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„întreaga desfășurare a Congresului a reliefat 
unitatea de nezdruncinat intre partid și popor, faptul că 
partidul nostru își ‘îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică 
de a conduce Întregul popor pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului, a bunăstării și fericirii, a independenței 
si suveranității patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU

REZOLUȚIA
CONGRESULUI AI XII-LEA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a intilnit cu tovarășul Aii tata

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român< președintele Republicii 
Socialiste România, s-a intilnit. sim- 
bată. eu tovarășul Aii Yata.1 secretar 
general al Partidului Progresului și

Socialismului din Maroc, eonducăto- 
liul delegației P.P.S. clin Maroc cere 
d participat la lucrările celui de-al 
XH-lca Congres al P.C.R.

; Tovarășul Aii Yata a adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu calde

felicitări pentru realegerea sa in 
inalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român si pen
tru succesul deplin al lucrărilor ce-
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
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Delegația Partidului Unit al Independenței Naționale
din Zambia-U.N.I.P.

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist 

Român, întrunit Ia București în zilele de 19—23 
noiembrie 1979, a dezbătut și analizat, cu înalt 
spirit de răspundere și exigentă comunistă, 
activitatea desfășurată de Comitetul Central, 
de organele și organizațiile de partid, de toți 
comuniștii, de întregul nostru popftr pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea și 
ale Conferinței Naționale din decembrie 1977 și 
a stabilit orientările fundamentale ale dezvol
tării economico-sociale a țării în următoarea 
etapă, corespunzător obiectivelor și direcțiilor 
cuprinse în Programul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

Congresul acordă o înaltă apreciere marilor 
realizări obținute, în ultimii cinci ani, în asigu
rarea progresului armonios al patriei noastre, 
în așezarea pe baze moderne a industriei, agri
culturii și a celorlalte ramuri, în creșterea po
tențialului economic al tuturor județelor, dez
voltarea învățămîntului, științei și culturii, per
fecționarea relațiilor de producție și a organi
zării vieții sociale, lărgirea democrației socialis
te și întărirea autoconducerii muncitorești, ri
dicarea continuă a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului pbpor. Congresul apre
ciază că, în perioada analizată, Comitetul Cen
tral a acționat in conformitate cu linia și ori
entările stabilite de Congresul al Xl-lea și de 
Conferința Națională, îndeplinindu-și în bune 
condiții sarcinile ce i-au revenit în domeniul 
activității organizatorice, politice și ideologice,

Desfășurîndu-se în anul celei de-a 35-a ani
versări a revoluției de eliberare națională și so
cială, antifasciste și antiimperialiste, Congresul 
evidențiază — în cadrul bilanțului general al 
transformărilor înfăptuite de poporul român 
sub conducerea partidului în procesul edificării 
noii orînduiri — însemnătatea excepțională a 
realizărilor dobîndite în perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea, cea mai bogată în îm
pliniri din întreaga istorie a țării, și care este 
legată nemijlocit de activitatea neobosită, des
fășurată cu profundă pasiune revoluționară și 
înaltă răspundere pentru destinele patriei de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român.

Marile succese obținute în anii socialismului, 
în dezvoltarea forței economice a țării sînt ro
dul activității pline de abnegație a clasei mun
citoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de naționali
tate, al eforturilor întregului popor, care urmea
ză și înfăptuiește neabătut politica partidului 
de dezvoltare economico-socială a patriei, de 
ridicare a națiunii noastre la un înalt grad de 
civilizație materială și spirituală.

în consens cu voința înflăcărată a tuturor co
muniștilor, exprimată unanim în adunările ge
nerale și conferințele de partid, dînd glas ce
lor mai alese sentimente de dragoste 
nețărmurită și profundă stimă ale întregului 
popor, Congresul — într-o atmosferă de puter
nic entuziasm — a reales în funcția de secre
tar general al partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit fiu al poporului, care 
întruchipează cele mai alese virtuți ale națiunii 
noastre, strălucit conducător și eminent revolu
ționar, patriot înflăcărat și internaționalist con
secvent, militant de seamă al mișcării munci
torești și comuniste internaționale, al luptei 
pentru pace și colaborare între popoare, perso
nalitate de înalt prestigiu și autoritate a vieții 
politice contemporane. Congresul își exprimă 
convingerea că acest act politic, de înaltă res
ponsabilitate comunistă, reprezintă cea mai si
gură garanție a înfăptuirii ferme a Programu
lui de edificare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare a României spre 
comunism, a ridicării patriei noastre pe trepte 
tot mai înalte de progres și civilizație, a întă
ririi independenței și suveranității naționale a 
țării, a afirmării idealurilor nobile de pace, li
bertate și colaborare internațională ale poporu
lui român.

1, Congresul aprobă în unanimitate Raportul 
Comitetului Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, în care se face o analiză aprofundată a 
realităților economico-sociale din patria noas
tră, a realizărilor obținute în înfăptuirea actua
lului cincinal, a activității organizatorice, poli

tice și ideologice a partidului, a vieții interna
ționale și se fundamentează în mod științific 
direcțiile și obiectivele principale1 ale dezvoltă
rii societății românești în perioada 1981—1985 
și în deceniul următor, în vederea transpunerii 
neabătute în viață a Programului partidului.

Congresul își exprimă satisfacția pentru 
succesele obținute de oamenii muncii, din țara 
noastră în îndeplinirea și depășirea Directivelor 
Congresului al Xl-lea al partidului, a prevede
rilor Programului suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a României în . perioada 
1976—198Q, adoptat de Conferința Națională, în 
mod deosebit trebuie subliniate realizările ob
ținute în industrie — reflectate în asigurarea 
unei producții suplimentare de 100 miliarde lei 
față de prevederile cincinalului — dezvoltarea 
agriculturii, amplificarea și modernizarea în 
continuare a bazei tehnico-materiale a societă
ții, promovarea fermă a politicii de repartizare 
rațională a forțelor de producție pe teritoriu, 
afirmarea largă a cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice în toate domeniile de activitate. Con
gresul apreciază că introducerea noului meca
nism economico-financiar — bazat pe autocon- 
ducerea muncitorească, autogestiunea economi
că și pe participarea oamenilor muncii la be
neficii — a avut un rol important în așezarea 
pe noi principii a planificării și desfășurării ac
tivității economice și financiare, în accentuarea 
puternică a laturilor calitative ale dezvoltării 
economico-sociale, în creșterea răspunderii or
ganelor de conducere colectivă din economie, 
a maselor largi de oameni ai muncii pentru 
creșterea rentabilității și gospodărirea cu efi
ciență sporită a părții din avuția națională în
credințate de societate-

Congresul apreciază că există toate premi
sele necesare pentru îndeplinirea în bune con
diții a planului pe anii 1979 și 1980 și își ex
primă convingerea că eroica noastră clasă 
muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, în
tregul popor, vor face totul pentru înfăptuirea 
integrală a actualului cincinal, asigurînd astfel 
consolidarea și mai puternică a economiei na
ționale, creșterea continuă a forței patriei 
noastre,. ridicarea, în continuare, a nivelului 
de trai al oamenilor muncii, întărirea indepen
denței și suveranității naționale a României 
socialiste.

Congresul dă o-înaltă apreciere rezultatelor 
obținute în traducerea în viață a Programului 
de creștere a nivelului de trai în anii 1976—1980 
— elaborat din inițiativa și cu participarea di
rectă a secretarului general, al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — actualul cincinal 
caracterizîndu-se prin cele mai mari înfăp
tuiri în domeniul ridicării bunăstării întregu
lui nostru popor. Importante realizări au fost 
obținute, de asemenea, în dezvoltarea învăță- 
mîntului și culturii, în formarea omului nou, 
cu o înaltă' conștiință socialistă, în ridicarea pe 
un plan superior a gradului de civilizație spi
rituală a vieții întregului popor.

Congresul apreciază că succesele dobîndite 
de poporul român, înfățișate într-un bogat și 
convingător tablou în Raportul Cofnitetului 
Central, sînt o contribuție însemnată a Româ
niei la afirmarea superiorității socialismului, 
la creșterea influenței sale în lume, la întărirea 
forțelor păcii și progresului mondial.

2. Congresul aprobă Directivele cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a țării în cinci
nalul 1981—1985 și orientările de perspectivă 
pînă în 1990, elaborate pe baza prevederilor 
Programului partidului. Directivele conțin sar
cinile de bază ale cincinalului viitor, precum și 
programele de perspectivă pînă în 1990, în ve
derea dezvoltării dinamice, echilibrate și efi
ciente a economiei noastre naționale.

Congresul stabilește ca obiectivul funda
mental al viitorului plan cincinal să fie conti
nuarea, pe o treaptă superioară, a îndeplinirii 
Programului partidului, creșterea în ritm sus
ținut a economiei naționale, afirmarea cu pu
tere a revoluției tehnico-științifice în toate do- 
menile, trecerea la o nouă calitate a întregii 
activități economico-sociale. Pe această bază 
se asigură consolidarea și mai puternică a mo
dului de producție socialist, ridicarea gradului 
de civilizație a întregului popor, întărirea for
ței materiale și spirituale a țării, a indepen
denței și suveranității României socialiste.

Congresul aprobă orientarea viitorului cinci

nal spre dezvoltarea proporțională și armo
nioasă a industriei și agriculturii, a tuturor ra
murilor economiei naționale, realizarea unui 
echilibru optim între diferite sectoare, în ve
derea satisfacerii într-o tot mai mare măsură' 
a necesităților progresului general al societății 
și ridicării continue a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru popor.

In acest cadru, pe prim plan se situează lăr
girea bazei proprii de materii prime și energie, 
intensificarea activității de descoperire și pu
nere în valoare a noi zăcăminte de substanțe 
minerale utile, sporirea gradului de asigurare 
din resurse interne a ^necefită'ftlW economiei 
naționale și reducerea Importurilor. Se impune, 
totodată, continuarea fermă a procesului de 
restructurare a industriei prin creșterea prio
ritară a ramurilor de prelucrare avansată, rea
lizarea de produse de înaltă tehnicitate și mici 
consumatoare de energie.

Congresul acordă cea mai mare însemnătate 
înfăptuirii unei profunde revoluții agrare — 
cuprinzînd atît baza tehnico-materială, cît și 
organizarea producției — și aprobă realizarea 
unui volum de investiții în agricultură de circa 
155 miliarde lei, cu 22 miliarde lei peste pre
vederile inițiale ale. proiectului de Directive, 
în vederea accelerării procesului de mecani
zare a lucrărilor,-de modernizare a acestei ra
muri de bază a .economiei naționale.

Congresul își însușește pe deplin orientarea 
cuprinsă în Raportul Comitetului Central spre 
dezvoltarea puternică a. bazei tehnico-materiale 
a societății și alocarea )n acest scop a circa 30 
la sută din venitul național.

Un obiectiv esențial al viitorului cincinal 
trebuie să-l constituie sporirea mai rapidă a 
productivității muncii sociale, gospodărirea cu 
maximă eficiență a resurselor materiale și fi
nanciare, asigurîndu-se aplicarea fermă a prin
cipiilor noului mecanism economico-financiar 
în toate sectoarele și unitățile.

Congresul aprobă orientările cuprinse în Ra
portul Comitetului Central cu privire la parti
ciparea activă și eficientă a României la divi
ziunea internațională a muncii, accentuarea 
cooperării în domeniul producției, al. științei și 
tehnologiei, asigurarea unei balanțe de plăți 
externe echilibrate și consolidarea resurselor 
valutare ale țării.

Congresul apreciază că prin înfăptuirea pre
vederilor noului cincinal, România va depăși 
stadiul de țară socialistă în curs de dezvoltare 
și va deveni o țară socialistă mediu dezvoltată, 
parcurgîndu-se o etapă de cea mai mare în
semnătate în înfăptuirea Programului parti
dului. Totodată, Congresul își însușește orien
tările dezvoltării economico-sociale a țării in 
deceniul următor, care vor asigura realizarea, 
în linii mari, a sarcinilor făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate și vor marca 
un important pas înainte spre societatea co
munistă.

3. Congresul aprobă Programul-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului tehnic în perioa
da 1981—1990 și direcțiile principale pînă în 
anul 2000, care dau expresie politicii- Parti
dului Comunist Român, concepției secretaru
lui său general — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— de așezare fermă la temelia întregii opere 
de construcție socialistă a celor mai avansate 
cuceriri ale științei și tehnicii, de transformare 
a științei și tehnologiei într-un factor hotărîtor 
al progresului economico-social al patriei. 
Orientarea de bază a Programului-directivă o 
constituie afirmarea plenară a revoluției teh
nico-științifice în toate domeniile de activitate, 
creșterea rolului științei în modernizarea eco
nomiei naționale, a întregii vieți sociale, în 
conducerea societății, legarea tot mai strînsă a 
cercetării de producție, accentuarea contribu
ției creației științifice românești la progresul 
multilateral și dinamic al țării noastre, astfel 
încît deceniul următor să devină cu adevărat 
deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței. 
Cercetarea românească trebuie să-și aducă o 
contribuție sporită la aprofundarea studierii 
legilor naturii și ale societății, pe baza concep
ției materialist-dialectice, la investigarea struc
turii interne a materiei și a proceselor care au 
loc în univers, la îmbogățirea tezaurului de 
cunoaștere al umanității.

- (Continuare în pag. a IlX-a)

Iii cursul zilei de sîmbătă, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit delegația Partidu
lui Unit al Independenței Naționale

din Zambia — U.N.I.P.. condusă de 
DailRel Lisulo, membru al C.C. al 
U.N.I.P., primul, ministru al Zambiei, 
care a parțicipat la lucrările celui 
de-al Xll-lea Gongres al P.C.R.

Au luat parte A. K. Shapi, mem

bru al C.C. al U.N.I.P., J. J. Mu- 
kando, ministru de stat la Ministerul 
Agriculturii și Resurselor de Apă, 
D. A. Sțmonda, asistent economic

(Continuare in pag. a Vll-a)

Conducătorul delegației Partidului Baas Arab Socialist din Siria

Tovarășul . Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Rețrttblicii 
Socialiste Romania, a primit, sâm
bătă, pe Georges Saddikni, membru 
al Comandamentului Național "și al

Comandamentului Regional ale 
Partidului Baas Arab Socialist din 
Siria, conducătorul delegației Parti
dului Baas Arab Socialist din Siria 
care a participat la lucrările celui 
de-âl Xll-lea Congres al P.C.R.

Oaspetele a transmis un cordial 
salut tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din partea lui Hafez Al Assad, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene,

(Continuare în pag. a Vll-a)

Conducătorul delegației Mișcării Populare a Revoluției din Zair

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, simbă- 
tă, pe M’Pinga Kasenda,. membru . al 
Biroului Politic, secretar permanent

al Biroului Politic al Mișcării Popu
lare a Revoluției din Zair, condu
cătorul delegației M.P.R. care a 
participat la lucrările celui' de-al 
Xll-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

Conducătorul delegației a înminat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea lui 
Mobutu Șese Seko, președintele Re-

(Continuare in pag. a Vll-a)
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ZiȘTI CUM SIMTE Șl CUM DOREȘTE POPORUL
----- OMAGIU------ 
celui mai iubit fiu 
al poporului nostru

Iszak MARTIN : In cinstea celui de-al Xll-lea Congres ol 
Partidului Comunist Român, în perioada premergătoare, de o deo
sebită efervescență creatoare, revoluționară, care a animat și animă 
toate domeniile vieții noastre, am realizat acest portret reprezen- 
tînd pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Recunoștința noastră și omagiul tuturor creatorilor de frumos se 
îndreaptă către acela sub a cărui conducere înțeleaptă, atotcuprin
zătoare, urcă națiunea spre comunism în zbor, spre fericirea poporu
lui, pentru o Românie mereu mai prosperă.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al partidului reprezintă pentru noi toți garanția 
continuării neabătute a acestui urcuș spre culmi, a acestui minunat 
zbor comunist al unei națiuni libere și suverane.

Vom răspunde A 

cu mesajul 

artei noastre 

vibrantului 

său apel
Pentru mine, ca și pentru toți 

artiștii care iși văd menirea exis
tenței și a muncii în slujirea fără 
preget a țării, cuvintele pline de 
dragoste părintească și de înaltă 
exigență comunistă ale secretaru
lui general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
mai mult decît o chemare sau un 
îndemn, reprezintă un imperativ 
al conștiinței patriotice, înaintate, 
un program de muncă plină de 
dăruire și abnegație, prin care 
să ne înscriem și mai temeinic în 
patosul revoluționar al poporului, 
al înaintașilor, invocați și de data 
aceasta ca un exemplu nepieritor 
pentru generația noastră și cele 
viitoare. Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția su
premă de secretar general al 
partidului reprezintă pentru noi 
garanția continuării și adîncirii 
procesului revoluționar prin care 
trece societatea românească ac
tuală,-proces în care cultura, arta 
ocupă un loc distinct. Se cunoaș
te misiunea de mare răspundere 
pe care partidul, secretarul ge
neral — și în documentele Con
gresului al Xll-lea, ca în atitea 
alte rînduri — au încredințat-o 
întregului front artistic, misiune 
nobilă de formare a conștiinței 
patriotice, revoluționare a oame
nilor. •

Nimic nu poate fi mai înălțător 
pentru un om al artei decît de a 
răspunde apelului vibrant, pă
trunzător al secretarului nostru 
general, cu noi și noi strădanii de 
a explora adîncurile sufletului și 
geniului creator al poporului, de 
a extrage și pune în valoare, prin 
forța imaginii artistice, credința 
în muncă, în cinste, in demnita
te, in trăinicia limbii și culturii 
românești, in viitorul comunist al 
țării.

Ion VOICU
artist al poporului

Din marele forum al comuniștilor țării 
-în viața de fiecare zi a țării

Incandescent și dinamic este pulsul efortului 
întregului nostru popor - mai unit decît oricînd 
sub steagul de luptă al partidului, în jurul se
cretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— pentru a da viață ideilor-forță ale Congresului 
al Xll-iea al Partidului Comunist Român. Urmînd

neabătut partidul, pilda de muncă și dăruire 
exemplară a conducătorului iubit, poporul ro
mân, într-o impresionantă și unică voință, și-a 
suflecat mînecile și convertește strădania și nă
zuința sa de mai bine in durata operei socialiste. 
Munca avîntată, la cei mai înalți parametri de 
exigență, munca tenace, eroică consacrată înflo

ririi patriei - iată răspunsul vibrant la chemarea 
înflăcărată a Congresului. Din uriașul buchet de 
fapte ale țării, încredințăm tiparului doar cîteva, 
ca o prefață la necuprinsa decizie de a înfăptui 
luminoasele hotăriri ale acestor zile privind pre
zentul și viitorul patriei noastre dragi, România 
socialistă.

Urmînd 
îndemnul

Creșterea producției nete industriale

Clarviziune revoluționară, 

patos patriotic
Din Raportul Comi

tetului Central, prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se desprind 
liniile de forță ale dez
voltării social-economice 
a României in anii ime
diat următori și in per
spectiva de uriașă am
plitudine a ultimelor 
două decenii ale mile
niului. In închipuirea 
noastră apare cu deo
sebită expresivitate ima
ginea de mîine a țării. 
Imaginația noastră, a 
oamenilor muncii de pe 
tărîmul artei, se înari
pează, se aprinde la che
marea Congresului, la 
mobilizarea partinică, la 
îndemnurile secretarului 
general al partidului de 
a face din România un 
minunat colț de lume.

Iată de ce realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al parti
dului înseamnă garanția 
supremă a împlinirii tu
turor țelurilor mărețe

către care ne cheamă pe 
toți cei ce trăim și mun
cim în această țară, din 
zi în zi mai frumoasă, 
unde omul de omenie se 
bucură de cea mai înal
tă cinstire, căci scopul 
suprem al orînduirii 
noastre este formarea 
acestui om noii, patriot 
înflăcărat, slujitor al 
noului, animat de simțul 
dreptății și al demnită
ții. Munca noastră se 
străduiește să răspundă 
acestei nobile misiuni.

Ni se trasează sarcina 
de a realiza în cincina
lul următor 50—60 de 
filme artistice anual. Nu 
este ușor, dar conside
răm sarcina ca pe una 
de cea mai înaltă cinste. 
Și, firește, înțelegem că 
aceste filme nu pot fi 
oricum, ci trebuie să fie 
de cit mai aleasă ținută 
artistică și politică.

Mircea MUREȘAN 
■regizor, vicepreședinte al 
Asociației cineaștilor

[CINSTIRE

Congresu-ntregului popor a reales
\ Partidului in frunte pe acel 

Ce cu poporu-alături a trudit
\ Și timp de aur a clădit cu el.
I
\ Congresul a gindit ca viitorul
ț La cel care ne-a dus către progres,
\ Spre libertate, viață, demnitate 

Și pentru viitor l-a reales.

ț El a vroit pe-acel ce pentru pace 
Și-a pus iubirea patriei temei,

ț A vrut lumina să-i conducă vatra 
Și-a pus lumina unde-i locul ei.

ț Cinstire lui, că-a reales dreptatea 
ț Venind din rădăcină de popor : 
ț Pe-acela care ne cinstește glia .
ț Și este țării mare viitor.

Virgil CARIANOPOL
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Scrisori de la vechi membri de partid 
„Gînduri și urări pe care le dorim frumoase

ca anii pe care în fruntea partidului

minerului
de onoare 
al țării

Valea Jiului. Punct vital în geo
grafia industrială a României de 
azi. Loc unde vrednicia muncito
rească se îngemănează cu cutezanța 
minerească in aceste zile fierbinți 
de după Congresul al Xll-lea al 
partidului. Loc unde hotăririle Con
gresului au fost primite cu mine- 
rescul „noroc bun“ al rostirii de 
conștiință și al tonelor de cărbune 
aduse din adîncuri să lumineze 
bucuriile patriei întregi. Lupeni, o 
prestigioasă unitate a Văii Jiului. 
Ea a înscris in aceste zile, la acti
vul bătăliei sale pentru cit mai 
mult cărbune țării, l 600 tone peste 
plan, tone care ridică performanta 
acestui destoinic detașament mine
resc la peste 55 000 de tone cărbune 
realizate suplimentar de la începu
tul anului.

— Este răspunsul nostru firesc, 
de mineri, comentează acest rezul
tat Constantin Lupulcscu, om cu 
mulți ani de muncă in subteran. 
Este răspunsul nostru la îndemnul 
minerului de onoare al țării, 
iubitul nostru tovarăș Nicolae 
Ceaușescu, de a ne dărui toate for
țele cauzei socialismului și comu
nismului în România. Așa cum do
vedește că o face cu strălucire mi
nerul nostru de onoare, punind in 
slujba destinului comunist al patriei 
fiecare clipă a vieții sale. Și, în 
egală măsură, aceste tone în plus 
de cărbune — ca și cele scoase din 
adînc de minerii Gorjului ori ai 
Her j ei, ai Bălanului. ori ai tuturor 
celorlalte exploatări miniere — re
prezintă felul nostru concret de a 
ne exprima bucuria pentru reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar gene
ral aț partidului.

Emofio'năht mod de a exprima 
mările" bucurii pe care, acum, . 1S‘ 
trăiește întreaga națiune.

Bărbătesc răspuns.
...23 noiembrie, ora prînzului. Mi

nerii din cel mai vechi bazin car
bonifer al țării — Anina — au scos 
din adîncuri ultimele cantități de 
cărbune care marchează îndepli
nirea integrală a sarcinilor de plan 
lă producția fizică pe anul în curs. 
Ziua încheierii lucrărilor marelui 
forum al comuniștilor, ziua reale
gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar gene
ral, este pentru harnicul detașa
ment al minerilor din Anina și pri
ma zi a producției în contul anu
lui viitor. O zi ce rămîne înscrisă 
cu litere de aur în inimile lor, ale 
entuziaștilor mineri, în inimile 
noastre ale tuturor. II ascultăm pe 
comunistul Ion Roșu, șef de bri
gadă :

— Acum, cînd întreaga țară Iși 
exprimă bucuria pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca 
secretar general al partidului, noi 
am realizat cele mai mari depășiri 
de producție din bicentenara istorie 
a mineritului industrial în această 
parte a țării. Brigada condusă de 
mine a dat singură, în plus, 200 
tone de cărbune. Ne bucură faptul 
că am Îngemănat marile evenimen
te din viața țării cu succese de 
prestigiu în munca noastră. Dar 
minerii Aninei sînt hotărîți să 
meargă mai departe. Prin avansul 
de timp cîștigat, pină la sfîrșitul a- 
cestui an, vom da 55 000 tone de 
cărbune cocsificabil și energetic 
peste prevederile olanului.
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Adeziunea 
la hotăririle 
Congresului 
se dovedește 
prin fapte

Este un adevăr probat de realita
tea acestor fertile decenii din isto
ria devenirii noastre comuniste.

Este un mare adevăr rostit atit 
de limpede și răspicat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că nimic nu ne-a 
picat din cer, că nimic n-am primit 
pe gratis. Tot ceea ce am înfăptuit, 
marile noastre izbinzi — strălucit 
înfățișate la Congres — au un preț 
exact în efortul eroic, unit al în
tregii națiuni, în munca fiecărui 
fiu al patriei noastre socialiste.

— De fiecare dată, ne spune 
maistrul Nicolae Răduinea, de la 
întreprinderea de aluminiu Slatina, 
de cîte ori a fost la noi — și a fost 
de multe ori în vizită de lucru — 
secretarul nostru general ne-a în
demnat să muncim mai bine, să 
țintim rezultate mai mari. în ultima 
vizită din vara acestui an a formu
lat cerința ca, la nivelul de dotare 
atins, la nivelul de pregătire și dă
ruire al oamenilor, să producem 
mai mult aluminiu, să reducem 
substanțial consumurile energetice, 
îndemn comunist, de revoluționar 
consecvent, încrezător în forțele oa
menilor, în capacitatea lor de per
manentă aiitodepășire. îndemn în
flăcărat, adresat de la tribuna Con
gresului întregii țări. Stimulați de 
această încredere, azi sîntem in 
măsură să raportăm că in acest an 
am realizat aproape 2 000 tone de 
aluminiu primar. Se înțelege, nu

1985
ne vom opri aici, pentru că exigen
țele acestei etape istorice, in care se 
conturează drumul de împliniri al 
patriei în, următoarele decenii, ne 
cer să muncim mai bine, să năzuim 
spre rezultate și mai cutezătoare.

Adeziunea lâ ideile partidului se 
dovedește prin fapte.

Este unul din numeroasele gînduri 
cu valoare de adevăr exprimate de 
cooperatOarea Maria Kost, din Ber- 
ghin, județul Alba.

— Noi, la Berghin. n-avem un 
pămînt grozav. Dar îl silim să fie. 
Am fost în sala Congresului cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta 
cu Înflăcărare de revoluționar că în 
agricultură, în următorii ani, tre
buie să săvîrșim cu adevărat o re
voluție. Gind drept, cu temei, asu
pra căruia am meditat îndelung și 
mi-am spus : cu atit mai necesară 
este această revoluție la Berghin. 
unde putem să obținem recolte mult 
mai mari. întoarsă de la Congres 
cu această dorință de a ne întrece 
pe noi, ne-am așezat și mai trainic 
la treabă, uniți și hotărîți să ne 
arătăm la înălțimea acestui timp 
de mari realizări, la înălțimea ce
rințelor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatul 
nostru conducător.

REALIZAT - 
numitorul comun 
al raportului 
comunist 
de muncă

...Din marele forum al comuniști
lor țării, in viața de fiecare zi a 
țării.

Hotărîm și înfăptuim. Realitatea 
a validat întotdeauna marile pro
iecte ale comuniștilor. Și de fiecare 
dată aceste proiecte înseamnă sute 
și sute de noi obiective economice 
puse in funcțiune. înseamnă sute 
de mii de noi locuri de muncă. în
seamnă orașe noi, racordul din plin 
la civilizația socialistă a tuturor zo
nelor țării. înseamnă, in esență, 
înflorirea României socialiste pen
tru bunăstarea și fericirea tuturor 
fiilor ei.

Hotărîm și înfăptuim.
Realizat — iată numitorul . co

mun al raportului comunist de 
muncă. Un argument din nenumă
rate argumente: platforma siderur
gică a Călărașilor. La Congresul al 
XI-lea, acest viitor mare obiectiv 
industrial era doar in litera Direc
tivelor.

Azi.-..
Redăm din Raportul secretarului 

general al partidului prezentat Con
gresului al XH-lea : „Aș dori să in
formez Congresul că deja la Că
lărași — e adevărat pe un cuptor 
electric — ieri am obținut prima 
șarjă de oțel“.

Redăm gindul de inimă al tova
rășului Eremia Dinu Ștefan, secre
tarul comitetului de partid al plat
formei călărășene :

— Muncitorii noștri au avut bucu
ria să se intilnească cu tovarășul 
Ceaușescu aici, pe șantier. De fie
care dată noi am primit prețioase 
indicații, am fost mobilizați în 
munca noastră, îndemnați să acce
lerăm ritmul lucrărilor, să grăbim 
clipa primei șarje. A venit această 
clipă și constituie pentru noi un fe
ricit prilej de mindrie că intîia șar
jă coincide cu inceperea lucrărilor 
Congresului al XH-lea al partidului, 
marele forum comunist care, in 
gînd cu voința întregii națiuni, l-a 
ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al 
partidului. Acest moment deosebit 
din istoria patriei noi ne angajăm 
să-l cinstim cu rezultate pe măsu
ră; accelerăm ritmurile de lucru la 
marile obiective de pe platforma 
combinatului, aflate acum într-un 
avansat stadiu de execuție — tur
narea continuă, laminorul de profi
le mijlocii, cuptorul numărul doi.

Realizat — iată numitorul comun 
al raportului comunist de muncă.-’ "

Raportează Szep Gabor, inginer 
la întreprinderea de tractoare 

"Miercurea Cluct „Primul tractor cu 
șenile, de 45 cai putere, cu perfor
manțe ridicate, a fost asamblat în 
aceste zile. Tot aici, în prima zi a 
Congresului a ieșit de pe banda de 
montaj tractorul cu numărul 8 000. 
Este răspunsul nostru comunist la 
politica partidului de egalitate de
plină a tuturor fiilor patriei, fără de
osebire de naționalitate. Este răs
punsul colectivului nostru de mun
citori români și maghiari la grija 
deosebită a partidului, a tovarășului 
Ceaușescu pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor zonelor țării. 
Tocmai de aceea ne bucură din ini
mă realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al partidului, care 
reprezintă voința unanimă a comu
niștilor, a întregului nostru popor".

Raportează Dumitru Păun, secre
tarul comitetului de partid al Com
binatului petrochimic Borzești :

— Cei 15 000 petrochimiști de pe 
Valea Trotușului semnează cu fap
te adeziunea lor la istoricele hotă- 
rîri ale Congresului. în fiecare zi 
din această fierbinte săptămină noi 
am realizat peste plan o producție 
de peste un milion de lei. Două ca
pacități de producție din cadrul uzi
nei chimice au atins parametrii pro
iectați cu o lună mai devreme.

Raport comunist de pe tot 
cuprinsul țării...

Viața de fiecare zi a țării — de 
muncă, de năzuinți, de crez comu
nist — constituie răspunsul munci
toresc, patriotic, angajamentul în
tregii. țări de a scrie cu puterea 
faptelor de durată pagina de istorie 
nouă deschisă de Congresul al 
XH-lea al Partidului Comunist 
Român.

Iile TANASACHE 
Vlorel SALĂGEAN

și statului ni-i dăruiți"
Ca vechi membru al partidului, care am trăit și 

etapele luptei dinaintea Eliberării patriei și am 
participat activ la înfăptuirile din anii socialismu
lui, sînt deosebit de bucuros să constat că sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, a dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, poporul nos
tru obține realizări fără precedent. Văd în acedsta 
îndeplinirea năzuințelor celor mai cutezătoare ale 
vechilor luptători pentru socialism și comunism.

Intr-adevăr, începînd cu Congresul al IX-lea, la 
care dumneavoastră ați fost ales secretar general al 
partidului, patria noastră a cunoscut o dezvoltare 
tot mai' puternică, demnă de epoca socialismului în 
care trăim. Vă mulțumim din inimă, noi, membrii 
de partid cu stagiu din ilegalitate, alături de toți 
comuniștii, de întregul popor, pentru tot ce ați făcut 
pentru înflorirea țării și vă purtăm adîncă recu
noștință, fiind minări că avem în fruntea noastră 
un asemenea conducător, revoluționar și patriot 
înflăcărat.

Acesta este temeiul .adeziunii mele totale la do
cumentele adoptate de cel de-al Xll-lea Congres al 
partidului. Salut cu toată căldura realegerea dum
neavoastră în fruntea partidului, și vă adresez cele 
mai bune urări de sănătate și viață îndelungată, spre 
binele și fericirea întregului nostru popor. Sînt gîn
duri și urări pe care le dorim frumoase ca anii pe 
care în fruntea partidului și statului ni-i dăruiți.

Constantin CONSTANTINESCU, 
membru de partid cu stagiu din ilegalitate

Ca vechi militanți ai Partidului Comunist Român, 
cu stagiu din ilegalitate, activiști obștești ai parti
dului și în prezent, vă transmitem călduroase felici

tări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al partidului.

Vă dorim și în continuare, mult stimate tovarășe 
secretar general, să conduceți Partidul Comunist 
Român și întregul nostru popor spre culmile înso
rite ale socialismului și comunismului.

Ion SACEANU,
membru de partid din anul 1929 
Maria SACEANU,
membră de partid din anul 1936

Alături de întregul nostru, popor, am luat 
cunoștință cu profundă satisfacție și bucurie de 
conținutul Raportului Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român la cel de-al Xll-lea Congres, 
expus de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am convin
gerea că fiecare cifră, fiecare obiectiv și ritm de 
dezvoltare hotărăsc în fapt drumul și treptele ace
luiași efort colectiv care va asigura progresul țării, 
bunăstarea tuturor fiilor ei în anii viitori.

Pentru că toate realizările partidului șl patriei 
noastre au fost obținute sub conducerea înțeleaptă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot 
și comunist, și pentru a avea garanția înfăptuirii 
hotărîrilor celui de-al Xll-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, mă alătur tuturor comuniștilor, 
întregului nostru popor în a saluta din inimă 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general al partidului.

Deși sînt în al 7-lea deceniu al vieții, mă angajez 
ca, alături de toți comuniștii, de toți oamenii mun
cii, să lupt după puterile mele, să îndeplinesc cu 
cinste sarcinile ce le voi primi.

Constantin E. CIMPEANU, 
membru de partid din anul 1940

In această săptămină, cînd la București s-au desfășurat lucrările Congresului al Xil-lea al partidului, oamenii muncii de la întreprinderea „Vulcan" din 
Capitală au înscris noi izbinzi în producție. în fotografie : echipa de cazangii condusă de Apostol Tofan efectuează ultimele lucrări la unui din utilajele 

tehnologice destinate șantferului Combinatului petrochimic Midia-Năvodari Foto : S. Cristian
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REZOLUȚIA CONGRESULUI AL XII-LEA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I)

4. Congresul aprobă Programul-clirectivă de 
cercetare și dezvoltare în domeniul energiei pe 
perioada 1981—1990 și orientările principale pînă 
in anul 2000. care stabilește sarcinile de bază pli
vind cercetarea geologică, extinderea utilizării 
cărbunilor în producția de energie electrică și 
termică, valorificarea potențialului hidroenergetic, 
construcția de centrale nuclearo-electrice, folosirea 
noilor surse de energie, îmbunătățirea continuă 
a organizării sistemului electro-energetic națio
nal, aplicarea unui regim sever de economisire a 
petrolului și gazelor, a tuturor combustibililor și 
energiei electrice. Programul-directivă de cerce
tare și dezvoltare în domeniul energiei pornește 
de la necesitatea ca în viitorul deceniu România 
să devină independentă din punct de vedere 
energetic.

5. Congresul aprobă Programul-directivă de 
creștere a nivelului de trai în perioada 1981—1985 
și de «ridicare continuă a calității vieții, care — pe 
baza dezvoltării producției materiale și a sporirii 
venitului național — prevede majorarea in con
tinuare a veniturilor tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, în vederea satisfacerii necesități
lor de consum, științific fundamentate, ale oame
nilor muncii, Congresul acordă o îhaltă apreciere 
preocupării continue a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea nivelului de” trai al întregului popor — 
țelul suprem al politicii partidului, rațiunea însăși 
a edificării societății socialiste multilateral dezvol
tate. Congresul își exprimă convingerea că înfăp
tuirea obiectivelor cuprinse în acest program- 
directivă va determina ridicarea pe o treaptă su
perioară a bunăstării poporului și realizarea unei 
noi calități a vieții, dezvoltarea generală a civili
zației materiale și spirituale a societății noastre 
socialiste, afirmarea tot mai puternică a umanis
mului revoluționar.

6. Congresul aprobă Programul-directivă de 
dezvoltare economico-socială a României in profii 
teritorial în perioada 1981—1985, care asigură ca
drul necesar pentru amplasarea echilibrată a 
forțelor de producție pe teritoriu, valorificarea su
perioară a resurselor materiale și de muncă exis
tente în fiecare zonă, apropierea județelor în ce 
privește nivelul producției globale și folosirea 
resurselor de muncă, sistematizarea și moderniza
rea rețelei de orașe și comune, crearea tuturor 
condițiilor ca egalitatea în drepturi de care se 
bucură cetățenii patriei noastre, fără deosebire de 
naționalitate, să se întemeieze pe fundamentul 
trainic al creșterii potențialului economic al tu
turor județelor și localităților.

7. Congresul însărcinează Comitetul Central al 
partidului ca, pe baza Directivelor și programelor- 
directivă, a propunerilor care s-au făcut în cadrul 
dezbaterii acestor documente, să asigure elabo
rarea planului de dezvoltare economico-socială a 
României pe perioada 1981—1985, care va fi pre
zentat spre dezbatere și aprobare Marii Adunări 
Naționale, să ia toate măsurile necesare pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condiții a. viitorului 
cincinal.

8. Pentru a asigura în continuare o .perspectivă 
clară a dezvoltării economico-sociale a țării. Con
gresul însărcinează Comitetul Central al partidu
lui ca, pe baza Directivelor, a programelor- 
directivă, a. unor studii de prognoză pe ramuri și 
domenii de activitate, să elaboreze pînă la Con
gresul ai XIII-lea al partidului Programul pînă jn 
anul 2000 sau 2010. Pornind de la faptul că în de
ceniul următor se vor realiza în linii mari sarcini
le făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate. noul program va trebui să traseze căile și 
direcțiile consolidării în continuare a acesteia, ale 
trecerii treptate la înfăptuirea principiilor comu
niste de muncă și de viață in țara noastră.

II.
în vederea realizării Directivelor și a programe- 

lor-directivă. Congresul însărcinează Comitetul 
Central șâ acționeze pentru perfecționarea, în 
continuare, a formelor și metodelor de organizare 
și conducere științifică a societății, a activității 
statului, pentru traducerea consecventă in viață a 
principiului centralismului democratic, îmbinarea 
tot mai strînsă a conducerii centrale,, pe baza pla
nului unic de dezvoltare economico-socială, cu 
accentuarea inițiativei maselor de oameni ai 
muncii.

Congresul apreciază că există un cadru organi
zatoric corespunzător, un sistem democratic uni
tar, care permite participarea nemijlocită a mase
lor largi de oameni ai muncii la întreaga activitate 
de conducere a societății, a tuturor sectoarelor 
vieții noastre economice și sociale. Esențial este 
acum să se asigure buna funcționare a acestui cadru 
democratic, pentru ca toate organismele democra
ției noastre socialiste — consiliile oamenilor mun
cii, adunările. generale, consiliile populare — să 
capete un conținut tot mai profund, să funcționeze 
efectiv ca foruri de dezbatere democratică, respon
sabilă și soluționare justă, operativă, a tuturor 
problemelor activității economico-sociale.

Congresul însărcinează Comitetul Central să 
organizeze în continuare, sistematic, congrese, 
conferințe, consfătuiri de lucru — atît la nivel 
central și pe ramuri, cît și pe plan local — pentru 
dezbaterea și soluționarea celor mai importante 
probleme ale dezvoltării economico-sociale a țării.

Congresul hotărăște să se acționeze pentru per
fecționarea continuă a activității tuturor organelor 
puterii și administrației de stat — a Marii Adu
nări Naționale, a. guvernului, a ministerelor și a 
celorlalte organe centrale — pentru întărirea dis
ciplinei, ordinii și răspunderii în toate sectoarele, 
pentru lichidarea manifestărilor de centralism 
excesiv și birocratism în munca aparatului de stat. 
De asemenea, trebuie să se ia măsuri pentru 
perfecționarea muncii organelor de justiție, 
procuraturii, securității, pentru întărirea legali
tății socialiste, combaterea și prevenirea oricăror 
încălcări ale normelor de conviețuire socială.

Congresul cere Comitetului Central să acorde, 
în continuare, o atenție deosebită întăririi capa
cității de apărare a patriei, instruirii și dotării 
forțelor noastre armate cu mijloacele corespunză
toare, ridicării nivelului lor de pregătire militară 
și politică, astfel îneît să poată fi oricțnd gata de 
a apăra cuceririle revoluționare ale poporului, 
libertatea și independența patriei.

*Congresul apreciază, totodată, că este necesar 
să fie ridicată la un nivel superior activitatea 
consiliilor populare, cărora le revin atribuții noi, 
de mare importanță, în elaborarea planurilor dez
voltării economico-sociale in profil teritorial, în 
aplicarea programului de sistematizare urbană și 

rurală, în înfăptuirea în viață a legilor țării, a 
hotărîrilor de partid și de stat.

Congresul stabilește să se acționeze consecvent 
pentru creșterea rolului organizațiilor de masă și 
obștești — a sindicatelor, organizațiilor de tineret 
și femei, a organizațiilor cooperatiste și uniunilor 
de creație — în societatea noastră, atît în dezba
terea. măsurilor privind (dezvoltarea economico- 
socială a tării. în soluționarea problemelor de 
muncă și de viață ale diferitelor categorii de oa
meni ai muncii, cît și în educarea socialistă, for
marea omului nou, în mobilizarea tuturor celor 
ce muncesc la înfăptuirea obiectivelor înscrise in 
Directive și în programele-directivă.

Congresul subliniază rolul tot mai important al 
Frontului Unității Socialiste — organism politic 
reprezentativ care exprimă unitatea de voință și 
acțiune a tuturor claselor și categoriilor sociale, 
fără deosebire de naționalitate, a întregului nos
tru popor — și aprobă pe deplin propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, cu privire la constituirea organi
zațiilor proprii ale F.U.S., precum și celelalte mă
suri de perfecționare a activității acestuia.

Congresul apreciază că una din marile cuceriri 
ale construcției socialiste din patria noastră, ale 
politicii Partidului Comunist Român este rezol
varea justă, în spiritul concepției revoluționare 
marxist-leniniste, a problemei naționale, asigu
rarea unor condiții egale de muncă și de viață 
pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate. Pornind de la aceasta realitate, 
Congresul hotărăște ca, și in viitor, partidul nos
tru să acționeze cu cea mai njare consecvență 
pentru asigurarea, în continuare, a deplinei ega
lități în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, pentru educarea tuturor 
oamenilor muncii în spiritul patriotismului socia
list, al frăției și unității, al conlucrării tot mai 
strînse în făurirea societății socialiste și comuniste 
pe pămîntul României.

III.
Congresul dă o înaltă apreciere uriașei acti

vități politice și organizatorice desfășurate de 
organele și organizațiile partidului nostru. Că- 
lăuzindu-se neabătut de concepția revoluționară, 
materialist-dialectică și istorică, de ideile și ade
vărurile generale ale socialismului științific, pe 
care le aplică creator la condițiile concrete din 
România, partidul își îndeplinește cu cinste mi
siunea istorică de forță politică conducătoare a 
întregului popor în opera de construcție socia
listă și comunistă. Partidul Comunist Român se 
afirmă tot mai puternic, drept centrul vital al 
întregii națiuni, de la care emană gîndirea cuteză
toare menită să asigure transformarea revoluțio
nară a societății, forța care însuflețește și mobi
lizează energiile creatoare ale oamenilor muncii. 
In perioada de la Congresul al XI-lea partidul 
s-a dezvoltat puternic din punct de vedere nu
meric ; a continuat să se îmbunătățească compo
ziția sa. să se întărească tot mai puternic unitatea 
și coeziunea rîndurilor sale.

Congresul iși însușește aprecierile și orientările 
cuprinse în Raport privind rolul și sarcinile parti
dului în noua etapă de dezvoltare a societății 
românești. în spiritul Programului partidului, al 
hotărîrilor istorice ale actualului Congres, se 
impune ridicarea la un nivel. tot mai înalt a în
tregii activități politice și organizatorice, perfec
ționarea continuă a metodelor și stilului de muncă 
al organelor și organizațiilor partidului, sporirea 
capacității lor de a soluționa problemele noi ale 
dezvoltării țării, contradicțiile ce apar în acest 
proces deosebit de complex.

Congresul cere organelor și organizațiilor de 
partid să acționeze cu toată hotărîrea pentru în
tărirea continuă a rîndurilor partidului, aplicarea 
fermă în viață a principiului centralismului de
mocratic, dezvoltarea democrației interne de 
partid, întărirea spiritului critic și autocritic, a 
disciplinei de partid, a legăturii partidului cu 
masele, sporind continuu rolul partidului de forță 
politică conducătoare in toate sferele activității 
societății noastre.

Congresul subliniază rolul și contribuția cadre
lor de partid și de stat, a activului de partid la 
marile realizări obținute de poporul nostru în 
dezvoltarea economico-socială a patriei. în aceasta 
perioadă s-a desfășurat o intensă activitate și 
s-au obținut rezultate însemnate în selecționarea, 
recrutarea, pregătirea și promovarea cadrelor. 
•Este necesar să fie acordată în continuare o aten
ție deosebită promovării cadrelor din rindul cia- 
sei muncitoare, al țărănimii și intelectualității, 
asigurind participarea lor activă în toate organele 
ae partid și de stat. O atenție sporită va treoui 
acordată promovării femeilor în munci de răspun
dere, ‘ in toate domeniile. De asemenea, este ne
cesar să se acorde o atenție deoseoită îmoinarii 
armonioase a activității cadrelor mai în virsia, 
care au mai multă experiența, cu elanul și entu- 
Ziasmul cadrelor tinere, păstrînd un raport rațio
nal și o structură corespunzătoare, asigurind o 
permanentă împrospătare a partidului, pentru 
a-și putea îndeplini in cele mai bune condiții 
atribuțiile ce-i revin.

Congresul subliniază necesitatea ca, odată cu 
preocuparea pentru creșterea rîndurilor partidului, 
să se acorde o atenție deoseoită calității memori- 
lor de partid. înaltul titlu de comunist să fie 
acordat numai acelora care dovedesc că știu să 
lupte pentru înfăptuirea politicii partidului, care 
manifestă spirit revoluționar în întreaga lor acti
vitate, au o ținută morală și etică exemplara. Fie
care comunist trebuie să fie un exemplu de devo
tament și dăruire în munca și lupta pentru con
strucția socialismului, punînd permanent pe pri
mul plan interesele generale ale societății, cauza 
partidului, a propășirii patriei.

Congresul stabilește ca organele și organizațiile 
de partid, toți membrii partidului să desfășoare, 
în continuare, o intensă activitate ideologică și 
politico-educativă în spiritul materialismului dia
lectic și istoric, al marxism-leninismului, pentru 
formarea omului nou, cu o înaltă conștiință so
cialistă, cu temeinice cunoștințe profesionale și de 
cultură generală, pentru afirmarea hotărîtă în 
viață a principiilor eticii și echității socialiste.

Congresul își însușește aprecierea Raportului cu 
privire Ia necesitatea îmbunătățirii, în continuare, 
a întregii activități de propagandă, a lichidării ră- 
mînerilor în urmă care se mai manifestă în diferite 
sectoare ale acesteia, în vederea ridicării întregii 
munci politico-ideologice la nivelul marilor reali
zări obținute în construcția socialistă, a transfor
mării ideologiei noastre revoluționare într-o pu
ternică forță de mobilizare și dinamizare a mase

lor în opera de edificare a societății socialiste și 
comuniste în România.

Congresul dă o înaltă apreciere realizărilor ob
ținute în dezvoltarea culturii noi, socialiste și adre
sează oamenilor de litere, compozitorilor și plas- 
ticienilor, creatorilor de teatru și cinematografie, 
tuturor oamenilor de artă îndemnul de â făuri și 
pune la îndemîna poporului tot mai multe lucrări, 
de înaltă valoare artistică, cu un bogat conținut de 
idei, opere inspirate din uriașul patos creator al 
timpurilor noastre, pătrunse de marile idei ale 
umanismului revoluționar, opere care să înnobile
ze omul, să cultive spiritul patriotic, devotamen
tul față de cauza socialismului, a fericirii po
porului.

Congresul stabilește ca presa și radioteleviziu- 
nea. punînd în centrul preocupării lor problemele 
de bază ale dezvoltării societății, obiectivele esen
țiale ale Programului partidului, ale hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, să acționeze mai hotărît 
pentru promovarea susținută a noului și a ex
perienței înaintate în toate domeniile, pentru edu
carea revoluționară, patriotică a oamenilor mun
cii, să se situeze permanent pe poziții ferme, com
bative față de stările de lucruri negative, față de 
concepțiile perimate, retrograde și față de tot ce 
frinează mersul nostru înainte, afirmîndu-se tot 
mai puternic ca tribune active de dezbatere de
mocratică de către masele largi populare a tuturor 
problemelor construcției noastre socialiste.

IV.
Congresul al XII-lea al partidului își însușește 

pe deplin aprecierile din Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la evolu
ția vieții internaționale. Evenimentele petrecute în 
ultimii ani pe arena mondială au confirmat, încă 
o dată, cu putere, realismul și justețea concluziilor 
și a orientărilor politicii externe a partidului și 
statului nostru. Congresul aprobă ampla și dina
mica activitate desfășurată de partidul și statul 
nostru pe plan extern in perioada care a trecut 
de la Congresul al XI-lea.

Făcînd bilanțul bogatei activități internaționale 
desfășurate în această perioadă, Congresul dă o 
înaltă apreciere rolului determinant al secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în elaborarea și înfăptuirea politicii 
externe românești — politică pusă în întregime în 
slujba, păcii, colaborării și înțelegerii între po
poare, a afirmării plenare a dreptului sacru al fie
cărei națiuni de a trăi în libertate, a fi indepen
dentă, a se bucura de binefacerile progresului și 
civilizației.

1. Congresul își însușește pe deplin ampla și 
profunda analiză cuprinsă în Raportul prezentat 
de secretarul general al partidului, cu privire la 
evoluția situației internaționale, caracterizată, pe 
de o parte, de afirmarea tot mai hotărîtă a voin
ței popoarelor de a se dezvolta libere, stăpîne pe 
bogățiile lor naționale, pe destinele proprii, de 
a-și făuri viața așa după cum doresc, fără nici un 
amestec din afară, iar, pe de altă parte, de accen
tuarea politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste de forță și dictat, a tendințelor de: reîm
părțire a lumii in zone de influență. Lupta 'dintre 
aceste două tendințe diametral opuse din viața In
ternațională caracterizează și va caracteriza 'în 
continuare evoluția vieții: politice mondiale. Deși 
situația internațională este deosebit de complexă, 
se poate afirma cu deplină răspundere că există 
forțe care, acționînd unite, pot împiedica agrava
rea climatului mondial, pot asigura o politică de 
independență, colaborare și pace in lume. Con
gresul își însușește în unanimitate aprecierea pri
vind capacitatea forțelor revoluționare, democra
tice și progresiste de a asigura mersul ferm 
înainte al omenirii pe calea progresului și civili
zației, de a promova o politică nouă, de egalitate 
și respect între națiuni, de pace și securitate in
ternațională.

2. Congresul aprobă în unanimitate pozițiile și 
orientările cuprinse în Raport privind activitatea 
și obiectivele de viitor ale politicii externe a 
României și a Partidului Comunist Român — 
politică dej pace și colaborare, de participare ac
tivă la soluționarea constructivă a marilor pro
bleme ale vieții politice contemporane.

3. Exprimîndu-și aprobarea deplină față de ori
entarea fermă din Raport, de a pune și în viitor 
în centrul politicii externe dezvoltarea, pe mul
tiple planuri, a relațiilor de colaborare și priete
nie cu toate țările socialiste, Congresul dă o înaltă 
apreciere activității neîntrerupte depuse, în acest 
scop, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind 
importanța deosebită pe care o au întîlnirile și 
convorbirile secretarului general al partidului nos
tru cu. conducătorii de partid și de stat ai țărilor 
socialiste.

Congresul împuternicește Comitetul Central să 
acționeze neabătut, în spiritul Programului parti
dului, în direcția dezvoltării active a conlucrării 
cu țările socialiste vecine, Cu toate statele socia
liste, pentru depășirea divergențelor și întărirea 
colaborării și unității lor.

Congresul consideră că, în actuala situație inter
națională, țările socialiste au datoria de înaltă 
răspundere de a demonstra în practică faptul că 
pot soluționa orice problemă dintre ele pe calea 
tratativelor, fără recurgere la forță, în spiritul 
principiilor relațiilor noi. de tip socialist, dintre 
state — ceea ce ar avea o măre însemnătate poli
tică, ar duce la creșterea prestigiului și influenței 
țărilor socialiste în întreaga lume.

4. Congresul aprobă pe deplin intensa activitate 
desfășurată de partid, de secretarul său general, 
pentru amplificarea relațiilor României cu țările 
în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu toate 
statele care, eliberîndu-se de colonialism, au pășit 
pe calea dezvoltării lor economico-sociale de sine 
stătătoare. România va întări continuu și în viitor 
colaborarea și solidaritatea cu aceste state în lupta 
pentru dezvoltarea economico-socială independen
tă, împotriva politicii imperialiste, colonialiste, și 
neocolonialiste, pentru dreptul fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale. 
De asemenea, România va întări colaborarea și 
conlucrarea cu țările nealiniate, care joacă un rol 
tot mai activ în viața internațională, în lupta îm
potriva vechii politici de dominație și asuprire, 
pentru depășirea politicii de blocuri, pentru destin
dere și pace în lume.

5. în cadrul politicii sale externe, România va 
extinde, în spiritul coexistenței pașnice, relațiile 
sale de colaborare' cu țările capitaliste dezvoltate, 
cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, considerînd că, în actualele condiții, dez
voltarea unei largi și neîngrădite colaborări între 
state constituie o cerință obiectivă, impusă de ne
cesitatea participării la diviziunea internațională 
a muncii, la schimbul mondial de valori, o premisă 
esențială a promovării politicii de pace și destin
dere.

6. Congresul însărcinează Comitetul Central, gu
vernul țării să situeze și în viitor, în modul cel 
mai ferm, la baza tuturor relațiilor noastre inidz- 
naționale principiile deplinei egalități în drepturi, 
respectului riguros al independenței și suverani
tății naționale, neamestecului in treburile interne 
si avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța în raporturile interstatale.

7. Congresul împuternicește noul Comitet Cen
tral, guvernul țării să acționeze, în continuare, cu 
toată energia în direcția înfăptuirii securității eu
ropene, pentru transpunerea în viață, ca un tot 
unitar, a prevederilor documentelor de la Hel
sinki. Congresul își însușește în întregime punctul 
de vedere formulat în Raport cu privire la nece
sitatea pregătirii .temeinice a viitoarei reuniuni de 
la Madrid, din 1980, astfel îneît aceasta să dea un 
nou și puternic impuls eforturilor pentru securita
te și colaborare pe continent. în mod deosebit este 
necesar să se acționeze pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezangajare militară și dezarmare a 
continentului, fără de care nu pot fi concepute 
pacea și securitatea în Europa și în întreaga lume. 
Congresul adresează un apel solemn guvernelor și 
popoarelor europene de a acționa cu hotărîre pen
tru securitatea și pacea continentului nostru, asi
gurind generațiilor viitoare o lume a colaborării, 
încrederii și prieteniei.

în contextul preocupărilor pentru înfăptuirea 
securității pe continentul european, România va 
acorda si în viitor o mare importanță dezvoltării 
unor relații de bună vecinătate și colaborare cu 
țările din Balcani, va acționa cu toată fermitatea 
pentru întărirea încrederii și cooperării în această 
regiune, pentru transformarea ei intr-o zonă a 
păcii, lipsită .de arme nucleare.

8. Congresul reafirmă poziția fermă a partidului 
și statului nostru de soluționare exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative a problemelor litigioase și a 
conflictelor dintre state. Consecventă poziției sale

. principiale, România va milita în continuare pen
tru rezolvarea pe cale politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pentru realizarea unei păci 
globale, care să ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate în 1967, la înfăptuirea 
dreptului la autodeterminare al poporului palesti
nian — inclusiv la constituirea unui stat propriu 
independent — la asigurarea indeoendenței și 
suveranității tuturor statelor din zonă.

Țara noastră va milita și în viitor, în modul cel 
mai activ? pentru soluționarea pe cale pașnică a 
tuturor problemelor lăsate moștenire de. îndelun
gata dominație colonială din Africa. Asia și alte 
regiuni ale lumii.

9. Cel. de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român apreciază că un imperativ vital al 
contemporaneității este înfăptuirea dezarmării ge
nerale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare.

însușindu-și aprecierea din Raport că în mo
mentul de față nu există decît două politici posi
bile — sau continuarea cursei înarmărilor, cu 
consecințele ei nefaste, sau trecerea hotărîtă la 
înfăptuirea dezarmării și păcii — Congresul apre
ciază că interesele fiecărui popor, ale dezvoltării 
civilizației întregii omeniri cer să se facă totul 

v“tjpențni respingerea fermă a poeticii de înarmare 
. ți prbțnovarea cpnsebventȘ â. politicii ’de dezar

mare și pace. Asigurarea unui echilibru de forțe, 
atît în Europa, cît și pe plan general, care să nu 
pună în pericol securitatea nici unei părți, trebuie 
să se realizeze nu pe calea intensificării cursei 
înarmărilor, ci, dimpotrivă, prin reducerea înar
mărilor. Sarcina primordială a epocii noastre este 
oprirea neîntîrziată a cursei înarmărilor, în aceas
tă privință fiind de preferat măsuri de dezarmare 
cît de mici, chiar și simbolice — în locul măsuri
lor mari de înarmare.

Congresul reafirmă hotărîrea, României — ca 
țară socialistă care-și întemeiază întreaga politică 
pe idealurile păcii și progresului — de a milita 
și în viitor, cu toată fermitatea, pentru făurirea 
unei lumi fără arme și fără războaie, a unei lumi 
a-securității și colaborării pe întreaga planetă, de 
a face totul pentru ca uriașele resurse materiale 
și umane ce se irosesc astăzi pentru mijloacele de 
distrugere în masă și pentru război să fie puse 
exclusiv înf. slujba păcii și bunăstării popoarelor.

10. Congresul consideră că o problemă funda
mentală a lumii de. azi. o reprezintă lichidarea 
subdezvoltării,.a..împărțirii lumii în țări bogate și 
sărace, ca urmare a îndelungatei dominații impe
rialiste și colonialiste. Lichidarea subdezvoltării, 
a marilor decalaje economico-sociale dintre state 
interesează majoritatea popoarelor, implicit cele 
dezvoltate, deoarece acest fenomen se repercutea
ză în mod direct asupra vieții tuturor statelor, 
accentuînd instabilitatea și criza. Problema sub
dezvoltării și instaurării noii ordini trebuie să 
facă obiectul unor tratative la care să participe 
țările în curs de dezvoltare, țările capitaliste dez
voltate, precum și țările socialiste, care să elabo
reze împreună un program concret pentru a fi 
supus sesiunii speciale a Adunării generale a 
Organizației Națiunilor Unite din 1980. Considerăm 
că trebuie acordată o atenție deosebită pregătirii 
în condiții cît mai bune a acestei sesiuni.
1 România este hotărîtă să-și aducă și în viitor 
întreaga contribuție la eforturile pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, care să asigure progresul 
mai rapid al fiecărei țări, și în primul rînd al ce
lor rămase în urmă, să înlesnească accesul tuturor 
popoarelor la cuceririle științei și tehnicii înain
tate, ale civilizației moderne.

11. Congresul exprimă sprijinul activ al parli- 
dului, al României socialiste cu lupta de eliberare 
a popoarelor din Namibia și Zimbabwe, cu lupta 
populației majoritare din Africa de Sud, împo
triva politicii rasiste și de apartheid — și reafir
mă hotărîrea fermă a partidului și poporului nos
tru de a le acorda și în viitor întregul sprijin, 
astfel îneît să-și poată cuceri cît mai curînd inde
pendența deplină,. dreptul de a fi stăpîne pe 
destinele lor. România a fost și va fi întotdeauna 
un sprijinitor și un prieten de nădejde al tuturor 
popoarelor care luptă pentru a se elibera de orice 
formă de dominație. și asuprire, pentru a-și asi
gura dreptul la dezvoltare liberă, de sine stătătoa
re, pentru apărarea și întărirea independenței na
ționale.

12. România va acționa, în continuare, cu toată 
hotărîrea pentru democratizarea relațiilor dintre 
state, pentru perfecționarea activității și creșterea 
rolului Organizației Națiunilor Unite în viața in
ternațională, pentru participarea largă, în condiții 
de deplină egalitate, a tuturor statelor — fără 
deosebire de. mărime sau orînduire socială — la 
soluționarea marilor probleme ale vieții mondiale 
actuale.

1'3. Congresul își însușește pe deplin concluziile 
cuprinse în Raport cu privire la procesele care au 

loc în prezent în mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, precum și orientările după 
care se va călăuzi in viitor Partidul Comunist 
Român în raporturile sale cu partidele comuniste 
și muncitorești.

Congresul apreciază că în numeroase țări, parti
dele comuniste și muncitorești au obținut succese 
importante. în activitatea .revoluționară, s-au în
tărit și și-au sporit influența în mase, afirmîn- 
du-se tot mai puternic ca promotoare ale intere
selor fundamentale ale oamenilor muncii, avînd, 
totodată, un rol tot mai însemnat pe arena mon
dială, manifestîndu-se ca'principale forțe ale de
mocrației, progresului și păcii. Pornind de la re
alitatea că fiecare partid comunist își desfășoară 
activitatea în condiții economice, sociale și istorice 
extrem de diferite de la o țară la alta, Congresul 
reafirmă poziția constantă a partidului nostru po
trivit căreia fiecare partid trebuie să-și elaboreze 
de sine stătător linia politică, strategia și tactica 
revoluționară, în concordanță cu realitățile din 
țara respectivă. In felul acesta, fiecare partid poate 
îmbogăți cu experiența proprie tezaurul teoriei și 
•practicii revoluționare. Cauza unității cere ca între 
partidele comuniste și muncitorești să fie instau
rate relații cu adevărat noi, de deplină egalitate 
și respect al independenței și autonomiei fiecă
rui partid, ca deosebirile de păreri să fie dezbă
tute în mod principial, într-un climat de stimă și 
înțelegere reciprocă. Realizarea solidarității și 
unității de tip nou între partidele comuniste are 
o importanță deosebită pentru desfășurarea cu 
succes a luptei revoluționare, pentru cauza pro
gresului social, a politicii de independență, des
tindere și pace.

Congresul împuternicește Comitetul Central de 
a acționa și in viitor, în modul cel mai ferm, 
pentru dezvoltarea relațiilor sale cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, pentru întărirea 
unității și colaborării lor. In același timp, partidul 
nostru își va amplifica, în continuare, relațiile 
cu partidele socialiste și social-democrate, cu toate 
organizațiile revoluționare, democratice și pro
gresiste, cu forțele antiimperialiste' de pretutin
deni, considerînd că aceasta are o importanță 
esențială pentru dezvoltarea vieții internaționale 
pe o cale nouă, democratică. Partidul nostru va 
face totul pentru a-și îndeplini cu hotărîre rolul 
de detașament revoluționar m lupta pentru o poli
tică nouă, de progres, pace și destindere, pentru 
lăurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

★

Cel de-al XII-lea Congres, Congresul tuturor 
comuniștilor, al întregului popor — forumul de
mocratic cel mai reprezentativ al întregii țări — 
se înscrie ca un eveniment de o deosebită însem
nătate în viața partidului și poporului nostru. 
Lucrările Congresului au constituit o nouă și pu
ternică manifestăre a forjei, și ' unității politicfe, 
ideologice și organizatorice a Partidului Comunist 
Român, a unității întregului popor în jurtil 
partidului. Cu deosebită putere, lucrările Congre
sului au demonstrat unitatea de nezdruncinat a 
tuturor comuniștilor, a întregului nostru partid 
în jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu — chezășia 
înfăptuirii cu succes a tuturor hotărîrilor adop
tate, a întregului Program al partidului.

Documentele de excepțională însemnătate adop
tate de Congres — larg dezbătute de către în
tregul nostru partid și popor — sînt emanația 
gîndirii creatoare a tuturor comuniștilor, expresia 
intereselor și aspirațiilor celor mai fierbinți ale 
națiunii noastre. Dezbaterile din Congres, ca și 
întreaga pregătire a Congresului au constituit o 
nouă și puternică demonstrare a profundului 
democratism al partidului, al orînduirii noastre 
socialiste, care se bazează pe participarea activă, 
nemijlocită și conștientă a maselor populare, a 
tuturor categoriilor sociale la elaborarea politicii 
interne și externe a țării, precum și la activitatea 
de înfăptuire a ei. Ele au pus, încă o dată, în evi
dență realitatea că în țara noastră, poporul îm
preună cu partidul hotărăsc politica internă și 
externă, asigură libertatea și independența patriei, 
făurirea socialismului și comunismului. Lucrările 
Congresului au fost străbătute, ca un fii- roșu, de 
preocuparea pentru asigurarea înfăptuirii neabă
tute a documentelor și hotărîrilor adoptate, au 
pus pregnant în evidență înalta responsabilitate 
a comuniștilor, a întregului partid, pentru pre
zentul și viitorul patriei, pentru bunăstarea și 
fericirea poporului. Una din caracteristicile prin
cipale ale lucrărilor Congresului au constituit-o 
înalta competență, nivelul politic și ideologic 
ridicat al discuțiilor, în cadrul cărora au fost abor
date probleme multiple, esențiale ale societății 
noastre, socialiste. Toate hotărîrile adoptate, în
tr-o deplină unanimitate și unitate, exprimă înalta 
grijă a partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 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 în societatea 
noastră.

Congresul își exprimă profunda convingere că 
toți comuniștii, toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — vor 
acționa în strînsă unitate, în spiritul celei mai 
înalte răspunderi, pentru a transpune cu succes 
în viață hotărîrile și documentele adoptate, pen
tru a întări continuu rolul conducător al parti
dului in societate.

Larga participare la lucrările Congresului a 
partidelor șl organizațiilor de peste hotare, me
sajele primite cu acest prilej reprezintă o pu
ternică dovadă a solidarității și colaborării parti
dului nostru cu forțele revoluționare, progresiste, 
antiimperialiste de pretutindeni, în lupta pentru 
pace, democrație și progres social. Congresul adre
sează un cald salut prietenesc tuturor acestor 
partide și le exprimă sentimentele de stimă și 
prietenie ale partidului, ale comuniștilor români.

Congresul cheamă pe toți comuniștii, întregul 
popor să-și strîngă tot mai puternic rîndurile in 
jurul partidului, al Comitetului Central, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
muncind cu întreaga energie pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri adoptate de marele forum al 
comuniștilor — care asigură intrarea națiunii 
noastre într-o etapă nouă, hotărîtoare, a făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism, întărirea 
continuă a independenței și suveranității patriei 
socialiste, înălțarea întregii țări pe culmi tot mai 
înalte de civilizație si progres.'
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REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN FRUNTEA PARTIDULUI-

CERTITUDINEA VIITORULUI NOSTRU LUMINOS
Și in cursul zilei de ieri au continuat sâ sosească, din toate colțu

rile țării, un mare număr de telegrame, scrisori, mesaje de felicitare 
adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Organizații de partid, de masă și obștești, coiective de im 
treprinderi și instituții, oameni ai muncii de toate profesiile, tineri și 
vîrstnici, femei și bărbați, români, maghiari, germani și de alte națio
nalități, exprimă in unanimitate, prin rînduri izvorîte din inima caldă a 
poporului, vibrante sentimente de omagiu pentru marele bărbat de stat, 
strălucitul patriot și revoluționar ce a fost ales în fruntea partidului 
nostru, încrederea nețărmurită în faptul că, sub înțeleaptă 
cere, intreaga națiune va dobîndi noi și mărețe izbînzi în 
societății socialiste și comuniste

a fi. prin mari și noi fapte de muncă, 
alături de dumneavoastră. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in tot ceea ce întreprin
deți in fruntea partidului și statului, 
pe planul politicii interne și externe, 
spre binele și fericirea intregului 
popor, in interesul progresului și 
păcii pe planeta noastră".

pe pămîntul României.

sa condu- 
construcția

„Dînd o înaltă aprobare acestei 
hotărîri, adoptată de marele forum 
al comuniștilor români într-o una
nimitate care consfințește însăși 
voința intregii noastre națiuni — se 
arată in telegrama trimisă de Comi
tetul municipal București al P.C.R. 
— vă încredințăm că, pentru cetă
țenii Capitalei, reinvestirea dumnea
voastră în suprema funcție din con
ducerea partidului reprezintă un act 
de profundă semnificație politică și 
patriotică, o minunată și fericită 
opțiune istorică pentru împlinirea 
mărețelor idealuri și aspirații de li
bertate, independență, bunăstare și 
progres ale harnicului și eroicului 
nostru popor, constructor al socialis
mului și comunismului pe pămîntul 
scump al patriei.

Suflet din sufletul neamului, dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sînteți — pentru noi, pen
tru toți cei care, cu solemn legămînt, 
ne-am spus, ca un singur om, cu- 
vintul spre a fi ales din nou în 
fruntea partidului — simbolul viu, 
luminos ai omului de cea mai alea
să omenie, care, intruchipînd cele 
mai înalte virtuți ale poporului, a 
dobîndit, în conștiința de sine a 
acestuia, identificarea supremă cu 
munca și lupta revoluționară con
sacrată făuririi mărețului său destin 
comunist.

Pe deplin conștient! de inestima
bila dumneavoastră contribuție la 
așezarea întregii vieți politice, eco
nomice și sociale pe temelia trainică 
a spiritului de dreptate, echitate și 
adevăr, pe dragostea și încrederea 
neclintită în oameni, astăzi ne bu
curăm din plin de roadele modelului 
propriu, profund original, de edifi
care a noii societăți socialiste, care, 
implicînd în cel mai înalt grad afir
marea nestînjenită a personalității 
umane, corespunde întru totul inte
reselor și năzuințelor comune ale tu
turor oamenilor muncii, indiferent 

.de nationalftâle; din țara noastră.
Votul unanim aT Congresului al. 

.Xll-lea, în fapt. vo'tuj întteguitff par- = 
tid și pcipor,’validează o realitate 
recunoscută astăzi pe toate meridia
nele lumii : numele dumneavoastră 
este indisolubil legat de renumele, 
demn și pretutindeni stimat, al pa
triei noastre socialiste. Mai mult ca 
oricînd, avem certitudinea că, sub 
conducerea dumneavoastră înțeleap
tă, idealurile fundamentale ale po
porului român, minunat sintetizate 
în liniile directoare ale Raportului 
prezentat. la Congresul al Xll-lea și 
regăsite în întreaga politică externă 
a partidului și statului nostru, în
trunesc respectul, înțelegerea și ade
ziunea largă a tuturor statelor și 
popoarelor care se situează în ace
lași front comun al cauzei păcii, co
laborării și progresului omenirii.

fcxprimîndu-vă încă o dată cele 
mai alese felicitări și urări de sănă
tate, putere de muncă, de noi și tot 
mai mari succese în conducerea par
tidului și statului, ani multi și feri
ciți spre gloria și fericirea intregului 
nostru popor, cei peste 325 000 de 
comuniști, toți oamenii muncii din 
Capitală vă încredințează că, însu
flețiți de exemplul faptei dumnea
voastră cutezătoare de gîndire și ac
țiune, de totală dăruire pentru bi
nele și prosperitatea patriei, sint 
hotărîți să-și consacre întreaga ener
gie creatoare realizării exemplare a 
sarcinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al Xll-lea al partidului.

unanime alui, manifestare a voinței 
întregii noastre națiuni.

Realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului constituie o garanție sigură a 
înfăptuirii mărețelor idealuri ale na
țiunii noastre, a țelurilor supreme ale 
politicii-interne și externe a partidu
lui și statului nostru.

Ne angajăm să răspundem cu toată 
abnegația și responsabilitatea comu
nistă la mobilizatoarele chemări ale 
celui de-al Xll-lea Congres al parti
dului, la vibrantele dumneavoastră 
îndemnuri, să depunem toată capaci
tatea și puterea noastră de muncă 
pentru a da viață istoricelor docu
mente adoptate de înaltul forum al 
comuniștilor, emanație a gîndirii și 
voinței întregului popor, la elabo
rarea cărora contribuția dumnea
voastră a fost decisivă.

Cu dorința fierbinte de a vă avea 
mulți ani în fruntea partidului nos
tru, dorim din toată inima să ne con
duceți cu aceeași consecventă clarvi
ziune și înțelepciune spre noi victorii 
și împliniri pe drumul făuririi socia
lismului șl comunismului în patria 
noastră". •

„Cu inimile încărcate de vibrantă 
emoție și nemărginită bucurie — se 
arată in telegrama adresată de Comi
tetul județean Caraș-Severin al 
P.C.R. — cei peste 54 mii de comu
niști ai organizației județene de 
partid, toți cei care trăiesc și mun
cesc pe străvechea vatră a Caraș-Se- 
verinului — români, germani, sirbi, 
maghiari și de alte naționalități — 
sint fericiți să vă adreseze, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde felicitări cu prilejul realegerii 
dumneavoastră de către Congresul al 
Xll-lea - - • - -
general 
Român.

Uniți 
treaga tară, am urmărit cu cel mai 
viu interes magistralul raport pe 
care dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al națiunii, l-ați prezentat în fața 
marelui sfat comunist al patriei, în
treaga desfășurare a lucrărilor isto
ricului Congres al Xll-lea, documen
tele de importanță crucială ce au fost 
adoptate și ne exprimăm încă o dată 
deplina aprobare, precum și hotărirea 
fermă de a face totul pentru a le 
transpune exemplar în viată. Recu
noaștem in toate acestea consecventa 
cu care partidul, in frunte cu dum
neavoastră, asigură înflorirea mul
tilaterală a României, creșterea con-

în înalta funcție de secretar 
al Partidului Comunist

în cuget și-n simțire cu în-

conducătorul încercat al poporului 
român.

în anii luminoși ai socialismului, 
ani de împliniri in toate domeniile, 
noi, cei ce trăim și muncim in jude
țul Dîmbovița, am simțit și simțim 
grija dumneavoastră permanentă și 
îndrumarea plină de căldură și înțe
lepciune, și afirmăm cu îndreptățită 
mindrie patriotică și deplin temei 
că dezvoltarea impetuoasă a acestui 
strămoșesc colț de țară se leagă in
destructibil de numele și activitatea 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru care vă exprimăm dragostea 
noastră nemărginită, întreaga grati
tudine și profundă recunoștință. Tot
odată, ne îndreptăm gîndurile, cu 
stimă și deosebită considerație, cătr.e 
tovarășa Elena Ceaușescu, distins om 
politic, savant de renume mondial, 
militantă de seamă pentru cauza 
clasei muncitoare, pentru afirmarea 
idealurilor nobile ale socialismului și 
păcii în lume, căreia îi aducem un 
cald omagiu și. cele mai alese senti
mente de prețuire".

„Cu inimile pline de bucurie, nu
trind cele mai alese ginduri și sen
timente de fierbinte dragoste și ne
țărmurită admirație față de dum
neavoastră, Comitetul județean Gorj 
al P.C.R., în numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc 
în această străveche vatră româ
nească, vă adresează, cu nemărginit 
entuziasm, cele mai calde felicitări 
pentru realegerea la Congresul al 
Xll-lea in înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân — se spurțe într-o altă telegrama.

în aceste momente efervescente, 
cînd unitatea de monolit a poporului

de nădejde și patriot înflăcărat, pres
tigioasă personalitate a vieții contem
porane, care v-ați dedicat și vă de
dicați intreaga energie șl putere de 
muncă înfloririi patriei noastre so
cialiste, creării unui climat de pace 
și înțelegere între popoarp — se arată 
în telegrama Comitetului județean 
Iași al P.C.R.

Noi vedem in acest act istoric 
garanția continuării politicii de ample 
transformări economice și sociale în 
România, a înfăptuirii grandioaselor 
programe menite să asigure înscrie
rea patriei noastre în rindul țărilor 
cu nivel economic mediu de dezvol
tare, a afirmării tot mai puternice a 
națiunii române în concertul popoare
lor lumii.

Exprimîndu-ne satisfacția și bucu
ria nețărmurită pentru aprobarea 
unanimă a documentelor supuse dez
baterii, pentru realegerea dumnea
voastră m fruntea partidului, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom spori efortu
rile, după înălțătorul exemplu de pa
siune și cutezanță revoluționară ce 
ni-1 dați, pentru înfăptuirea neabătută 
a mărețelor sarcini ce ne stau în fată.

în acest moment solemn, vă rugăm, 
tovarășe secretar general, să primiți 
cele mal călduroase felicitări, urări 
de sănătate și viață îndelungată, 
pentru conducerea destinelor patriei 
și ale partidului, spre binele și feri
cirea poporului, 
socialiste".

spre gloria României

Cităm, din 
de Comitetul 
P.C.R. :

adresată
Ilfov al

toți fiii

telegrama 
județean 

„într-un glas cu 
scumpei noastre patrii, întărind prin 
fapte vrednice de muncă adeziunea 
lor deplină la istoricele hotărîri ale

„Alături de întregul popor, oame
nii muncii din Consiliul Național 
pentru Știință ți Tehnologie, toți cei 
ce muncim pe tăriraul cercetării 
științifice, dezvoltării tehnologice și 
introducerii progresului tehnic —■ se 
arată într-o altă telegramă — ne 
exprimăm cu nețărmurită bucurie, cu 
profundă emoție și mindrie patrio
tică- satisfacția pentru realegerea 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în funcția 
supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Se îm
plinește astfel, prin hotărirea istori
cului Congres al Xll-lea al partidu
lui, voința unanimă, fierbinte a în
tregului nostru popor de a fi călăuzit 
pe drumul glorios al făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
al înaintării României spre comu
nism de cel mai iubit fiu al țării, 
creatorul genial al intregii politici 
interne, respectat și admirat în' în
treaga lume, promotor neabătut al 
cauzei păcii. înțelegerii și cooperării 
între națiuni egale in drepturi, fău
ritor și militant de frunte pentru 
triumful concepției generoase și uma
niste despre noua ordine economică 
și politică internațională, revoluțio
narul exemplar, înțelept și cutezător.

Cu cea mai adincă recunoștință 
pentru tot ce ați făcut pînă în pre
zent pentru propășirea și gloria țării, 
cu hotărirea neabătută de a vă .urma 
fără preget pe calea luminoasă pe 
care ne conduceți, permiteți-ne să vă 
adresăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. cele- mai calde felicitări 
pentru realegerea dumneavoastră in 
fruntea partidului nostru, să vă urăm 
din toată inima multă sănătate, pu
tere de muncă și viață îndelungată,

DIN TOATE COLTURILE ȚĂRII, MII DE TELEGRAME
ȘI SCRISORI ADRESATE SECRETARULUI GENERAL AL P.C.R.

„Erou intre eroii de renume ai neamului, suflet din sufletul acestui 

popor, inimă veșnic vie a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reales prin 
voința unanimă a partidului și poporului în funcția supremă de secretar 
general al P. C. R., constituie pentru noi toți un insuflețitor exemplu 

de slujire neprecupețită a intereselor vitale ale națiunii noastre socia-
liste, ale cauzei socialismului și comunismului".

«

în telegrama Comitetului județean 
Alba al P.C.R., se spune : „Aseme
nea întregului nostru popor, cei peste 
78 000 de comuniști, toți oamenii 
muncii de pe străvechile și istoricele 
meleaguri ale județului Alba. au 
primit cu vie emoție și bucurie 
hotărirea unanimă a Congresului al 
Xll-lea, expresie a voinței intregii 
națiuni, de realegere a dumnea
voastră în funcția supremă de se
cretar general al gloriosului nostru 
partid.

Dînd expresie celor mai curate 
ginduri și sentimente de nețărmurită 
dragoste și stimă, de aleasă prețuire 
și recunoștință pe care vi le purtăm 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă adu
cem un sincer și călduros omagiu, 
rugîndu-vă să primiți din adîncul 
ființei noastre, cu prilejul înaltei 
investituri, cele mai sincere și cor
diale felicitări, urări de sănătate și 
fericire, ani rodnici și îndelungați de 
viață, putere de muncă pentru 
conduce și pe 
eași cutezanță 
comunism.

Realegerea 
înalta funcție 
al partidului 
sufletește pe 
tează și mai mult. întărindii-ne hotă
rirea de a milita neobosit, alături de 
întregul nostru popor, pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, dă a 
face totul pentru a consolida succe
sele pe care le-am dobindit în rea
lizarea cu 46 de zile mai devreme a 
prevederilor pe cei 4 ani al actualu
lui cincinal și de a acționa continuu 
pentru ca istoricele hotărîri' adop
tate de Congresul al Xll-lea să se 
înfăptuiască în mod exemplar".

In telegrama trimisă de Comitetul 
județean Botoșani al P.C.R., se spu
ne : „Vestea realegerii dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului ne-a umplut su
fletele de bucurie și încredere, con- 
siderînd acest act istoric de cea mai 

’ mare importanță pentru viitorul tării, 
al națiunii noastre.

Dati-ne voie, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm, cu acest prilej, omagiul nos
tru profund de dragoste și prețuire, 
odată cu cele mai călduroase felicitări’ 
și să vă urăm, din adîncul inimilor, 
multă sănătate, viată îndelungată și 
putere de muncă, spre binele și feri
cirea poporului, al întăririi și înflo
ririi României.

Vă mulțumim din inimă, iubire 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
sprijinul acordat în permanentă dez
voltării și înfloririi acestor meleaguri, 
pentru minunatele perspective ce le 
deschid județului nostru documente
le adoptate de cel de-al Xll-lea Con
gres al partidului. în viitorul Cinci
nal județul Botoșani va cunoaște unul 
din cele mai înalte ritmuri de dez
voltare, producția industrială urmînd 
să crească de peste 2,5 ori și să se 
realizeze un volum de investiții de 
peste 16 miliarde lei.

Vă asigurăm, încă o dată, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
profundul nostru atașament la poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, de hotărirea 
neabătută de a acționa cu toate for
țele și priceperea, cu elan și pasiune 
revoluționară, pentru înfăptuirea 
exemplară a mărețelor sarcini ce ne 
revin din documentele adoptate de 
Congresul al Xll-lea, pentru ridicarea 
României pe noi trepte de progres si 
civilizație".

mai departe cu 
revoluționară,

a ne 
ace- 
spre

îndumneavoastră
de secretar general 

ne înflăcărează și în
noi toți, ne îmbărbă-

în telegrama Comitetului județean 
Bihor al P.C.R. se arată : „Cu 
inimile vibrînd de mindrie, de pu
ternice sentimente patriotice, comu
niștii, toți oamenii muncii bihoreni — 
români, maghiari și de alte naționali
tăți — au primit cu deosebită bucurie 
realegerea dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în suprema funcție de se
cretar general al partidului și își ex
primă deplina satisfacție față de a- 
ceastă reînvestire in fruntea partidu-

Spicuim din telegrama adresată de 
Comitetul județean Brașov al P.C.R.: 
„în inimile tuturor comuniștilor, ale 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — din județul Brașov a produs 
o inegalabilă bucurie realegerea 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, de către 
înaltul forum comunist al tării — 
act politic de importanță istorică 
care a consfințit voința unanimă a 
întregii națiuni de a-și încredința și 
în viitor destinul celui mai de seamă 
dintre fiii săi, cirmaciului încercat 
și cutezător, patriotului înflăcărat, 
luptătorului neobosit pentru bună
starea și fericirea poporului, pentru 
libertatea, independența și suvera
nitatea patriei.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
nostru iși exprimă, și cu acest prilej, 
întreaga prețuire și recunoștință 
față de dumneavoastră, stimate tp- 
varășe secretar general, pentru mo
dul strălucit in care, in toată această 
perioadă — cea mai rodnică din în
treaga istorie a țării — ați condus și 
conduceți partidul și poporul in 
grandiosul proces de edificare a so
cietății socialiste românești.

Dorindu-vă din adîncul ființei 
noastre multă sănătate și viață înde
lungată, facem legămînt solemn de

tinuă a bunăstării materiale șî spiri
tuale a întregului popor, afirmarea 
mai deplină a patriei noastre pe plan 
mondial.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar generai, că 
vom face totul pentru înfăptuirea în
tregii politici interne și internațio
nale a partidului, pentru creșterea 
gloriei și măreției României socia
liste".

în telegrama’ adresată de Comitetul 
județean Covasna al P.C.R. se spune ; 
„Cu emoția prilejuită de marile 
momente din viața partidului și a 
tării, cu nețărmurită bucurie și sa
tisfacție am primit vestea realegerii 
dumneavoastră, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în suprema func
ție de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, fiind astfel în
deplinită dorința unanimă a comu
niștilor, a intregii națiuni, aceasta 
fiind o garanție a viitoarelor noastre 
împliniri, a faptului că amplul și cu
tezătorul program de dezvoltare pu
ternică și multilaterală ajării. hotărit 
de înaltul forum al comuniștilor, va 
fi în întregime realizat, înălțînd 
România socialistă pe noi culmi de 
progres și civilizație.

înalta învestitură ce v-a fost acor
dată constituie încă o dovadă a 
dragostei, prețuirii și stimei pe 
care partidul, întregul nostru popor 
le nutresc față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, fiu iubit și stimat al întregii 
noastre națiuni, exemplu de dăruire, 
abnegație și pasiune revoluționară în 
întreaga dumneavoastră activitate, 
chintesență a celor mai nobile cali
tăți ale poporului nostru, patriot În
flăcărat și internaționalist consecvent, 
proeminentă personalitate a contem
poraneității.

Urmind neabătut luminosul dum
neavoastră exemplu de dăruire și 
abnegație, nu vom precupeți nici un 
efort, vom depune intreaga noastră 
pricepere- și capacitate creatoare 
pentru a da viată istoricelor sarcini 
reieșite din documentele programa
tice ale Congresului al Xll-lea, 
imensei bogății de idei cuprinse in 
aceste documente, conștient i fiind că 
astfel ne aducem , contribuția prin 
faptele noastre de muncă la sporirea 
continuă a avuției naționale, la creș
terea bunăstării materiale și spiritua
le a tuturor fiilor României socia
liste".

în jurul partidului, al secretarului său 
general s-a afirmat din nou ca cea 
mai înaltă forță dinamizatoare a 
energiilor întregii națiuni, conștiința 
noastră rememorează, ca un suprem 
adevăr. . prezența dumneavoastră dis
tinctă, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in evenimentele cruciale 
din istoria plină de 'glorie â luptei 
pentru eliberare socială și națională, 
pentru socialism și o viață nouă, in 
toate prefacerile înnoitoare pe care 
le-a cunoscut și le cunoaște țara.

Dind glas hotăririi entuziaste a tu
turor locuitorilor acestor înfloritoare 
meleaguri, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, sub proiecția de lumină a Di
rectivelor celui de-al Xll-lea Con
gres al partidului, vom acționa cu 
abnegație și înalt devotament pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
tot mai complexe ce ne revin în ac
tualul cincinal și în perspectivă, spre 
a ne spori mereu contribuția la fău
rirea viitorului de aur al României 
— comunismul".

în telegrama trimisă de Comitetul 
județean Dîmbovița al P.C.R. se 
arată : „în aceste momente înălță
toare, ce vor rămîne vii in conștiința 
și istoria României, cu inimile vi
brînd de sărbătorească emoție, la 
unison cu tara, comuniștii, întreaga 
suflare a județului •. Dîmbovița vă 
aduc un ferbinte omagiu și vă adre
sează cele mai calde felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră in 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, dînd expresie celor 
mai alese sentimente de dragoste și 
piețuire. de profund respect și 
deosebită considerație pentru tot 
ceea ce reprezintă eminentul om 
politic, ginditorul revoluționar, mili
tantul de seamă al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale,

„Cu inimile vibrînd de o adincă 
bucurie patriotică și deplină satis
facție, comuniștii harghiteni, toți oa
menii muncii de pe aceste melea
guri, români și maghiari, se alătură 
la marea bucurie a întregului partid, 
a întregului popor, prilejuită de re
alegerea dumneavoastră, cel mai iu
bit fiu al poporului, in înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român — se arată în te
legrama adresată de Comitetul ju
dețean Harghita al P.C.R.

Acum, in aceste momente solemne, 
de adincă rezonanță istorică, cînd 
prin îndeplinirea mandatului între
gului partid, al întregului popor, 
Congresul al Xll-lea v-a învestit 
din nou cu înalta funcție de secre
tar- general al partidului, noi, comu
niștii și toți oamenii muncii harghi
teni, avem certitudinea și sentimen
tul neclintit că mersul nostru îna
inte pe drumul jalonat de documen
tele adoptate de marele forum al co
muniștilor, Înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a partidu
lui sint în mod strălucit asigurate..

Animați de o nețărmurită bucurie 
și adincă recunoștință, de satisfacția 
unor noi și grandioase împliniri, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, că. într-o 
frăție de nezdruncinat, comuniștii, 
toți oamenii muncii de pe meleagu
rile harghitene vor milita cu intrea
ga hărnicie și capacitate creatoare 
pentru traducerea neabătută in viată 
a tuturor sarcinilor ce decurg din 
hotărîrile de excepțională importan
tă adoptate de Congres, iși vor spori 
contribuția la eforturile nobile ale 
întregului popor de a asigura 
mersul nostru victorios spre viitorul 
comunist al tării".

Congresului al Xll-lea al partidului, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Ilfov — muncitori, țărani și 
intelectuali, tineri și vîrstnici — vă 
transmit din adincul inimii, cu 
nemărginită dragoste, sentimentele 
lor de bucurie pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție ' de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Cu cele mai alese 
simțăminte de profund devotament, 
stimă și recunoștință pentru pildui- 
toarea energie și abnegație cu care 
vă dăruiți prosperității și măreției 
României socialiste, vă rugăm să 
primiți felicitările noastre călduroase, 
urări de sănătate, viață lungă și pu
tere de muncă, spre binele patriei și 
poporului român.

Spiritul dinamic și novator, clarvi
ziunea și perseverența care vă carac
terizează, consecvența revoluționară 
cu care acționați pentru înflorirea 
multilaterală a patriei, pentru lăr
girea democrației socialiste, pentru 
întărirea păcii, colaborării șl înțele
gerii intre toate popoarele lumii con
stituie pentru noi un model călăuzitor 
în lupta pentru înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, al 
Cărei strălucit arhitect sînteți.

Cu aceste gînduri și sentimente de 
care sint însuflețiți toți locuitorii ora
șelor și satelor noastre, vă asigurăm, 
mult stimate -tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, strins uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, comuniștii, toti oamenii muncii 
din Ilfov vor munci fără preget pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce le revin din hotărîrile Con
gresului al Xll-lea".

spre a desăvîrși istorica operă pe 
care o înfăptuit!, călăuzind spre co
munism destinele. României, spre bi
nele și fericirea poporului ! Cu dum
neavoastră in frunte, avem convin
gerea nestrămutată că vom Înfăptui 
pe deplin mărețele hotărîri ale Con
gresului al Xll-lea, luminosul Pro
gram al partidului nostru 1“

nătate pentru întreaga dezvoltare a 
României contemporane, înscris cu 
litere de aur in istoria sa. pentru a 
vă transmite, stimat și iubit condu
cător, cele mai calde și respectuoase 
urări de sănătate și fericire, de noi 
și mărețe împliniri in vasta activi
tate pe care o desfășurat! intru slava 
partidului comunist și a poporului 
român.

Asemenea tuturor cetățenilor pa
triei, noi vedem în realegerea dum
neavoastră în fruntea partidului con
firmarea strălucitelor calități de mi
litant comunist, dovedite de-a lun
gul intregii vieți, de conducător în
cercat, înzestrat cu o strălucită clar
viziune. de patriot înflăcărat pentru 
care nimic nu poate întrece, in în
semnătate năzuințele poporului, de 
tribun al celor mai înaintate idei, de 
om care a i;;..t__.„'. ..." 
superioară încredere și ucuu..lnlc. 
de rodnică emulație în muncă prin 
cei mai 
exempluexemplul dăruirii perso
nale.

Ca activiști pe tărimul învățămin- 
tului. vă purtăm cea mai vie recu
noștință pentru concepția nouă care 
stă la temelia școlii de toate gradele, 
pentru condițiile optime in care ne 
desfășurăm activitatea, pentru spri
jinul permanent pe care îl primim in 
proiectarea, organizarea și desfășu
rarea procesului de instruire și edu
care patriotică, revoluționară,' a ti
nerelor generații, de pregătire a 
acestora pentru muncă și viată".

în telegrama adresată de consiliul 
de conducere și consiliul politic ala 
Ministerului de Interne se arătă in
tre altele : „Dînd expresie ginduri- 
lor și sentimentelor celor mai pro
funde, toți comuniștii, întregul per
sonal își manifestă nemărginita 
bucurie și satisfacție pentru realege
rea dumneavoastră, cel mai iubit și 
prețuit fiu al națiunii, conducătorul 
încercat al partidului și statului, per
sonalitate proeminentă a lumii con
temporane, în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comunist 
Român. Prin reinvestirea dumnea
voastră in fruntea partidului, Con
gresul a încununat voința fermă și 
unanimă a tuturor comuniștilor, a 
intregului nostru popor. Acest act, cu 
adinei semnificații istorice, constituie 
un puternic și vibrant omagiu adus 
activității dumneavoastră revoluțio
nare, o înaltă prețuire a meritelor 
nepieritoare pe care, printr-o mun
că neobosită, plină de pasiune și 
dăruire comunistă, de adine patrio
tism, le-ați înscris in cartea de aur 

_ a istoriei ^patriei și partidului.
Vă asigurăm, tovarăș'e comandant 

suprem, că, acțîonind în spiritul docu
mentelor de partid și al legilor țării, 
militînd cu fermitate șl răspundere 
pentru aplicarea în viață a prețioa
selor dumneavoastră indicații, ne 
vom dărui toate forțele, întreaga pu
tere de muncă apărării cu vigilentă, 
răspundere și fermitate a securității 
statului, a independenței și suvera
nității tării, adueîndu-ne contribuția 
la continua înflorire a scumpei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România".

instaurat un climat de 
demnitate,

convingător și pilduitor

„Pătrunși de o adincă emoție, co
muniștii ieșeni, toți oamenii muncii 
de pe aceste străvechi meleaguri 
românești trăiesc astăzi momentul 
solemn al îndeplinirii voinței lor și 
a intregului popor pentru realegerea 
dumneavoastră — mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — în su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, cirmaci

Suicuim din telegrama trimisă de 
Comitetul județean Tulcea al P.C.R. : 
„La încheierea lucrărilor marelui .fo
rum al partidului, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Tulcea 
trăiesc momente de mare bucurie și 
fericire pentru că delegații la Con- 
âres, indeplinindu-și mandatul încre- 

ințat de conferințele județene, v-au 
reales in unanimitate in funcția su
premă de secretar general al parti
dului nostru. Realegerea dumnea
voastră are la bază voința întregului 
nostru popor, pentru că sinteti cel 
mal bun și iubit fiu al său. care vă 
dăruiti fără preget, cu hotărire și 
perseverență. construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism.

Sîntem îndreptățiți să credem că 
bucuriei noastre de a vă avea in con
tinuare în fruntea partidului și a 
țării se alătură și alți prieteni de 
peste hotare, care văd in activitatea 
dumneavoastră o contribuție inesti
mabilă la întărirea relațiilor dintre 
popoare, pe baze noi, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, fără 
războaie, prosperă și fericită.

Dorim ca odată cu urările cele mai 
fierbinți care vi le adresăm dm 
inimile noastre, de. sănătate și multă 
putere de muncă in funcția in care 
v-a investit partidul pentru condu
cerea națiunii române. să primiți 
angajamentul nostru comunist de a 
depune toată forța și priceperea in 
scopul realizării exemplare a sarcini
lor ce ne revin din hotărîrile Con
gresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român".

..Cu nețărmurită bucurie, cu înaltă 
mindrie patriotică și responsabilitate 
comunistă, Uniunea Tineretului Co
munist și Uniunea Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România. în
tregul tineret al patriei — se arată 
într-o altă telegramă — au primit 
hotărirea Congresului al Xll-lea al 
partidului de a vă realege pe dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cei mai 
iubit fiu al națiunii, simbol al vrerii 
noastre comuniste, in funcția supre
mă de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Exprimîhd voința unanimă a co
muniștilor, a întregii noastre națiuni 
socialiste, alegerea dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in frun
tea. partidului nostru reprezintă pen
tru tinăra generație, opțiunea sa. 
fundamentală, confirmind strălucit 
virtutea celui ce s-a contopit încă 
din fragedă tinerețe cu lupta revo
luționară a partidului, a clasei noas- 

■ tre muncitoare, a tineretului, pentru 
libertate socială și independență na
țională, pentru edificarea pe pămin- 
tul patriei a societății noi, socialiste.

Puternic mobilizați de înflăcăra- 
tele îndemnuri și chemări adresate 
tineretului de la înalta tribună a 
Congresului. însuflețiți de orizontu
rile noi, de afirmare plenară deschise 
tinerei generații prin hotărîrile înal
tului forum al comuniștilor. Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, organele și organizațiile 
de tineret vor face din istoricele 
hotărîri adoptate propriul lor pro
gram de muncă și educație revolu
ționară. de angajare hotărită pentru 
creșterea contribuției tuturor tineri
lor la măreața operă de edificare 
socialistă și comunistă a patriei.

în uzine și pe ogoare, in școli și 
facultăți, în institute de 
pe marile șantiere, vom 
prin fapte mobilizatorului 
voastră îndemn adresat de 
tribună a Congresului, de 
de a ne pregăti tot mai 
pentru muncă și. viată, 
însuși cele mai inalte cuceriri ale 
științei și tehnicii, concepția revolu
ționară despre lume și viată, pentru 
a putea duce mai departe făclia pro
gresului, socialismului și comunis
mului in România".

,.Realegerea dumneavoastră în 
funcția supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Român în
truchipează actul voinței unanime a 
comuniștilor români, in care ostașii 
țării văd, mult stimate tovarăși? 
Nicolae Ceaușescu, opțiunea întregu
lui popor de a vă avea, in continua
re, în frunte pe dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al său, eminent condu
cător de partid și de stat, fondatorul 
prezentului nostru luminos, al poli
ticii cutezătoare de propășire neîn
treruptă a țării pe verticala civili
zației socialiste, luptător. neobosit 
pentru creșterea prestigiului Româ
niei pe plan mondial, pentru edifi
carea unei lumi mai bune și mai 
drepte, pentru înțelegere, securitate 
și pace între toate națiunile lumii" -- 
se arată în telegrama adresată de 
consiliul de conducere al Ministerului 
Apărării Naționale.

cercetare, 
răspunde 
dumnea- 
la înalta 

a învăța, 
temeinic 

de a ne

„Comuniștii, întregul activ ai Mi
nisterului Educației și învățămintului, 
Împreună cu toți slujitorii școlii și 
tineretul studios — se arată intr-o 
altă telegramă — au luat cunoștință, 
cu inimile pline de bucurie, cu ne
țărmurită dragoste și mindrie patrio
tică de faptul că cel de-al Xll-lea 
Congres, exprimînd voința națiunii, 
v-a învestit in înalta funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român. îngăduiți-ne să folosim 
acest moment de excepțională însem-

„Uniți, in cuget și în simțiri, cu în
tregul nostru popor, membrii Acade
miei de științe sociale și politice, 
cercetătorii, personalul muncitor ai 
instituției noastre — se spune intr-o 
altă telegramă — își exprimă satis
facția și bucuria lor nemărginită 
pentru realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

în aceste momente, care marchează 
o etapă nouă în istoria țării noastre 
pe drumul ascendent al socialismulu1 
și comunismului, membrii academiei, 
toți lucrătorii din domeniile științelor 
sociale și politice se angajează în 
fața dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, să 
acționeze cu toată hotărirea pentru 
intensificarea activității de cercetare 
și creștere a aportului științelor so
ciale la soluționarea problemelor 
complexe ale dezvoltării societății 
noastre și vă .asigură, în mod solemn, 
că vor depune toate eforturile pen
tru ridicarea științei românești pe o 
treaptă superioară, sporindu-și con
tribuția la generalizarea teoretică a 
experienței țării noastre in con
struirea socialismului, in procesul de 
formare a omului nou,. cu o înaltă 
conștiință,socialistă — la nivelul gin- 
dirii revoluționare a partidului 
nostru".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din întreprinderea „Automatica". — 
— se spune intr-o altă telegramă — 
dînd glas sentimentelor de nețărmu
rită dragoste față de cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, ne alăturăm 
din toată inima și cu toată căldura 
la actul de voință unanimă a întregu
lui partid și ne exprimăm satisfacția 
față de realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Înalta funcție de se
cretar general al partidului.

Strins uniți in jurul Partidului Co
munist Român, al secretarului său ge
neral, urmindu-i neclintit exemplul, 
vom înfăptui neabătut sarcinile ce ne 
revin din hotărîrile istorice ale celui 
de-al Xll-lea Congres al partidului, 
pentru a spori contribuția întreprin
derii noastre la înălțarea României 
pe noi trepte de lumină, progres și 
bunăstare".
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.

Publicăm în continuare, în formă prescurtată, textele mesajelor înmînate în cadrul ședinței festive sau trimise Congresului din partea partidelor comuniste și muncitorești, 
a numeroase partide socialiste, democratice, mișcări de eliberare națională, formațiuni politice progresiste, antiimperialiste

Partidul Socialist Progresist din Liban
Cu ocazia Congresului al XII-lea al 

P.C.R. — care are loc in anul celei de-a 
35-a aniversări a actului istoric de la 
23 August 1944, semnificind victoria insu
recției antifasciste și antiimperialiste — ne 
face plăcere să vă adresăm salutul nostru, 
împreună cu expresia sincerelor sentimente 
de prietenie și solidaritate.

Partidul Socialist Progresist se mindrește 
cu prietenia trainică și relațiile frățești 
care s-au dezvoltat cu Partidul Comunist 
Român și iși exprimă dorința ca ele să se 
adincească și mai mult in viitor, incluzind 
colaborarea nu numai intre cele două parti
de, dar și între organizațiile de masă și 
alte organisme.

Gradul inalt de dezvoltare la care a ajuns 
România prin eforturile poporului ne tre
zește admirație față de Partidul Comunist 
Român. însuflețiți de exemplu] dumnea
voastră. vom folosi corespunzător expe
riența României, desigur, atunci cind vor 
fi create condițiile pentru a învinge for
țele imperialiste care acționează împo
triva stabilității in zona arabă, exacerbează 
conflictele și contradicțiile dintre popoare, 
pentru a putea să ne mențină intr-o stare 
de subdezvoltare și dependență.

în ultimii 30 de ani — se subliniază în 
continuare — ați realizat un salt calitativ 
în construcția economică, ceea ce vă situ
ează în rindul țărilor cu un înalt ritm de 
creștere industrială. De asemenea, asigurați 
împlinirea aspirațiilor poporului român de 
bunăstare și viață socială demnă — ceea 
ce ne trezește și nouă sentimentul de min- 
drie că socialismul pe care l-ați făurit evo
luează spre stadii superioare.

Partidul Comunist Dominican
Prezența unei reprezentative delegații a 

Partidului Comunist Dominican (P.C.D.) la 
cel de-al XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român — se spune in mesaj — 
este o dovadă elocventa a legăturilor care 
ne unesc, a respectului și atenției cu care 
urmărim evenimentele privind viața și 
dezvoltarea socialismului in România, pre
cum și a recunoașterii faptului că tovarășii 
români se bucură de stima partidului nos
tru, datorită solidarității internaționale ce 
caracterizează politica lor externă inde
pendentă, promovată în interesul dezvol
tării națiunii române pe făgașul socialis
mului.

Salutăm cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și, în același 
timp, apreciem faptul că programul de dez
voltare social-economică din diversele 
ramuri a fost pus in dezbaterea tuturor mi- 
litanților și a întregului popor român. în

Partidul Comunist din Bangladesh
în mesajul Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Bangladesh se adresea
ză un salut cordial revoluționar delegaților 
la cel de-al XII-lea .Congres al P.C.R., 
transmițîndu-se. totodată, un salut frățesc 
tuturor comuniștilor și întregului popor 
român.

Admirăm harnicul popor român, care, sub 
conducerea partidului său comunist, a ob
ținut, intr-o scurtă perioadă de timp, mari 
succese in edificarea societății socialiste 

«dezvoltate. Modul in care partidul și po
porul român au făcut față catastrofalului 
cutremur și au înlăturat prejudiciile intr-o 
perioadă incredibil de scurtă dovedește 
profunda preocupare a societății socialiste 
față de oameni, ca și eficiența sa pentru 
îmbunătățirea condițiilor lor de viață. Noi 
înțelegem că aceste realizări consolidează 
și ajută toate forțele antiimperialiste. ale 
păcii, socialismului și progresului in lume 
— se spune in mesaj, care, expunind apre
cierile P. C. din Bangladesh față de unele 
aspecte ale vieții internaționale, pontinuă :

Ne exprimăm recunoștința pentru preo

Partidul Comunist din Honduras
Comitetul Central al partidului nostru 

comunist, partidul clasei muncitoare din 
Honduras, vă transmite salutul său frățesc 
șl, in același timp, dorește să exprime Par
tidului Comunist Român și. indeosebi, 
secretarului sau general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, mulțumiri pentru invitația de. a 
participa la acest eveniment de excepțio
nală insemnătate in viața comuniștilor, in 
viața politică, socială și economică a po
porului român. în continuare, in mesaj se 
spune : Știm că orice activitate a partidu
lui și a remarcabililor săi conducători este 
îndreptată spre atingerea unui nivel supe
rior de Viață al oamenilor muncii și ur
mărește înaintarea spre o societate comu
nistă.

Dorim să arătăm că o politică- ec.onomico- 
socială, oricit ar fi de judicios planificată, 
nu poate să fie realizată fără o politică 
corespunzătoare in favoarea păcii. Sintem 
siguri că cel de-al XII-lea Congres va 
aborda in mod profund această problemă și 
va aduce noi contribuții la întărirea păcii.

Partidul Politic Radical din Olanda
Transmitem Partidului Comunist Român, 

se arată in mesaj, secretarului său general, 
Nicolae Ceaușescu. conducerii și membrilor 
partidului, ca și întregului popor român, 
salutări din partea Partidului Politic Radical 
din Olanda și a reprezentanților acestuia in 
parlamentul olandez.

Evidențiind rolul important al României, 
al Partidului Comunist Român și al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în domeniul 
vieții internaționale și în soluționarea pro
blemelor internaționale, mesajul exprimă 
aprecieri elogioase privind activitatea 
României pentru realizarea unor măsuri 
eficiente pe linia dezarmării, pentru dez
voltarea bunelor relații intre țări cu orin- 
duiri sociale diferite, pentru eliberarea ță
rilor și popoarelor de sub dominația străină, 
in vederea făuririi unei noi ordini eco
nomice internaționale.

în continuare, se*  exprimă dorința Parti
dului Politic Radical din Olanda de a dez
volta dialogul cu Partidul Comunist Român

Partidul Comunist din S. U. A.
în mesaj se adresează conducerii și mem

brilor Partidului Comunist Român un calf 
salut frățesc din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist din S.U.A. și. tot
odată. felicitări in legătură cu cea de-a 
35-a aniversare a revoluției de eliberare 
națională și socială, care a deschis calea

România oferă un exemplu demit de ur
mat in domeniul relațiilor interstatale — 
relații bazate pe principiile democrației, 
ale respectului mutual și avantajului reci
proc, corespunzător intereselor popoarelor.

Acordăm o înaltă apreciere relațiilor 
României cu țările din „lumea a treia”, 
faptului că țara dv. depune eforturi in spri
jinul dezvoltării lor continue și oferă in 
mod dezinteresat experiența și ajutorul său 
popoarelor acestor țări, Spre binele lor.

Mesajul exprimă din partea popoarelor 
din Liban și. in general, din zona Orientului 
Mijlociu, mulțumiri poporului român prie
ten și Partidului Comunist Român pentru 
poziția sa de înțelegere față de cauza lor 
dreaptă.

în încheierea mesajului se subliniază : 
Țara dv., dragi prieteni, deși modestă ca 
întindere, este măreață prin politica sa, 
prin rolul pe care-1 exercită ca promotor 
sincer al eforturilor pentru generalizarea 
păcii intre toate țările lumii, pentru propă
șirea și bunăstarea omenirii.

Noi. în Liban, tindem către un rol ase
mănător cu cel al României. De aceea, ne 
mîndrim cu prietenia dv. și urăm Congre
sului succes deplin in implinirea năzuin
țelor poporului român, a idealurilor sale de 
libertate, bunăstare și pace !

CONSILIUL CONDUCERII 
PARTIDULUI SOCIALIST 
PROGRESIST DIN LIBAN

România s-a ajuns la o îmbinare armonioa
să între înalta răspundere a unei conduceri 
dinamice și clarvăzătoare și năzuințele ma
selor populare, în vederea înfăptuirii tutu
ror obiectivelor înaintării spre comunism.

Dorim mari succese poporului român în 
îndeplinirea hotăririlor celui de-al XII-lea 
Congres !

Aceste succese ate poporului vor constitui 
cea mai bună relevare a meritelor ce revin 
prestigioșilor săi conducători 1

JOSE ISRAEL CUELLO
membru al Comisiei Politice 

a Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central 

OCTAVIO GARCIA 
RICARDO ESPINOSA 

membri ai Comitetului Central

cuparea României privind dezvoltarea țării 
noastre și pentru ajutorul acordat in acest 
școp. Nutrim încrederea. că lupta poporului 
nostru muncitor pentru pace, prosperitate și 
socialism se va bucura întotdeauna de sim
patia și sprijinul Partidului Comunist Ro
mân și al poporului României.

Fideli marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar, noi, comuniștii din' 
Bangladesh, salutăm pe comuniștii români, 
dorindu-le succese și ii asigurăm de soli
daritatea noastră în lupta pentru, cauza co
mună a păcii, socialismului și progresului in 
întreaga lume.

In numele
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN BANGLADESH, 
MUHAMMAD FARHAD 

secretar general

Comuniștii din Honduras apreciază de aceea 
Congresul, sprijinind orice măsura care 
ajută la înlăturarea spectrului războiului 
din lume.

Popoarele nu doresc războiul. Doresc 
pace, pline, muncă și progres social.

Tovarășe Ceaușescu, reinnoind salutul 
nostru cordial, vă dorim succes in condu
cerea partidului și. totodată, ne exprimăm 
convingerea că hotăririle pe csțre le va 
adopta cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român vor deveni făclia 
care va lumina drumul poporului dumnea
voastră spre societatea- comunistă, spre o 
pace trainică.

Trăiască al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român 1

Trăiască prietenia intre Partidul Comunist 
din Honduras și Partidul Comunist Român!

REPREZENTANTUL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN HONDURAS

în probleme ca dezarmarea, pregătirea Con
ferinței europene de la Madrid, rolul țări
lor europene mici : stabilirea obiectivelor 
următorului deceniu al dezvoltării ; situația 
mondială a energiei și soluțiile propuse 
pentru a pune capăt penurie! : energia nu
cleară și alte surse alternative de energie.

în încheiere, se spune : Dorim să îm
părtășim Partidului Comunist Român sen
timentele noastre de cea mai înaltă stimă 
și adresăm Congresului urarea de deplin 
succes.

In numele 
CONDUCERII PARTIDULUI 

POLITIC RADICAL 
DIN OLANDA 

MICHIEL VAN DE KASTELEEN 
membru al conducerii partidului, 

secretar cu probleme internaționale

dezvoltării democratice și socialiste a 
României.

Urmărim cu interes ■— se arată in mesaj 
construirea in România a societății so

cialiste multilateral dezvoltate, la reali
zarea căreia viitorul plan cincinal 1981— 
1985. care va fl adoptat de Congres, șl 
programul de folosire a cuceririlor revolu- 

fiei științifice și tehnice vor aduce o con
tribuție importantă ia creșterea bunăstării 
poporului roman și. totodată, la consolida
rea socialismului pe plan mondial.

Refei’indu-se la condițiile în care iși des
fășoară activitatea P.C. din S.U.A.. in mesaj 
se apreciază că, pe fondul crizei generale a 
capitalismului mondial, Statele Unite sînt 
confruntate cu o criză proprie, care-și gă
sește expresie in paralizarea unor impor
tante subramuri ale industriilor de bază, in 
creșterea șomajului și a inflației, in ofen
siva capitalului împotriva nivelului de trai 
și drepturilor clasei muncitoare și ale altor 
categorii ale populației. în aceste condiții, 
P.C. din S.L’.A. depune eforturi pentru a 
uni toate forțele, populare, antiimperialiste 
din țară în lupta împotriva influentei mo
nopolurilor, pentru a ajuta la coalizarea 
acestor forțe și la promovarea alianței lor 
politice. In același timp, comuniștii popu
larizează în rindul maselor realizările mari

Partidul Socialist Unit din Berlinul 
occidental

Comitetul Central ăl Partidului Socialist 
.Unit, din Berlinul occidental. transmite 
delegaților la cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, tuturor comu
niștilor și oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România cordiale salutări mi
litante — se spune in mesaj.

Oamenii muncii din Republica Socialistă 
România au realizat, sub înțeleaptă condu
cere a Partidului Comunist Român, trans
formări politice și sociale hotăritoare. obți- 
nind succese remarcabile in construcția so
cietății socialiste multilateral dezvoltate. 
Fiecare pas realizat în făurirea societății 
socialiste dezvoltate in țara dumneavoastră 
ne oferă și nouă prilejui unei mari bucurii, 
pentru că fiecare succes al statelor socialiste 
sporește puterea de influențare a socialis
mului in lupta noastră comună pentru pace 
și progres social. Aceasta este de mare

Partidul MAPAM din Israel
în numele oamenilor muncii din Israel, 

evrei și arabi, in numele Partidului Munci
toresc Unit (MAPAM), felicităm din toată 
inima Partidul Comunist Român, pe 
distinsul său conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și harnicul popor ro
mân CPS’prilejul celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R.

în continuare, mesajul arată câ, în spiri
tul solidarității internaționale, MAPAM dă 
o înaltă apreciere progreselor grandioase ale 
poporului român in construirea socialismu- 

-lui și realizărilor-sala impresionante pe 
toate tărimurile vieții.

Mulțumim guvernului român, tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu personal pentru contri
buția importantă adusă in vederea realiză- 
rii unei păci autentice și permanente in 
Orientul Mijlociu, o pace care să garanteze 
securitate^ Israelului in granițe sigure și

Partidul Republican Italian
Adresind Congresului Partidului. Comu

nist Român calde urări de succes, în me
saj se arată că Partidul Republican Italian 
apreciază Congresul ca un eveniment poli
tie de mare importanță, spre care orice 
forță angajată in apărarea păcii, in lărgirea 
și întărirea procesului de destindere trebuie 
să privească cu cel mai viu interes.

Prezența la acest Congres a unei delegații 
oficiale a Partidului Republican Italian — 
se arată in continuare in mesaj — consti
tuie. de aceea, nu numai mărturia \unei 
practici prietenești statornicite in raportu
rile dintre cele două partide, prin schimbu
rile reciproce de vizite, dar și a. stimei și 
înțelegerii cu care, dincolo de deosebirile da 
linie ideologică și de opțiune față de alian
țele internaționale. Partidul Republican Ita
lian privește politica Partidului Comunist 
Roman și guvernului României.

Puncte de referință ale acestei politici — 
inspirată- și condusă in mod înțelept de că
tre președintele Ceaușescu — sînt apărarea 
independenței naționale și efortul-constant 
de a menține deschis dialogul pentru rezol
varea celor mai delicate și arzătoare pro
bleme internaționale. Este cunoscută și deo
sebit de apreciată de către partidul nostru 
activitatea pe care o desfășoară România 
pentru favorizarea unui acord de pace in 
Orientul Mijlociu și pentru controlarea și

Uniunea Socialistă a Forțelor Populare 
din Maroc

Adresind celui de-al. XII-lea Congres al 
P.C.R. și Întregului popor român un salut 
prietenesc de solidaritate militantă, in me
saj se spune :

Cunoșcînd proiectele documentelor supuse 
dezbaterii Congresului al XII-lea, realiză
rile anterioare ale poporului român, pre
cum și pozițiile istorice promovate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. reținem pre
țioasa dumneavoastră contribuție la opera 
de edificare a unei societăți prospere, la 
făurirea unei păci trainice, bazate pe cău
tarea unor soluții juste care, să pună capăt 
conflictelor și spolierii altor popoar,e. De la 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R.. Repu
blica Socialistă România va porni și mai 
hotărit spre construirea unei societăți dez
voltate.

In doar citeva decenii. România și-a 
construit o economie națională prospere, 
parcurgând etape de dezvoltare pentru care 
alte națiuni au avut nevoie de secole.

Experiența dumneavoastră este bogatăin 
învățăminte pentru popoarele din țările 
subdezvoltate economic care caută, adesfea 
intr-un context dificil, calea pentru pro
gresul și ameliorarea nivelului de viață.

în continuare. in mesaj se spune : Una 
din cele- mai mari nedreptăți lovește de 
mai multe decenii drepturile legitime cele

Partidul Comunist din Reunion
Partidul Comunist din Reunion — se spune 

in mesaj — adresează in numele său, al 
muncitorilor și poporului din Reunion, un 
călduros salut poporului și Partidului Co
munist Roman, cu care partidul nostru a 
întreținut întotdeauna relații dintre cele mai 
prietenești, cu adevărat frățești. Congresul 
al XII-lea are o mare importanță nu nu
mai pentru partidul și poporul român, dar 
.și pentru toate forțele progresiste din lume 
care luptă pentru pace, libertate Și progres 
social. 

obținute de țările socialiste, concomitent cu 
explicarea și sublinierea necesității unor 
transformări fundamentale m societatea 
americană.

în continuare sînt menționate punctele de 
vedere ale P.C. din S.U.A. in legătură cu 
un șir de evoluții ale situației internațio
nale.

Ne bucurăm împreună cu dumneavoastră, 
drag! tovarăși — se spune in Încheiere — 
că trăim intr-o epocă a creșterii valului 
luptei progresiste a clasei muncitoare in 
țările capitaliste, a dezvoltării mișcărilor de 
eliberare națională și consolidării țărilor în 
curs de dezvoltare, a afirmării socialismului 
ca un factor decisiv in viața internațională. 
Fie ca solidaritatea și cooperarea noastră 
să contribuie la cimentarea acestor succese 
ale întregii umanități, grăbind, totodată, 
victoria in întreaga lume a nobilei cauze a 
comunismului.

importanță pentru populația Berlinului 
occidental, care se află situat in zona cen
trală a confruntării dintre cele două sis
teme. «

Partidul nostru — se afirmă în continuare 
— duce o luptă consecventă pentru intere
sele sociale, politice și de pace ale oame
nilor muncii din orașul nostru, pentru apă
rarea și lărgirea drepturilor și libertăților 
democratice.

După ce se pronunță pentru .măsuri 
reale de opiire a cursei înarmărilor, mesa
jul relevă : Partidele noastre sînt unite 
prin interese și țeluri comune. întărirea in 
continuare și dezvoltarea relațiilor dintre 
partidele noastre, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismu
lui proletar, corespund intereselor noastre 
comune in lupta pentru pace și socialism.

recunoscute, ca și drepturile legitime ale 
poporului palestinian, prin soluționarea 
problemei palestiniene, sub toate aspectele 
sale.

Urăm acestui important Congres al Parti
dului Comunist Român succes deplin !

MEIR TALMI, 
secretar general 

DOV ZAKIN, 
secretarul 

Departamentului relațiilor internațional*  

VICTOR ȘEM-TOV, 
fost ministru MAPAM al sănâtâțli

MUHAMMED MATAD,
membru in Comitetul Executiv

limitarea cursei înarmărilor. în mod tot atit 
de pozitiv este apreciată de noi apărarea 
curajoasă a principiului independenței na
ționale,. un principiu care exprimă nu nu
mai o tradiție generatoare de mindrie a 
poporului român, dar care individualizează 
rolul, efectiv important pe care România ii 
joacă in viața internațională.

împotriva primejdiilor la adresa păcii și 
securității popoarelor trebuie să des
fășurăm cu vigoare o politică îndreptată 
spre căutarea unor înțelegeri. O politită 
fermă in revendicarea de a se menține, îm
potriva oricăror tentative de hegemonie, o 
stabilitate a echilibrelor atit de greu obți
nute și de care depinde orice progres al 
destinderii.

Congresul Partidului Comunist Român va 
ști să aducă, fără îndoială, ca și în trecut, 
o importantă contribuție in această direc
ție. Acestui important for ii reînnoiesc deci, 
în numele Partidului Republican Italian și 
al meu personal, urările cele mai sincere, 
împreună cu stima și prietenia noastră.

GIOVANNI SPADOLINI 
secretar national al 

PARTIDULUI REPUBLICAN 
ITALIAN

mai elementare ale unui popor — și anume 
poporul palestinian. Uniunea Socialistă a 
Forțelor Populare din Maroc apreciază la 
justa sa valoare poziția partidului și guver
nului dumneavoastră privind retragerea Is
raelului din teritoriile arabe ocupate, re
cunoașterea și exercitarea drepturilor legi
time ale poporului palestinian.. inclusiv a 
dreptului de a-și crea un stat suveran.

Referlndu-se la situația din zona geogra
fică a Marocului, mesajul arată in continua
re : Popoarele din regiunea noastră au dus 
o bătălie lungă și tenace împotriva colo
nialismului, dar . victoria lor . este departe 
de a fi încheiată și este încă puțin consoli
dată, datorită sechelelor colonialismului și 
mașinațiunilor imperialismului, care le men
țin încă intr-o stare de subdezvoltare. Uniu
nea Socialistă a Forțelor Populare este con
vinsă că numai democrația, socialismul și 
pacea pot garanta - sfirșițul erei coloniale și. 
punerea bazelor unei depline, eliberări . și 
adevărate dezvoltări economice și sociale.

Generația noastră — se spune in înche
iere — trăiește o perioadă dificilă și pe
riculoasă, dar totodată plină de speranțe 
și promisiuni. Congresul al XII-lea al 
P.C.R. abordează cu optimism și Încredere 
acest sfirșit al secolului XX și pune bazele 
societății și omului de miine.

Prezentind pe larg efectele crizei grave .a 
sistemului capitalist și consecințele deosebit 
de dramatice pe plan economic și social ale 
acestei crize in insula Reunion, mesajul se 
referă la activitatea pe plan politic a P.C. 
din Reunion, care se bucură de un sprijin 
tot mai larg in rindul populației.

Sintem încrezători in. lupta noastră — se 
arată in continuare — cu atit mai mult cu 
cit beneficiem de solidaritatea tuturor for
țelor progresiste și a partidelor frățești, 

între care, fără Îndoială, a Partidului Comu
nist Roman șl a poporului român.

Cbmplexitatea situației internaționale ac
tuale, impulsionarea orientărilor progresis
te. se arată in mesaj, implică din partea 
mișcării comuniste o cooperare și o soli
daritate exemplare, care trebuie întărite in 
fiecare clipă, pe baza egalității partidelor, 
a respectului reciproc și a neamestecului 
in treburile interne ale altora.

Exprimăm mulțumiri P.C.R. pentru soli
daritatea sa cu popoarele care luptă pentru 
pace, libertate și progres și pentru contri
buția să Ia întărirea și promovarea continuă 
a legăturilor de prietenie, cooperare și soli
daritate intre partidele frățești, forțele pro
gresului, țările și popoarele lumii.

Partidul Comunist din Martinica
Adresind un salut călduros celui de-al 

XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român și urări de deplin succes din partea 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
și a tuturor comuniștilor din Martinica. in 
mesaj se relevă că după cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și, 
indeosebi, în ultima perioadă, relațiile de 
prietenie între cele două partide s-au dez
voltat, fapt pentru care se cuvin felicitări 
reciproce.

în condițiile actuale — se spune in con
tinuare — mai mult ca oricind. acțiunea 
fiecărui partid comunist are o dimensiune 
internațională și exprimarea solidarității, 
reciproce este un important factor pozitiv 
în lupta pe care o ducem împotriva inami
cului comun, imperialismul, pentru progres 
social, pentru socialism.

în pofida tuturor dificultăților, comuniștii 
din Martinica s-au consacrat in mod perma
nent acestei lupte.

Relevindu-se că Martinica este una din 
ultimele colonii din iume, in mesaj se pre

Congresul Național African 

din Africa de Sud (A.N.C.)
Comitetul Național Executiv al Congre

sului Național African din Africa de Sud.*  
în numele poporului luptător din Africa - de 
Sud, transmite salutul său militant, frățesc 
și revoluționar celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, Comitetului 
său Central, secretarului general și 
președintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Poporul luptător din .Africa -j3e Sud, sub 
conducerea Congresului' 'Național African 
— se sputte în niesâj ~ s-a bucurat întot
deauna dejsprijimil și solidaritatea fier
binte a Partidului Comunist Român și a 
poporului român. Sub conducerea P.C.R., 
poporul român a sprijinit, in mod consec
vent, politic, material și moral, organizația 
noastră politică.

Noi, alături de popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume, am sărbătorit a 
35-a aniversare de la victoria poporului 
român împotriva fascismului și imperialis
mului. în anii construcției socialiste, econo
mia, știința, cultura, întreaga societate ro

Partidul Comunist Sirian
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Sirian — se spune în mesaj — vă trans
mite salutări tovărășești și, prin dumnea
voastră, tuturor comuniștilor și oamenilor 
muncii din România, exprimînd totodată 
urări de succes deplin lucrărilor Congresu
lui dumneavoastră.

Partidul Comunist Român acționează in 
vederea îmbunătățirii vieții poporului ro
mân, propunindu-și să lupte pentru bună
starea și progresul societății românești, 
pentru construirea societății socialiste dez
voltate și înaintarea României spre corau ■ 
nism. Actualul Congres va avea un rol 
activ în reafirmarea acestor sarcini și sta
bilirea directivelor necesare pentru înde
plinirea lor, pentru întărirea și dezvoltarea 
relațiilor frățești cu țările sistemului socia
list. in frunte cu Uniunea Sovietică, prima 
patrie a socialismului — se declară in 
mesaj.

în continuare. în mesaj se vorbește des
pre însemnătatea aplicării creatoare a prin
cipiilor marxism-leninismului, a solidarită
ții intre țările socialiste și in rindurile miș
cării comuniste pentru sporirea succeselor 
în construirea socialismului și menținerea

Partidul Muncitorilor din Spania
în numele Comitetului Central al Parti

dului Muncitorilor din Spania, cu prilejul 
celui de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, vă adresez dumneavoas
tră, delegaților șl Incitaților, un călduros 
salut și cele mai bune urări pentru indepli
nirea exemplară a sarcinilor ce vor fi tra
sate de către acest mare forum.

Luînd cunoștință de ordinea de zi și de 
Directivele Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român pentru cel de-al 
XII-lea Congres — ->e arata mai departe 
in mesaj — am putut să constatăm marea 
grijă a partidului și a conoucgtorilpr săi 
pentru o soluționare justă. Încadrată intr-o 
perspectivă pe termen lung, a problemelor 
țării.

Pentru Partidul Muncitorilor din Spania 
va constitui o experiență deosebita faptul 
că avem prilejul să urmărim de aproape, 
prin intermediul delegației noastre care va 
fi prezentă la cel de-al XII-lea Congres, 
punctele de vedere și soiuțiile pe care le 
promovează o țară socialistă cum este Ro

Partidul Guatemalez al Muncii
Făcind bilanțul marilor realizări obținute 

de poporul român in ultimii cinci ani, cel 
de-al XII-lea Congres va proiecta, pe plan 
național și internațional, imaginea unei 
Românii socialiste puternice, care avansea
ză rapid in procesul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și. in vii
tor, a societății comuniste — se spune în 
mesaj.

După ce arată că Congresul P.C.R. are 
loc intr-un moment in care situația inter
națională favorizează, in general, lupta po
poarelor pentru independență națională, li
bertate. democrație și progres social, me
sajul evidențiază succesele țărilor socialiste, 
care sporesc influenta socialismului pe plan

Adresind un salut reprezentanților parti
delor frățești și prietene invitate la cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R.. celor care 
duc lupta de eliberare in Asia, in America 
Latină, in Africa și in Orientul Mijlociu, 
tovarășilor și prietenilor din țările capita
liste, mesajul conține urarea ca mișcarea 
comunistă. fără de care omenirea nu ar 
avea perspective luminoase de viitor, per
spective de pace și libertate, sâ se întăreas
că și mai mult. Mesajul apreciază că 
Raportul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român constituie o contri
buție de seamă la realizarea acestui dezi
derat.

Pentru aceasta, urâm deplin succes lucră
rilor Congresului.

cizează că comuniștii martinîchezi silit anga
jați in prezent intr-o luptă intensă împo
triva politicii coloniale.

Nivelul inalt de dezvoltare economică, 
socială și culturală atins de poporul român, 
sub conducerea Partidului său Comunist, 
demonstrează concludent ceea ce poate 
realiza un popor unit, liber și suveran, in 
pofida greutăților cu care poate ti con
fruntat.

Bilanțul pozitiv prezentat celui de-al XII- 
lea Congres oferă certitudinea câ veți 
repurta noi și mari succese in îndeplinirea 
programului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România — suc
cese . care vor avea o influență conside
rabilă in lume. Nimeni nu se îndoiește câ 
miine va avea și mai mare greutate pe 
plan internațional acțiunea politică a 
României pentru extinderea cooperării intre 
state, lărgirea solidarității între popoare, 
adincirea colaborării și înțelegerii interna
ționale.

mânească au înregistrat o dezvoltare impe
tuoasă și succese in toate domeniile.

în continuare, mesajul subliniază că im
perialismul, colonialismul, celelalte forțe 
ale reacțiunii refuză să accepte voința clară 
a popoarelor de a obține o reală indepen
dență națională, o suveranitate reală, exer
citată de popor. în Africa de Sud, imperia
lismul recurge la acțiuni disperate, la 
forțe mercenar^, pențru efectua agresiuni 
și atacuri, armate împotriva statelor din 
prima linte,Coriebmiteht", cu manevrele 
diplorpatice,, jJrtn. care țlicearcii jșâ-și menr < 
țină marionetele ‘ stipbndiate. Dar toate 
aceste planuri vor da greș și fiecare centi
metru al mindrului pămînt african va de
veni cu adevărat liber.

COMITETUL NATIONAL
EXECUTIV AL CONGRESULUI 

NATIONAL AFRICAN 
DIN AFRICA DE SUD

păcii, pentru întărirea pozițiilor mișcării 
revoluționare mondiale, împotriva imperia
lismului, exploatării și războaielor.

Se expune apoi pe larg poziția P.C. Sirian 
cu privire la situația din Orientul Mijlo
ciu. formulindu-se critici ascuțite împotriva 
acordurilor de la Camp David și arătîndu-se 
că partidul luptă pentru eliberarea tuturor 
teritoriilor arabe ocupate, inclusiv a terito
riilor palestiniene.

Partidul nostru luptă, de asemenea, pen
tru realizarea revendicărilor clasei munci
toare și ale maselor nevoiașe, pentru ame
liorarea nivelului lor de trai și este preo
cupat de rezolvarea problemelor lor sociale 
și economice.

Trăiască solidaritatea dintre cele trei forțe 
revoluționare : sistemul socialist, mișcarea 
muncitorească internațională și mișcările de 
eliberare națională !

Trăiască comunismul I

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

SIRIAN

mania. contribuția ei nu numai la întărirea 
orinduirii socialiste in propria țară, ci și 
pe plan internațional, prin dialogul deschis 
cu forțele revoluționare și progresiste pe 
marginea acestor probleme.

Sintem pe deplin convinși că cel de-a! 
XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român va aprofunda linia de întărire a in
dependenței naționale a României, in con
textul edificării unei reale securități euro
pene, . asigurării destinderii și păcii mon
diale. Avem încredere că aceste noi contri
buții vor Întări rolul României in Europa 
și in lume ca țară socialistă liberă și in
dependentă,' care, opunindu-se oricărei 
forme de dominație Imperialistă, luptă 
pentru pace și armonie intre popoare.

NAZARIO AGUADO AGUILAR 
membru al Secretariatului Permanent 

al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central

mondial și relevă creșterea luptei clasei 
muncitoare din țările capitaliste pentru 
lărgirea și adincirea democrației.

Menționind că Partidul Guatemalez al 
Muncii acționează pentru realizarea unui 
front larg de luptă împotriva represiunilor 
și terorii, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de viața și de lucru ale maselor populare, 
salvgardarea și apărarea bogățiilor națio
nale si a suveranității patriei. mesajul 
cheamă forțele democratice și progresiste, 
in primul rind partidele comuniste și mun
citorești, să-și întărească solidaritatea față 
de lupta dreaptă dusă de poporul din Gua
temala.
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.
Uniunea Democrată a Poporului Malian Partidul Tudeh din Iran Partidul Național Social Sirian din Liban

In mesaj se adresează mulțumiri din 
partea Uniunii Democrate a Poporului Ma
lian și a secretarului său general, Moussa 
Traore, președintele Republicii Mali, pen
tru invitația de a participa la cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Relevîndu-se că popoarele român și ma- 
lian au trebuit să facă față unor mari greu
tăți, pe care le-au depășit prin lupte îndîr- 
jite — poporul român împotriva fascismului, 
poporul malian contra colonialismului — sînt 

• evocate transformările spectaculoase înre
gistrate de țara noastră, într-o perioadă atît 
de scurtă, și rezultatele impresionante do- 
bîndite de poporul român, sub conducerea 
clarvăzătoare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Mesajul prezintă principalele obiective 
ale Uniunii Democrate a Poporului Malian, 
care, fidel celor mai bune tradiții ale po
porului, acționează pentru crearea unei 
economii naționale independente și reali
zarea dreptății sociale, astfel ca bogățiile 
să revină celor ce le creează, spre bună
starea tuturor membi’ilor societății.

In mesaj se exprimă convingerea că po
porul român și P.C.R. vor acorda și în 
viitor sprijin cauzei nobile a mișcărilor ce 
luptă pentru eliberare și independență na
țională și țărilor nealiniate. în încheiere 
se exprimă convingerea că Congresul va fi 
încununat de succes deplin și se adreseaza 
urări pentru prosperitatea poporului prieten 
al României.

Partidul Uniunea Centrului 
Democratic - EDIK - din Grecia

Cu ocazia Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, este adresat din 
partea partidului E.D.I.K. și a președintelui 
său un călduros și frățesc salut poporului 
român.

Apreciindu-se importanța Congresului, 
care are în centrul lucrărilor trasarea linii
lor directoare pentru viitorul țării — nu nu
mai pentru cincinalul următor, ci pentru o 
perioadă mai îndelungată — se adresează 
urarea ca hotărîrile adoptate să se realizeze 
neabătut și să se finalizeze cu succes în 
vasta operă creatoare întreprinsă de po
porul român.

în continuare se arată interesul deosebit 
cu care este urmărit progresul României,

sub conducerea înțeleaptă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ale cărui inițiative 
curajoase pentru întărirea păcii internațio
nale i-au atras admirația din partea tuturor 
popoarelor, fără deosebire.

Mesajul evidențiază realizările prestigioa
se ale țării noastre în edificarea societății 
socialiste și exprimă convingerea că dezba
terile Congresului vor contribui din plin, 
nu numai la prosperitatea poporului român, 
ci și la consolidarea păcii și la intensificarea 
cooperării intre popoare.

JEAN G. ZIGHDIS, 
președintele 

Partidului Uniunea Centrului Democratic 
(EDIK)

In numele Comitetului Central, al 
brilor Partidului Tudeh din Iran și 
tregului popor muncitor din Iran, în mesaj 
se adresează felicitări celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Poporul român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a realizat progrese uriașe în 
construirea socialismului în patria sa, trans- 
formînd România dintr-o țară dependentă 
și înapoiată într-o țară independentă, cu o 
industrie și o agricultură moderne, cuceri
rile obținute ilustrînd clar avantajele ce 
decurg din sistemul economic socialist, ba
zat pe planificarea socialistă. Mesajul sub
liniază că comuniștii iranieni, membri ai 
Partidului Tudeh acordă o mare importanță 
progreselor ce vor fi obținute în continua
re de Republica Socialistă România, prin 
înfăptuirea politicii Partidului Comunist 
Român, și le vor urmări cu satisfacție și 
speranță, cu convingerea că, in condițiile 
contemporaneității, cînd persistă tendințe 
spre menținerea și extinderea dominației 
imperialiste asupra popoarelor lumii și în
deosebi asupra țărilor în curs de dezvoltare, 
progresele fiecărei țări socialiste și ale tu
turor în ansamblu reprezintă 
dată imperialismului și

mem- 
al în-

o lovitură
un sprijin în con-

Partidul Muncii din Israel
în mesaj se transmite celui de-al XII-lea 

Congres al Partidului Comunist Român un 
călduros salut și urarea de rezultate fruc
tuoase.

Cel de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român — se spune in con
tinuare — este un moment de cea mai 
mare importanță în activitatea partidului 
și a întregului popor român. Congresul ește 
chemat să dezbată probleme deosebite și 
să ia hotărîri foarte importante pentru vii- 
tprul României, privind dezvoltarea econo
mică și socială în cincinalul următor și în 
perspectivă, dezvoltarea și introducerea de 
noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice, 
progresul tehnic, cercetarea științifică și 
dezvoltarea în domeniul energetic, ridicarea 
nivelului de viață al națiunii. Noi conside
răm că o mare parte din problemele pe care 
le va dezbate Congresul au o semnificație 
deosebită și în afara granițelor țării dum
neavoastră, ele reprezentînd țeluri impor
tante pentru țări din întreaga lume. Pro
bleme similare preocupă deopotrivă, țara și 
partidul nostru. - ’ \

Partidul Muncii din Israel nutrește ad
mirație pentru rolul jucat de Partidul Co
munist Român și secretarul său general, 
președintele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în căutarea de soluții 
pentru problemele cu care se confruntă 
epoca noastră, inclusiv pentru conflictul din 
Orientul Mijlociu.

Partidul nostru are un respect deosebit 
față de relațiile bune și prietenești exis
tente între noi și Partidul Comunist Român 
și speră ca ele să continue să se dezvolte, 

■ în avantajul celor două națiuni și partide, 
ca și al păcii și unei mai bune înțelegeri 
în întreaga lume. Noi vom face totul ca 
acest țel să fie atins.

Vă rugăm să primiți felicitările noastre 
și urările Partidului Muncii din Israel pen
tru succesul deplin al Congresului.

SHIMON PERES 
președinte ' ;

Partidul Comunist Sanmarinez
Congresul al XII-lea, eveniment deosebit 

de important pentru comuniștii și întregul 
popor român, este urmărit cu deosebit in
teres de opinia publică mondială și, mai 
ales, de aceia care, pe toate continentele, 
luptă pentru pace și pentru cauza socialis
mului. Sîntem fericiți că avem ocazia de a 
asista la lucrările Congresului dumnea
voastră și vă prezentăm salutul membrilor 
Partidului Comunist Sanmarinez și al tutu
ror celor care și-au reconfirmat încrederea 
în partidul nostru.

Am avut posibilitatea să cunoaștem acti
vitatea desfășurată de Partidul Comunist 
Român în perioada care a trecut de la Con
gresul al XI-lea pînă în prezent și să apre
ciem progresele importante realizate în toa
te domeniile, precum și contribuția pe care 
o aduceți la cauza păcii, destinderii și 
coexistenței pașnice.

Relevind progresele obținute pe linia des
tinderii și menționînd că ele se datorează 
și contribuției aduse de România, în mesaj 
se arată că, în prezent, cadrul mondial

prezintă numeroase elemente de incertitu
dine, inclusiv de real pericol, pentru însăși 
existența umanității, ceea ce implică nece
sitatea unirii eforturilor comuniștilor, ale 
tuturor popoarelor pentru înlăturarea aces
tor primejdii.

Amintind că sanmarinezii trăiesc într-un 
stat cu sistem capitalist și că programul gu
vernului stabilit de comun acord de forțele 
sociale componente urmărește realizarea 
unor profunde și substanțiale reforme eco
nomice, statale și sociale, în direcția socia
lismului — în mesaj se subliniază că aceste 
reforme trebuie să creeze bazele unei so
cietăți structural reînnoite, bazată pe dez
voltarea democrației.

Mesajul se încheie cu urarea frățească 
adresată Congresului, tuturor comuniștilor 
și întregului popor român : spor la muncă !

RENZI GIUSEPPE
membru al Direcțiunii P.C. Sanmarinez, 

președintele Comisiei de Control

Partidul Comunist Luxemburghez
Cu prilejul celui de-al XII-lea Congres al 

Partidului Comunist Român, Comitetul 
Central al P.C.L. și toți comuniștii luxem
burghezi vă transmit salutul lor cordial — 
se spune în mesaj.

Planurile dumneavoastră privind dezvol
tarea socială și economică a României in 
cincinalul 1981—1985, dezvoltarea tehnolo
gică și progresul tehnic, cercetarea și dez
voltarea în domeniul energiei pînă în anul 
1990 constituie o dovadă a marii dumnea
voastră încrederi în capacitățile creatoare 
ale clasei muncitoare din România, ale în
tregului popor.

In acest’timp, comuniștii luxemburghezi 
au de dus o luptă grea. Criza sistemului 
capitalist se adîncește mereu, iar, prin po
litica cercurilor dominante ale marelui ca
pital, consecințele acestei crize sînt supor
tate în principal de oamenii muncii. In 
această situație, Partidul Comunist Lu
xemburghez militează pentru unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare în vederea apă
rării cuceririlor sociale și democratice, pen
tru o politică în interesul oamenilor mun
cii.

Lupta pentru destindere internațională și

dezarmare militară, pentru asigurarea păcii 
în Europa și în lume este *de  cea mai mare 
importanță pentru partidul nostru. în ca
drul eforturilor de înarmare ale cercurilor 
N.A.T.O., adversare destinderii, se ampla
sează în prezent pe teritoriul luxemburghez 
baze militare americane și materiale de 
război.

Comuniștii’ luxemburghezi desfășoară o 
campanie largă pentru a explica opiniei 
publice pericolele unei asemenea politici, 
pentru a populariza politica de pace a ță
rilor socialiste, singura cale adevărată spre 
un viitor mai bun.

Sîntem conștienți că succesele în edifica
rea societății noi în țările socialiste, solida
ritatea strînsă și forța crescîndă a sistemu
lui mondial socialist sînt de o foarte mare 
însemnătate pentru asigurarea păcii, a unui 
viitor mai bun al întregii omeniri.

în acest sens urăm marelui dumneavoas
tră forum succes deplin și vă asigurăm de 
solidaritatea noastră frățească.

RENE URBANY,
președintele partidului

Partidul Progresist al Poporului 
din Guyana

In mesaj se transmit celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. un salut călduros, fră
țesc. împreună cu cele mai bune urări — 
subliniindu-se că, prin aceasta, se exprimă 
dorința de a întinde o mină tovărășească, 
in semn de solidaritate, tuturor comuniști
lor și întregului popor român.

Sîntem mîndri să luăm parte la lucră
rile celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, care s-a situat în
totdeauna în primele rinduri ale luptei pen
tru realizarea păcii și progresului social.

Sintem conștienți de eforturile neobosite 
și de sacrificiile făcute de partidul și po
porul român pentru a înfăptui o societate 
unitară, asigurînd progresul rapid al tu
turor sectoarelor vieții economice și so
ciale, afirmarea României în lumea con
temporană, un rol deosebit de important 
în lupta popoarelor pentru pace și progres 
social.

Se poate sptane, de aceea, că programe
le supuse dezbaterii și aprobării acestui 
Congres sint documente ce interesează nu 
numai pe comuniștii și poporul din Româ
nia ; ele sînt documente care contribuie Ia 
îmbogățirea tezaurului marxism-leninismu- 
lui și care ne vor ajuta în lupta noastră 
de transformare și dezvoltare a propriei 
noastre societăți.

România poate fi un exemplu demn 
de urmat pentru popoare ca al nos
tru, care luptă încă pentru cîștigarea pu
terii de către clasa muncitoare, pentru so
cialism.

Relevîndu-se că Partidul Progresist al 
Poporului din Guyana luptă împotriva impe
rialismului și neocolonialismului, în mesaj 
se apreciază că situația din această țară se 
caracterizează printr-o profundă criză eco
nomică, financiară, socială și politică. Au 
fost retrase o serie de cuceriri democra
tice, inclusiv dreptul la vot, dreptul la 
muncă, dreptul de sindicalizare, a fost sus
pendat și singurul cotidian aparținînd 
Partidului Progresist al Poporului.

In încheiere, în mesaj se subliniază că 
de-a lungul anilor relațiile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Progresist 
al Poporului din Guyana s-au adîncit și se 
exprimă dorința ca prezența delegației la 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. să 
contribuie la întărirea acestor raporturi de 
prietenie și cooperare.

NARBADA MERSAUD 
membru al Comitetului Central 

al Partidului Progresist al Poporului 
din Guyana

solidarea mișcării mondiale pentru liberta
tea și independența popoarelor.

Referindu-se la grelele consecințe ale do
minației imperialiste asupra Iranului, in 
mesaj se arată că aceasta a dus la spolierea 
bogățiilor naționale, a știrbit libertatea și 
independența țării, a generat represiuni 
antidemocratice și antipopulare.

In continuare, mesajul expune poziția 
Partidului Tudeh de sprijinire a noului re
gim din Iran instaurat în urma unei ample 
mișcări de masă. Partidul Tudeh a cerut 
tuturor forțelor cu adevărat revoluționare 
să coopereze în mod sincer și să formeze 
Frontul Unic al Poporului. Poporul iranian 
— se subliniază în mesaj — dorește să lăr
gească relațiile sale cu țările socialiste, de 
al căror sprijin moral s-a bucurat în mod 
constant.

în încheiere, se adresează Congresului 
urări de succes în transpunerea in viață a 
grandioaselor sarcini economice, sociale, po
litice și culturale pe care le va trasa, iar 
Partidului Comunist Român — să obțină 
realizări tot mai mari în construirea socia
lismului în România.

Adresind tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cald salut din partea tuturor membrilor 
conducerii și militanților Partidului Națio
nal Social Sirian din Liban, mesajul subli
niază :

Lupta istorică a partidului dumneavoas
tră pentru independentă și democrație, 
pentru dezvoltarea economico-socială a 
României s-a concretizat, în perioada ce a 
premers celui de-al XII-lea Congres, prin 
victorii importapte in toate domeniile.

Aceasta a asigurat poporului român con
diții trainice pentru a-și. desfășura munca 
pașnică, o importantă capacitate productivă 
și. un ridicat nivel de dezvoltare socială. In 
același timp, politica dumneavoastră exter
nă conferă României un înalt prestigiu in
ternațional și un rol distinct. Solidaritatea 
dumneavoastră cu drepturile poporului pa
lestinian. cu lupta sa legitimă, sprijinul 
constant pe care îl acordați poporului liba
nez și forțelor sale naționale și democratice 
favorizează lupta noastră împotriva impe-

rialismului și reacțiunii. Aceste poziții ne 
unesc strîns și ne apropie de victorie.

Invitația pe care ne-ați adresat-o, de a 
asista la acest Congres de o mare impor
tanță pentru poporul român, va întări și 
mai mult bazele solide ale relațiilor stabilite 
între partidele noastre.

Poporul nostru, care suferă de pe urma 
războiului civil, a ocupației teritoriilor sale, 
a diviziunii sociale și naționale, dă o înaltă 
apreciere sprijinului pe care i-1 acordați.

Partidul nostru apreciază în mod deosebit 
eforturile dumneavoastră consacrate cauzei 
libertății popoarelor și progresului social și 
vă dorește succes deplin în îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de Congres, în lupta isto
rică pentru democrație, independență, o 

1 pace dreaptă în lume.

Dr. ABDALLAH SAADE,
președinte al P.N.S.S.

Partidul COPEI din Venezuela
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI TUDEH

Uniunea Democratică a Poporului
Finlandez

Adresind un salut din 
mocratice a Poporului 
.succes deplin lucrărilor Congresului,

partea Uniunii De- 
Finlandez și urind 

„__ în
mesaj se spune : Sîntem convinși că Con
gresul al XII-lea al P.C.R. va constitui o 
piatră de hotar in construcția socialistă a 
României, pentru creșterea unității și for
ței poporului.

Uniunea Democratică a Poporului Fin
landez are relații tradiționale de cooperare 
cu Frontul Unității Socialiste djn România, 
organizația care unește pe comuniști și pe 
ceilalți oameni ai muncii în opera de con
strucție economico-socială. Caracterul 
profund al acestor relații este evidențiat, 
după părerea noqstră, de faptul că dele
gația U.D.P.F. are posibilitatea să participe 
la Congresul Partidului Comunist Român, 
eveniment național marcant și, totodată, 
important eveniment internațional.

în Finlanda, U.D.P.F. depune eforturi în 
scopul realizării unității celor ce muncesc 
în lupta pentru pace, democrație și socia
lism și consideră că o sarcină importantă 
ce-i revine este aceea a creării unei opinii 
publice favorabile socialismului în Finlan
da. In această activitate, fiecare succes ob-

ținut de țările socialiste constituie pentru 
noi un ajutor. Totodată, în eforturile dum
neavoastră în construcția socialismului veți 
avea întotdeauna sprijinul, U.D.P.F.

Apreciem în mod deosebit unitatea dum
neavoastră națională, exprimată atit în 
succesele pe care le înregistrați, cit și în 
situații mai grele, în înfruntarea calamită
ților naturale.

In încheiere, în mesaj se spune : Sîntem 
convinși că Congresul dumneavoastră, prin 
hotărârile pe care le va adopta, va contri
bui la obținerea de noi victorii în construc
ția socialismului, la dezvoltarea colaborării 
pașnice internaționale, la destindere și la 
eforturile pentru adoptarea unor măsuri 
concrete în direcția dezarmării.

Numai prin pace în lume vor putea po
poarele să-și construiască viitorul, potrivit 
propriei lor voințe, dezvoltînd și consoli- 
dînd colaborarea și solidaritatea internațio
nală.

Exprimînd celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. cele mai bune urări de succes, pre
cum și convingerea că rezultatele acestui 
forum vor sluji în cel mai înalt grad cauzei 
păcii și bunăstării poporului român, in me
saj șe arată că cercuri largi ale opiniei pu
blice din Venezuela admiră și prețuiesc na
țiunea română, rezultatele poporului român 
in dezvoltarea sa economico-socială. împăr
tășim pe deplin — se spune în continuare — 
poziția dumneavoastră privind respectarea 
principiilor independenței și suveranității 
naționale a tuturor popoarelor, eforturile 
pentru promovarea coexistenței pașnice.

Relațiile îptre Partidul COPEI și Partidul 
Comunist Român trebuie să se dezvolte in

direcția întăririi a tot ceea ce ne este co
mun, prin menținerea unor contacte per
manente, bazate pe stimă și respect re
ciproc, care să contribuie la întărirea prie
teniei dintre națiunile noastre.

In numele Conducerii Naționale a 
COPEI și a tuturor militanților săi, ne 
exprimăm convingerea -sinceră că Con
gresul dumneavoastră . va contribui, prin 
hotărîrile sale, la ridicarea nivelului de 
trai al poporului român și vă adresăm, 
încă o dată, cele mai bune urări de succes.

EDUARDO FERNANDEZ
secretar general

Partidul Socialismului Democratic

(Kodiso) din Grecia

președinte,
KALEVI KIVISTO 

secretar general, 
FORMA HENTILA

Adresăm un cald și cordial salut Con
gresului Partidului Comunist Român din 
partea Partidului Socialismului Democratic 
și a președintelui său, Ioannis Pesmazo- 
glou — se spune în mesaj. încercăm o 
deosebită satisfacție pentru invitarea noas
tră la lucrările acestyi organ suprem al 
partidului, ale cărui hotărîri vor fi deter
minante pentru viața poporului român in 
următorii ani. Prezența noastră aiti reflectă 
dezvoltarea legăturilor multilaterale, de 
sinceră prietenie și de strînsă colaborare 
intre cele două popoare ale noastre, precum 
și colaborarea largă a forțelor păcii în 
lupta pentru reducerea încordării, pentru 
dezarfnare, pentru depășirea politicii de 
bloc, pentru consolidarea păcii in Europa 
și în lume.

Acordăm o mare importanță politicii țării 
dumneavoastră, promovată neobosit de

președintele Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea relațiilor interbalcanice și pen
tru întărirea păcii și securității in regiunea 
noastră.

Sîntem încredințați că hotăririle Con
gresului Partidului Comunist Român vor 
contribui la continua prosperitate socială 
și culturală a poporului român și vor con
firma cu putere politica de pace și rolul 
constructiv al României, care corespund 
intereselor tuturor popoarelor din Balcani.

Cu această convingere, urăm deplin suc
ces lucrărilor Congresului dumneavoastră.

Trăiască prietenia și colaborarea intre 
popoarele român și grec 1

HARALAMBOS PROTOPAPAS 
membru al Biroului Politic, 

secretar pentru relații internaționale

Partidul Comunist din Guadelupa
largi muncitoare. Influența partidului îfî moi o ■>: i. t

Partidul Socialist din Costa Rica
După ce adresează un salut călduros din 

partea parțidțtlui ’Comunist și a poporului 
din Guadelupa, mesajul subliniază : Parti- 
duT"nostfu;"~întregur nostru popor dau o 
înaltă apreciere operei întreprinse de Par
tidul Comunist Român prin succesele ob
ținute pe calea edificării societății socialis
te multilateral dezvoltate in România. Noi, 
cei din Guadelupa, știm că Republica So
cialistă România și valorosul Partid Co
munist Român acordă un sprijin activ și 
multilateral mișcărilor de eliberare națio
nală și cauzei popoarelor care, ca și po
porul nostru, se mai află încă sub domina
ția colonială. Pentru aceasta, tovarăși ro
mâni, noi vă transmitem mulțumirile noas
tre frățești.

In continuare, relevîndu-se situația grea 
a poporului din Guadelupa, este prezentată 
activitatea desfășurată de Partidul Comu
nist pentru mobilizarea ia luptă a maselor

mase este mare, Mijitanți.. comuniști ap,,, 
funcții de conduțețe'âdministi-ativă în orașe 
importante ale țătii, se află în fruntea ce
lor mai puternice organizații muncitorești 
și democratice. Conducătorii partidului sînt 
respectați.

în lupta noastră dificilă, noi contăm pe 
solidaritatea interrfațională și în special pe 
solidaritatea poporului român, pe care am 
simțit-o în permanență. Noi dorim să se 
întărească tot mai mult unitatea țărilor so
cialiste și coeziunea mișcării comuniste in
ternaționale.

Dorim României, poporului său și Parti
dului Comunist Român mari și remarcabile 
succese.

Trăiască prietenia și solidaritatea între 
comuniștii din România și din Guadelupa, 
între popoarele României și Guadelupei.

Trăiască internaționalismul proletar !

Partidul Naționalist din Bangladesh
Adresînd un salut prietenesc președinte

lui Nicolae Ceaușescu, Congresului al 
XII-lea al P.C.R,, in mesaj se spune :

Sîntem siguri că legăturile existente de 
prietenie între poporul român și poporul 
din Bangladesh vor determina în viitor noi 
schimburi prietenești între cele două țări.

Folosim această ocazie pentru a vă ura, 
mult stimate secretar general, sănătate și 
fericire dumneavoastră personal, iar po

porului prieten al României, pace, prospe
ritate și progres.

Partidul Naționalist din Bangladesh urează 
succes deplin Congresului dumneavoastră.

Prof. A. Q. M. BADRUDDOZZA 
CHOWDHURY
secretar general

Partidul Democrat al Poporului 
din Afganistan

Adresînd din partea Comitetului Central 
al Partidului Democrat al Poporului din 
Afganistan, al guvernului și al poporului 
din Afganistan un călduros salut revoluțio
nar tovarășului Nicolae Ceaușescu. Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân, tuturor participanților la Congresul 
al XII-lea, mesajul transmite urări de 
succes marelui forum al comuniștilor 
români.

Participarea reprezentanților ' Partidului 
Democrat al Poporului din Afganistan 
la cel de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român este o manifestare a soli
darității proletare și revoluționare dintre 
partidele și popoarele celor două țări 
prietene, Republica Democratică Afganis
tan și Republica Socialistă România.

în continuare se exprimă convingerea că 
legăturile de prietenie și cooperare între 
partidele, guvernele si popoarele celor două 
țări se vor adinei, subliniindu-se că aceste 
relații au pășit într-un nou stadiu după 
victoria Revoluției Saur (din aprilie) a po
porului afgan.

Mesajul prezintă apoi rezultatele și ho

tărîrile sesiunii plenare extraordinare a Co
mitetului Central al Partidului Democrat 
al Poporului din Afganistan, avangarda cla
sei muncitoare a țării, menționînd că ea a 
prevenit tendințele fracționiste, asigurînd 
unitatea partidului.

Cuceririle și succesele în diverse domenii 
obținute de România socialistă, consolidate 
sub conducerea competentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rezultatele eforturilor 
și strădaniilor revoluționare ale harnicului 
popor român sînt, de asemenea, motive de 
bucurie pentru prietenii dv. din Afganistan, 
care vă urează izbînzi tot mai mari în vii
tor, succes partidului și poporului muncitor 
din România în construirea societății so
cialiste avansate — se arată în mesaj.

HAFFIZULLAH AMIN 
secretar general 

al C.C. al Partidului Democrat 
al Poporului din Afganistan, 

președintele Consiliului Revoluționar 
și prim-ministru

Partidul Socialist Revoluționar 
din Ecuador

Adresînd un salut frățesc, de solidari
tate, din partea Comitetului Central al 
Partidului Socialist Revoluționar din Ecua
dor, in mesaj se spune :

Sîntem convinși că acest Congres, prin 
aportul său democratic, prin profunzimea 
dezbaterilor, va stimula progresul operei 
vaste de construcție pe calea înfăptuirii so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, 
înaintarea continuă a poporului român pe 
calea creșterii bunăstării sale. Totodată, 
Congresul dumneavoastră va reafirma pre
zența activă a României în cadrul luptei 
solidare*a  popoarelor lumii împotriva do
minației imperialiste, colonialiste, neocolo- 
nialiste, fasciste și rasiste.

Ne exprimăm convingerea că se va în

tări în continuare solidaritatea Internațio
nală a tuturor forțelor revoluționare și de
mocratice de pe toate continentele, care 
luptă pentru înlăturarea injustiției, a pe
ricolelor la adresa păcii și a tot ce aten
tează la progresul material și spiritual al 
popoarelor.

Vă dorim dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, multă fericire 
personală și noi succese în misiunea de 
înaltă răspundere ce vă revine în conduce
rea înțeleaptă a partidului și statului român.

TELMO HIDALGO, 
secretar general 

al Comitetului Central

ni

Adresind un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Partidului Socialist 
din .Costa Rica, în mesaj se arată: Au trecut 
cinci ani de la aprobarea Directivelor celui 
de-al XI-lea Congres. Astăzi, Republica 
Socialistă România este, o națiune care a 
reușit o puternică dezvoltare multilaterală, 
care asigură bazele economice, 
sociale pentru formarea omului 
ficarea comunismului.

Obiectivele pe care partidul 
dumneavoastră și le propun a 
nite în viitor sînt complexe și dificile. Noi 
sintem însă convinși că hotărîrile înțelepte 
ce vor fi adoptate de către cel de-al XII-lea 
Congres vor face ca poporul român să fie

politice și 
nou și edi-

și poporul 
fi indepli-

mai puternic și unit in opera sa de edifi
care a societății socialiste multilateral dez
voltate.

Partidele noastre •— continuă mesajul — 
trebuie să depună eforturi pentru a conti
nua lupta împotriva imperialismului, ca un 
exemplu al unității și colaborării cu toate 
țările, partidele și mișcările angajate in 
această direcție.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST

DIN COSTA RICA

Partidul Socialist Yemenit
Congresul al XII-lea al partidului dum

neavoastră .reprezintă un mare eveniment 
istoric în viața și lupta poporului român 
prieten și a mișcării revoluționare interna
ționale — se arată în mesaj.

Lupta istorică a poporului român, sub 
conducerea partidului său comunist, încu
nunată de realizări mărețe, a constituit în 
trecut și va constitui fără îndoială și în 
viitor un sprijin important pentru mișcarea 
revoluționară internațională și unitatea ei, 
pentru lupta popoarelor care aspiră la în
făptuirea viitorului lor luminos, se subli
niază în mesaj, exprimîndu-se în conti
nuare convingerea că hotăririle ce vor fi 
adoptate de cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român vor aduce noi 
și importante succese poporului român și 
vor contribui la victoriile mișcării revolu
ționare și ale întregii omeniri progresiste.

în încheiere, vă rugăm să primiți din 
partea poporului yemenit luptător, a parti
dului său conducător, a Comitetului său 
Central, a Biroului său Politic și din partea 
tovarășului secretar general Abdel Fattah 
Ismail, președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului Suprem al Poporului, calde 
salutări tovărășești și sincere urări de pro
gres și înflorire, de noi victorii poporului 
român, sub conducerea P.C.R., urări de 
mari succese Congresului al XII-lea pe tot 
parcursul lucrărilor sale și în toate hotă
rîrile ce le va adopta.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

YEMENIT

Partidul Democrat din Coasta de Fildeș
Mesajul transmite vii mulțumiri din 

partea președintelui de onoare al Partidului 
Democrat, din Coasta de Fildeș, Felix 
Houphouet-Boigny, și a secretarului general 
al partidului, Philippe Yace, a tuturor mili
tanților partidului pentru invitația -de a 
participa la Congres și adresează salutul lor 
călduros, izvorit din sentimentele' de prie
tenie nutrită față de poporul român.

Referindu-se la concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind dreptul sacru al 
popoarelor la independență, mesajul relevă 
similitudinea obiectivelor celor doi șefi de 
stat, ale celor două partide, chiar dacă 
itinerarele alese pentru atingerea acestora 
sint diferite.

Pace, libertate, dreptate socială și ferici
rea popoarelor — iată obiectivele urmărite 
cu consecvență de P.D.C.I., după exemplul 
Partidului Comunist Român — se spune in 
mesaj. Convergența idealurilor noastre, care 
plasează omul în centrul dezvoltării, rămî- 
ne cea mai bună pirghie pentru dezvolta
rea în continuare a cooperării pe care pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Houphouet-

Boigny au clădit-o între cele două țări ale 
noastre.

Noi, cei din Coasta de Fildeș, sîntem con
vinși că vom extrage învățăminte utile nu 
numai din rezultatele lucrărilor celu? de-al 
XII-lea Congres al dumneavoastră, dar și 
din bogata experiență a luptei dumnea
voastră de emancipare — se arată în con
tinuare.

Președintele Felix Houphouet-Boigny în
scrie și salută cu mult respect printre cele 
mai mari figuri din glorioasa voastră 
istorie pe prestigiosul președinte Nicolae 
Ceaușescu, căruia îi aduce omagiul meritat 
pentru neobosita sa luptă în favoarea liber
tății, a egalității în drepturi, a respectării 
cu strictețe a principiilor suveranității na
ționale și neamestecului în treburile inter
ne ale altor țări — arată mesajul.

în încheiere, relevîndu-se importanța 
Congresului P.C.R., se exprimă convingerea 
că programele economice și de cercetare 
științifică elaborate vor duce la noi succese 
ale poporului român pe calea progresului.

Partidul Socialist din Cipru-EDEK
Prezența noastră la Congresul dumnea

voastră evidențiază existența celor mai 
strinse și frățești relații între partidele și 
popoarele noastre. Poporul Ciprului nutrește 
cele mai prietenești sentimente față de po
porul român. Noi apreciem, de asemenea, 
foarte mult sprijinul pe care guvernul, 
partidul comunist și poporul României il 
acordă poporului cipriot în lupta sa pentru 
o independență reală, pentru libertate și 
democrație.

In continuare, în mesaj se arată : Nu 
avem nici o îndoială, dragi tovarăși, că 
cel de-al XII-lea Congres al Partiduliîi 
Comunist Român va jalona drumul spre 
progrese tot mai mari, spre importante rea

lizări ale poporului român, în domeniul 
economic și social, pentru pace în lume.

Credem, de asemenea, că relațiile foarte 
prietenești dintre partidele și țările noastre 
vor cunoaște o puternică dezvoltare, îndeo
sebi în domeniile politic și economic, în 
folosul' ambelor popoare.

Aceasta este hotârirea și dorința noastră 
— de a dezvolta relațiile existente — și 
avem convingerea că aceasta este și do
rința Partidului Comunist Român și a po
porului român. Luptăm pentru o cauză co
mună și de aceea trebuie să dezvoltăm 
cooperarea noastră.

DOROS THEODOROU,
secretar organizatoric ai Comitetului Central
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lovarășul Nicolae Ceausescu
s-a intîlnît cu tovarășul Aii Vata

(Urmare din pag. I)

Iul de-al XII-lea Congres al P.C.R., 
apreciindu-1 ca un eveniment de o 
deosebită importanță în istoria Parti
dului Comunist; Român, a țării noas
tre, a întregii mișcări comuniste și 
muncitorești internaționale. Tot
odată, oaspetele a urat noi succese 
poporului român in înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de recen

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ »_ _ _
Delegația Partidului Unit al Independenței Naționale 

din Zambia - U. N. I. P.
(Urmare din pag. I) 

special al primului ministru, N.N.K. 
Kalala, secretar permanent la cabi
netul primului ministru, Albert 
Nkanda Kalyati, ambasadorul Zam
biei la București.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Angelo Miculescu, 
membru al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei alimentare.

Conducătorul delegației a exprimat 
deosebita satisfacție de a participa 
la lucrările Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Zambia, Ken
neth David Kaunda, președintele 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale, un salut călduros și cele mai

Conducătorul delegației Partidului Baas Arab Socialist din Siria
(Urmare din pag. I) 

secretar general al Partidului Baas 
Arab Socialist din Siria, precum și 
calde felicitări pentru realegerea sa 
in înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ■ a rugat să se transmită 
președintelui Hafez Al Assad salutul 
său cordial și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii a fost ex
primată deosebita satisfacție față de 
cursul ascendent al relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și

Conducătorul delegației Mișcării Populare a Revoluției din Zair
(Urmare din pag. I)

publicii Zair, președintele Mișcării 
Populare a Revoluției din Zair, și i-a 
transmis calde felicitări cu prilejul 
realegerii in funcția de secretar ge
neral. al Partidului Comunist Roman, 
împreună cu urarea de succes m în
deplinirea înaltei misiuni încredin
țate de Congresul al XII-lea ăl P.C.R. 
Totodată, au fost adresate urări de 
succes Partidului Comunist Român și 
poporului român.

• SPORT • SPORT • SPORT 9 SPORT

DOUĂ EVENIMENTE SPORTIVE
România—R.D. Germană 22-19 in „Trofeul Carpați"

După victoriile anterioare, relativ 
ușoare, in fața reprezentativelor Nor
vegiei (35—17) și Ungariei (26—20), 
handbaliștii noștri tricolori — in for
mula întinerită prezentată de reputa
ții tehnicieni loan Kunst-Ghermanes- 
cu, Nicolae Nedef și Lascăr Pană — 
au intilnit aseară, la Arad, puternica 
echipa a R.D. Germane.

în echipa României au evoluat 
Munteanu (în poartă), Radu Voina 
(conducător de joc), Vasilca (pivot) 
și Durău, Drăgăniță, Mironiuc, Bo- 
roș, Vasilache, Folker, Măricel Voi- 
nea (extreme sau interi). Au lipsit, 
așadar, Birtalan (accidentat cu două 
zile înainte), Stockl și Grabovschi (ac
cidentați mai demult), a lipsit porta
rul Penu (de asemenea, aflat încă de
parte de lot, din motive trecătoare).

Atit de viguros și bine gîndit tac
tic au debutat membrii reprezentati
vei noastre, incit au condus repede 
cu 2—0, 4—2 și 6—3. Apărarea func
ționa aproape perfect (puținele im
perfecțiuni se manifestau pe părțile 
el laterale), iar atacul absolut fără 
greșeală, astfel incit scorul s-a ridi
cat in continuare la 9—4, 11—5, 12—6,

Steaua București — Universitatea Craiova 4-0 
în finalul primei părți a campionatului de fotbal

Puțini, foarte puțini dintre cunos
cătorii și iubitorii fotbalului nostru 
se așteptau la un scor de 4—0 în- 
tr-un derbi atît de.strins, la care cel 
ce-aveau să devină învinși fără drept 
de apel se prezentau cu aureola de 
cea mai in formă echipă românească 
de fotbal la ora actuală. Dar cine a 
reușit să iasă din angoasa tabelei de 
marcaj și să se situeze deasupra 
deziluziei produse de infringerea fa- 
voriților la un scor sever, dar meri
tat, a avut satisfacția de a gusta din 
plin plăcerea unui frumos spectacol. 
In primele 45 de minute au putut fi 
admirate — la ambele părți — foarte 
interesante desene tactice, surprin
zătoare manevre strategice, exerciții 
tehnice deosebit de reușite și faze de 
poartă palpitante. Da pauză scorul 
era 1—0 pentru Steaua (înscrisese 
Adrian Ionescu, printr-un efort per
sonal și o insistență încăpățînată la 
o minge greșită pe rînd de Bumbescu 
și Boldici, el răzbunindu-se astfel pe 
lipsa de considerație ce i-o arăta
seră craiovenii, lăsindu-1 nemarcat), 
dar tot atît de bine putea să fie 0—0 
ori 1—0 pentru oaspeți. Și repriza 
secundă a avut frumusețea ei, dar 
odată frînt echilibrul cu un nou gol 
slelist (Z.ahiu — cu „ajutorul" lui 
Dumitru),‘ admirația tribunelor s-a 
îndreptat exclusiv spre formația lui 
Gheorghe Cpnstantin și Vasile Zavo- 
da, care a reușit faze ofensive de 
rară spectaculozitate, a căror desfă
șurare logică a condus la mărirea 
scorului : 3—0 (Stoica — șut din dia
gonală in bară și de aici in gol) și, 
in ultimul minut, 4—0 (Iordănescu — 
beneficiar și el al unei pase inteli
gente trimise de Dumitru).

Steaua a arătat că a gîndit mai 
bine acest joc dificil : s-a apărat 

tul forum al comuniștilor români.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

mulțumit pentru felicitările și senti
mentele exprimate.

In cadrul convorbirii s-a exprimat 
dorința de a dezvolta în continuare 
relațiile de colaborare pe multiple 
planuri între partidele, țările și po
poarele noastre.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației internațio

bune urări, precum și felicitări pen
tru realegerea sa în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, urări de succes poporu
lui român in înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congres.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Zambia sa
lutul său călduros, cele mai bune 
urări, iar poporului zambian prieten 
noi succese în dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei.

Secretarul general al partidului a 
subliniat că prezența delegației Parti
dului Unit al Independenței Națio
nale din Zambia la lucrările Congre
sului al XII-lea al P.C.R. este o do
vadă a bunelor relații care se dez
voltă continuu între România și 
Zambia, între cele două popoare.

In cadrul convorbirii s-a apreciat 
că există largi posibilități ' pentru

Partidul Baas Arab Socialist din Si
ria, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Arabă Siria
nă, dintre popoarele român și sirian. 
A fost reafirmată, de ambele părți, 
dorința de a dezvolta și aprofunda 
in continuare, pe multiple planuri, 
aceste relații în spiritul convorbiri
lor și înțelegerilor la nivel înalt de 
la București și Damasc, in interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Abordindu-se unele probleme in
ternaționale, îndeosebi situația din 
Orientul Mijlociu, a fost subliniată

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Mobutu Șese Seko salu
tul său călduros și cele mai bune, 
urări. Secretarul general al P.C.R. 
a transmis, de asemenea, din 
partea conducerii Partidului Comu
nist Român și a sa personal, un salul 
conducerii Mișcării Populare a Re
voluției din Zair, iar poporului' zab'ez 
prieten urări de bunăstare și fericire.

In cursul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție faptul că relațiile din

13—7 și 13—3 la pauză. Era insă de 
așteptat ca robusta formație oaspete 
să forțeze remontarea, așa că după 
pauză scorul a devenit mai strîns : 
13—11, 17—15, 18—16, 21—18 și in fi
nal 22—19.

Victorie la 3 puncte în fața unui 
asemenea partener înseamnă un suc
ces veritabil. Dar și mai îmbucurător 
este că lotul nostru arată o tot mai 
armonioasă conlucrare intre cele 
trei generații de handbaliști care îl 
alcătuiesc și că pe lista marcatorilor 
apar nu mai puțin de 9 „tunari" 
(Stingă — 5 goluri ; Drăgăniță, Du
rău, Radu Voina și Folker — cite 3 ; 
Măricel Voinea — 2 ; Mironiuc, "Va
silca și Vasilache — cite 1), ceea ce 
spune mult despre forța colectivă și 
individuală a atacului nostru.

Să sperăm că semnele unei aseme
nea comportări bune se vor arăta și 
in celelalte două partide finale din 
cadrul „Trofeului Carpați" (cu Iugo
slavia și Polonia), ca și în „Super- 
cupa campionilor" și, mai cu seamă, 
la Olimpiada ’80 pentru care se pre
gătesc atît de asiduu handbaliștii noș
tri. > 

grupat, a „lucrat" repede la mijlo
cul terenului, a atacat pe un front 
foarte larg. „Cheile" succesului' său 
net au fost două : marcajul om la 
om la cei trei atacanți craioveni mai 
periculoși (Sameș la Cămătaru ; An- 
ghelini ia Cîrțu ; Nițu la Crișan) și 
stăpinirea mijlocului terenului prin 
patru specialiști ai acestei zone — 
Stoica, Zahiu, Dumitru, Iordănescu. 
Fină la 3—0 steliștii n-au părăsit nici 
o clipă aceste idei tactice cu care, 
probabil, veniseră de la cabină.

Universitatea Craiova s-a arătat 
preocupată in primul rînd de aco
perirea întregului teren și de „bro- 
darea" jocului cu pase multe și în
tortocheate. Dar tempo-ul mișcărilor 
sale a fost prea lent pentru a sur
prinde descoperită apărarea adversă, 
n-a reușit pătrunderi, iar șuturile de 
la distanță n-au fost prea puternice. 
Ca să nu mai vorbim de greșelile 
din apărare ! Ni s-a părut, cu alte 
cuvinte, că studenții craioveni n-au 
fost conectați la cea mai înaltă ten
siune a partidei, au jucat cu prea 
mult calm, așteptind liniștiți să le 
iasă golul, dar s-a întimplat să mar
ee steliștii de două ori — după care 
ei s-au pierdut și n-au mai arătat 
nimic.

Este însă de presupus și de dorit 
că fotbaliștii craioveni nu se vor lăsa 
copleșiți de acest eșec (inevitabil in 
fotbal) și că vor învăța din „lecția" 
de ieri, se vor mobiliza ca la Leeds, 
iar miercuri — la Moenchengladbach, 
în optimile Cupei U.E.F.A. — vor 
juca din nou ca la Leeds. Avem în
credere în ei — și le urăm cu toții 
mult succes !

Gheorghe MITROI 

nale, evidențiindu-se necesitatea so
luționării pe cale pașnică, prin trata
tive, în interesul popoarelor, a tutu
ror problemelor litigioase care mai 
dăinuie în diferite zone ale lumii, 
instaurării unui climat de pace și 
securitate, de încredere și cooperare 
între toate națiunile.

Întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească.

adîncirea șl extinderea acestor rela
ții, atît pe plan bilateral — îndeo
sebi id agricultură — cît și pe arena 
internațională, în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii și înțelegerii. 
In acest context, s-a subliniat hotă- 
rirea celor două țări de a transpune 
cu succes în fapt acordurile și înțele
gerile stabilite cu prilejul dialogului 
la nivel înalt româno-zambian.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale ale situației internaționale a 
scos în evidență voința României și 
Zambiei de a-și aduce și în viitor o 
contribuție activă la cauza luptei de 
eliberare a popoarelor din Rhodesia 
și Namibia, a populației majoritare 
din Africa de Sud, la statornicirea 
unui climat de pace și securitate, de 
colaborare în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

necesitatea de a se continua efor
turile în vederea instaurării unei 
păci globale, drepte și durabile în 
această zonă, pe baza retragerii Is
raelului din toate teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
a rezolvării problemei poporului pa
lestinian în conformitate cu dreptul 
său legitim la autodeterminare, in
clusiv prin crearea unui stat pales
tinian independent, a respectării su
veranității și integrității teritoriale 
a tuturor statelor din regiune.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

tre partidele și țările noastre s-au 
extins în ultimii ani, in deplină con
cordanță cu înțelegerile stabilite de 
cei doi șefi de stat, cu ocazia întîl- 
nirilor și convorbirilor de la Bucu
rești și Kinshasa. A fost manifestată, 
de asemenea, dorința de a se acționa 
în continuare pentru amplificarea co
laborării romăno-zaireze, pe multiple 
planuri, în folosul ambelor state și 
popoare, al cauzei cooperării și înțe
legerii intre națiuni.

întrevederea a decurs Intr-o am
bianță de cordialitate și prietenie.

tv
DUMINICA 25 NOIEMBRIE 197»

PROGRAMUL 1

8,43 Gimnastica la dorpieijiu
9,00 Copilărie, vis șl certitudine
9.35 Film serial pentru copii : Dick 

Turpin
10,00 Viața satului • Hotărîrile Con

gresului — program de acțiune 
pentru întregul popor. Fapte de 
muncă, angajamente ale oameni
lor muncii de la sate

11.43 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13,03 Album duminical
16,15 Telesport • Fotbal : U.T.A. — 

Corvinul Hunedoara (divizia B). 
Rezumat înregistrat de la Arad. 
Comentează Sorin Satmari • Șah 
— rubrică realizată și prezentată * 
de maestra internațională Elisa- 
beta Polihronlade a Rugby : An
glia — Noua Zeelandă. Selecțiuni 
înregistrate de la Londra. Co
mentator Dumitru Tănăsescu

17.50 Film serial : „Timpuri grele". 
Producție a studiourilor de tele
viziune din Anglia. Ecranizare a 
romanului omonim ai lui Charles 
Dickens

18.40 Sub steagul tău. partid Iubit 1 Cin- 
tece și versuri interpretate de pio
nieri

19,00 Telejurnal
19,20 Bucurie în toată țara
19.40 Film artistic : „Clipa". Premie

ră TV
21.40 Telejurnal • Sport
22,00 Închiderea programului

PROGRAMUL 2

8.45 La poalele Harghitei — emisiune 
folclorică

9,15 Teleșcoală. Consultații pentru ele
vii cursurilor serale

10.00 Concert educativ
11.40 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,20 Telerama
19.50 Bijuterii muzicale 

'21.00 Clubul tineretului
21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului

LUNI 28 NOIEMBRIE 1979

PROGRAMUL 1

16.00 Emisiune in limba maghiară
18,25 Handbal masculin : Transmisiune 

directă de la Arad
18.55 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.20 Hotărîrile Congresului — program 

de acțiune al întregului popor
20,00 De drag și de omenie — muzică 

populară
20.20 Cadran mondial. Oaspeți de peste 

hotare la Congresul al XII-lea al 
P.C.R. Stimă, admirație și -respect

20.40 Roman-foileton : „Cel din Moga- 
dor". Episodul 10

21.35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16.00 Cenacluri ale tineretului
16.30 Electronogratia — documentar 

științific
16.55 Flori pentru mîlne — emisiune, 

muzical-dlstractivă
17.45 Film documentar : Cetățile Pono

rului
18,13 Muzică ușoară românească
18.30 Drumuri europene : Un român la 

Montparnasse (I)
18.55 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 De ja A la... infinit (selecțiuni)
20,10 Viitorii constructori pe marile 

șantiere
20.35 Seară de operă. „Stejarul din 

Borzești" de Theodor Bratu
21.35 Telejurnal

Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la realegerea în funcția 
de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Scumpe tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 

Partidului Comunist Român, de către cel de-al XII-lea Congres, vă transmit 
cordiale salutări și felicitări.

Vă urez mult succes, sănătate și putere de muncă în activitatea dumnea
voastră in această inaltă funcție plină de răspundere.

Cu salutări comuniste,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA 

ERICH HONECKER
Secretar general

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea șl al meu 
personal, vă adresez felicitări călduroase cu prilejul realegerii dumneavoastră 
în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

Urez poporului dumneavoastră mari succese in lupta sa pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor programatice cu privire la accelerarea în conti
nuare a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate trasate de 
Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român, precum și în activitatea 
dumneavoastră de răspundere.

Sînt convins că relațiile de prietenie șl de colaborare între partidele și 
popoarele ambelor • noastre țări, bazate pe principiile marxism-leninismului 
și ale independenței, se vor întări și dezvolta și mai mult în toate, domeniile.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este agreabil de a vă adresa, în numele meu personal și în numele 

tuturor militanților istiqlalieni, calde felicitări cu ocazia realegerii dumnea
voastră în fruntea Partidului Comunist Român. Apreciind în mod deosebit 
prietenia care leagă partidele noastre, urez ca cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român să constituie un nou jalon în procesul de edi
ficare și de dezvoltare a consolidării păcii și cooperării între popoare.

M'HAMED BOUCETTA
Secretar general al Partidului Istiqlal

A apărut în limbile maghiară și germană :

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate
Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole 

septembrie 1978 — martie 1979 
voi. 17

Editura politică

A apărut, sub egida Academiei „Ștefan Gheorghiu",

volumul:

ORÎNDUIREA SOCiAL-POLITICĂ A ROMÂNIEI 
SOCIALISTE ÎN OPERA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Editura politică

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL LIBANULUI 
VA FACE 0 VIZITA OFICIALĂ IN ROMANIA

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, viceprim- 
ministru și ministrul afacerilor ex

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

Delegațiile unor partide comuniste 
și muncitorești, socialiste și progre
siste care au participat la lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român au vizitat în
treprinderi industriale, obiective so
cial-culturale și turistice din Bucu
rești și din alte zone ale țării.

Delegația Partidului Comunist Chi
nez, condusă de tovarășul Ulanhu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepreședinte al Adu
nării Reprezentanților Populari ai 
R.P. Chineze, a avut, sîmbătă, o în
trevedere la Comitetul județean Ar
geș al P.C.R., în cadrul căreia i-au 
fost prezentate principalele coordona
te ale dezvoltării multilaterale a ju
dețului și a vizitat Muzeul județean 
din Pitești.

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și cea a Partidului 
Revoluționar din Tanzania au vizitat 
întreprinderea bucureșteană „Vul
can".

Delegația Partidului Muncii din Co
reea, condusă de tovarășul Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Politic 
al C.C. al P.M. din Coreea, vicepre
ședinte al R.P.D. Coreene, a vizitat 
întreprinderea de pompe „Aversa" 
din Capitală.

Delegația Partidului Comunist din 
Vietnam, condusă de tovarășul Le 
Quang Dao, secretar al C.C. al P.C. 
din Vietnam, a avut o întrevedere la 
Comitetul de partid al sectorului 5 al 
Capitalei și a vizitat cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna Bra-, 
gadiru.

în aceeași zi, delegația Uniunii 
pentru Progres Național din Burun
di — UPRONA a fost oaspete al în
treprinderii agricole de stat „30 De
cembrie".

In cursul zilei de sîmbătă, membri 
ai delegațiilor Partidului Comunist 
Peruan, Partidului Unificat al Comu
niștilor Haitienl, Partidului Comunist 
din Bolivia, Partidului Comunist din 
Honduras, Partidului Comunist din 
Venezuela, Partidului Comunist 
Mexican, Partidului Comunist Para
guayan, Partidului Comunist din 
Salvador, Partidului Poporului din 
Panama, Partidului Comunist Domi
nican, Partidului Socialist al Oame
nilor Muncii din Mexic, Partidului 
Socialist din Uruguay, Partidului 
Socialist din Chile, Partidului Socia
list din Costa Rica, Partidului Socia
list Revoluționar din Ecuador, pre

terne al Libanului, Fuad Boutros, 
va efectua o vizită oficială în Roma
nia, în ultima perioadă a lunii no
iembrie 1979.

cum și ai delegațiilor Partidului 
Socialist Progresist din Liban, Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Partidului Comunist Sirian, Partidu
lui Comunist din Iordania, Partidului 
Comunist Irakian și Partidului Co
munist din Israel au avut o întreve
dere la Comitetul județean Prahova 
al P.C.R. și au vizitat Combinatul 
petrochimic de la Brazi și obiective 
turistice de pe Valea Prahovei. Dele
gația Partidului Comunist din Irlanda 
a vizitat stațiunea Predeal, iar dele
gațiile Uniunii Socialiste Sudaneze și 
Partidului Muncii din Angola au vi
zitat monumente istorice și obiective 
turistice din Brașov.

In cursul întilnirilor cu reprezen
tanții organelor locale de’ partid și de 
stat, al vizitelor efectuate în unitățile 
industriale și agricole, oaspeții au luat 
cunoștință de realizările economiei 
românești, de modul în care oamenii 
muncii din patria noastră acționează 
în direcția înfăptuirii prevederilor 
Programului partidului de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism. Cu acest prilej au 
fost relevate criteriile moderne de 
organizare a producției și a muncii, 
modul în care se aplică noul meca
nism economic, preocupările colecti
velor în direcția sporirii, diversifică
rii și imbunătățirii continue a cali
tății producției, creșterii necontenite 
a eficienței în toate domeniile vieții 
economico-sociale.

Au fost evidențiate, în același timp, 
activitatea bogată a organizațiilor de 
partid și a celor de masă din unită
țile vizitate, faptul că perfecționarea 
autoconducerii muncitorești, a de
mocrației socialiste asigură condiții 
optime tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a parti
cipa la adoptarea și aplicarea celor 
mai eficiente hotăriri privind sporirea 
potențialului economic al țării, Îmbu
nătățirea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor.

Mulțumind pentru primirea căldu
roasă, pentru interesantul schimb de 
opinii și experiență, oaspeții au urat 
succes colectivelor-gazdă în îndepli
nirea hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, în activitatea lor pusă în slujba 
înfloririi multilaterale a României 
socialiste.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului dr. JOHAN H. E. FERRIER

Președintele Republicii Surinam
Aniversarea proclamării Independenței țării dumneavoastră îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prospefitate poporului surinamez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului angolez, al. Comitetului Central al M.P.L.A. — Parti
dul Muncii, al guvernului Republicii Populare Angola și al meu personal, 
adresez poporului României, partidului și guvernului său cele mai sincere 
mulțumiri pentru felicitările trimise cu ocazia celebrării celei de-a IV-a ani
versări a independenței noastre.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima încrederea că legăturile de 
prietenie, solidaritate și cooperare existente între popoarele, partidele, țările 
și guvernele noastre, bazate pe idealul luptei comune, se vor întări tot mai 
mult pe calea progresului și păcii.

Cu înaltă și frățească considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
avut sîmbătă dimineață o întrevedere 
cu Daniel Lisulo, membru al C.C. al 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale — U.N.I.P., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Zambia.

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, s-au evocat bunele ra
porturi existente între România și 
Zambia, raporturi care au cunoscut 
o puternică dezvoltare, îndeosebi 
după vizita efectuată în Zambia de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. moment 
remarcabil în cronica relațiilor din
tre cele două țări. Totodată, a fost 
exprimată dorința comună, ca în 
spiritul înțelegerilor convenite cu

Plecarea unor oaspeți de peste hotare
Sîmbătă au părăsit Capitala de

legații și reprezentanți ai unor parti
de care au luat parte la lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

DELEGAȚIA UNIUNII COMUNIȘ
TILOR DIN IUGOSLAVIA, condusă 
de tovarășul Dușan Dragoșavaț, 
secretar al Prezidiului C.C. al U.C.I.;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST BULGAR, condusă de to
varășul Pencio Kubadinski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B.,, 
președintele Consiliului Național al 
Frontului Patriei; *

DELEGAȚIA PARTIDULUI POPU
LAR REVOLUȚIONAR MONGOL, 
condusă de tovarășul Paavanghiin 
Damdîn, secretar al Comitetului Cen
tral al partidului;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST PORTUGHEZ, condusă do 
Sergio Vilarigues, membru al Comi
siei Politice, secretar al C.C. al parti
dului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN BELGIA, condusă da 
Georges Glineur, membru al Birou
lui Politic al C.C. al partidului;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN GRECIA (INTERIOR), 
condusă de Haralambos Drakopoulos, 
secretarul C.C. al P.C. din Grecia 
(interior);

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN MAREA BRITANIE, 
condusă de Barry Williams, membru 
al Comitetului Executiv al P.C. din 
Marea Britanie;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST FINLANDEZ, condusă de 
Erkki Kauppila, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului, redac- 
tor-șef al ziarului „Kansan Uutiset";

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST GERMAN DIN R.F. GER
MANIA, condusă de Martha Busch
mann, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.G.;

DELEGAȚIA PARTIDULUI DE 
STÎNGA — COMUNIȘTII DIN SUE
DIA, condusă de Eivor Marklund, 
vicepreședinte, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al partidului;

REPREZENTANTUL PARTIDULUI 
COMUNIST LUXEMBURGHEZ, Fer
nand Hubsch, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN AUSTRIA, condusă de 
Franz Hager; membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Austria ;

REPREZENTANTUL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN CANADA, Bruce 
Magnuson, membru al Comitetului 
Executiv Central al C.C. al partidu
lui ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST BRAZILIAN, condusă de 
Luis Carlos Prestes, secretar general 
al C.C. al P.C. Brazilian ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN ARGENTINA, condusă 
de Geronimo Arnedo Alvarez, secre
tar general al P.C. din Argentina ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN CHILE, condusă de 
Volodia Teitelboim, membru al Co
misiei Politice a C.C. al P.C. din 
Chile ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN URUGUAY, condusă 
de Enrique Rodriguez, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C. din Uruguay ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DOMINICAN, condusă de 
Jose Israel Cuello, membru al Co
misiei Politice a Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C. Domini
can ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN BOLIVIA, condusă de 
Humberto Ramirez Cardenas, secre
tar general adjunct al C.C. al parti
dului.

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST UNIT DIN BERLINUL 
OCCIDENTAL, condusă de Erich 
Ziegler, membru al Biroului Comite
tului Director al P.S.U. din Berlinul 
occidental ;

REPREZENTANTUL PARTIDULUI 
SOCIALIST BELGIAN (FLAMAND), 
Jos Van Eynde, membru al Biroului 
Național al partidului, ministru de 
stat, președinte de onoare al Inter
naționalei Socialiste ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST PORTUGHEZ, condusă de 
Francisco Ramos da Costa, membru 
al Comisiei Naționale a partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 noiembrie. în țară : Vremea va 
fi, în general umedă, cu cerul noros. 
Vor cădea precipitații mai ales sub 
formă de ploaie și burniță. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări in Ba

prilejul dialogului româno-zambian 
la nivel inalt să fie lărgite si diver
sificate in continuare colaborarea și 
cooperarea economică dintre cele 
două țări, în folosul României și 
Zambiei, al celor două popoare, al 
cauzei păcii și ințelegerii intre na
țiuni.

La întrevedere au luat parte Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, Stan Măgureanu, 
secretarul Consiliului de Miniștri, 
alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea. A. K. 
Shapi, membru al C.C. . al U.N.I.P., 
J. J. Mukando, ministru de stat la 
Ministerul Agriculturii și Resurseloi 
de Apă, Albert Nkauda Kalyati, am
basadorul Republicii Zambia, consi
lieri și experți.

CIALIST POPULAR DIN DANE
MARCA, condusă de Gert Petersen, 
președintele partidului ;

REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COOPERATIST DIN MAREA 
BRITANIE, David Wise, secretar ge
neral al partidului ;

REPREZENTANTUL PARTIDU- 
DULUI GUATEMALEZ AL MUNCII, 
Otto Sanchez, membru al C.C. al 
partidului ;

REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI AFRICAN AL INDEPENDEN
ȚEI DIN GUINEEA-BISSAU ȘI 
INSULELE CAPULUI VERDE, Fran
cisco da Silva, membru al Comitetu
lui Executiv de luptă al P.A.I.G.C. ;

REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI MIȘCAREA DE ELIBERARE 
DIN INSULELE SAO TOME ȘI 
PRINCIPE, Flavio Quaresma Pires 
dos Santos — ambasador ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI A- 
VANGARDA POPULARA DIN 
COSTA RICA, condusă de Francisco 
Gamboa Guzman, membru al Comi
siei Politice, secretar al C.C. al parti
dului, secretar general , al regionalei 
San Jose ;

REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI ELIBERĂRII NAȚIONALE DIN 
COSTA RICA, Alfonso Carro Zuniga, 
membru al Directoratului Politic Na
țional al partidului ;

DELEGAȚIA MIȘCĂRII PENTRU 
SOCIALISM DIN VENEZUELA — 
condusă de Fredy Munoz, secretar 
general adjunct al M.A.S. ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI MUN
CITORILOR DIN SPANIA, condusă 
de Nazario Aguado Aguilar, membru 
al Secretariatului Permanent al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI EL
VEȚIAN AL MUNCII, condusă de 
Andre Muret, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului ;

DELEGAȚIA UNIUNII POPORU
LUI AFRICAN ZIMBABWE — 
Z.A.P.U. din Rhodesia, condusă da 
Steven Nkomo, membru al Biroului 
Executiv Național și al Consiliului 
Revoluționar, secretar al C.C. al 
Z.A.P.U. ;

REPREZENTANTUL UNIUNII DE
MOCRATICE A POPORULUI FIN
LANDEZ, Kalevi Suomela, membru 
al Consiliului de conducere al Uniu
nii ;

REPREZENTANTUL REVISTEI 
„PROBLEMELE PĂCII ȘI SOCIA
LISMULUI", Klimczak Weslaw ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI TU- 
DEH DIN IRAN, condusă de Ahmad 
Rassadi, membru al C.C. al parti
dului ;

DELEGAȚIA CONGRESULUI GE
NERAL POPULAR DIN JAMAHI- 
RIA ARABA LIBIANA POPULARA 
SOCIALISTA, condusă de Mo
hammed Al Zenati, șef de birou în 
cadrul Secretariatului .pentru legă
turi externe al Congresului General 
Popular ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI UNI
UNEA DEMOCRATICA DE STÎNGA 
E.D.A. DIN GRECIA, condusă de So- 
tiris Paulos, membru al Comitetului 
Executiv al E.D.A. ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI PRO
GRESIST AL OAMENILOR MUN
CII DIN CIPRU (AKEL), condusă de 
Hristos Petas, membru al Biroului 
Politic al C.C. al AKEL, secretar al 
Comitetului județean Nicosia ;

DELEGAȚIA MIȘCĂRII SOCIA
LISTE PANELENE — PASOK, con
dusă de Ghiorghios Ghenimatas, 
membru al Secretariatului Biroului 
Executiv al C.C. al PASOK ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI UNI
UNEA CENTRULUI DEMOCRATIC 
— E.D.I.K. — DIN GRECIA, condusă 
de George Kotzas, membru al C.C. al 
E D I K ’

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALISMULUI DEMOCRATIC (KO- 
DISO) DIN GRECIA, condusă de 
Haralambos Protopaoas, membru al 
Biroului Politic al C.C. al KODISO.

★
La plecare, oaspeții au fost salutați 

de tovarășii Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Petre Lupu, 
Gheorghe Oprea și Leonte Răutu, 
membri ai Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, 
Ilie Rădulescu și Marin Vasile, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Ion Ceterchi, 
Tamara Dobrin, membri ai C.C. al 
P.C.R., de alți activiști de partid.

(Agerpres)

nat și în zona de munte. Temperatura 
în scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade, izolat 
mal coborîte în nordul țării, iar maxi
mele între zero și 10 grade. Se va pro
duce ceață mai ales dimineața și sea
ra. în București : Vremea va fi în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie și burniță. Se va 
produce ceață mai ales dimineața și 
searfl. Vînt slab pînă la moderat. Tem
peratura ușor variabilă.



„Congresul ul XII-lea al P. C. R. - eveniment 
de importanță istorică in dezvoltarea României 

pe calea socialismului și comunismului, o puternică 
expresie a angajării active in făurirea unei lumi 

a păcii și dreptății"

55 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

REPUBLICII POPULARE MONGOLE

La 26 noiembrie se .împlinesc 55 
de ani de la proclamarea Republi
cii Populare Mongole, eveniment 
de răscruce în milenara istorie a 
poporului mongol. Adoptarea pri
mei Constituții a țării și proclama
rea Reoublictii Populare Mdngoie de 
către Marele Hural (parlament) al 
țării, întrunit la 26 noiembrie 1924, 
consfințind cuceririle revoluției din 
1921, dobîndite prin lupte grele pen
tru libertate, împotriva asupritori
lor, au deschis poporului mongol 
calea transformărilor înnoitoare, a 
edificării noii orînduiri sociale în 
patria sa.

Poporul român urmărește cu in
teres și sentimente de simpatie ac
tivitatea constructivă desfășurată de 
oamenii muncii mongoli, sub con
ducerea Partidului Popular Revolu
ționar. Intre partidele, țările și po
poarele noastre se dezvoltă relații 
de prietenie și colaborare, în spiri
tul convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Jumjaaghiin Țedenbal, spre binele 
ambelor noastre popoare, în in
teresul unității țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și progresului in lume.

Devenit, în aceste zile, un eveniment de primă mărime al actualității 
Internaționale, forumul istoric al comuniștilor din România, al întregului 
nostru popor, reține în continuare atenția agențiilor de presa, a diverse
lor publicații, a posturilor de radio și televiziune din numeroase țâri 
sie lumii.

Un loc prioritar în corespondențele sau editorialele presei din străi
nătate ii ocupă comentarea semnificațiilor realegerii in inalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. întregul popor, întreaga națiune și-au manifestat, într-o im
presionantă unitate, hotărîrea de a-1 avea in continuare în fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu — simbolul idealurilor de libertate, 
pace și progres ale poporului nostru, proeminentă personalitate a mișcării 
comuniste și muncitorești mondiale, a vieții politice internaționale. 
Această realegere — se relevă — constituie chezășia îndeplinirii inte
grale a programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a documentelor adoptate. Presa internațională arată, în con
tinuare, perspectivele luminoase ce se deschid prin traducerea în viață a 
Directivelor Congresului, a celorlalte documente, care poartă amprenta 
gindirii creatoare, a viziunii cutezătoare, profund revoluționare a to
varășului Nicolae Ceaușescu și care vor transforma România, la sfîrșitul 
următorului cincinal, într-o țară socialistă cu dezvoltare economică me
die. De o inaltă apreciere se bucură, de asemenea, principialitatea politicii 
externe a țării noastre, pozițiile românești in problemele cardinale ale 
contemporaneității.

Informînd cititorii despre înche
ierea lucrărilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., ziarul „PRAVDA , 
organ al C.C. al P.C.U.S., relatează 
că delegații la înaltul forum l-au 
ales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al partidului.

Ziarul subliniază din cuvîntul 
de închidere rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : Lucrările Con
gresului al XII-lea au demonstrat 
forța politico-organizatorică a parti- 

. dului și unitatea de nezdruncinat a 
comuniștilor, care constituie che
zășia înfăptuirii cu succes a pla
nurilor construcției socialiste. „Lu
crările Congresului — scrie ziarul — 
au demonstrat din nou că P.C.R. 
este forța conducătoare a construirii 
societății socialiste în România. El 
conduce poporul muncitor al țării 
pe calea aleasă spre orizonturi tot 
mai înalte. Aceasta a fost ilustrată 
o dată în plus de bilanțul înfăptuirii 
sarcinilor trasate de Congresul al
XI- lea al P.C.R. în anii care au
trecut, România a obținut noi rea
lizări în viața economică și social- 
politică, în ridicarea bunăstării po
porului, în dezvoltarea științei și
culturii. Potrivit principalilor in
dicatori, prevederile directivelor cin
cinalului in curs se realizează cu
depășiri11 — subliniază ziarul.

„Cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. 
a devenit un eveniment important 
în viața țării — se arată în cores
pondență. El a definit direcțiile fun
damentale ale dezvoltării econo
mice și sociale a României pe peri
oada următoare. Principala sarcină 
a viitorului cincinal este îndeplini
rea în continuare a Programului 
partidului — dezvoltarea în ritmuri 
înalte a economiei naționale, folo
sirea largă a realizărilor revoluției 
tehnico-științifice în toate domeni
ile, trecerea la o nouă calitate in 
întreaga activitate economică și so
cială".

înaltul forum al partidului — scrie 
,.Pravda" — a adoptat în unanimitate 
hotărîri asupra Raportului de acti
vitate al Comitetului Central al 
P.C.R. și asupra raportului Comi
siei Centrale de Revizie a partidu
lui. El a aprobat o serie de alte 
documente de maximă importanță. 
„Delegații la inaltul forum au expri
mat convingerea că organizațiile de 
partid, toți comuniștii țării vor 
munci neobosit pentru înfăptuirea 
planurilor stabilite. Congresul a 
chemat partidul și poporul să desfă
șoare o luptă activă pentru realiza
rea mărețului țel al edificării socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România". z

Intr-un reportaj filmat, TELEVI
ZIUNEA SOVIETICA a prezentat, 
vineri seara, imagini din sala Pala
tului Republicii de la ședința finală 
a celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Secven
țele televizate l-au înfățișat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în tim
pul rostirii cuvintului de închidere a 
Congresului. în timpul derulării ima
ginilor. corespondentul special al 
televiziunii sovietice a transmis un 
comentariu in care a subliniat că, 
în ultima zi a lucrărilor, Congresul 
l-a reales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului și a ales noile 
organe de conducere ale P.C.R. 
„înaltul forum de partid al țării, s-a 
arătat în comentariu, a soluționat 
probleme cardinale ale dezvoltării 
viitoare a României socialiste. Ordi
nea de zi a Congresului a fost foarte 
amplă. Examinarea tuturor acestor 
probleme în timpul Congresului a 
demonstrat hotărirea fermă a comu
niștilor români de a propulsa țara 
pe calea construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate, spre 
comunism")

„ZIARUL POPORULUI". organul 
C.C. al P.C. Chinez, și CELELALTE 
ZIARE CENTRALE DIN R. P. CHI
NEZA au publicat, sîmbătă, pe prima 
pagină, la loc central, in chenar, 
informația agenției China Nouă 
privind realegerea, la cel de-al
XII- lea Congres al Partidului Co
munist Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului. Se relevă că 
în momentul anunțării rezultatului 
alegerii, întreaga asistență a izbucnit 
în aplauze îndelungate.

Aceeași știre a fost transmisă, cu 
prioritate la POSTURILE DE RA
DIO DIN BEIJING.

Presa iugoslavă informează pe larg 
despre încheierea lucrărilor Congre
sului al XII-lea al Partidului Co
munist Român. „BORBA" publică 
pe prima pagină, cu reluare în inte
rior, o corespondență intitulată 
„Ceaușescu din nou secretar gene
ral". In subtitlu se arată : „A fost 
ales noul Comitet Central format 
din 408 membri ■ și au fost adoptate 
documentele asupra direcțiilor de 
activitate in viitor". „La cel mai înalt 
forum al comuniștilor români a fost 
în repetate rinduri confirmată auto
ritatea secretarului general și șefului 
statului, Nicolae Ceaușescu".

în articol se arată : „Caracteristica 
fundamentală a lucrărilor celui mai 
înalt forum al comuniștilor români, 
care aici este apreciat ca deosebit de 

însemnat și rodnic din toate punc
tele de vedere, a fost imprimată de 
personalitatea lui Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul român a cărui alegere 
în fruntea partidului, în 1965, la cel 
de-al IX-lea Congres, este caracteri
zată, în documentele publicate, ca 
un eveniment cu cel mai bogat con
ținut în istoria țării". în continuare, 
ziarul arată că, „într-un climat de 
mare entuziasm, Congresul l-a reales 
pe Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general", subliniind că foru
mul comuniștilor români a evidențiat, 
în repetate rînduri, înaltul presti

giu al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a cărui activitate imprimă caracteris
ticile fundamentale tuturor dome- 
milor-cheie ale activității interne și 
ale pozițiilor de politică externă ale 
României, care, dealtfel, au adus 
acestei țări multe aprecieri. Este de 
aceea justificat faptul că, și c.u, acest 
prilej, comuniștii români, evidențiind 
eă documentele Congresului reflectă 
creșterea puternică a democrației 
interne de partid, subliniază că toc
mai Nicolae Ceaușescu, conducător 
strălucit și revoluționar de seamă, 
patriot însuflețit și internaționalist 
consecvent, eminent luptător pentru 
pace și colaborare între oameni, în
truchipează cele mai nobile valori 
ale națiunii.

în cadrul Congresului s-a apre
ciat că prin realegerea lui Nicolae 
Ceaușescu a fost săvîrșit un uriaș act 
politic, de o înaltă responsabilitate 
comunistă, prin care sînt confirmate 
cele mai sigure garanții de înfăp
tuire fermă a planului de dezvoltare 
a țării.

Congresul este apreciat de opinia 
publică ca un eveniment de impor
tanță istorică pentru dezvoltarea ță
rii și, totodată, ca o nouă dovadă a 
grijii ca, printr-o angajare activă pe 
plan internațional, să se accelereze 
procesul edificării unor noi relații in 
lume. Se subliniază, îndeosebi, im
portanța aplicării principiilor care să 
asigure, înainte de toate, egalitatea 
în drepturi și autonomia fiecărei 
țări.

Dind glas acestei preocupări, la 
mitingul din Piața Palatului Republi
cii, zeci de mii de locuitori ai Capi
talei și-au exprimat sprijinul pen
tru hotărîrile Congresului și pen
tru activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și dorința de a 
confirma orientarea partidului de 
aproape trei milioane, ca in activi
tățile viitoare să fie mobilizată, cit 
mai complet. întreaga națiune.

Ziarul . „POLITIKA" publică pe 
prima pagină. împreună cu fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, co
respondența din București intitulată 
„Ceaușescu reales secretar general", 
cu subtitlul „Sînt evidențiate în mod 
deosebit succesele românești de după 
anul 1965. încredere în înfăptuirea 
sarcinilor".

Cu titlul interior „Sub conducerea 
lui Ceaușescu", în corespondență se 
arată : „Făcînd o amplă retrospectivă 
și mergind înainte pînă la încheierea 
acestui mileniu, Congresul a subli
niat în mod deosebit succesele obți
nute in perioada care a trecut de la 
cel de-al IX-lea forum al comuniș
tilor români din 1965, cînd Nicolae 
Ceaușescu a fost ales in funcția de 
secretar general al partidului. Avind 
tocmai acest lucru in vedere. Con
gresul este deja numit aici „Con
gresul continuității", iar datorită fap
tului Că el s-a adresat nu numai 
membrilor de partid, ci tuturor ro
mânilor, este apreciat drept „Con
gresul poporului".

„Cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român s-a în
cheiat la București prin realegerea 
lui Nicolae Ceaușescu ca secretar 
general al partidului și prin adop
tarea unor hotărîri care prevăd 
cursul de dezvoltare economică ce 
va face din România, în 1985. o țară 
cu dezvoltare medie", relatează 
agenția TANIUG într-o corespon
dență. în același timp — subliniază 
agenția — ..Congresul a adoptat 
orientările de politică externă ale 
țării, fdndate pe cooperarea cu ță
rile socialiste și cu toate celelalte 
țări ale lumii pe baza principiilor 
egalității, respectului suveranității și 
integrității teritoriale. în mod spe
cial s-a subliniat că politica de forță 
și dictat în relațiile internaționale, 
amestecul în treburile interne, sfere
le de influență trebuie să fie abolite 
pentru totdeauna".

Imediat după încheierea lucrărilor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., în 

emisiunea sa de seară POSTUL DE 
TELEVIZIUNE DIN VARȘOVIA a 
anunțat realegerea în funcția de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La rîndul său, ziarul „TRYBUNA 
LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P., 
publică în pagina întîi un material 
amplu, intitulat „Al XII-lea Con
gres al P.C.R. și-a încheiat lucră
rile. Adoptarea hotărîrilor. alegerea 
organelor de conducere. Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R.".

După ce arată că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost reales. în 
unanimitate, secretar general al 
partidului, ziarul menționează com
ponența altor organe de conducere 
ale P.C.R. Ziarul relevă, de aseme
nea, că „după încheierea Congre
sului, în Piața Republicii, din Bucu
rești, a avut loc un miting desfă
șurat sub lozinca -Unității dintre 
partid și popor». Participanții la mi
ting și-au exprimat bucuria în legă
tură cu realegerea lui Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al 
P.C.R.".

In continuare, „Trybuna Ludu“ face 
o prezentare a hotărîrii Congresului, 
prin care se aprobă Raportul C.C.
al P.C.R.

„încheierea Congresului al XII-lea 
ăl P.C.R. ; tovarășul Nicolae 
Ceaușescu reales secretar general al 
partidului ; adoptarea documentelor 
Congresului; peste' 1 000 de delegați 
au luat cuvîntul în cadrul lucrărilor",

Amplul ecou internațional al realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de secretar general al P.C.R., 

al hotărîrilor și orientărilor adoptate de forumul 
comuniștilor români

sub acest titlu „RUDE PRAVO" pu
blică corespondența trimisului său 
special la București. Materialul, in
serat pe prima pagină, subliniază 
„înalta, apreciere pe care Congresul 
a dat-o muncii politice și organiza
torice a organelor și organizațiilor 
de partid. In același timp, Congresul 
a adresat organizațiilor de partid 
chemarea de a acorda în continuare 
o atenție sporită întăririi continue a 
organizațiilor de bază, aplicării prin
cipiului centralismului democratic, 
dezvoltării democrației interne de 
partid, criticii și autocriticii, disci
plinei interne de partid și creșterii 
permanente a rolului partidului ca 
forță politică conducătoare in toate 
domeniile de activitate".

Ședința de încheiere a Congresu
lui, relatează ziarul, a fost urmărită 
la megafoane de un mare număr' de 
oameni ai muncii din Capitala 
României, care, potrivit tradiției, au 
umplut spațiile din fața Palatului 
Republicii, manifestmdu-și sprijinul 
față de hotărîrile Congresului.

TELEVIZIUNEA CEHOSLOVACA 
a transmis în cadrul telejurnalului 
său din seara zilei de vineri secven
țe de la ședința de încheiere a lu
crărilor Congresului și a informat 
despre realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO", 
organul central al C.C. al P. C. Bul
gar, referindu-se la dezbaterile care 
au avut loc în cadrul Congresului 
al XII-lea al P.C.R., subliniază că 
trăsătura distinctivă a intervențiilor 
rostite de reprezentanții clasei mun
citoare, ai oamenilor muncii de la 
sate și ai intelectualilor o constituie 
satisfacția față de succesele obținute 
și adeziunea totală' față de proiec
tele dezvoltării economice și sociale 
dinamice a patriei, față de planu
rile de creștere a bunăstării po
porului. Ziarul „VECERNI NOVINI" 
relevă, într-o corespondență din 
București, că transpunerea in viață 
a documentelor Congresului va ac
celera dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a socialismului și va con
tribui la continua înflorire a Româ
niei.

„Ședințele de lucru ale Congresu
lui P.C.R. Nicolae Ceaușescu a pri
mit delegația P.M.S.U. Dezvoltarea 
relațiilor este în interesul reciproc", 
este titlul sub care ziarul „NEP- 
SZABADSAG" relatează despre 
dezbaterile din cadrul forumului 
comuniștilor români, despre activi
tatea delegației P.M.S.U.

„NEPSZAVA", organ al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din Un
garia, prezintă momentele semnifi
cative ale acestui eveniment și face 
ample referiri la Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. „în 
raport — scrie ziarul — s-a arătat că 
producția industrială crește cu 70 Ia 
sută în actualul cincinal. Și in agri
cultură au fost înregistrate producții 
mai mari decit în cincinalul prece
dent". Cotidianul subliniază, tot
odată, că Raportul a conținut pro
gramele de dezvoltare economico- 
socială a țării.

Continuînd să informeze despre 
lucrările Congresului, agenția V.N.A. 
a relatat despre primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a delegației P.C. din 
Vietnam, condusă de Quand Dao, se
cretar al C.C. al P.C. din Vietnam, 
care a participat la lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al P.C.R.

Corespondentul la București al 
agenției PRENSA LATINA a in
format despre lucrările Congresului 
în plen și pe comisii, precizind că 
documentele adoptate sint princi
palul instrument de lucru al parti
dului pentru următorii cinci ani.

întreaga PRESA ȘI RADIOTELE- 
VIZIUNEA AUSTRIACA relatează 
despre încheierea lucrărilor celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 

Comupist Român și realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului. 
POSTUL DE RADIO VIENA a evi
dențiat că „realegerea secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân a fost primită cu ovații de în
treaga asistență la Congres".

Organul de presă al Partidu
lui Comunist din Austria, ziarul 
„VOLKSSTIMME", a publicat, sub 
titlul „România — planul a fost 
dezbătut", un articol privind dezba
terile asupra planului cincinal pe 
perioada 1981—1985 și a planului de 
perspectivă pînă la sfîrșitul secolu
lui la lucrările celui de-al XII-lea 
Congres al comuniștilor români. „In 
centrul discuțiilor — scrie ziarul »- 
s-au aflat, în primul rînd, problema 
realizării de economii la energie, 
introducerea în economie a noilor 
metode științifice și tehnice, precum 
și îmbunătățirea calității produselor. 
In conformitate cu viitorul plan cin
cinal, producția industrială va crește 
anual cu 9 la sută".

Ziarul francez „L’HUMANITE" pu
blică două noi materiale în care sînt 
redate principalele idei cuprinse in 
Raportul prezentat de tovarășul 
NicOlae Ceaușescu privind construc
ția internă și situația politică inter
națională. Relatind pasaje largi din 
Raport în legătură cu succesele reali
zate de poporul român în anii con
strucției socialiste, cotidianul relevă 
„saltul producției industriale, datorat 
în mare parte utilizării tehnicilor mo
derne și, de asemenea, participării 

principalilor interesați — producăto
rii — dezvoltarea agriculturii, îmbu
nătățirea progresivă a condițiilor de 
muncă și de viață ale întregului po
por". „Reducerea duratei săptăminii 
de lucru — menționează „L’Humanite"
— nu este numai în studiu, ci s-a 
trecut deja Ia experimentarea ei".

Referindu-se la activitatea inter» 
națională a Partidului Comunist Ro
mân, cotidianul scoate în evidență 
acele pasaje din Raport care expri
mă voința României de a acționa cu 
consecvență pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor sale cu statele socia
liste, pentru edificarea unor rapor
turi de tip nou intre aceste țări. Sint 
reliefate, de asemenea, ca prețioase 
contribuții ale României la soluțio
narea unor probleme majore ale vie
ții contemporane propunerile privind 
desfășurarea viitoarei conferințe pen
tru securitate și cooperare în Europa 
la nivelul miniștrilor de externe, pre
cum și organizarea unei conferințe 
speciale asupra dezarmării în Europa.

„,A1 XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român l-a reales în mod 
triumfal în funcția de secretar gene
ral pe Nicolae Ceaușescu, exprimînd 
prin aceasta continuitatea politicii 
naționale de independență și suve
ranitate pe cave acesta o promovează 
de 15 ani“> — transmite agenția 
FRANCE PRESSE într-un comenta
riu intitulat „Bilanțul Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân".

„Nicolae Ceaușescu, relevă obser
vatorii, a reafirmat opțiunile inde
pendente ale diplomației românești, 
cerînd statelor să depășească conflic
tele dintre ele și țările comuniste, 
să-și reglementeze divergențele, re- 
nunțînd solemn la orice recurgere la 
acțiuni militare între ele" — adaugă 
A.F.P.

„In timp ce unele țări aspiră la 
menținerea și reimpărțirea sferelor 
de influență și hegemonie, potrivit 
lui Nicolae Ceaușescu, altele năzuiesc 
la lichidarea acestora și Ia afirmarea 
propriei independențe. România face 
parte în mod categoric din cel de-al 
doilea grup. Această opțiune explică 
inițiativele politicii sale externe în 
favoarea a tot ce servește cauzei 
dezarmării și destinderii. Congresul
— arată în încheiere France Presse — 
a confirmat că această politică îm
bracă astăzi un caracter instituționa- 
lizat".

Ziarul italian „L’UMANITA" con
sacră o pagină întreagă lucrărilor 
înaltului forum al comuniștilor ro
mâni, publicînd. sub titlul generic 
„Congresul al XII-lea al P.C.R. : O- 
cazie pentru cunoașterea uneia dintre 
cele mai interesante națiuni est-euro- 
pene", fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu inso'ită de un grupaj de 
trei articole. Reliefînd rolul deosebit 
de important pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu îl are in definirea 
direcțiilor de dezvoltare economică, 
socială, culturală și politică, a Româ
niei, ziarul prezintă pe larg marile 
progrese realizate de țara noastră in 
anii construcției socialiste, politica sa 
profund umanistă, pusă în slujba 
idealurilor de pace și progres, presti
giul de care se bucură pe plan inter
național. „România — scrie ziarul — 
militează cu consecvență pentru con- 

'solidarea colaborării cu toate statele 
socialiste — care constituie un factor 
important al politicii sale externe — 
cu țările în curs de dezvoltare și cu 
țările capitaliste dezvoltate". .

Sub semnătura trimisului său spe
cial la București, ziarul spaniol „LA 
VANGUARDIA" publică un amplu 
articol care redă cifre ce atestă dez
voltarea țării în perioada 1975—1980, 
precum șl cifre care se referă la 
dezvoltarea viitoare a României, 
subliniindu-se în context că „obiec
tivele prevăzute pentru viitorul plan 
cincinal sînt foarte ambițioase". Sînt 
redate, de asemenea, pasaje repre
zentative din Raport referitoare la 
problematica internațională, relevîn- 
du-se importanța pe care țara noas

tră o acordă reuniunii de la Madrid 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

PRESA ELVEȚIANĂ de sîmbătă 
informează despre încheierea lucră
rilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de se
cretar general al partidului.

Marele cotidian elvețian „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG" publică un 
amplu articol în care relatează, între 
altele, despre zecile de mii ele oa
meni care s-au îndreptat spre sediul 
Comitetului Central și Palatul Re
publicii pentru a-și exprima admira
ția și respectul față de conducătorul 
partidului.

în continuare, ziarul arată că reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al 
P.C.R. este apreciată drept „expresie 
a celor mai înalte sentimente, a unei 
dragoste adînci și aprecieri înalte din 
partea întregului popor. Congresul 
apreciază realegerea ca un act de 
răspundere comunistă, menit să asir 
gure nu numai consolidarea indepen
denței țării, ci și trecerea României 
spre comunism".

în același articol este subliniată 
aprobarea unanimă de către Congres 
a liniilor directoare ale politicii ex
terne românești, evidențiindu-se ro
lul hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în consolidarea prestigiu
lui și respectului de care se bucură 
România pe plan internațional.

Despre realegerea în unanimitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al parti
dului a transmis, de asemenea, agen
ția REUTER. „Cuvîntarea de înche
iere a lucrărilor Congresului rostită 
de secretarul general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, precizează agen
ția, a fost deseori întreruptă de 
aplauze și scandarea numelui con
ducătorului partidului. După Con
gres, Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
de la balconul Palatului Republicii 
participanților la mitingul de masă".

Sub titlul „Realegerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român", ziarul „AL-SAOU- 
RA", apărut simbâtă la Damasc, 
publică o relatare despre ședința de 
închidere a celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R. Ziarul publi
că fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, însoțită de un text anun- 
țind realegerea sa în funcția de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

Ziarul redă idei din cuvîntul de 
închidere rostit de secretarul gene
ral al partidului, referitoare la pro» 
granțul de activitate al, P.C.R. ... jn 
următorul cincinal, la hotărârea de a 
se depune maximum de eforturi 
pentru mersul înainte pe calea edi
ficării României socialiste.

Ziarul argentinian „LA OPINION" 
a publicat un articol în care sub
liniază importantele propuneri fă
cute de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul prezentat la cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. în dome
niul dezarmării. „Președintele ro
mân, Nicolae Ceaușescu,. menționea
ză articolul, a propus organizarea 
unei conferințe europene dedicate 
dezarmării și a cerut ca, pînă în 
anul 1985, cheltuielile militare pen
tru înarmare să se reducă cu 10 la 
sută. Totodată, a sugerat ca în anul 
1984 să se organizeze o conferință 
europeană pentru securitate la cel 
mai înalt nivel".

Ziarul mozambican „NOTICIAS" 
publică un comentariu consacrat Ra
portului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia Congres, evi
dențiind hotărîrea României de a 
sprijini, în continuare, lupta de eli
berare a popoarelor din Africa. Tot
odată, se relevă contribuția țării 
noastre la eforturile de a promova 
calea tratativelor drept unică moda
litate de soluționare a diferendelor 
și conflictelor interstatale, precum și 
la înfăptuirea dezarmării, subliniin
du-se faptul că România a adoptat 
ea însăși măsuri de reducere a chel
tuielilor militare proprii.

țu<AGEMȚIILE DE PRESĂ
™ Pe scurt______
1

CONFERINȚA AGENȚIILOR DE PRESA DIN ȚĂRILE NEALINIATE. La 
Belgrad au început lucrările celei de-a ll-a Conferințe a Pool-ului agen
țiilor de presă din țările nealiniate. Agenția română de presă „Agerpres" 
participă ca invitată. în mesajul adresat conferinței, președintele Tito rele
vă eforturile depuse de mijloacele de informare în masă din țările neali
niate în vederea unei mai bune cunoașteri reciproce, a stabilirii unei noi 
ordini internaționale in domeniul informațiilor.

fntîlniri cu oamenii Baianhongorului
...Sub pasărea argintie un întins 

peisaj muntos brăzdat de văi largi, 
asemenea unui uriaș covor verde, 
punctat ici-colo ca de niște flori 
albe de iurtele crescătorilor de vite, 
de numeroase turme de oi, capre, 
vaci, iakuri, cămile, cai. Avionul 
se îndreaptă de la Ulan Bator spre 
Baianhongor, centru de .,aimak" din 
sud-estul țării (aimakul este unita
tea administrativ-teritorială a Mon
goliei. corespunzătoare unei regiuni, 
țara fiind împărțită in 18 aimakuri).

La Baianhongor, primul secretar 
al aimakului, tovarășul Cioijil Sam- 
danghiin, înfăți
șează cu bogăție 
de date profilul 
regiunii, diverse
le sale aspecte. 
Teritoriul ținutu
lui ocupă o su
prafață de 116 mii km5 (aproxi
mativ cît jumătate din teritoriul 
țării noastre), populația fiind de 
65 000 locuitori, din care 15 000 in 
orașul-centru de aimak. Principala 
bogăție — 1,82 milioane capete de 
vite, planul de creștere a șeptelului 
fiind îndeplinit cu doi ani mai de
vreme. S-au depus și se depun 
eforturi pentru dezvoltarea agricul» 
turii. Au fost amenajate zece siste
me mici, locale de irigație — pentru 
cite 100—200 hectare. Se fac efor
turi pentru îmbunătățirea pășunilor 
și obținerea unor cantități mai mari 
de furaje. Cercetările geologice, a- 
flate încă la început, au dat la ivea
lă numeroase bogății : cărbune, man- 
gan, aur, cupru, molibden, azbest, 
marmură, granit, șisturi bituminoase, 
păminturi colorate, caolină, gips... 
Pe baza cărbunelui de bună 
calitate, descoperit la nici patru
zeci de. km de oraș, se construiește 
acum cea de-a doua centrală termo
electrică, care va furniza energie și 
căldură celor șase centre de ser
vire, viitorului combinat de prelu- 
crâre a cărnii, viitorului hotel de 
șapte etaje, noilor' școli, internate, 
creșe și grădinițe, blocurilor de lo
cuințe. 1 Alt zăteămînt mare de căr
bune care urmează a fi pus în va
loare se află la nouăzeci km de oraș.

NOTE DE DRUM

Lucrările Congresului Partidului Socialist 
din Cipru — EDEK

Salutul adresat de Partidul Comunist Român
NICOSIA 24 (Agerpres). — în 

prima ședință a lucrărilor celui 
de-al III-lea Congres al Partidului 
Socialist din Cipru — EDEK, care 
se desfășoară la Nicosia, a fost 
prezentat salutul Partidului Comu
nist Român și al secretarului ge
neral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresat acestui congres.

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Acțiunile agresive ale rasiștilor rhodesieni 
împotriva Zambiei aspru condamnate

NAȚIUNILE UNITE 24 — Trimi
sul Agerpres,. N. Chilia, transmite : 
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit vineri seara la cererea gu
vernului zambian pentru examina
rea plingerii acestei țări privind in
tensificarea actelor de agresiune co
rnișe împotriva Zambiei de autori
tățile de la Salisbury.

Consiliul de Securitate a adoptat 
prin consens un proiect de rezoluție 
prezentat de 6 țări nealiniate din 
consiliu, care, în esență, condamnă 
cu fermitate atacurile rasiștilor rho
desieni împotriva Zambiei și cere 
guvernului Marii Britanii, în calitate

INTR-UN DOCUMENT AL PRE
ZIDIULUI C.C. AL U.C.I. cu pri
vire la situația economică actuală 
și la sarcinile pentru 1980, relevin- 
du-se existenta unor tendințe ne
favorabile in sfera relațiilor econo
mice ale Iugoslaviei, se subliniază 
că obiectivul principal al politicii 
Iugoslaviei în anul viitor trebuie să 
fie îmbunătățirea poziției econo
miei sale in comerțul internațional, 
în 1980 — relevă documentul — tre
buie avut in vedere ca veniturile 
individuale să nu crească mai rapid 
decit productivitatea, iar veniturile 
în alte domenii de activitate să fie 
menținute în limitele veniturilor 
din sfera producției.

aproximativ 651) kilometri de Bo
gota. S-au produs mari pagube ma
teriale, iar peste 30 de persoane 
și-au pierdut viata.

MITING ELECTORAL AL P. C. PORTUGHEZ. Luînd cuvîntul la un 
miting electoral organizat Ia Lisabona, Alvaro Cunhal, secretar general 
al Partidului Comunist Portughez, după ce a lansat un apel la unitatea 
forțelor de stingă și democratice, a chemat pe alegătorii portughezi ca Ia 
scrutinul de la 2 decembrie să-și dea votul pentru candidațiî alianței 
electorale a Partidului Comunist și Mișcării Democratice Portugheze — 
„Povo Unido". F.I a subliniat că, odată aleși în parlament, comuniștii vor 
lupta ferm pentru drepturile și interesele oamenilor muncii portughezi, 
în apărarea cuceririlor democratice.

...Orașul Baianhongor, situat la o 
altitudine de 1 600 m deasupra nive
lului mării, se prezintă ca o unitate 
urbanistică închegată, cu un frumos 
palat administrativ, o întreprindere 
de producție alimentară, un combi
nat de ‘ confecții, o bază industrială 
de construcții, o bază de transpor
turi, un centru de foraje și amena
jări de ape. instituții culturale ; în 
construcție se află un releu de tele
viziune. Nu mai mică este atenția 
acordată dezvoltării învățămîntului. 
în condițiile în care o- bună parte a 
populației este într-o continuă depla

sare cu turmele 
de vite în cău
tarea celor mai 
bune pășuni, co
piii. de vîrstă șco
lară — toți, fără 
excepție — înva

ță. Este vorba de peste treisprezece 
mii. Aceasta presupune bineînțeles o 
puternică baza de internate școlare, 
care este în continuă dezvoltare.

...Saltul față de trecutul apropiat 
este evident. Despre el vorbește exis
tența tranzistoarelor și în iurtele 
cele mai îndepărtate, ca și numet* * > 
proaspete ale ziarului „Leninii Zar.. 
(Drumul leninist), care apare de 
două ori pe săptămînă și este difuzat 
in ziua apariției cu trei avioane și 
mai multe autovehicule poștale spre 
toate centrele de somon (raion), de 
unde operativ poștașii pe motocicle
te răspindesc în continuare presa și 
corespondența. Operativ, fiindcă des
pre drumuri in adevăratul înțeles, 
european, al cuvintului încă nu "poate 
fi vorba. Există doar șleauri făcute 
de roțile autovehiculelor de teren.

COMUNICATUL COMUN pri-
I vind vizita oficială în R. F. Ger

mania a ministrului afacerilor ex-
I terne al U.R.S.S.. Andrei Gromîko, 

difuzat de agenția T.A.S.S., relevă
* că părțile s-au pronunțat pentru 

dezvoltarea pe mai departe a co
laborării celor două țări în diferite 

| domenii. Examinînd probleme ac
tuale ale vieții internaționale, păr
țile au exprimat părerea unanimă 
că .trebuie accelerată elaborarea de' 

' noi pași concreți în domeniul 
. dezarmării și limitării înarmărilor.

O EXPOZIȚIE DE PRODUSE CHI
MICE ROMÂNEȘTI s-a deschis, vi- 

! neri, la Bangkok; In cuvîntul inau
gural rostit cu acest prilej, ministrul 
thailandez al comerțului, Ob Vasu- 

I rat, a vorbit despre evoluția ascen
dentă a relațiilor de cooperare eco
nomică și tehnică dintre țara sa și 

l România. La deschidere au partici
pat reprezentanți ai cercurilor poli
tice și de afaceri din Thailanda, un 
numeros public.

...Dar Baianhongorul nu este cîtuși 
de puțin o zonă izolată, este un cen
tru provincial al Mongoliei, situat, 
nu departe, doar la o oră și jumă
tate de zbor de capitala Ulan Bator, 
sau la 680 km pe căile rutiere. Dar 
și aici, ca și în capitală — aceeași 
dorință de a accelera dezvoltarea 
patriei, de a ridica nivelul de trai 
social și cultural al poporului.

AI. PLAEȘU

Salutul, care a fost primit cu vil 
aplauze, a fost prezentat de repre
zentantul Partidului Comunist Ro
mân la lucrările Congresului EDEK, 
Lucian Drăguț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al activității econo
mice și sociale.

de autoritate administrativă legală în 
Rhodesia, să adopte măsuri prompte 
și eficiente pentru a asigura ca re
gimul minoritar rasist ilegal de la 
Salisbury să se abțină de la acte de 
agresiune împotriva Zambiei. Rezo
luția cere, de asemenea, despăgubi
rea Republicii Zambia pentru pier
derile umane și materiale provocate 
de aceste acțiuni agresive și invită 
statele membre ale O.N.U. și organi
zațiile internaționale să acorde de ur
gență ajutor material poporului zam
bian pentru refacerea infrastructurii 
sale economice.

ȘEDINȚE ALE UNOR COMISII I 
C.A.E.R. La Moscova a avut loc 
cea de-a 56-a ședință a Comisiei | 
permanente C.A.E.R. pentru co
merț exterior. Comisia a examinat 
sarcinile prevăzute, decurgind din ■ 
hotărîrile Sesiunii Consiliului și 
ale Comitetului Executiv al l 
C.A.E.R., și a aprobat planul său 
de lucru pe anii 1980—1981. La Bu- I 
dapesta a avut loc o ședință a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pen
tru industria radiotehnică și elec- I 
tronică.

CUTREMUR 1N COLUMBIA. In | 
Columbia s-a produs in noaptea de 
vineri spre sîmbătă un cutremur 
avind magnitudinea de 6,5 pe scara [ 
Richter, epicentrul acestuia fiind | 
situat intr-o zonă din Pacific, la 
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