitul dumneavoastră exemplu, vom acționa cu toată abnegația și puterea de muncă pentru înfăptuirea hotărîrilor mărețe ale Congresului al Xll-lea, a prețioaselor dumneavoastră indicații și învățăminte, pentru ca România socialistă, patria noastră prosperă și demnă, să se înalțe mereu mai sus către zările luminoase ale comunismului.Primiți, vă rugăm, urarea noastră fierbinte de sănătate, viață lungă și putere de muncă spre binele și fericirea patriei și poporului român".„Comuniștii, toți locuitorii județului Olt — se arată in telegrama trimisă de Comitetul județean Olt al P.C.R. — ne exprimăm, din adîncul inimii, bucuria plenară, prilejuită de realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Sînt clipe de însuflețitor entuziasm patriotic, in care vibrează adine inima întregii noastre națiuni, pentru că la cirma destinului ei se află cel mgi iubit fiu al poporului, cel care a deschis larg, spre progres, civilizație, și bunăstare, ferestrele de lumină ale României.. Sint Clipe de autentică sărbătoare, care vor deveni istorie, înscri- indu-se în conștiința noastră, așa cum in sufletul milenar al patriei s-au înscris rîul și ramul, faptele cele mai mărețe și demne ale străbunilor.Realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. în funcția de secretar general al partidului, expresie a voinței unanime a întregului popor, reprezintă cea mai vie și elocventă garanție a înfăptuirii impresionantelor obiective ale Congresului al Xll-lea al partidului, prin care inaugurăm un nou ev de civilizație și progres pe pămin- tul României.Votul, pe care vi l-a acordat tn- tregul popor într-o puternică unanimitate de cuget și suflet, este votul ardent al țării pentru propria sa fericire și bunăstare, sintetizind marile aspirații ale celor ce muncesc în fabrici și pe ogoare, angajați să înfăptuiască însuflețitorul program al partidului, este votul demnității și al încrederii în viitor, este votul de lumină și adevăr al patriei in măreața epopee a devenirii sale.Oamenii muncii din județul Olt vă urează, mult iubite tovarășe secretar general, dumneavoastră și tovarășei Elena Ceaușescu viață îndelungată, tinerețe în marea tinerețe a țării, pentru realizarea celor mai nobile aspirații ale poporului român".în telegrama trimisă de Comitetul județean Sălaj al P.C.R. se spune, intre altele : „Uniți, în muncă, in țeluri și viață, slujind cu fermă hotă- rire și devotament fără margini partidul și țara, comuniștii și ceilalți 

oameni ai muncii — români și maghiari — din județul Sălaj, împreună cu toți fiii României socialiste au trăit și trăiesc, cu nemărginită bucurie, satisfacție deplină și legitimă mindrie patriotică, momentul solemn înălțător al realegerii dumneavoastră, de către Congresul al Xll-lea, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Prin acest unanim și vibrant act istoric s-a îndeplinit hotărîrea și vrerea comuniștilor, a întregului nostru popor de a vă avea și pe mai. departe în fruntea partidului pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, e- minent conducător politic și distinsă personalitate a. vieții politice internaționale în care se întruchipează, în cel mai înalt grad, năzuințele și aspirațiile tuturor fiilor României.Comuniștii, oamenii muncii de pe străbunele meleaguri sălăjene, în a- ceste clipe de neuitat, vă aduc un vibrant omagiu de dragoste fierbinte, adincă recunoștință și înaltă prețuire și vă roagă, cu .profund respect, să primiți cele mai ■ alese urări de multă sănătate, putere de muncă, fericire și viață îndelungată, de noi și tot mai strălucite izbînzi în: îndeplinirea istoricei dumneavoastră misiuni de a ne conduce cu înțelepciune și clarviziune spre piscurile socialismului și comunismului".„Cu inimile pline de cea mai profundă mindrie patriotică și cea mai curată dragoste, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile de străbună istorie și luminos prezent socialist ale Sucevei, la fel ca întregul popor, au primit cu o bucurie fără margini vestea realegerii dum

neavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al partidului, considerind evenimentul ca o împlinire firească a dorinței și voinței întregii națiuni române pronunțată de la tribuna marelui forum — Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român — împlinire ce ne dă garanția că, avîndu-vă mereu la cirma, România va străbate victorioasă drumul său spre zările de aur ale Comunismului.Vă asigurăm, mult Iubite și scump părinte al partidului și al țării, că sintem hotăriți să facem din efervescența politică ce a caracterizat abnegația tuturor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale din timpul marelui forum al comuniștilor o atmosferă permanentă de muncă și disciplină și că, urmîndu-vă exemplul de dăruire revoluționară, aplicînd cu consecvență în viață prețioasele dumneavoastră indicații, inflăcăratele chemări patriotice, vom milita pentru materializarea exemplară a documentelor adoptate de Congresul al Xll-lea, vom înfăptui șl depăși sarcinile de plan și angajamentele asumate pentru prezentul cincinal, cit și ale cincinalului 1981—1985.Cu inimile adunate buchet, în buchetul dragostei profunde ce v-o poartă întreaga suflare românească, primiți, vă rugăm, mult iubite Și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu — bărbatul intre bărbații model ai țării, eroul între eroii de renume ai neamului, suflet din sufletul acestui popor, inimă veșnic vie a partidului — urarea culeasă din simțire și grai bucovinean de a ne trăi ani mulți și rodnici la cirma destinelor noastre, cu aceeași cutezanță și fermitate în opera de înălțare comunistă a scumpei Românii. Să ne trăiți cit țara și poporul, iubite conducător !“ — cu această urare se încheie telegrama adresată de Comitetul județean Suceava al P.C.R.Cităm din telegrama trimisă de Comitetul județean Vrancea al P.C.R.: „Cu nemărginită dragoste, cu cele mai alese ginduri și simțăminte patriotice de încredere și vie recunoștință, permiteți-ne să vă adresăm, Înțelept conducător, cele mai calde felicitări, urările pornite din adîncul conștiinței și întregii noastre ființe, de sănătate și de ani mulți, de succese tot mai mari în funcția de cea mai înaltă răspundere pe care partidul și poporul v-au încredințat-o, hotărire certă și firească datorită calităților excepționale ce vă situează in fruntea marilor personalități din istoria poporului român,' printre cei măi de seamă conducători și oameni politici ai lumii contemporane.Locuitorii județului nostru, asemeni tuturor cetățenilor României socialiste, recunosc în dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, modelul omului autentic, cel care întruchipează ce a avut și ce are mai bun acest popor, dragostea pentru vatra strămoșească, omenia și generozitatea, respectul pentru adevăr, cute- s zanța și spiritul de sacrificiu, toate înaltele trăsături ce definesc națiunea română, virtuți care i-au asigurat tărie de granit în înfruntarea cu toate vitregiile istoriei.în această perioadă, de clnd vă aflați în cea mai înaltă funcție de conducere a partidului nostru, participarea României la viața internațională a dobindit dimensiuni dintre cele mai semnificative. Angrenarea intensă și mereu crescindă a țării în circuitul mondial de valori materiale și spirituale, amplificarea relațiilor sale politico-diplomatice, prezența larg remarcată și tot mai activă în organizațiile internaționale, sporirea la cote nicicind cunoscute a contribuției concrete, teoretice și 

practice, la soluționarea complexelor probleme ale epocii contemporane, toate acestea sint indisolubil legate de prodigioasa dumneavoastră personalitate, de activitatea neobosită șl pilduitoare pusă în slujba independenței și suveranității patriei, a asigurării păcii și securității .internaționale, a instaurării unei noi ordini economice și politice, a unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.Pentru tot ceea ce s-a realizat și se înfăptuiește in această parte a țării, pe cuprinsul întregii noastre patrii, pentru viitorul luminos tot mai prosper, prefigurat de istoricele documente ale celui de-al Xll-lea Congres al partidului, vă încredințăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea noastră de a învăța continuu din strălucitul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, asigu- rîndu-’vă că vom face totul pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce ne revin în acest cincinal, in perspectiva anilor ce vin, contribuind astfel la măreața operă de zidire și inălța- re a scumpei noastre patrii".Tn telegrama adresată de Ministerul Economici Forestiere și Materialelor de Construcții se arată : „Dind expresie sentimentelor noastre de nețărmurită bucurie, adîncă satisfacție și mindrie patriotică, vă rugăm să ne. permiteți să vă adresăm din toată inima cele mai calde și sincere felicitări, multă sănătate și putere de muncă, noi succese și izbînzi în fruntea partidului și statului. nostru.Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al partidului, cel mai iubit și devotat fiu al poporului român, patriot înflăcărat și 

revoluționar consecvent. eminent conducător de partid și de stat, personalitate marcantă a lumii contemporane. militant de frunte al mișcării comuniste și. muncitorești internaționale, reprezintă pentru noi, comuniștii, pentru întregul popor muncitor garanția sigură a înfăptuirii neabătute a istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român.De numele și personalitatea dumneavoastră sînt legate toate realizările de prestigiu din cea mai înfloritoare perioadă a istoriei patriei, politica externă strălucită a țării noastre, întemeiată pe principiile unanim recunoscute și apreciate ale respectului independenței și suveranității naționale, deplinei egalități in drepturi, neamestecului în treburile interne, colaborării reciproc avantajoase, principii a căror consecvență și fermă aplicare au determinat creșterea fără precedent a prestigiului mondial al României socialiste. Întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru este străbătută de forța spiritului "dumneavoastră înnoitor și revoluționar. reflectă in mod strălucit puterea de analiză și clarviziune asupra tuturor fenomenelor lumii contemporane, aplicarea creatoare a principiilor materialismului dialectic și istoric la condițiile concrete ale țării noastre.Folosind acest minunat prilej, dăm glas hotăririi ferme a celor pește 500 000 de oameni ai muncii, din sectoarele industriei materialelor de construcții și economiei forestiere de a acționa cu dăruire pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, de a înfăptui in mod exemplar hotărîrile Congresului al Xll-lea al partidului"...Oamenii muncii din Ministerul Industriei Chimice —. șe arată intr-o altă telegramă — alături de întregul nostru popor, au luat cunoștință cu deosebită satisfacție și mindrie patriotică de realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Alături de Întreaga țară, oamenii muncii din Ministerul Industriei Chimice iși exprimă încrederea nețărmurită și dragostea fierbinte față de cel mai bun fiu al său.Puternica personalitate și clarviziunea ce caracterizează gindirea și activitatea dumneavoastră în fruntea partidului și statului și-au pus din plih amprenta asupra cursului dinamic. novator al edificării societății socialiste în România. Sintem cuprinși de o mare bucurie că forul suprem al comuniștilor din România a dat aprecierea cuvenită înaltei valori a calităților dumneavoastră deosebite de conducător, devotamentului cu Căre . v-ați dedicat întreaga viață năzuințelor pentru un viitor luminos al poporului român, cauzei socialismului și comunismului.Comuniștii, toți oamenii muncii din industria chimică, ce a cunoscut o deosebită dezvoltare in anii construcției socialiste datorită orientărilor și sprijinului nemijlocit primit din partea partidului și al dumneavoastră personal, se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a îndeplini la nivelul înaltelor cerințe actuale sarcinile ce le revin în aplicarea prevederilor documentelor Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român, fiind pătrunși in toată ființa lor de însemnătatea covirșitoare a etapei revoluționare pe care o străbatem în prezent pentru viitorul socialismului și comunismului în patria noastră".„Oamenii muncii din industria u- șoară, in frunte cu comuniștii — se arată intr-o altă telegramă — alături de intregul nostru popor, își îndreaptă gîndurile către dumneavoastră cu profundă dragoste și recunoștință, cu deosebită stimă și prețuire, cu nemărginită încredere în viitor și omagiază cu însuflețire realegerea 

dumneavoastră, de către cel de al Xll-lea Congres al partidului, in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Magistralul Raport prezentat de dumneavoastră Congresului reprezintă o sinteză de o exemplară profunzime a rezultatelor obținute, înfățișează intr-o viziune unitară direcțiile principale de. efort in toate domeniile vieții politice, economice, sociale și culturale, pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism. Cu deosebită mindrie și gratitudine subliniem că dezvoltarea cantitativă, structurală și eficientă a industriei ușoare sint rezultatul direct al activității desfășurate in lumina prețioaselor dumneavoastră indicații, al sprijinului permanent pe care ni-1 acordați.Ca înflăcărat patriot, internaționalist consecvent, apărător neobosit al idealurilor de dreptate, libertate și adevăr în întreaga lume, ca personalitate proeminentă a vieții politice mondiale, luptător neînfricat pentru independența și suveranitatea popoarelor, pentru noua ordine economică internațională, pentru pace și înțelegere intre popoare, dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați adus cea mai puternică afirmare pe care Partidul Comunist Român și România art CUnos- cut-o vreodată în viața internațională. Știm din viata de zi cu zi, mulț stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că inima dumneavoastră bate in fiecare colț de țară, pentru fiecatfe cetățean al ei, că v-ați identificat cu țara și poporul și, aducindu-vă omagiul prețuirii și recunoștinței noastre, ne angajăm să vă urmăm nea-.

bătut, să nu precupețim nici un efort pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor stabilite prin mărețele documente adoptate de Congresul al Xll-lea.Vă urăm din toată Inima, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, putere de muncă și viață îndelungată alături de mult stimata și iubita tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om de știință de renume mondial, pentru a conduce în continuare partidul și poporul român pe drumul înălțării patriei pe noi trepte de lumină, progres și civilizație".„Comuniștii, toți oamenii muncii din Ministerul Finanțelor — se spune în telegrama trimisă de acest minister — își exprimă sentimentele de justificată mindrie patriotică, bucuria fără margini cu prilejul alegerii dumneavoastră in funcția supremă de secretar general al partidului și vă adresează cele mai calde felicitări, multă sănătate și putere de muncă pentru realizarea cu succes deplin a grandiosului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și inairităre a României spre comunism. De numele dumneavoastră sint legate toate realizările de prestigiu din cea mai înfloritoare perioadă a istoriei patriei, cele mai răsunătoare succese dobindite pe plan intern și extern.Numele șl personalitatea dumneavoastră — cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, revoluționar neînfricat și militant neobosit pentru progresul și fericirea poporului român, patriot . înflăcărat și internaționalist consecvent — constituie chezășia sigură a înfăptuirii neabătute a hotăririlor adoptate de cel de-al Rll-lea Congres".Intr-o telegramă trimisă de Comitetul de Stat al Planificării, îndată după încheierea lucrărilor celui de-al Xll-lea Congres, se spune :..Vestea realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român ne-a umplut inimile de bucurie, ne dă un minunat prilej de a da expresie sentimentelor noastre de înaltă prețuire, de profundă stimă și recunoștință pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru fericirea, de azi și de miine, 
a poporului român, pentru înțelepciunea și clarviziunea, realismul, cutezanța revoluționară și fermitatea cu care imprimați vieții noastre economice și sociale un curs ascendent, dinamic și novator.Sintem mindri că în această înaltă funcție a fost reales unanim cel mai demn și iubit fiți al poporului, nostru. patriotul Înflăcărat, eminentul conducător de partid și de stat, apărătorul hotărit al dreptății și echității sociale, ctitorul României contemporane. luptătorul neobosit pentru întărirea mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Puternic însuflețiți de minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și devotament, comuniștii și intregul colectiv de muncă din Comitetul de Stat al Planificării se angajează și vă asigură că vor acționa cu hotărire și abnegație pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin, că își vor îndeplini cu cinste datoria față de partid și secretarul său general".„Comuniștii și toți oamenii muncii din Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe — se arată intr-o 'altă telegramă — au luat cunoștință cu nemărginită bucurie de realegerea dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al partidului, eveniment de importanță vitală pentru partid, pentru țară și pentru întregul nostru popor, cu prilejul căruia vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm cele mai calde felicitări și profunda noastră recunoștință pen

tru strălucita dumneavoastră contribuție la făurirea unei civilizații noi pe pămintul României,.Conștienți de răspunderile mult sporite ce ne revin in traducerea in viață a documentelor Congresului al Xll-lea, a sarcinilor trasate de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, vă asigurăm in mod solețhn că sintem hotăriți ca, in spiritul inaltelor exigențe pe care le-ați formulat, să muncim cu cea mai deplină dăruire pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în procesul amplu de făurire a unei economii de înaltă eficiență, a valorificării superioare a resurselor materiale ale patriei noastre. Cu aceste angajamente, precum și cu asigurarea devotamentului nostru profund, vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe secretar general, urarea izvorîtă din adincul sufletelor noastre, de noi succese in opera dumneavoastră, dedicată fericirii poporului și ridicării României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație"...Comuniștii. îhtregul colectiv al Ministerului Afacerilor Externe — se spune in telegrama colectivului din acest minister — a primit cu sentimente de adincă bucurie și vie satisfacție. hotărîrea Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Roman cu privire la realegerea dumneavoastră in funcția supremă de secretar .general al partidului, eveniment de mare importanță in viața națiunii noastre socialiste.Alături de întregul partid, de întregul popor, vedem în această hotărire o chezășie a păcii, independenței și progresului patriei noastre, o garanție a Înfăptuirii neabătute a Pro

gramului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Dorim să folosim acest prilej pentru a vă exprima recunoștința profundă a noastră, a tuturor, pentru sprijinul și îndrumarea permanentă primite din partea conducerii partidului, a dumneavoastră personal, în vederea îmbunătățirii continue a activității ministerului, pentru exemplul însuflețitor pe care ni-1 dați în examinarea și soluționarea în spirit revoluționar novator, pătruns de interesele vitale ale poporului nostru, ale cauzei păcii și progresului, a problemelor complexe pe care viața internațională le pune in fața partidului și statului nostru".„Ne alăturăm bucuriei puternicului entuziasm al milioanelor de comuniști,, al tuturor oamenilor muncii de pe întinsul patriei pentru vestea realegerii dumneavoastră, de către cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român, in inalta funcție de secretar general al partidului — citim in telegrama trimisă de Ministerul Construcțiilor Industriale.Noi, constructorii, ca de altfel toți cetățenii patriei noastre, vedem in realegerea dumneavoastră in fruntea partidului chezășia continuării consecvente a politicii partidului și statului nostru de dezvoltare impetuoasă a României pe drumul socialismului și comunismului, a ridicării țării noastre, printre națiunile dezvoltate ale' lumii contemporane.în.- inimile noastre,, ale Întregului popor român, ca și în conștiința lumii, importantele succese obținute în dezvoltarea socialistă a țării in perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, cele mai mari realizări pe toate planurile creației materiale și spirituale, ca și afirmarea liberă și demnă intre națiunile lumii a României socialiste, sint indisolubil legate de activitatea dumneavoastră neobosită, de roiul hotâritor pe care il aveți atît in elaborarea, cit și in traducerea in viață a intregli politici interne și internaționale promovate de partidul și statul nostru".„Alegerea dumneavoastră de către cel de-al Xll-lea Congres in înalta funcție de secretar general al partidului se inscrie in cugetul tuturor fiilor patriei drept hotărire a intre- gului popor, care dă vieții politice, econbmice, sociale și spirituale a țârii dimensiunile marilor evenimente înscrise in filele de aur ale României, vibrația istoriei insăși in tot ce are ea mai măreț, mai demn, mai prețios, mai sacru se arată, intre altele, in telegrama trimisă de lucrătorii Ministerului Muncii.Trup din trupul poporului nostru, suflet din sufletul său, chintesența nobilelor virtuți ale neamului românesc, dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, sînteți exponentul legitim cel mai autentic al năzuințelor sale vitale, marele bărbat de stat și omul politic care militează neabătut cu pasiune, dăruire, profund umanism și cutezanță revoluționară pentru demnitatea, libertatea și independența națiunii noastre, pentru prosperitatea și fericirea ei.Alegerea dumneavoastră in funcția de secretar general al partidului înseamnă pentru intregul popor garanția deplină a creșterii continue a prestigiului țării noastre pe arena internațională, a afirmării sale tot mai puternice în rîndul națiunilor lumii ca un promotor neabătut al principiilor suveranității, independenței, egalității depline, respectului reciproc, cooperării internaționale, in spiritul păcii și înțelegerii între popoare.Cu legitimă mindrie pentru marile 

realizări ale prezentului socialist șl cu deplină încredere in viitorul strălucit prefigurat in documentele adoptate de forumul comuniștilor, ne angajăm solemn față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că vom acționa cu abnegație și responsabilitate pentru realizarea la un nivel calitativ superior a sarcinilor ce ne revin".în telegrama trimisă de Marele Stat Major se spune, între altele": „împreună cu întregul partid și popor, alăturindu-se tuturor militarilor armatei noastre, personalul Marelui Stat Major. își exprimă cele mai alese sentimente de" adîncă bucurie ■ implinire pentru realegerea dumnea" astră, tovarășe Nicolae Ceaușes u, in inalta funcție de secre- tăr general al partidului,, a dumneavoastră, primul comunist al țării noastre, care și-a identificat viața încă din frageda-i tinerețe cu cauza clasei muncitoare, a poporului nostru, cu lupta pentru triumful socialismului și comunismului. Alegerea dumneavoastră in fruntea partidului constituie garanția sigură a promovării ferme și neabătute a politicii științifice, realiste • și clarvăzătoare interne și externe a partidului șj statului nostru, a mersului ferm înainte al patriei pe drumul progresului și civilizației socialiste, al consolidării independenței și suveranității naționale, al întăririi capacității ei de apărare.Vom milita neobosit pentru realizarea unei calități noi, superioare în întregul proces instructiv-educativ, pentru ridicarea capacității combative a unităților și marilor unități, întărirea ordinii și disciplinei . militare, pentru a fi gata ■ in orice moment să îndeplinim misiunea .sacră de apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului, integritatea teritorială, independența și suveranitatea patriei".„Oamenii muncii din Institutul de cercetări chimice București au luat cunoștință ,cu profundă satisfacție de alegerea dumneavoastră în inalta funcție de secretar general al partidului — se arată intr-o altă telegramă.Cu acest prilej, care constituie pentru intregul nostru popor o mare sărbătoare,; dorim să vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de profunda dragoste și înalta prețuire pe care vi le" purtăm și de totala noastră adeziune la ho- tăririle celui de-al Xll-lea Congres al partidului. Ne mindrim cu alegerea dumneavoastră, personalitate politică eminentă, care îmbinați in chip exemplar capacitatea de sinteză cu previziunea științifică, vă bucurați de dragostea nețărmurită a întregului nostru popor, ale cărui virtuți le Întruchipați in mod strălucit. De personalitatea dumneavoastră, care de un deceniu și jumătate vă aflați in fruntea partidului și a țării, sint legate prefacerile revoluționare înnoitoare, perioada cea mai plină de realizări din istoria națiunii- noastre, inaugurată de Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român.Grandioasele proiecte ds dezvoltare a țării, care au fost adoptate de Congresul al Xll-lea. poartă amprenta gindirii dumneavoastră științifice. capacității de analiză, a forței de previziune, izvorăsc din adânca iubire de patrie, din înalta răspundere pentru destinele poporului român. Cu profundă înțelegere . a: er fortului pe care îl faceți pentru traducerea in viață a Programului partidului, ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, să muncim mai mult și mai bine pentru a îndeplini și depăși sarcinile trasate de Congresul al Xll-lea al partidului cercetării științifice in domeniul chimiei, că vom face totul pen.tru a. fi demni de sprijinul și increderea pe care ni le acordați permanent". •„încheierea cu deplin succes a lu7 crărilor Congresului al Xll-lea al partidului — eveniment de semnificație istorică in viața partidului și a țării — adoptarea documentelor programatice de importanță botări- toare pentru viitorul poporului ro- mân sint salutate cu nețărmurit enr tuziasm și profundă bucurie de comuniștii Academiei „Ștefan Gheorghiu" — se arată intr-o altă telegramă.Ptlin Raportul prezentat la Congres. strălucită sinteză a bogatei experiențe a partidului nostru în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, inepuizabil tezaur de țeor rie și practică revoluționară, program cuprinzător de muncă și luptă avintată pentru conținuâ înflorire . a patriei, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, precum și prin Directivele și hotărîrile stabilite. Congresul al Xll-lea se inscrie in istoria partidului și a poporului ca un moment de excepțională msemr nătate.Constituindu-se intr-un remarcabil bilanț $i într-o luminoasă și' clarvăzătoare perspectivă a construcției socialiste și comuniste in patria noastră. Congresul a oferit, cu argumentul de neclintit al faptelor, o minunată confirmare a justeței și realismului politicii partidului nostru. la fundamentarea și iiifăptuireâ căreia, dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, aveți contribuție botăritoare.Comuniștii — cadre didactice, stu- denți și eursanți — din Acadernia „Ștefan Gheorghiu" își exprimă, a- lături de intregul partid și intregul popor român, totala satisfacție față de hotâririle Congresului de a , vă realege in înalta funcție de secretar general al partidului. Expresie a voinței întregii națiuni, această hotă rire reprezintă chezășia continuării ferme a politicii înțelepte a partidului, garanția /înfăptuirii neabătute a obiectivelor istorice de propășire ,a patriei, de dezvoltare independentă și suverană, intr-o lume mai bună și mai dreaptă. Vom depune toată strădania pentru a imprima procesului instructiv-educativ un conținut profund revoluționar, pentru a răspunde exigențelor formulate de dumneavoastră, cerințelor vieții și practicii, pentru ca instituția noastră să formeze activiști de .partid și de stat cu un înalt spirit revoluționar, competenți și responsabili, devotați trup și suflet cauzei . partidului și poporului.Felicitindu-vă din toată inima pentru realegerea in funcția de secretar general al partidului, vă urăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ani mulți și rodnici in fruntea partidului și statului".
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M^AJE_pEPRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.
t---- ------------------------------------------------------------------------------------------

Publicăm în continuare, In 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, antiimperiaiiste

Partidul Congresul întregului Popor 
din Sierra Leone' în mesaj se transmite, în numele Partidului Congresul întregului Popor din Republica Sierra Leone, un cordial și frățesc salut tovarășului Nicolae Ceaușescu, istoricului Congres al XII-lea. Secretarul general al partidului și președintele republicii, dr. Siaka Stevens, Comitetul Central și toți membrii partidului nostru, ca și întregul țjiostru popor se simt deosebit de onorați de a avea posibilitatea ca, prin participarea unei delegații, să urmărească direct lucrările Congresului dumneavoastră.Mesajul exprimă satisfacția partidului șl guvernului din Sierra Leone pentru relațiile frățești și cordiale care există între partidele, guvernele și statele noastre, relații care se bazează cU strictețe pe principiile egalității, suveranității, înțelegerii și Respectului reciproc. Pe baza acestor principii, am reușit să punem temelia unei remarcabile cooperări, care a culminat cu istorica vizită de stat efectuată in România, tn 1974, de Excelența Sa dr. Siaka Stevens, vizită care a consolidat și mai mult cooperarea noastră. Dorim să arătăm că partidul nostru are toate motivele să se numere printre prietenii apropiați ai partidului și poporului dumneavoastră.4 Voi am urmărit cu mare atenție și admiri (ie mărețele realizări obținute de partidul și statul român in înfăptuirea hotărîri- lpr Congresului al XI-lea. Admirația noastră a crescut și mai mult datorită faptului Că, deși poporul dumneavoastră a avut de suferit de pe urma unor recente calamități naturale, Comitetul Central al partidului a putut să prezinte Congresului un impresionant bilanț de realizări. Dorim să subliniem că împărtășim bucuria succeselor dumneavoastră, aceste succese constituind pentru noi nu numai un izvor neprețuit de inspirație, dar și un stimulent in eforturile pentru satisfacerea cerințelor materiale și Spirituale ale poporului nostru.i;

Partidul Comunist din Austriaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Austria, adresăm un salut militant Partidului Comunist Român Si urarea de succes deplin Congresului al XII-lea, avind convingerea că hotăririle șale vor da noi impulsuri continuării cu succes a edificării socialismului în România.■ Relațiile dintre Partidul Comunist din Austria și Partidul Comunisț Român, relațiile noastre «u. alte paf tide ..rnărxist-leni- niste -frățești,’ șe arată. - in ■ mesaj, se . barează .pe principiile.-^egalitățiji -in-drepturi și rțeamesțecului în- treburile, - interne, . principii care, după opinia noastră, sînt aprobate de oricare partid marxist-leninist. Solidaritatea militantă dintre partidele marxist-lenmiste pornește de la eforturile comune în lupta împotriva imperialismului, îndeosebi astăzi, cînd agresivitatea «cestuia este in creștere, accentuindu-se în ultimul timp și pe plan ideologic. Această tendință se reflectă în special în noua campanie masivă de denigrări împotriva țărilor socialiste.Fdrmulindu-se critici la adresa Partidului Social-Democrat și referindu-se la unele âf lecte ale campaniei desfășurate în Aus- X' i ..împotriva P.C.A., la etichetarea sa ca (.partid neaustriac“, „partid străin, vasal", țn mesaj se afirmă : pe noi, comuniștii austrieci, aceasta nu ne reține să subliniem eu tărie legătura noastră adîncă cu toate țările socialismului real, și mai ales cu U- țuunea Sovietică. Această legătură a noas
Partidul Avangarda Populară 

din Costa Rica! Dorim să transmitem — se arată în me- șaj —salutul nostru Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, întregului partid și popor român, care îndeplinesc un fol atît de marcant în rindurile forțelor progresiste ale umanității.Lupta pentru pace, democrație și socialism constituie o cauză în care activitatea partidelor noastre se împletește strîns, re- prezentînd baza relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Avangarda Populară, dintre popoarele român și costa- fican.Popoarele din America Latină și, în mod special, cele din America Centrală au dat și continuă să dea mari bătălii împotriva imperialismului și a oligarhiilor autohtone. Astfel, putem spune că salutul nostru este transmis din partea unei zone a lumii in eare lupta impotriva dușmanului tuturor popoarelor și al păcii mondiale se duce cu toată fermitatea.Poporul nostru, ca și celelalte popoare din America Centrală, apreciază că unita
Mișcarea de Acțiune Populară Unitară 
Muncitorească-Țărănească din ChilePrin dumneavoastră, stimate tovarășe feaușescu, personalitate proeminentă a mișcării revoluționare mondiale, Partidul M.A.P.U. Muncitoresc și Țărănesc din Chile Salută Partidul Comunist Român și urează Succes deplin lucrărilor celui de-al XII-lea Congres, important eveniment pentru dezvoltarea continuă. în toate domeniile de Activitate, a societății socialiste românești 

t— se spune in mesaj.: Congresul al XII-lea al P.C.R., eveniment politic deosebit, care suscită un adine inheres și prilejuiește, totodată, manifestarea solidarității poporului nostru, a tuturor forțelor democratice și patriotice chiliene, are loc într-un moment istoric in care forțele progresiste din Europa, Asia, Africa și America Latină înregistrează noi succese și in care pacea, libertatea și dreptatea, palori permanente ale umanității, cîștigă prețioase poziții.Subliniind că în zilele noastre se întăresc continuu pozițiile țărilor socialiste, crește puternic mișcarea de eliberare națională și se întărește lupta clasei muncitoare din țările capitaliste, mesajul arată în continuare: America Latină trăiește o nouă perioadă. Popoarele noastre învață din lecțiile trecutului. se întăresc forțele democratice și naționale avansate. Avind un rol tot mai important in prezent, ele sint hotărite să acționeze pe toate căile posibile in vederea obținerii independenței naționale, democrației și socialismului. In acest context, in

Este îmbucurător să consemnăm că Sierra Leone și România sînt preocupate de stabilirea și menținerea păcii mondiale, de făurirea unei lumi eliberate de toate formele de exploatare și dominație.Partidul nostru și statul sierra leonez sprijină și se identifică cu toate inițiativele vizînd pacea și dezarmarea. Pacea și dezarmarea, acestea sînt condițiile necesare pentru prosperitatea și bunăstarea umanității. Dar pacea și dezarmarea pot fi obținute numai prin încredere reciprocă.Astăzi, lumea este bîntuită de un conflict de dimensiuni uriașe ; este vorba de un conflict economic. Este lupta pentru eliberarea omenirii din tentaculele monopolurilor internaționale. în acest context, lupta pentru stabilirea unei noi ordini economice internaționale a devenit o problemă decisivă, de care depinde spulberarea planurilor imperialismului de a-și menține dominația și exploatarea resurselor umane și materiale ale țărilor în curs de dezvoltare.După ce se subliniază că menținerea regimurilor rasiste din Africa de Sud, Namibia și Zimbabwe amenință nu numai pacea, securitatea și stabilitatea Africii, dar și ale întregii lumi, în mesaj se arată că înlăturarea acestor surse de conflict, regimuri ilegale cere o dublare a eforturilor în sprijinul mișcărilor de eliberare în acest moment crucial al luptei lor.Dorim să exprimăm — se spune în încheierea mesajului — profunda noastră gratitudine tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., guvernului și poporului român, pentru invitarea partidului nostru la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, în minunata dumneavoastră țară.Trăiască președintele Nicolae Ceaușescu 1 Trăiască președintele Siaka Stevens !Trăiască prietenia dintre Sierra Leone, și România !
tră nu este expresia „dependenței de Moscova", ci a unei aprecieri marxiste juste și a recunoașterii realității obiective.în continuare sint prezentate aprecierile P.C.A. privind importanța recentelor propuneri de dezangajare militară făcute de U.R.S.S., a Tratatului S.A.L.T.-2, se exprimă critici la adresa planurilor N.A.T.O. de extindere a arsenalului nuclear, subliniin- du-se că interesele Austriei reclamă continuarea politicii de destindere în Europa, în acest context este evidențiat nivelul ridicat al relațiilor economice și comerciale ale Austriei cu țările "socialiste.Aceste relații, cărora 11 se mai alătură șl alți factori economici și politici mai favorabili în Austria decît în alte țări capitaliste, se arată în mesaj, sînt determinante pentru faptul că Austria a fost mai puțin lovită de criza economică și că numărul șomerilor din Austria este relativ mai mic decît în majoritatea țărilor capitaliste.Un rol deosebit, se menționează în încheiere, îl joacă și relațiile economice ale Austriei cu România socialistă, fapt pentru care adresăm P.C.R. și României socialiste mulțumirile deosebite ale partidului nostru.Trăiască prietenia dintre Austria șl România socialjstă !Trăiască colaborarea frățească pe mal departe dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Austria !Trăiască internaționalismul proletar 1 

tea sistemului socialist și a mișcării comuniste internaționale reprezintă un factor hotărîtor pentru succesul luptei noastre revoluționare. Totodată, poporul nostru este recunoscător pentru solidaritatea manifestată față de această luptă de țările socialiste, de partidele comuniste și popoarele respective. La rîndul nostru, exprimăm sentimentele noastre reciproce de deplină solidaritate.Urăm mari succese lucrărilor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român și exprimăm dorința ca hotăririle ce vor fi adoptate să asigure partidului și poporului dumneavoastră un rol tot mai important în lupta pentru pace și socialism, pentru prietenia frățească între popoare.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI AVANGARDA 
POPULARĂ DIN COSTA RICA

mesaj se amintesc, în continuare, acțiuni și succese ale forțelor progresiste într-un șir de țări latino-americane, ca Nicaragua, Granada. Panama, Brazilia, Bolivia și altele, subliniindu-se, totodată, că și in Organizația Statelor Americane (O.S.A.), altădată bastion docil al cercurilor imperialiste, se petrec profunde transformări pozitive.în Chile, forțele progresiste, sprijinite de o largă mișcare de solidaritate internațională, au reușit să izoleze și să slăbească pozițiile reacțiunii interne, care, in ciuda sprijinului direct din partea imperialismului și a monopolurilor, nu reușește să îngenuncheze poporul. în acești ani grei, țara noastră nu a încetat să lupte, inspirată de exemplul neuitatului președinte Allende. Astăzi există și crește o vastă mișcare socială cu caracter democratic al cărei nucleu de bază se formează In sinul clasei muncitoare. Se extinde lupta pentru libertate și crește unitatea tuturor forțelor sociale și politice care aspiră spre democrație. Partidul nostru aduce un aport hotăritof la această luptă. împreună cu alte partide muncitorești și populare, promovează consecvent o politică de cit mai largă unitate patriotică și susține realizarea Frontului antifascist, ca bază a construirii unei noi democrații.Știm, că lupta noastră națională este legată în mod indisolubil de aceea pe care o duc toate forțele progresiste de pe glob ; ca urmare, considerăm ca pe propriile noas

tre succese realizările remarcabile obținute de către partidul comunist, guvernul și poporul dumneavoastră, pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate. Sîntem siguri că relațiile dintre partidele și popoarele noastre se vor întări tot mai mult și vor deveni tot mai rodnice.în numele secretarului nostru general, tovarășul Jaime Gazmuri, și al Comitetului
Partidul Național Unit din Sri LankaConsiderăm drept o onoare pentru noi participarea la lucrările Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român — se arată în mesaj — eveniment de cea mai mare importanță pentru poporul român și pentru întreaga lume. Putem aprecia cu certitudine că acest Congres se înscrie ca un eveniment hotărîtor în istoria României.Transmițînd poporului român succes deplin în dezvoltarea, în ritm rapid, a țării sale, România socialistă, Partidul Național Unit din Sri Lanka adresează salutul său conducătorului României, președintele

Partidul Socialist Desturian din TunisiaTransmițînd un călduros salut din partea Partidului Socialist Desturian, a militanți- lor și poporului tunisian, în mesaj se evidențiază caracterul exemplar al relațiilor ce se dezvoltă între Tunisia și România, relații puternic stimulate de legăturile prietenești și trainice existente între cele două partide, între conducătorii celor două țări, președintele Burghiba și președintele Ceaușescu.Poporul tunisian — se arată în continuare — urmărește cu admirație drumul parcurs de România și rezultatele remarcabile pa care ea le obține pe calea construirii societății socialiste dezvoltate.Relevînd că opera edificată de poporul român, odată cu cucerirea independenței, în domeniile economic și social, constituie pentru poporul tunisian o sursă de inspirație și de bogate învățăminte, mesajul arată unele din obiectivele politicii interne a Partidului Socialist Desturian, cum sint : realizarea unei societăți a dreptății și libertății, dezvoltarea economică susținută și echilibrată, mobilizarea tuturor forțelor vitale ale națiunii pentru a învinge subdezvoltarea.în continuare, relevîndu-se că situația internațională este favorabilă consolidării
Partidul Comunist din UruguayCongresul partidului dumneavoastră ne oferă prilejul să remarcăm progresele edificării socialiste a României, ridicarea nivelului de trai al poporului, Întărirea unității moral-politice a societății — se spune în mesaj. Dorim Republicii Socialiste România, poporului și Partidului Comunist Român cele mai mari succese în realizarea noilor planuri de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de Înaintare spre comunism.Arătînd că In prezent, în arena Internațională, cercurile imperialiste încearcă să depășească criza și contradicțiile profunde prin agresiuni și provocări care periclitează pacea, coexistența și, în final, soarta omenirii, în mesaj se spune : Exprimăm sprijinul nostru plenar țărilor socialiste, țărilor nealiniate, tuturor popoarelor și guvernelor iubitoare de pace, în lupta lor continuă și plină de abnegație ; sprijinim, de asemenea, propunerile acestora care au ca scop să frîneze cursa înarmărilor și să împiedice un nou război. în mod deosebit, dorim să vă adresăm salutul revoluționai al clasei noastre muncitoare și al poporu-4 lui Uruguayan, reafirmind principiul internaționalismului și solidarității ce caracterizează pe comuniști.Referindu-se la lipsa libertăților politice și la condițiile deosebit de dificile în care Partidul Comunist din Uruguay este nevoit să-și desfășoare activitatea, mesajul arată în continuare : Cu toate acestea, poporul nostru și, în special, partidul comunist nu au incetat niciodată lupta, și-au păstrat cadrele, mijloacele organizatorice și propagandistice, forța unității și rezistența mereu vie, fără a se lăsa copleșite în fața represiunilor. în ciuda loviturilor grele primite, opoziția democratică crește, se uneș

Uniunea Națională Africană Zimbabwe - 
Z. A. N. U. din RhodesiaIn această împrejurare Istorică, cind faceți bilanțul marilor realizări obținute in domeniile economic și social de la Congresul al XI-lea și cind trasați obiectivele dezvoltării in viitor — se spune in mesaj — dorim să transmitem din partea Comitetului Central al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.) felicitări stimatului președinte Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român. Sîntem pe deplin încredințați că realismul, clarviziunea, linia ideologică și angajarea revoluționară care au fost proprii tuturor planurilor dumneavoastră anterioare vor 'caracteriza și hotăririle celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., căruia îi urăm succes deplin.Dorim, totodată, să asigurăm Partidul Comunist Român că vom acționa pentru întărirea continuă a legăturilor de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. și Z.A.N.U. Arătînd că aceste legături s-au dezvoltat de-a lungul anilor in lupta (împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului, in mesaj se arată : Sîntem nu numai aliați într-o luptă comună, ci și frați buni ai unei familii. In apărarea idealurilor noastre nobile am fost constrînși să recurgem la o necurmată luptă armată, care mobilizează toate forțele naționale și democratice, anticolonialiste și antirasiste. Tot atît

Uniunea Poporului
- Z. A. P. U.In numele Comitetului Central al Z.A.P.U., al bravilor luptători pentru libertate din Zimbabwe și al meu personal, adresăm un cald salut de solidaritate par- ticipanților la cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., poporului român.Prezența noastră la acest Congres — se arată în mesaj — este încă o mărturie a relațiilor rodnice și în continuă dezvoltare dintre Partidul Comunist Român și mișcarea noastră. Exprimăm profunda noastră recunoștință președintelui Nicolae 

nostru Central vă dorim succes în desfășurarea lucrărilor Congresului.
In numele Comitetului Central

al M.A.P.U. - M.Ț.
ISMAEL LLONA MOUAT, 

GABRIEL GASPAR
membri ai Comitetului Central

Nicolae Ceaușescu, care călăuzește cu înțelepciune poporul român.Cele mai bune urări marelui conducător și națiunii române !
DELEGAȚIA PARTIDULUI 

NATIONAL UNIT 
DIN SRI LANKA

Dr. HECTOR ALAHAJOON, 
H. DISSANAYAKE,

W. A. TAYASUNDARE

păcii și făuririi unei noi ordini economice, mai echitabile, se subliniază imperativul înlăturării forței și promovării negocierilor, ca singura cale de rezolvare a conflictelor. Mai mult decit oricînd, aceste principii trebuie promovate în soluționarea problemei urgente a Orientului Mijlociu, care constituie un mare pericol, amenințînd direct securitatea țărilor din zonă. Arătînd că perpetuarea ocupării teritoriilor arabe de către Israel reprezintă o sfidare la adresa comunității internaționale și o'amenințare permanentă la adresa păcii, mesajul aduce un omagiu pozițiilor juste și acțiunilor îndrăznețe întreprinse de România pentru stabilirea păcii în această regiune.Pacea nu se poate realiza fără restabilirea drepturilor legitime ale poporului palestinian și recunoașterea O.E.P., ca unicul său reprezentant, iar Israelul trebuie să respecte hotăririle O.N.U. și să recunoască drepturile imprescriptibile ale palestinienilor.Sîntem convinși — se spune în încheiere — că Congresul dumneavoastră va marca o etapă importantă în viața României și în mersul său către progres.Trăiască prietenia tunisiano-română I
te, se organizează, Iar reacțiunea. Internă devine tot mai Izolată. De .aceea,(putem să . afirmăm că în Uruguay nu este departe momentul unor Importante prefaceri.Mișcarea pentru democratizare, care a cuprins toate partidele, sindicatele, studențimea, intelectualitatea, păturile mijlocii și unele cercuri ale clerului, împreună cu imensa solidaritate internațională, a determinat promisiunea unei deschideri politice și organizării de alegeri pentru anul 1981. însă formula electorală propusă constituie o capcană politică, prin care se intenționează să se asigure continuitatea regimului. Toate forțele democratice au respins această propunere și au cerut alegeri realmente libere, inclusiv eliberarea deținuți- lor politici. Am dori să atragem atenția asupra pericolului grav în care se află mii de deținuți politici și sindicali. Solicităm exprimarea solidarității cu combatanții uruguayeni aflați în urmărire sau în închisori, cu generalul patriot Liber Seregni, conducătorii comuniști și ai altor partide, ca Jose Luis Masseră, Jaime Perez, Gerardo Cuesta, Alberto Altezor, Rosario Pie- traroia, Vladimir Turianski, Jorge Maz- zapovich, Rita Ibarburu, Hector Rodriguez și cu alți luptători închiși.Amnistia pentru toți deținuții politici și redobindirea libertăților democratice pentru poporul Uruguayan vor continua să constituie obiectivul principal al activității noastre. Pentru obținerea victoriei, niciodată nu a fost mai necesară ca în prezent solidaritatea internațională.Reînnoim salutul nostru frățesc adresat celui de-al XII-lea Congres și urările de succes deplin în desfășurarea lucrărilor sale.

de mobilizatoare și de stimulatoare în lupta noastră este și unitatea noastră cu viteazul popor român, consacrată prin legăturile cu Partidul Comunist Român — avangarda lui revoluționară. Victoria pe care o vom obține va fi, așadar, rezultatul unui efort comun.In continuare, mesajul subliniază că lupta dusă de poporul Zimbabwe întîmpină îndeosebi în ultimele luni o înverșunată- împotrivire din partea imperialismului. Actuala strategie a imperialismului in regiunea noastră împletește în mod fățiș ofensiva militară cu manevrele politice, avind drept obiectiv principal de a anula cuceririle noastre revoluționare. Arătindu-se că situația creată reclamă o continuă întărire a forțelor antiimperiaiiste, în mesaj se subliniază că niciodată lupta de eliberare din Zimbabwe nu a avut mai mare nevoie de sprijin ca acum.în încheiere mesajul adresează cele mai sincere urări pentru încheierea cu succes a lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R.
ROBERT MUGABE 

președintele Uniunii Naționale Africane 
Zimbabwe - Z.A.N.U.

African Zimbabwe 
din RhodesiaCeaușescu, C.C. al P.C.R. și poporului român pentru sprijinul material, moral și diplomatic acordat luptei noastre de eliberare, națională. Sprijinul dumneavoastră a dat un puternic impuls luptei noastre de eliberare. Conlucrarea dintre P.C.R. și Z.A.P.U. creează premisele unor relații și mai strînse cu viitorul Zimbabwe independent.Cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist. Român se desfășoară pe fundalul marilor victorii obținute in dezvoltarea economică și socială a țării dumneavoastră.Congresul dumneavoastră are loc in ace

lași timp cu evenimente de Importanță majoră pentru lupta de eliberare din Zimbabwe : negocierile în care s'întem angajați noi, cei din Frontul Patriotic, la Londra cu guvernul britanic. Aceste convorbiri au loc paralel cu intensificarea luptei comune 
a forțelor Frontului Patriotic.Sarcina noastră în aceste convorbiri și In cadrul luptei armate este de a apăra interesele naționale ale poporului nostru împotriva colonialismului britanic și a regimurilor rasiste.în cadrul acestui efort — se spune în încheierea mesajului — organizația noastră va continua să se sprijine pe ajutorul so

Partidul Muncii din OlandaRelevîndu-se că relațiile dintre P.C.R. șl Partidul Muncii din Olanda sînt sincere și deschise, în mesaj se arată că, în acest cadru, delegații ale celor două partide au avut schimburi de opinii asupra unor probleme internaționale la ordinea zilei, cit și în domeniul promovării cooperării între cele două partide și țări.Exprimăm bucuria Partidului Muncii din Olanda de a participa la Congresul P.C.R., care dezbate problemele cele mai importante ale dezvoltării economico-sociale a României în anii ce urmează. Sîntem convinși că prezența noastră aici, la acest Congres, contribuie la consolidarea bunelor
Partidul Comunist din EcuadorExprimind cele mai bune urări de succes desfășurării lucrărilor Congresului și relevînd importanța hotărîrilor ce vor fi adoptate, în mesaj se spune :Adresăm, totodată, urările noastre cele mai bune de succese tot mai mari șî mai numeroase pe drumul trasat de conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român, în fruntea căruia se află conducătorul iubit al poporului său, conducătorul încercat și respectat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi revine meritul principal în remarcabilele realizări obținute. Aceste succese vor contribui la întărirea sistemului socialist și la înaintarea multilaterală a fiecăreia din componentele acestuia spre făurirea societății comuniste.Mesajul subliniază în continuare importanța mobilizării permanente a întregii umanități progresiste, a tuturor forțelor păcii, pentru a împiedica intensificarea cursei înarmărilor, care conține riscul imens al declanșării unui nou dezastru mondial ; în acest context se exprimă sprijin pentru propunerea recent prezentată de tovarășul L. Brejnev -la Berlin, privind unele măsuri de dezangajare militară în Europa.Imperialismul nu și-a schimbat natura agresivă și, pentru a-și menține dominația și a-și apăra interesele, recurge la amenințarea cu forța, la agresiuni sau la sprijini

Mișcarea SocialistăPanelenă-PASOKAdresînd Congresului un cald salut de luptă și cele mai sincere urări pentru succesul lucrărilor sale, în mesaj se spune : Legături frățești unesc popoarele noastre, legături care s-au călit în decursul istoriei în lupta comună crîncenă împotriva sistemului otoman militaro-feudal, impotriva robiei impuse de exploatatorii autohtoni, iar mai tîrziu impotriva fascismului. Aceste mari eforturi comune, lupta pecetluită cu sîngele maselor populare pentru libertate și independență națională îndrumă și opțiunile noastre actuale. Politica partidelor noastre este în mod hotărît convergentă în asemenea probleme esențiale cum sint consolidarea independenței naționale, respectarea egalității în drepturi între popoare, partide și guverne, consolidarea relațiilor pașnice, de bună vecinătate in Balcani, apărarea păcii în întreaga lume.Ne exprimăm convingerea că acest Congres va constitui o nouă și însemnată etapă în istoria României, în lupta pentru construirea socialismului. Succesele poporului român sint mari în toate domeniile vieții sociale și tot atît de mari sînt și perspectivele de viitor ce se deschid în fața poporului român, care, sub călăuzirea eminentului conducător Nicolae Ceaușescu, pășește pe drumul prosperității și progresului, pe drumul demnității naționale.Mișcarea Socialistă Panelenă — se spune în continuare — și-a exprimat în mod consecvent și hotărît pozițiile sale în favoarea păcii și securității europene și internaționale, pe baza principiilor Actului final de la Helsinki, avind convingerea că statornicirea unei păci durabile, eliminarea- focarelor de conflicte, a manifestărilor războiului rece, a diferitelor acțiuni militare reprezintă premisa indispensabilă pentru prosperitatea și progresul tuturor popoarelor.Arătînd că actuala situație din Mediterana de est este deosebit de serioasă și de pri
Partidul Comunist din Canadaîn mesaj se transmit cele mai sincere și cordiale salutări frățești, tovărășești, din partea Partidului Comunist din Canada, ex- primîndu-se aprecieri elogioase față de * marile succese obținute de poporul român sub conducerea Partidului Comunist Român in construirea socialismului.Din examinarea ordinii de zi a Congresului al XII-lea — se spune în mesaj — care include dezbaterea unor documente programatice de mare însemnătate privind dezvoltarea economică și socială a României în anii următori, rezultă că acesta va fi un Congres foarte important pentru întreaga evoluție viitoare a României socialiste. Urmărim cu interes problematica legată de liniile directoare ale noului plan cincinal, ale orientării cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, ale soluționării problemelor din domeniul energiei.Avantajul de a putea planifica în acest mod dezvoltarea viitoare a țării dumneavoastră, în interesul întregului popor muncitor, este unul din numeroasele avantaje pe care le asigură puterea politică a clasei muncitoare, societatea socialistă. Vitalitatea sistemului societății socialiste iese astfel și mai mult în evidență, cu atît mai pregnant astăzi, cînd în societatea capitalistă se ascut și se adincesc contradicțiile și crizele.In continuare, mesajul subliniază că eforturile coordonate ale tuturor statelor capitaliste dezvoltate de a depăși fenomenele de criză s-au dovedit ineficiente. „Războaiele comerciale" care au loc între S.U.A., Europa occidentală și Japonia sînt o nouă dovadă a ascuțirii contradicțiilor interimperialiste. Acordul General pentru Tarife și Comerț — rezultat după șapte ani de negocieri dificile între țările capitaliste — a impus Canadei condiții deosebit de grele. Datorită preponderenței investițiilor da capital monopolist 

lidar al țărilor și partidelor prietene, cum sînt România și Partidul Comunist Român. Eliberarea Zimbabwe va fi un pas către eliberarea întregii Africi australe și crearea condițiilor de pace care să elimine din această regiune amenințarea pentru pacea internațională.La luptă pentru libertate, pace șl socialism 1
JOSHUA NKOMO 

președintele Uniunii Poporului African 
Zimbabwe — Z.A.P.U.

relații de prietenie, cooperare șl solidaritate dintre partidele și popoarele noastre.Vă putem asigura de interesul deosebit al Partidului Muncii din Olanda față de progresele înregistrate de România, sub conducerea P.C.R., ca și față de obiectivele dezvoltării pe viitor a țării. Totodată, dorim să adresăm cel mai cald salut secretarului general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
JAAP VAN DER DOEF 

prim-vicepreședinte al Partidului Muncii 
din Olanda

rea unor regimuri represive, cum sînt dictaturile civile sau militare implantate în America Latină. De aceea, nu întîmplător apărarea sau recucerirea democrației, ca parte integrantă a luptei antiimperiaiiste, constituie un numitor comun în lupta popoarelor acestui continent, avind ca una din expresiile sale caracteristice mișcarea eliberatoare a poporului din Nicaragua.în Ecuador, după un proces de lupte șl acțiuni politice, s-a stabilit din nou un regim democratic prezidențial, pe care trebuie să-1 consolidăm și să-1 apărăm, deoarece reprezintă o deschidere democratică ce va permite să se ridice nivelul de conștiință, organizare și luptă al poporului ecua- dorian pentru transformări sociale profunde, revoluționare.Subliniem încă o dată rolul preponderent pe care îl deține în lupta popoarelor solidaritatea internațională și reinnoim hotărârea noastră de a contribui la aceasta prin toate eforturile noastre. Reînnoim sentimentele noastre de solidaritate pentru reconstrucția pașnică a Vietnamului, pentru drepturile poporului palestinian, față de , toate popoarele lumii care luptă pentru eliberarea și independența lor, pentru victoria finală a socialismului.Trăiască unitatea mișcării comuniste Internaționale I
mejdioasă pentru popoarele mediteraneene și balcanice, mesajul subliniază că un șir de probleme deosebit de grave, cum sînt cea a Ciprului, refuzul Israelului de a recunoaște dreptul palestinienilor la un stat .național, situația deosebit de acută provocată de forțele reacționare în Liban, trebuie să-și găsească o rezolvare imediată, pentru a nu mai constitui o permanentă amenințare la adresa păcii și securității în regiune.Partidul nostru — se spune în continuare — acordă o mare importanță colaborării popoarelor balcanice și, în general, a tuturor forțelor progresiste care pot constitui un nou factor dinamizator al eforturilor pentru asigurarea independenței naționale, promovarea unei politici de nealiniere, dezvoltare economică și progres social. Pe această bază, PASOK acordă o deosebită importantă strîngerii legăturilor cu P.C.R.Cunoaștem bine România și apreciem în mod deosebit eforturile neobosite ce le depuneți pentru dezvoltarea unei colaborări multilaterale în Balcani în toate domeniile, pentru apropiere între popoarele regiunii și sintem pe deplin convinși că numai în cadrul unei asemenea colaborări multilaterale. sincere se vor instaura pacea și securitatea în zonă, deschizîndu-se popoarelor balcanice noi perspective de prosperitate și progres.în Încheiere se exprimă sprijinul șl solidaritatea cu toate popoarele și mișcările care luptă împotriva imperialismului, neo- colonialismului, fascismului, impotriva asupririi și exploatării, pentru independență națională și transformări sociale înnoitoare.Urăm din toată inima noi victorii partidului și poporului dumneavoastră, precum și îndeplinirea cu succes a hotărîrilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

A. G. PAPANDREU
președintele PASOK

american în Canada, există perspectiva accelerării unui proces de dezindustrializare ; o serie de fabrici, mai ales de textile, de echipament electric și piese de schimb auto, au și fost inchise.Mesajul face o analiză a situației din Canada, arătînd că cercurile de dreapta se străduiesc să impună o formulă de depășire a crizei în detrimentul standardului de viață al celor ce muncesc. Politica actuală a Canadei traversează o fază de incertitudini, se arată în continuare în mesaj, ceea ce creează perspectivele unei accentuări a instabilității politice. Situația economică și politică este complicată de creșterea presiunilor S.U.A. pentru o piață comună a energiei și resurselor care să includă Canada și Mexic — scopul fiind o dominare economică a acestora. Pentru a face ca resursele energetice bogate ale Canadei să slujească poporului canadian, ele trebuie preluate din mîinile companiilor străine prin naționalizare și trecerea lor in proprietatea publică, concomitent cu elaborarea unui plan global de dezvoltare a energiei, care să vizeze folosirea rațională a tuturor resurselor energetice.în continuare se expun pozițiile partidului referitoare la diferitele probleme ale dezvoltării social-politice, a comunităților de limbă engleză și franceză din țară, men- ționîndu-se poziția P.C. din Canada cu privire la căile de realizare a unității tuturor canadienilor în vederea consolidării independenței țării.în încheiere, mesajul transmite Congresului P.C.R. cele mai sincere și cele mai bune urări pentru succese viitoare.Trăiască Partidul Comunist Român 1Trăiască legăturile frățești dintre cele două partide ale noastre !Trăiască internaționalismul proletar 1
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Excelenței Sale general de corp de armată
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU

WA ZA BANGA
Președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair KINSHASAZiua națională a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului zairez prieten.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite intre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare și diversificare tot mai puternică, în folosul reciproc al celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume, al făuririi unei noi ordini politice și economice internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST MEXICANCIUDAD DE MEXICO 6timați tovarăși,în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări, împreună cu sentimentele noastre de prietenie și solidaritate militantă cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist Mexican.Comuniștii, oamenii muncii din România socialistă urmăresc cu interes activitatea Partidului Comunist Mexican, consacrată făuririi celei mai largi unități a forțelor naționale progresiste, democratice, antiimperialiste, apărării și consolidării independenței și suveranității naționale a țării, valorificării in folosul poporului mexican a patrimoniului național, asigurării unei dezvoltări economico-sociale de sine stătătoare a patriei pe calea democrației, progresului social, păcii și înțelegerii între popoare.La marea sărbătoare a comuniștilor mexicani, subliniem cu satisfacție evoluția ascendentă a legăturilor de prietenie, colaborare și solidaritate statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Mexican — caracterizate prin stimă, încredere și respect reciproc — la a căror dezvoltare și întărire o contribuție hotărîtoare au avut-o întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Arnoldo Martinez Verdugo, secretarii generali ai partidelor noastre.Reafirmînd dorința de a acționa, în continuare, pentru dezvoltarea cpn- tinuă a raporturilor dintre partidele noastre, ne exprimăm convingerea că aceasta va contribui la amplificarea conlucrării, pe diverse planuri, dintre cele două țări și popoare, în interesul reciproc, al întăririi unității tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vizite ale unor delegații participante 
Ia Congresul P.C.R.Delegațiile unor partide comuniste și muncitorești, socialiste și progresiste care au participat la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român au vizitat Întreprinderi industriale, instituții de cultură, știință și artă din București Și alte centre ale țării.Delegația Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, condusă de tovarășul Apro Antal, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Adunării de Stat a R.P. Ungare, a vizitat Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fun- dulea. Cu acest prilej, oaspeții maghiari au efectuat un util schimb de păreri cu specialiștii români, cu privire la dezvoltarea și valorificarea cercetărilor științifice in domeniul a- griculturii și s-au interesat îndeaproape de activitatea laboratoarelor

Plecarea unor oaspeți de peste hotareVineri au părăsit Capitala delegații Șl reprezentanți ai unor partide care au participat la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român :
DELEGAȚIA PARTIDULUI CO

MUNIST AL UNIUNII SOVIETICE, condusă de Arvid lanovici Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului Controlului de partid de pe lingă C.C al P C U S * * *

PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,10 Partid, pe tine te ctntăm — mu- 

zică patriotică și revoluționară
11.30 Viitorii constructori pe marile șan

tiere
11,55 Cîntă-n țară bucuria — muzică 

și dansuri populare
12.30 Din toată inima
13,00 De la A la... infinit. Reportaje, 

transmisiuni, interviuri, muzică
• 14,00 Fotbal : Steaua — Univer
sitatea Craiova. Transmisiune di
rectă de la București

17,05 Partidului — iubirea și recunoștin
ța tinereții. Montaj literar-muzical

17,45 Handbal masculin : România — 
R.D.G. Transmisiune directă de la 
Arad

și a denunțat manevra oficială de a 
! sub pretextul asigurării „stabilității

CONVORBIRI ECONOMICE 
! BULGARO-ITALIENE. Todor Jiv- kov, președintele Consiliului d» Stat al R. P. Bulgaria, l-a primit ■ pe președintele Confederației Generale a Industriei italiene, „Con-I findustria", Guido Carii. Convorbirea s-a referit la probleme legata de adincirea colaborării economica bilaterale.

PRIMIRE LA BONN. Președin
tele R.F. Germania, Karl Carstens, 
l-a primit pe ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., Andrei Gromiko, 
care se află in vizită oficială in 
R.F.G. Au fost abordate probleme 
ale relațiilor bilaterale si ale 
securității europene.

DELEGAȚIA' ’ PARTIDULUI CO
MUNIST DIN CEHOSLOVACIA, condusă de Josef Kor&ik, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace, președintele guvernului ceh ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI MUN
CITORESC UNIT POLONEZ, condusă de Stefan Olszowski, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI MUN
CITORESC SOCIALIST UNGAR, condusă de Apro Antal, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Adunării de Stat a R.P. Ungare ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN CUBA, condusă de Armando Hart Davalos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba. ministrul culturii ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST ITALIAN, condusă de Ugo Pecchioli, membru al Direcțiunii P.C.I., senator ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST ITALIAN, - condusă de Claudio Signorile, vicesecretar al C.C. al P.S. Italian ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST DIN JAPONIA, condusă de Shoichi Shimodaira, vicepreședinte al P.S. din Japonia ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI MUN
CII DIN ISRAEL, condusă de Haim Bar-Lev, secretar general al partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
MA'PAM DIN ISRAEL, condusă de Meir Talmi, secretar general al partidului ;

DELEGAȚIA FRONTULUI SAN- 
DINIST DE ELIBERARE NAȚIO
NALA DIN NICARAGUA, condusă de Doris Maria Tijerino Haslem, membru al Secretariatului național al F.S.L.N., responsabil cu relațiile internaționale ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI RE
PUBLICAN ITALIAN, condusă de Aristide Gunnella, membru al Direcțiunii și Secretariatului P.R.I. ;

DELEGAȚIA CONGRESULUI NA
ȚIONAL AFRICAN DIN AFRICA

tv 

de chimie, microbiologie, îngrășăminte chimice și a fitotronului-seră cu climat dirijat — care funcționează în cadrul Institutului de la Fundulea.Delegația Partidului Comunist din Austria, delegația Partidului Comunist din Australia, delegația Partidului Laburist din Australia, delegația Partidului Comunist din Japonia au vizitat întreprinderea „Electrotehnica" ; delegația Partidului Comunist din Marea Britanic a vizitat întreprinderea „Electroaparataj" ; delegația Partidului Comunist German din R.F. Germania și delegația Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental au vizitat întreprinderea „Dacia"; delegația Partidului Unit al Independenței naționale UNIP din Zambia, a vizitat Întreprinderea „Semănătoarea".
DE SUD (A.N.C.), condusă de Stefhen Dlamini, membru al Comitetului Exe- cutiy Național al A.N.C., președintei» Uniunii Sindicatelor — SACTU ;

DELEGAȚIA MIȘCĂRII DE AC
ȚIUNE POPULARA UNITARA — 
M.A.P.U. — DIN CHILE, condusă d» Rodrigo Gonzales, membru al C.C. al M.A.P.U. ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI NA
ȚIONAL SOCIAL SIRIAN DIN LI
BAN, condusă de Marwan Fares, membru al Comitetului Executiv al P.N.S. Sirian din Liban ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI RE
PUBLICAN AL POPORULUI DIN 
TURCIA, condusă de Imadettin El- mas, secretar general adjunct al P.R.P. din Turcia ;

REPREZENTANTUL PARTIDULUI 
LABURIST DIN MAREA BRITANIE, Neville Hough, membru al Consiliului Executiv Național al partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI DE
MOCRAT DIN GUINEEA, condusă de general Lansana Diane, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, ministrul Armatei Populare ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI DE
MOCRAT DIN COASTA DE FIL
DEȘ, condusă de Konan Kouassi,’ membru al Biroului Politic al Comitetului Director al P.D. din Coasta de Fildeș ;

REPREZENTANTUL UNIUNII DE
MOCRATICE VOLTEZE, Harouna Traore, membru al Biroului Politic al C.C. al Uniunii Democratice Volte- ze, ministrul învățămintului superior și cercetării științifice ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CON
GRESUL PENTRU INDEPENDEN
ȚA MADAGASCARULUI, condusă de Richard Andriamanjato, președintele partidului A.K.F.M., membru al Consiliului Revoluționar Suprem al Revoluției din R.D. Madagascar ;

REPREZENTANTUL PARTIDULUI 
POLITIC RADICAL DIN OLANDA, Michiel van de Kasteleen. membru al conducerii partidului, secretar cu probleme internaționale al partidului.

★La plecare, oaspeții ău fost salutați de tovarășii : Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, Janoă Fazekas, Petre Lupu și Ion Pățan, membri ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Nicolae Giosan. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. Vasile Vilcu. președintele Comisiei Centrale de Revizie. Ion Cosma, Traian Dudaș, Gheorghe Gaston Marin și Cornel Pinzaru, membri ai C.C. al P.C.R., de alți activiști de partid.
18.55 1001 de eert
19.00 Telejurnal
19.30 Bucurie in toată țara
19.50 Un om pentru oamenii acestui 

timp, un om pentru istorie
20,10 Teleenciclopedia
20,40 Flori pentru miine. Emisiune mu

zical-distractivă
21.30 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 1
19,00 Telejurnal
19.30 Bucurie în toată țara
19.50 Un om pentru oamenii acestui 

timp un om pentru istorie
20.10 Pagini eroice. „Pămînt dezrobit*

—- lucrare vocal-sim fonică de
Gheorghe Dumitrescu. Interpretea
ză corul și orchestra de studio ale 
Radioteleviziunii, dirijor: Carol 
Litvin

20,40 Program de romanțe
21.10 Selecțiuni din opereta ,,Eternele 

iubiri", de George Grigoriu
21.30 Telejurnal • Sport

LARG INTERES PE TOA TE MERIDIANELE 
FAJĂ DE LUCRĂRILE CONGRESULUI P. C.R.

Lucrările marelui forum al comuniștilor români. Congresul al XII-lea 
al partidului — eveniment de importanță istorică in viața patriei noastre 
— se află, în. continuare, în_ atenția opiniei publice internaționale, sint 
amplu reflectate de ziare și publicații din diferite țări, de posturi de 
radio și televiziune, de agenții da presă și de alte mijloace de informare 
in masă.

La foarte scurt timp după încheierea lucrărilor Congresului, toate ma
rile agenții internaționale de presă au informat despre realegerea, in una
nimitate, a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Realegerea în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului nostru, exponentul strălucit al idealurilor și năzuințelor su
preme ale întregii noastre națiuni, dă expresie unei opțiuni istorice de 
adincă semnificație politică și patriotică a comuniștilor români, a poporu
lui nostru, constituie o garanție a înfăptuirii neabătute a mărețelor obiec
tive ale României socialiste.

înaltul prestigiu internațional al tovarășului Nicolae Ceaușescu, stiina 
șî prețuirea de care se bucură pe toate meridianele îșl au sorgintea in 
personalitatea sa marcantă de patriot și revoluționar neobosit, in valoarea 
excepțională a ideilor și concepțiilor sale, in adinca înțelegere a realită
ților naționale și internaționale, în politica externă de largă deschidere, in 
activitatea internațională intensă pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
desfășoară, in spiritul unei înalte responsabilități, pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, nealiniate, cu celelalte state ale lumii pentru întări
rea unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progre
siste. democratice, antiimperialiste, pentru instaurarea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, a unui climat nou, de colaborare și 
cooperare intre toate statele, pentru făurirea unei lumi mai bune și mâi 
drepte pe planeta noastră.Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român și-a încheiat, vineri; lucrările la București — informează agenția T.A.S.S.Congresul a ales Comitetul Central al partidului. Nicolae Ceaușescu a fost reales secretar general al P.C.R.La plenara ce a avut loc, C.C. al P.C.R. a ales Comitetul Politic Executiv al C.C., Secretariatul C.C. și Colegiul central de partid.Cuvîntul de închidere la Congres 

a fost rostit de Nicolae Ceaușescu.Congresul, continuă agenția, a aprobat, de (asemenea, în unanimitate Raportul C.C., cu privire la activitatea P.C.R. in perioada dintre Congresele XI și XII și la sarcinile de viitor ale partidului, a aprobat Directivele Congresului privind planul de dezvoltare social-economică a României in anii 1981—1985 și orientările de perspectivă ale acestei dezvoltări pină in 1990, programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pină in 1990, precum și programul dezvoltării energetice în perioada anilor 1981—1990 și orientările fundamentale pină în anul 2000, programul dezvoltării armonioase pe mai departe a județelor. Au fost adoptate, totodată, modificări in Statutul P.C.R.Agenția CHINA NOUĂ a anunțat, de asemenea, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român în cadrul Congresului al XII-lea al partidului.In momentul în care a fost anunțat rezultatul alegerilor, relevă agenția Chiria Nouă, în marea Sală a Congresului au răsunat aplauze prelungite și ovații.Intr-o atmosferă de entuziasm, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist. Român a reales în funcția de secretar general pe domnul Nicolae Ceaușescu — informează agenția FRANCE PRESSE — retevlnd că, prin această realegere, Congresul a afirmat continuitatea politicii naționale de independență și de suveranitate ' pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o întruchipează de 15 ani. Este evidențiată atmosfera de entuziasm care a domnit în sala Congresului.
POSTURILE DE RADIO ELVE

ȚIENE au anunțat că, la București, și-a încheiat lucrările Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român prin realegerea în unanimitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului.La rîndul său, agenția americană 
ASSOCIATED PRESS informează, într-o corespondență din București, destine realegerea, în unanimitate, a tovarășului Nicolae Ceaușescu In funcția de secretar general al'Partidului Comunist Român.în ziarul apărut ieri dimineața, sub titlul „La forumul comuniștilor români", ziarul „PRAVDA", organ al C.C. al P.C.U.SI, . publică o amplă corespondență din București, in țâre se subliniază că, in cadrul lucrărilor Congresului al XII-lea al P.C.R., delegații fac bilanțul perioadei care a trecut de la Congresul precedent și examinează direcțiile viitoarei dezvoltări economico-sociala 
a țării. ' ....................• Proiectul 'Directivelor1 privind dezvoltarea economico-socială. a României în viitorul cincinal, scrie „Pravda", ca și celelalte proiecte de do- cumente-program se ocupă, de lărgirea. bazei proprii de materii prime, descoperirea de noi resurse naturale,
nicosia: Președintele Partidului Socialist din Cipru 

l-a primit pe reprezentantul P.C.R.NICOSIA 23 (Agerpres), — La Nicosia sc desfășoară lucrările celui de-al III-lea Congres al Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K. Președintele E.D.E.K., Vassos Lyssari- des. a primit pe tovarășul Lucian Drăguț, prim-vicepreședin.te al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, reprezentantul Partidului Comunist Român la actualul Congres al Partidului Socialist din Cipru — E.D.E.K.Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis președintelui E.D.E.K. un mesaj de caldă priete
»Anul internațional al tineretului : Dezvoltare și pace

Proiect de rezoluție 
difuzat ca documentNAȚIUNILE UNITE 23. — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite : In Comitetul pentru probleme sociale, umanitare și culturale al A- dunării Generale a O.N.U. a fost difuzat ca document oficial proiectul de rezoluție românesc intitulat „Anul internațional al tineretului : Dezvoltare și pace". Acest document reprezintă continuarea firească a inițiativei românești privind consolidarea cooperării internaționale in domeniul tineretului, care dă o strălucită ilustrare praetică ooncepției umaniste și 

dezvoltarea în continuare a industriei extractive, a producției agricole. Una din direcțiile de bază ale cincinalului următor, se arată în corespon
Ample relatări în presa internațională despre realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general 
al P. C. R.—expresie a voinței unanime a comuniștilor, 

a întregului popor român
dență. o constitui» consolidarea bazei energetice.Ziarul evidențiază, în continuare, că ,.realizările României, directivele viitorului plan cincinal, pe care le examinează delegații la Congresul al XII-lea al P.C.R., demonstrează convingător uriașele posibilități și forța socialismului, ilustrează superioritatea sa istorică. România de azi dispune de o industrie dezvoltată multilateral, de o agricultură coo- perativlzată, înzestrată din punct de vedere tehnic, de o însemnată bază de cercetare științifică —> relevă.-Pravda-. Astăzi, statul socialist român preconizează, in planurile sale, un nou avînt al economiei țării și, pe această bază, areșterea continuă a nivelului de viața material și spiritual al poporului".Agenția T.A.S.S. a continuat să informeze despre desfășurarea lucrărilor Congresului, transmițind rezumate ale intervențiilor unor delegați în care se subliniază realizările do- bindit» de economia tării noastre in anii actualului cincinal, faptul că vorbitorii exprimă năzuințele comuniștilor, ale tuturor, oamenilor muncii din România d» a traduce în viață hotăriril.» Congresului ai XII-lea al P.C.R.O serie de date din Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat pe larg, într-o nouă corespondență din București, și agenția CHINA NOUA. Subliniind faptul că „in perioada 1981—1985 va trebui continuat procesul de restructurare a industriei — prin- creșterea prioritară a ramurilor de vîrf, prin realizarea de produse de Înaltă tehnicitate și cu consum mic de energie" — agenția citată menționează, de asemenea, prevederile din Raport privind creșterea valorii producției. industriale și agricole în cincinalul viitor. „Sepretarul general al partidului, arată) China Nouă, a subliniat necesitatea Întăririi și perfecționării conducerii colective,' pentru a asigura mersul înainte al sistemului socialist". Este reținut pasajul din Raport în care se arată că obiectivele șl sarcinile perioadei următoare impun perfecționarea in continuare a activității statului, Întărirea disciplinei, exigenței și răspunderii tuturor organelor centrale și locale'în aplicarea legilor, a ho- tăririlor de partid și de stat.Oprindu-se asupra părților din Raport referitoare la analiza situației internaționale, agenția menționează aprecierea că „în viața internațională s-au conturat, tot mai puternic două tendințe diametral opuse. Pe de o parte, s-a manifestat tendința spre menținerea sferelor de influență 

nie și solidaritate, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și noi succese în activitatea ce o desfășoară în fruntea acestui partid.Mulțumind pentru mesaj. V. Lyssa- rides a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de dragoste, prietenie și aleasă prețuire, însoțite de calde urări de prosperitate și progres pentru poporul român.Președintele E.D.E.K. a dat o înaltă apreciere realizărilor României, poziției sale principiale și contribuției valoroase aduse in rezolvarea politică a problemelor internaționale, inclusiv în soluționarea pașnică a problemei cipriote.
■

inițiat de România, 
oficial la 0. N. U.generoasa a președintelui Nicolae Ceaușescu privind rolul tinerei generații in modelarea prezentului și viitorului umanității.Principala prevedere a rezoluției o constituie hotărirea ca anul 1985 să fie declarat „An internațional al tineretului" cu deviza „Dezvoltare și pace". în acest scop, este prevăzută Înființarea unui comitet consultativ pentru pregătirea și coordonarea manifestărilor prilejuite da Anul internațional al tineretului. 

și dominație, spre o nouă reîmpărțire a acestora, iar pe de altă parte, tendința de a se pune capăt, politicii imperialiste de forță și dictat, a sferelor de influență, de a se asigura afirmarea independentă a tuturor națiunilor lumii, destinderea și pacea". De asemenea, agenția China Nouă redă pasajul din Raport în care se arată că, in.problema rezolvării conflictelor, „în momentul actual pericolul principal il reprezintă calea militară și împotriva acesteia trebuie îndreptate toate forțele pentru a se asigura independența națiunilor, promovarea unor relații noi între state, pe baza deplinei egalități în drepturi, împiedicarea agravării situației internaționale, a izbucnirii de noi războaie, inclusiv a unui război mondial".într-o nouă relatare consacrată lucrărilor Congresului, agenția TANIUG subliniază că dezbaterile s-au axat asupra direcțiilor de bază ale dezvoltării social-economice și ale activității internaționale a României. „Accentul principal a fost pus pe dezvoltarea socială și economică a României în perioada următoare — arată agenția iugoslavă. în acest domeniu, prioritatea este acordată extinderii bazei proprii de materii prime, exploatării noilor surse de energie, dezvoltării pe mai departe a industriei și agriculturii, pe calea 

aplicării intensive a unor metode științifice și reducerii costurilor de producție". Tanlug subliniază că în cadrul Congresului au fost expuse numeroase date cu privire la dezvoltarea dinamică a economiei românești. O atenție deosebită, arată agenția, este acordată „creșterii calității produselor, scăderii costului de producție, sporirii exporturilor și diminuării importurilor. Se insistă asupra intrării lâ timp în producție a obiectivelor economice în construcție, precum și transpunerii în viață a noului mecanism economico-financiar, menit să asigure o mai mare eficiență pentru întreaga activitate economică în România".Ziarul „POLITIKA" publică o corespondență intitulată „Congresul P.C. Român. Sprijin liniei președintelui Ceaușescu", cu subtitlul „Mesaj adresat țărilor socialiste ca problemele din relațiile reciproce să fie depășite prin convorbiri", în care sa relevă că la cel de-al XII-lea Congres al P.C.R, „un mare număr da vorbitori au acordat sprijin fără rezerve Raportului secretarului general al partidului. Nicolae Ceaușescu. Vorbitorii au subliniat că aprobă pe deplin aprecierile făcute în legătură cu perioada de dezvoltare dintre cela două congrese și că fiecare dintre ei își exprimă hotărîrea de a face totul, astfel ca sarcinile trasate pentru perioada viitoare să fie îndeplinite"„Toți cei 2 656 de delegați, scrie --Politika», au exprimat' Cu multe prilejuri încrederea absolută în secretarul general și de fiecare dată au salutat furtunos propunerile repetate ca Nicolae Ceaușescu sâ fie reales în această funcție pe perioada pină la următorul Congres".
„TRYBUNA LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P,, informînd despre dezbaterile in secțiuni pe marginea documentelor Congresului, arată că vorbitorii au apreciat că „realizarea sarcinilor cuprinse in Directivele actualului Congres creează o bază bună pentru . trecerea României într-o nouă etapă de dezvoltare social-economică".Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", organ al C.C. al P.S.U.G., publică pe prima pagină o corespondență din București — „Congresul P-C-R- dezbate Raportul Comitetului Central" — în care informează despre continuarea discuțiilor pe marginea Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Continuă să informeze despre desfășurarea lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român și agenția A.D.N., ară- tind că delegații care au luat cuvîntul pe marginea Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au in
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OPOZIȚIA DIN COREEA DE SUD CERE REVIZUIREA „CONSTITUȚIEI". 
Kim Yung Sam, liderul Partidului Nou Democratic, aflat în opoziție, a 
anunțat că formațiunea sa politică va boicota așa-numita alegere a noului 
„președinte" dacă actuala „Constituție" nu va fi revizuită. Constituția sud- 
coreeană a fost in așa fel alcătuită incit să asigure menținerea la con
ducere a dictaturii. Kim Yung Sam a criticat cu asprime încercarea preșe
dintelui interimar, Choi Kyu Ha, de a reduce mecanismul alegerii la de
semnarea noului șef al regimului de către un colegiu electoral resides

format despre succesele obținute de la cel de-al XI-lea Congres „și și-au afirmat dorința de a contribui cu toate forțele la înfăptuirea noilor sarcini in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România".Presa cehoslovacă continuă să informeze despre desfășurarea lucrărilor Congresului al XII-lea al P.C.R. Ziarul „RUDE PRAVO", organ al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, publică o amplă corespondență de la trimisul său special, in care se subliniază că „în luările de cuvînt pe marginea documentelor prezentate, toți vorbitorii au sprijinit propunerea privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al partidului".Totodată, cotidianul „PRACE", care apare la Bratislava, publică, sub titlul „Bilanț și sarcini de inaltă exigență", un articol consacrat Congresului al XII-lea al P.C.R. Trăsătura caracteristică a dezvoltării industriei românești in ultimii zece ani este orientarea spre dezvoltarea intensivă a ramurilor de înaltă tehnicitate. Succesele obținute de poporul român de la Congresul al XI-lea constituie im factor mobilizator în îndeplinirea obiectivelor trasate de Congresul al XII-lea în vederea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Intr-un articol consacrat lucrărilor Congresului P.C.R., ziarul „CEYLON 
DAILY NEWS", din Sri Lanka, reliefează pe larg ideile deosebit de valoroase cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se scot, astfel, in evidență caracterul realist al aprecierilor făcute de secretarul general al P.C.R. asupra principalelor caracteristici ale epocii actuale, subliniindu-se că, „deși situația internațională este astăzi deosebit de complexă, Nicolae Ceaușescu și-a exprimat încrederea că există forțe care pot împiedica războiul, pot asigura promovarea unei politici de independență și destindere, o pace trainică în lume".Ziarul reliefează „obiectivele stringente identificate de secretarul general al P.C.R. pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte", punind accentul pe „necesitatea rezolvării conflictelor pe cale pașnică, renunțarea la politica de forță și de intervenție în treburile interne, la politica de dominație imperialistă, colonialistă ți heocolonialistă".

„JORNAL DE ANGOLA*  publică, însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, un amplu articol, în care informează despre lucrările Congresului P.C.R., pe care îl apreciază ca un „eveniment deosebit da important in viața Partidului Comunist și a întregii Românii".Săptămînalul „BETO NA BETO", care apare in Zair, a publicat articolul „Al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român", însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu. Articolul informează opinia publică zaireză despre principalele documente supuse dezbaterii Congresului, subliniind importanța lor pentru dezvoltarea social-economică a României în perioada 1981—1985. Se reliefează personalita- tea tovarășului . Nicolae Ceaușescu, activitatea sa consacrată întăririi păcii și destinderii in lume, instaurării unei noi ordini economice internaționale.In cadrul unei emisiuni dedicate Congresului al XII-lea al P.C.R., postul de radio burundez „VOCEA 
REVOLUȚIEI" a prezentat pe larg conținutul documentelor dezbătute la Cpngr.es,. reliefind importanța deosebită a prevederilor acestora pentru dezvoltarea și afirmarea independentă a țării. Proiectele de documente aflate acum în dezbatere, se subliniază, pun în evidență, o dată in plus, că scopul suprem al intregii politici a P.C.R. este' asigurarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor român.Ziarul kuweitian „AL-QABAS" publică relatări despre lucrările Congresului, scoțind in evidență apelul
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„cere supunere din partea poporului 
politice".

PLENARA C.C. AL P.C. FRAN
CEZ. In suburbia pariziană Yvry s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Francez. In raportul prezentat da Andrâ Lajoinie. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., se precizează că sarcina primordială a comuniștilor francezi este 

INUNDAȚII- Analizind situația creată de gravele inundații din ultimele 
zile. Consiliul Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia a relevat bă efectele 
acestei calamități sint resimțite in aproape toate republicile federale și in 
Kosovo. Citeva zeci de mii de persoane din zonele cele mai afectate au 
fosț evacuate și s-au înregistrat importante pagube materiale. Au fost 
inundate peste 40 000 ha terenuri agricole, industria a suferit pagube 
imense, multe poduri și porțiuni de șosea au fost distruse sau avariate.

lansat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la întărirea solidarității țârilor socialiste și rezolvarea pe cale politică a divergențelor apărute intre unele din aceste țări, ceea de ar contribui efectiv la sporirea prestigiului și influenței socialismului in întreaga lume. Se fac, de asemenea, referiri la sublinierea de către secretarul geS neral al partidului a imperativului adoptării unor măsuri concrete de dezarmare, pentru traducerea în viața 
a obiectivului dezarmării generale. 'Cotidianul „THE JORDAN TIMES" inserează un amplu articol consacrat lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al P.C.R., subliniind dezvoltarea pe care o va cunoaște in viitorul plan cincinal economia țării noastre, precum și realizările obținute in actualul cincinal. Articolul cuprinde', totodată; extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind programul energetic de perspectivă, dezvoltarea construcției de locuințe, sporirea producției bunurilor de larg consum, pi-ecum și măsurile preconizate pentru ridicarea nivelului de trai.

RADIODIFUZIUNEA ALGERIANĂ a prezentat două emisiuni consacrată lucrărilor Congresului al XlI-lea al P.C.R.. subliniind că marele forum al comuniștilor români reprezintă „evenimentul cel mai important din viată partidului și poporului român in acest an“. „In centrul lucrărilor Congresului al XII-lea al P.C.R., a relatat radioul aigerian. se află problemele economice ale României, o atenție deosebită acordîndu-se dezvoltării în continuare a economiei țării și asigurării independenței sala energetice".Sub' titlul. „România dorește să stringă relațiile cu țările socialiste", ziarul brazilian „FOLHA DE SAO 
PAULO" publică o relatare din București consacrată Raportului prezentat de tovarășul Nicol/?, Ceaușescu la Congres. „In situația actuală, caracterizată de tendințele de consolidare și reîmpărțire a zonelor de influență prin mijloace economice și militare, scrie ziarul, președintele Ceaușescu a reafirmat principiile independenței și suveranității care inspiră diplomația română".Sub titlul „Nicolae Ceaușescu cheamă la o conferință de dezarmare", publicația „NATION RE
VIEW", care apare la Bangkok, menționează, intr-un articol, propunerii» făcute de secretarul general al partidului de a se organiza o conferință pentru securitate europeană la nivelul șefilor de state și guverne, precum și de a se reduce cu cel puțin 10 la sută cheltuielile militare in lume. In cuvintarea sa — întreruptă de delegații care scandau, „Ceaușescu- pace !“, „Ceaușescu și poporul !“ — președintele român a evidențiat legătura între cursa înarmărilor și criza economică mondială, scrie ziarul thailandez.Intr-un articol privind lucrării» celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., ziarul „MORNING STAR", organ ăl P.C; din Marea Britanie, informează despre prevederile cincinalului 1981—1985 și orientările d» perspectivă, evidențiind obiectivul realizării unei depline independența economice in ce privește satisfacerea necesarului de energie.Marele cotidian „NEUE ZUR- CHER ZEITUNG" publică articoliil „Raportul-bilanț al președintelui Ceaușescu", in care se arată că aproape jumătate din Raportul la Congres a fost consacrat problemelor economice, succeselor obținut» în realizarea planului cincinal, precum și liniilor directoare pentru perioada 1981—1985 și cea următoa>'\ In pofida efectelor negative ale c zei mondiale, economia românea se va dezvolta și în viitor, România urmind să depășească, pină în 1985; stadiul de țară in curs de dezvolt tare — scrie cotidianul citat.Același ziar se referă la apreciere» din Raport potrivit căreia ar fi de cea mai mare importanță să se acțiO» neze pentru reducerea cheltuielilor militare cu cel puțin 10 la sută pină în 1985, amintind că bugetul milita? al României pe anul in curs șt pe 1980 a fost redus, economiile astfel obținute fiind destinate majorării alocațiilor pentru copii.Principalele cotidiane finlandeze — 
„HELSINGIN SANOMAT", „UUSt 
SUOMI", „SUOMENMAA" și „KAN
SAN UUTISET" — au publicat relatări referitoare Ia lucrările Congresului al XII-lea, subliniind semnificația și importanța prevederilor documentelor acestuia in viața poporului român. Articolele publicate de aceste ziare reliefează principalele direcții de dezvoltare a României in viitorul cincinal și in perspectiva anilor 1990.

de a sprijini lupta oamenilor mun- , cii pentru îmbunătățirea condițiilor . de muncă și de viață. Cuvîntul de închidere a plenarei a fost rostit de . î Georges Marchais, secretar general . J al P.C.F. >
COMUNICAT FRANCO-UNGAR. I 

In comunicatul privind convorbi- J 
rile ■ dintre primul ministru, al . 
Franței, Raymond Barre, și pre- I 
ședințele Consiliului de Miniștri I 
al R. P. Ungare, Gyorgy Lazar, se ‘ 
subliniază adeziunea țărilor lor la j 

cauza destinderii. Părțile au subit- I 
niat că îmbunătățirea relațiilor in- •*  
temaționale este posibilă numai In j 
condițiile cind fiecare tară va par- I 
ticipa la aceste relații, in conformi
tate cu dreptul tuturor statelor la i 
dezvoltare liberă și independentă. I
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