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HOTĂRÎRILE CONGRESULUI-VOINȚA POPORULUI

O strălucita manifestare 
a unității dintre partid și popor

Congresul al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, eveniment grandios, trăit într-o emoțio
nantă și deplină comuniune sufletească de că
tre delegații comuniștilor din întreaga țară, îm
preună cu milioanele de cetățeni ăi României 
socialiste, se va înscrie, fără îndoială, ca un 
eveniment de excepțională însemnătate în isto
ria României socialiste. El va fi pe drept cu- 
vint evocat drept Congresul unui strălucit bilanț 
de înfăptuiri, care au deschis drum larg spre o 
etapă nouă, superioară in opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate. Este 
Congresul unor cutezătoare planuri de viitor, 
care, îngemănate intr-un tot unitar, armonios, 
vor călăuzi eforturile comuniștilor, ale poporu
lui întreg in anii ce vin ; Congresul unei puter
nice afirmări și 
manifestări a 
capacității parti
dului de a-și În
deplini cu cinste 
misiunea istori
că de conducă
tor al poporului 
spre împlinirea 
aspirațiilor sale 
celor mai inalte, 
spre comunism.

întreaga des
fășurare a Con
gresului, înce- 
pind de la pre
gătirea și pină 
la încheierea lu
crărilor sale, a 
ilustrat cu o de
osebită forță le
gătura strinsă, 
intimă, unita
tea indestructi
bilă dintre partid și popor. Firește, însuși rolul 
Partidului Comunist Român de forță politică con
ducătoare a societății face ca orice eveniment din 
viața partidului să fie urmărit cu atenție de în
tregul popor ; această caracteristică a vieții 
noastre sociale s-a afirmat, cu prilejul Congre
sului al XII-lea, cu o vigoare fără precedent. 
Mai mult ca oricînd. nu numai intregul 
partid, ci întregul popor au participat in
tens, au trăit acest eveniment din tot su
fletul, cu întreaga conștiință : așa cum se 
știe, proiectele de documente ale Congresului 
au fost supuse discuției publică, au fost dezbă
tute și aprobate înainte de Congres în toate or
ganizațiile de partid, in organizațiile de masă 
și obștești ; delegații la Congres au fost nu nu
mai purtătorii mandatului de voință al comu
niștilor, ci și al colectivelor largi de oameni ai 
muncii. Pe drept cuvînt, Congresul a binemeritat 
denumirea de Congres al partidului și Congres 
al întregului popor, hotăririle sale intruchipind 
aspirațiile tuturor comuniștilor și ale tuturor ce
tățenilor patriei, își găsește astfel o semnifica
tivă expresie întărirea rolului politic conducă
tor al partidului, care se realizează nu prin si
tuarea sa deasupra societății, ci prin integrarea 
cit mai profundă în viapi socială.

Unitatea dintre partid și popor s-a afirmat în 
mod pregnant prin însuși modul în care au fost 
adoptate documentele supuse dezbaterii și apro
bării Congresului. Hotăririle Congresului al XII- 
lea au fost adoptate prin votul unanim al parti- 
cipanților — și cind spunem participant! îi avem 
în vedere nu numai pe delegați, pe cei ce au fost 
prezenți fizic în sala Congresului, ci și milioa
nele de comuniști, întregul popor, prezent cu 
cugetul și sufletul la Congres. Astfel, prin Ra
portul Comitetului Central, prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, prin ansamblul docu
mentelor adoptate de Congres — documen

te privind deopotrivă direcțiile dezvoltă
rii economlco-sociale a României in cinci
nalul următor și în perspectivă, afirma
rea plenară în economie și in viața . întregii 
societăți a cuceririlor revoluției tehnico-științi- 
fice, rezolvarea originală a uneia din cele mai 
spinoase probleme ale lumii contemporane — 
problema energiei — repartizarea armonioasă, 
echilibrată a forțelor de producție pe întregul 
teritoriu național, creșterea nivelului de trai și 
continua ridicare a calității vieții — dispunem 
acum de obiective concrete, mobilizatoare pentru 
toate domeniile de activitate, caracterizate prin- 
tr-o profundă rigoare științifică. Vedem în 
aceste programe-directivă, ca într-o oglindă, 
imaginea României anilor viitori — o Românie

ca relațiile româno-sudaneze să se 
dezvolte și să se întărească continuu. 
Au fost adresate, totodată, C.C. al 
P.C.R., guvernului și poporului 
român cordiale felicitări și urări de 
noi succese din partea C.C. al U.S. 
Sudaneze, a guvernului și poporului 
sudanez.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Gaafar Mohammed El 
Nimeiri cele mai bune urări, iar po
porului sudanez urări de progres și 
prosperitate.

în timpul întrevederii s-au relevat 
raporturile de strinsă prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Socialistă Suda- 
neză, dintre România și Sudan. In 
acest cadru, a fost evocată însemnă
tatea deosebită a întîlnirilor și con
vorbirilor româno-sudaneze la nivel 
înalt pentru extinderea și întărirea 
colaborării dintre partidele și țările 
noastre. A fost exprimată dorința de

a se acționa în continuare pentru 
transpunerea in viață a tuturor acor
durilor și înțelegerilor stabilite de 
cei doi conducători de partid și de 
stat, in vederea amplificării și apro
fundării conlucrării româno-sudane
ze, in folosul ambelor popoare, al co
operării și înțelegerii între națiuni.

Hilary Logali, exprimîhd incă o 
dată' mulțumiri pentru primirea 
cordială, a subliniat profunda pre
țuire de care se bucură tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Republica De
mocratică Sudan, in rîndul țărilor in 
curs de dezvoltare, arătind că secre
tarul general al P.C.R, nu este numai 
conducătorul unui mare partid, ci și 
o puternică personalitate a lumii 
contemporane, un luptător neobosit 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
libertate, independență- și progres ale 
popoarelor, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare a fiecărei națiuni.

întrevederea a decurs într-o atmos
feră de cordialitate și prietenie.

Tovarășul.Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni di
mineață. pe Hilary Logali. membru 
al Biroului Politic al C.C. al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, secretar adjunct 
al Departamentului pentru regiunea 
de sud a Sudanului, conducătorul de
legației Uniunii Socialiste Sudaneze 
care a participat la lucrările celuf 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Conducătorul delegației a luminat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj din partea Iui Gaafar Mo
hammed El Nimeiri. președintele Re
publicii Democratice Sudan, pre
ședintele Uniunii Socialiste Sudane
ze, în care îi exprimă înalta sa con
siderație și îi transmite cele mai 
sincere felicitări și urări cu prilejul 
realegerii în funcția de secretar ge
neral al P.C.R., împreună cu dorința

întregului popor in jurul partidului, pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Realegerea, intr-o fierbinte șl entuziastă 
unanimitate, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a marcat astfel un act politic care a îm
plinit voința întregii țări. Și-au găsit expre
sie în aceasta sentimentele de profundă dra
goste, stimă, admirație și recunoștință față de 
cel care de-a lungui întregii sale vieți, trăită 
din fragedă tinerețe în rindurile mișcării revo
luționare, în contopire cu poporul, a dovedit că 
pune mai presus de orice interesele ce
lor ce muncesc, năzuința unei Românii în
floritoare, libere și demne, slujirea cauzei 
socialismului și comunismului, a bunăstării 
și fericirii poporului român ; dragostea, stima 

și admirația față 
de cel care în 
toate marile mo
mente ale luptei 
revoluționare a 
clasei muncitoa
re, a partidului 
din răstimpul 
ultimelor dece
nii împotriva a- 
supririi și ex
ploatării, a fas
cismului și răz
boiului, apoi în 
desfășurarea re
voluției de elibe
rare națională și 
socială s-a aflat ’ 
mereu, neșovăi- 
tor, curajos și 
neînduplecat, în 
primele rinduri; 
dragostea, res
pectul și recu

noștința pentru cel care prin strălucitele sale însu
șiri de conducător revoluționar și patriot înflă
cărat,; prin prodigioasa sa activitate desfășurată 
in anii de cind se află in fruntea partidului, a 
adus o contribuție hotăritoare la obținerea 
marilor realizări, a profundelor înnoiri ce i-au 
adus ■ pe bună dreptate acestei perioade apre
cierea drept cea mai rodnică din istoria țării ; 
sentimentele de respect și gratitudine fața de 
cel care' prin acțiunile și inițiativele pe planul 
politicii externe a făcut ca țara noastră să se 
bucure de un presțigiu internațional cum n-a 
avut nicicînd, ca numele României să stirnească 
pretutindeni în lume Stimă și admirație.

Realegerea tovarășului ■■ Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar general al partidu
lui reprezintă pentru toți comuniștii, pentru în
tregul popor garanția continuării unei politici 
inte.rne și externe deopotrivă realiste, științifice, 
novatoare, in deplină concordanță cu aspirațiile 
și interesele vitale ale întregii țări ; reprezintă 
certitudinea drumului mereu ascendent ; convin
gerea fermă că victoriilor de pină acum li se vor 
adăuga altele, mereu și mereu mai bogate, că 
România va înainta neabătut pe calea jalonată de 
Programul partidului, calea socialismului și co
munismului. Au găsit de aceea un larg ecou, o 
profundă rezonanță in conștiința tuturor cuvin
tele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
încheierea lucrărilor Congresului : „ASIGUR 
PARTIDUL ȘI ÎNTREGUL NOSTRU POPOR CA 
VOI FACE TOTUL PENTRU A ÎNDREPTAȚI 
ÎNCREDEREA ACOtțDATA ȘI PENTRU A-MI 
ÎNDEPLINI MISIUNEA CE MI S-A ÎNCRE
DINȚAT DE CĂTRE PARTID, DE CĂTRE 
CONGRES, DE CĂTRE POPOR. CA ȘI PÎNA

Lucrările Congresului au demonstrat forța și capa
citatea politico-organizatorică a partidului nostru, unitatea 
de nezdruncinat a comuniștilor, a întregului partid. În
treaga desfășurare a Congresului a reliefat unitatea de 
nezdruncinat între partid și popor, faptul că partidul nos
tru își îndeplinește cu cinste misiunea sa istorică de a 
conduce întregul popor pe calea luminoasă a socialismului 
și comunismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

Conducătorul delegației Partidului
Socialist Arab Baas din Irak

Combinatul chimic Făgăraș 
- noua fabrică de amoniac

Jara are un program 

de lucru mobilizator. 

Să trecem hotărit 

la înfăptuirea lui!

In aceste zile, 
puternic elan creator 

în întreprinderi 
și pe șantiere
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tot mai puternică și prosperă, ajunsă în rîndul 
țărilor cu o dezvoltare medie, ocupînd . un loc 
tot' mai demn în rîndul popoarelor lumii, așa 
cum merită, așa cum i se cuvine minunatului 
nostru popor pentru hărnicia, tenacitatea și ab
negația cu care muncește pentru înflorirea pa
triei socialiste, libere și independente.

Aspectele cele mai impresionante, cele mai 
înălțătoare ale unității de gindire, de simțire și 
de voință a comuniștilor și întregului popor, atît 
de viu manifestată in timpul Congresului, au fost 
prilejuite de realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului. Mai mult ca 
oricind, realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă de secretar ge
neral al partidului a fost privită de fiăbare co
munist, de fiecare cetățean, de toți fiii pămin- 
tului românesc ca o cauză proprie ; realege
rea secretarului general al partidului s-a in*  
făptuit intr-o ambianță de un entuziasm și o 
înflăcărare fără precedent, dovedindu-se a fi 
emanația voinței — categorice, ferme și unani
me — a întregii națiuni. Stau mărturie in acest 
sens vibrantele adunări și -conferințe de partid, 
adunările obștești, în care a fost susținută, in 
deplină unanimitate. propunerea realegerii 
sale : stau mărturie șuvoiul nesfîrșit al telegra
melor și mesajelor ce au fost adresate Con
gresului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de or
ganizațiile de partid, organizațiile obștești, de 
colectivele de muncă din cele mai -diverse sec
toare, de mii și mii de cetățeni români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici — toate dind glas 
aceluiași gînd : îl vrem, il dorim în fruntea par
tidului pe cel mai strălucit fiu al clasei mun
citoare, pe acei ce întruchipează simbolul celor 
mai nobile idealuri de libertate, pace și pro
gres ale poporului român, pe cel ce personifică 
înseși unitatea și coeziunea de nezdruncinat a (Continuare in pag. a H-a). __________>

Sub conducerea partidului, in frunte 
cu dumneavoastră, poporul român va obține 

noi victorii pe calea progresului 
și civilizației socialiste

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Guvernul Republicii Socialiste România, ’împreună cu 

întregul partid și popor, exprimă cea mai înaltă apreciere, 
nețărmurită satisfacție față de hotărirea istorică a celui 
de-al XII-lea Congres de a vă realege in funcția supremă 
de secretar general al Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră — eminent 1 revoluționar devotat cauzei 
socialismului și comunismului, patriot înflăcărat, dăruit 
cu întreaga ființă idealurilor de libertate și neatîrnare ale 
poporului român, comunist de profundă omenie, proemi
nentă personalitate a vieții politice contemporane., de 
numele și personalitatea căruia se’leagă în mod indiso
lubil cea mai rodnică perioadă din istoria țării.

Expresie a voinței unanime a partidului și a întregii 
națiuni, hotărirea de adincă semnificație națională și in
ternațională a marelui forum al comuniștilor români, de 
realegere a dumneavoastră in fruntea partidului, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, reprezintă 
garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului 
partidului, a hotărîrilor istorice ale Congresului al XII-lea, 
a realizării de noi și remarcabile izbînzi" în toate dome
niile economice și sociale, în edificarea societății socia
liste și comuniste, chezășia de nezdruncinat a consolidării 
suveranității și independenței naționale, afirmării tot mai 
prestigioase și mai demne a țării noastre în viața politică 
internațională.

Profund încredințat că. sub înțeleaptă, ferma și clarvă
zătoarea conducere a Comitetului Central al partidului, 
în frunte cu dumneavoastră, poporul român va repurta 
în continuare noi și strălucite victorii pe calea progresului 
și civilizației, Guvernul Republicii Socialiste România se 
angajează să muncească cu energie, pasiune revoluționară, 
perseverență' și înaltă responsabilitate pentru transpu
nerea neabătută în viață a Directivelor și programelor- 
directivă adoptate de Congresul al XII-lea, să militeze 
pentru ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a acti
vității ministerelor și organelor centrale, a organelor 
locale, pentru mobilizarea tuturor, energiilor creatoare in 
îndeplinirea exemplară a obiectivelor și ■ sarcinilor dezvol
tării economico-șocialO a țării noastre.

Th aceste ceasuri înălțătoare pentru întreaga noastră 
națiune Socialistă, vă urăm din adîncul inimii și cu 
toată, căldura, mult stimate . și iubite tovarășe Nicolae 
Ceâușescu. sănătate, putere de muncă și viață îndelun
gată - pentru . a conduce destinele partidului și poporului 
nostru spre orizonturile luminoase ale socialismului mul
tilateral dezvoltat și comunismului, spre binele și feri
cirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

ALTE SCRISORI Șl TELEGRAME ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni 26 
noiembrie, pc Hikmat Ibrahim Al- 
Azawi. membru al conducerii regio
nale a Partidului Socialist Arab 
Baas, membru , al Consiliului Coman
damentului Revoluției din Irak, res
ponsabil pentru problemele econo
mice in cadrul consiliului, conducă
torul delegației partidului irakian la 
lucrările Congresului al XII-lea al 
P.C.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co

mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A fost prezent Dhiab M. Al-Algawi, 
ambasadorul Irakului la București.

Adresind mulțumiri pentru cinstea 
și onoarea de a fi primit de șeful 
statului român, oaspetele a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai călduroase felicitări din partea 
secretarului general al Partidului So
cialist Arab Baas. președintele Re
publicii Irak și președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției, 
Saddam Hussein, cu prilejul realege
rii in înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,

împreună cu urări de sănătate și 
fericire personală.

Conducătorul delegației și-a ma
nifestat satisfacția deosebită de a fi 
avut prilejul să participe la acest 
Congres istoric al Partidului Comu
nist Român și a dat o înaltă apreciere 
Raportului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, raport care are 
o viziune vastă în legătură cu evo
luția evenimentelor internaționale și 
care face, totodată, o amplă analiză 
a vieții interne a României. El a ți
nut să remarce părțile din raport in

(Continuare în pag. a V-a)

Conducătorul delegației Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez

în cursul zilei de luni, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe general Ysmail Aii 
Abokar, membru al Biroului Politic 
și secretar general adjunct al Parti
dului Socialist Revoluționar Somalez, 
vicepreședinte al Republicii Demo
cratice Somalia, care a luat parte la 
lucrările celui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R.

La Întrevedere au luat parte 
Hamsa Mohamed Gadaweyne, pre
ședinte adjunct al Biroului de cerce
tări al P.S.R. Somalez, și Mohamed

Abdi Aii, reprezentantul P.S.R. So
malez la. Institutul somalez de dez
voltare, administrație și conducere.

A luat parte, de asemenea, to
varășul Virgil Cazacu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Republicii Democratice 
Somalia. Mohamed Siad Barre, secre
tar general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez. Totodată, oas
petele a adresat secretarului general 
al P.C.R., C.C. al P.C.R., guvernului

și poporului român un călduros salut 
și felicitări pentru succesul deplin al 
lucrărilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R. din partea secretarului gene
ral al Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, a Comitetului Central 
al partidului, guvernului și poporului 
somalez. Dind o înaltă apreciere 
marilor realizări obținute de poporul 
român sub conducerea P.C.R., a to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, precum și politicii externe a 
României promovate de președintele 
ei, oaspetele a adresat urări de noi

(Continuare in pag. a V-a)

Mesaje de prietenie și solidaritate 
adresate Congresului al XII-lea al P. C. R.
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1 vîndu-I în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,drumul luptei noastre va fi drept, pasul ferm și signr“
Scrisori de la vechi membri de partid 

Omul, revoluționarul pe măsura marilor 
imperative ale vremii noastre socialiste

Ca activist de partid din anii ilegalității — in 
1935—1937 am fost secretar al comitetului U.T.C, 
al Regionalei Prahova — am Încercat o adîncă 
bucurie ascultind magistralul Raport prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la Înalta tri
bună a Congresului partidului și afllnd de ma
rile realizări infăptuite în acești ani ai cincina
lului. Imediat m-am gindit la Ploieștiul meu 
drag, pe care l-am dorit, incă din anii tinereții 
revoluționare, cit mai înfloritor. Este acum mai 
mult decit l-am visat — o adevărată citadelă n 
industriei românești. Am reținut eu mare sa
tisfacție spusele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cum că. forindu-se in Marea Neagra — se știe, 
instalațiile de foraj sînt fabricate la Ploiești — 
s-au găsit surse de petrol. Ce veste mai mare 
și mai frumoasă decit asta pentru toți oamenii 
din orașul petrolului ? Dealtfel, știu că la Între
prinderea „1 Mai-* * se realizează in prezent incă 
o instalație de foraj marin.

obiectiv al muncii noastre : înnoirea 
și modernizarea accentuată a pro
ducției in anul viitor.

Constructorii de mașini din Cugir 
sint hotăriți să înscrie și în viitor, cu 
entuziasm și eforturi sporite, alături 
de toți muncitorii patriei, noi succe
se in munca lor consacrată înaintării 
ferme a României pe călea socialis
mului și comunismului,

★
în vecinătatea Bicazului, la Tașca, 

funcționează de citva timp □ nouă 
fabrică de ciment. Reporterul a do
rit sâ cunoască preocupările acestui 
tinăr colectiv, unul din cele mai ti
nere din județul Neamț.

— Eforturile noastre indreptate 
spre scurtarea timpului de atingere 
a parametrilor proiectați s-au soldat 
cu fabricarea celei de-a 300 000-a tonă 
de ciment de In intrarea in funcțiu
ne a primei linii tehnologice, canti
tate din care pot fi construita 15 000 
de apartamente — declară maistrul 
Gheorghe Liimură. secretarul comi
tetului de partid- o parte însemna
tă din această cantitate o constituie 
cimenturile de mărci superioare ce
lor prevăzute in parametrii proiectați 
ai fabricii, rod al eforturilor stărui
toare ale cimentiștilor noștri, deciși 
să Însoțească sporurile cantitative cu 
performanțe calitative, înfăptuind 
astfel una dintre cele mai importan
te sarcini prevăzute de documentele 
Congresului partidului.

Răspicat, muncitorește, în deplina 
consonanță a faptului cu angajamen
tul asumat,

...De la Făgăraș ne-a sosit Ia re
dacție o scrisoare. Este semnată de 
inginerul Teodor Șuteu, directorul 
combinatului chimic din localitate, 
care ne relatează :

„La Combinatul chimic din Făgă
raș a intrat in circuitul industrial al 
țării o nouă și‘importantă capaci

Perspectivele de dezvoltare a țării — și nu 
numai în acest domeniu — sînt deosebit de 
mari, după cum am înțeles din Raportul pre
zentat, ca și din celelalte documente aprobate 
de Congres. Ca să se realizeze insă tot ce se 
prevede, este nevoie de munca tenace, perse
verentă a tinerilor și a celor mal in virstă. 
Și mai este nevoie de incă ceva. De un condu
cător pe măsura marilor imperative ale vremii 
noastre. Acela este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ca unul care l-am •cunoscut incă din tinerețe, 
cînd se ocupa de organizația regională de ti
neret Prahova, cu atlt mai mult, pot vorbi de 
marile sale calități de revoluționar, de bun or
ganizator, de om perseverent și inspirat, clar
văzător, cu atit mai mult mă bucur cu întreaga 
mea ființă de realegerea sa în înalta funcție de 
secretar general al partidului — realegere ce 
întruchipează voința noastră unanimă și con
stituie chezășia înaintării noastre neabătute spre 
culmile însorite ale comunismului.

Alexandru TEODOSIU 
pensionar, membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate

Am urmărit cu profund interes Raportul pre
zentat de secretarul general al partidului la cel 
de-al XII-lea Congres al comuniștilor și am 
desprins din acesta perspectivele luminoase ale 
viitorului țării noastre. Apreciez Raportul ca 
fiind oglinda vie a justeței orientărilor stabilite 
de Congresul al XI-lea, a rodniciei eforturilor 
întregului nostru popor in acești ultimi ani.

Exprimindu-mi adeziunea la documentele 
adoptate de Congresul al XII-lea, doresc să sub
liniez contribuția excepțională a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu lu elaborarea acestora, la 
promovarea unei concepții politice revoluțio
nare în viața internă și externă a patriei noas
tre, in deplină concordanță cu interesele parti
dului, ale întregului nostru popor. Am con
vingerea că realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea partidului constituie pen
tru Întregul popor garanția sigură a traducerii 
in viață a sarcinilor dezvoltării economico-so- 
ciale a patriei noastre.

Sint hotărit să-mi îndeplinesc sarcinile ce re
zultă din documentele Congresului și din Ra
portul prezentat, pentru înfăptuirea înaltelor 
năzuințe și idealuri de libertate, bunăstare, in
dependență și progres ale partidului și poporu
lui nostru,

RONAI Ladislau
judecător la Tribunalul Suprem, 
membru de partid din anul 1935

Ca vechi militant al mișcării muncitorești, 
membru de partid cu stagiu din ilegalitate, imi 
exprim totala adeziune față de documentele 
adoptate de Congres, convins fiind că drumul 
de luptă și muncă al partidului, Încununat de 
victorii strălucite, este rezultatul politicii revo
luționare, ferme și neabătute, pe care partidul 
nostru a desfășurat-o și o desfășoară de pe po
zițiile concepției materialist-dialectice, aplicate 
la condițiile concrete ale țării noastre. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a adus o contribuție inesti
mabilă la această operă, cu excepționala sa 
clarviziune și profunzime de gindire, pasiunea, 
devotamentul și responsabilitatea sa revoluțio
nară. Iată de ce am primit cu deosebită satis
facție vestea realegerii sale în fruntea parti
dului.

Mă angajez să particip activ la înfăptuirea 
hotărîrilor ce rezultă din documentele adoptate 
de Congresul al XII-lea al partidului, să contri
bui — in toate împrejurările de muncă și de 
viață — la înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului nostru.

Dînd glas sentimentelor de stimă și profund 
respect pe care le purtăm tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru tot ce a înfăptuit și va Înfăp
tui pentru partid și popor, salut din adincul ini
mii mele realegerea sa în înalta funcție de se
cretar general ai partidului, aceasta fiind o che
zășie a înfăptuirii năzuințelor de ridicare a bu
năstării poporului nostru, a creșterii stimei șl 
prețuirii de care se bucură in lume România 
socialistă.

Ioan GROSU
membru de partid din anul 1937

Eftimie MODÂLCĂ : „Asemeni întregului nostru popor am 
primit cu deosebit entuziasm vestea realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al 
partidului. Am dorit să aduc, cu mijloacele artei mele, un 
omagiu omului și conducătorului de numele căruia este le
gată întreage dezvoltare a României contemporane, lată de 
ce „Omagiul" meu îl reprezintă pe tovarășul ^Nicolae 
Ceaușescu înconjurat de elemente care conturează o ade
vărată frescă a realizărilor noastre - rezultate ale clarviziu- 
nii și înțelepciunii cu care conducătorul partidului nostru în
drumă destinele țării.

Tot ceea ce reprezintă creație cu adevărat durabilă In 
România de azi, in toate domeniile de activitate se leagă 
indisolubil de politica înnoitoare, revoluționară a partidului, 
de concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu - omul care a 
știut să conducă poporul nostru spre culmile civilizației so
cialiste, militînd neobosit pentru întronarea în viață a prin
cipiilor eticii și echității socialiste, q unui climat democratic, 
de afirmare plenară a personalității umane.

Alături de întreg poporul, la bine ca și la greu,, in toate 
momentele dezvoltării noastre economice, sociale și culturale, 
bucurindu-se de succesele, de victoriile întregului popor, fiind 
alături de el în clipele dificile, secretarul general al porti- 
dului reprezintă, pentru mine, ca artist, un adevărat simbol 
al României de ozi, o existență revoluționară exemplară, în 
care întreg poporul vede chezășia victoriilor lui viitoare".

Recunoștință pentru 
grija ce o poartă 

dezvoltării 
tuturor zonelor 

și localităților țării
Vă scriu aceste rînduri de pe meleagurile vaslu- 

îene, trezite, în ultimul deceniu, la o intensă viață 
eponomico-soeială. Și scriindu-vă, îmi exprim bucu
ria deosebită pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in. suprema funcție de secretar general 
al partidului.

Din bogăția de idei izvorite din magistralul Ra
port prezentat de tovarășul secretar general de la 
Înalta tribună a Congresului al XII-lea al partidu
lui nostru, ca om al muncii in industria ușoară, ca 
femeie și mamă, m-a impresionat și mi-a reținut 
atenția marea grijă pe care o acordă Partidul 
Comunist Român, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ridicării continue a nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii și prin dezvoltarea pro
ducției de bunuri de larg consum, ca o direcție 
principală a ridicării calității vieții. Așa cum a sub
liniat tovarășul Ceaușescu, nouă, specialiștilor, crea
torilor de bunuri materiale din industria ușoară, ne 
revin sarcini de mare responsabilitate politică și 
morală pentru a asigura calitatea produselor, știut 
fiind că și de calitatea muncii noastre depinde cali
tatea vieții oamenilor.

Cunoaștem bine că dezvoltarea ramurilor indus
triei ușoare nu asigură doar o abundență de pro
duse, ci rezolvă, în primul tind, importante proble
me economice și sociale. Dacă ne gîndim la pro
gramul de investiții din următorul cincinal pentru 
acest domeniu, avem o Imagine mai clară. Numai 
în județul Vaslui, în cincinalul al cărui program a 
fost aprobat de Congresul al XII-lea al partidului, 
industria ușoară va cunoaște o creștere de 91 la 
sută, ceea ce înseamnă că producția se dublează in 
1985 față de 1980, în cadrul căreia un loc important 
II ocupă ramura industriei confecțiilor. Unități ale 
industriei ușoare vor fi construite în viitoare cen
tre urbane. în județul nostru, asemenea localități 
sînt Murgeni, Ivănești, Pungești, Codăești, Fălciu, 
Băcești, fără a mai include noile capacități planifi
cate la Vaslui, Bîrlad, Huși și Negrești. Am insis
tat asupra acestor date concrete tocmai pentru a 
sublinia motivele majore pentru care ne bucură 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de secretar general al partidului — garanția 
sigură a unor noi și răsunătoare izbînzi în dezvol
tarea noastră economico-socială.

Marioara CIOCOIU 
ingineră la întreprinderea 
de confecții Vaslui

Ii mulțumim 
pentru încurajarea 
și pentru sprijinul 

dat științei
Cunoscind cu toții contribuția deosebită adusă de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu la marile realizări ob
ținute de poporul nostru in perioada analizată, la 
stabilirea obiectivelor mărețe care se vor înfăptui, 
pe baza liniilor directoare trasate de Congresul 
partidului, salutăm cu cea mai mare satisfacție 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al partidului.

Oamenii de știință, cadrele din invățâmîntul su
perior tehnic, asemenea întregului nostru popor, se 
află în fața unor vaste și insuflețitoare programe 
de activitate creatoare puse în slujba progresului 
neîntrerupt, vertiginos al patriei. Cu puternică emo
ție, întregul colectiv al catedrei de organe de ma
șini a Institutului politehnic Blicurești a luat cu
noștință de hotăririle adoptate de marele forum al 
comuniștilor din România și al întregii noastre na
țiuni socialiste — Congresul al XII-lea al P.C.R. 
Aceste hotărîrt de importanță istorică pentru patria 
noastră, adevărat model de abordare creatoare a as
pectelor fundamentale ale dezvoltării țării în pre
zent și în perspectivă, și totodată a problemelor ac
tuale ale vieții Internaționale, a politicii interne și 
externe a partidului și României socialiste, ne-au 
produs o mare satisfacție, ne-au creat sentimente 
puternice de mindrie patriotică și de mobilizare to
tală a forțelor noastre in vederea îndeplinirii obiec
tivelor care ne revin.

Exprimăm profundul respect, întreaga noastră 
aprobare și adeziune la acest document și la sarci
nile sale programatice.

Totodată, in aceste momente istorice trăite de 
partidul și patria noastră ne angajăm să ne inzecim 
eforturile pentru indeplinirea și depășirea ca ter
men și -caiitate a tuturor sarcinilor ce ne revin. 
Astfel, ne angajăm să depășim cu 50 la sută sar
cinile planului de cercetare integrată din acest an. 
Să continuăm cu mai multă intensitate, in anul 
1980 și următorii ani, cercetările în domeniul tri- 
bologiei și organelor de mașini, astfel incit să con
tribuim intr-o mai mare măsură la indeplinirea 
sarcinilor ce rezultă din documentele Congresului 
al XII-lea pentru industria noastră constructoare 
de mașini, pentru afirmarea mai accentuată a con
tribuției unor cercetări moderne românești la te
zaurul științei și culturii mondiale,

De asemenea, colectivul nostru de cadre didactice, 
comuniștii și nemembrii de partid, se angajează ea 
prin efortul depus și măsurile luate să obțină re
zultate mai eficiente in activitatea de pregătire pro
fesională și educativă a studenților.

Prof. dr. docent inginer 
Dan PAVELESCU
Institutul politehnic București

Tovarășul Ceaușescu este mereu alături 
de muncitori; noi, muncitorii, sintem
mereu alături de tovarășul Ceaușescu

Am urmărit zilnic. cu 
profund interes, lucrările 
Congresului al XII-lea ș» 
urmăresc ecourile pe care 
hotăririle adoptate, reale
gerea tovarășului nicolae 
Ceausescu in înalta func
ție de secretar general al 
partidului le-au stirpit in 
tară si peste hotare.

Sint muncitor la între
prinderea „Timpuri noi'1 
din Capitală. Lucrez în 
secția prelucrări meca
nice, sector de bază al în
treprinderii. Aici fabri
căm în prezent o scrie de 
produse mult solicitate 
de economia națională,

Promotor înflăcărat al unității și frăției 
tuturor oamenilor muncii

Adevărat monument de 
gindire creatoare, model 
viguros al politicii parti
dului nostru, Raportul 
t o v ară ș u lu i Nicolae 
Ceaușescu se constituie 
ca un îndreptar, ca o 
călăuză sigură, cu un stră
lucit manifest revoluțio
nar, programatic, al unei 
strategii și tactici, al unui 
veritabil stil democratic, 
de mare exigență șl răs
pundere pentru asaltul vi
itorului comunist, pentru 
ridicarea României socia
liste pe noi culmi de 
civilizație șl cultură.

0 strălucită manifestare a unității dintre partid si popor
(Urmare din pag. I)
ACUM. VOI ACȚIONA PEN
TRU A ÎNFĂPTUI SOCIALISMUL 
In adevărata lui lumina, 
PE BAZA PRINCIPIILOR UMA
NITARE. SOCIALISMUL ȘI CO
MUNISMUL DE OMENIE ! A- 
CEASȚA ESTE CONDIȚIA ESEN
ȚIALA PENTRU CA SOCIALIS
MUL SA SE AFIRMR DREPT CEA 
MAI UMANA, SUPERIOARA SO
CIETATE DIN LUME".

Se poate astfel spune că, după 
încheierea lucrărilor Congresului 
al XII-lea, Partidul Comunist 
Român este mai unit, mai puter
nic, mai bine pregătit pentru ma
rile sarcini de viitor, Se poate 
spune că acum poporul intreg este 
mai strins unit în jurul parti
dului, mai puternic, mai hotărit 
în voința sa dirză de a munci 
neobosit pentru progresul patriei,

întreprinderea noastră 
cunoscind in ultimii ani 
o puternică modernizare 
a bazei sale tehnice si a 
fabricației. Bunăoară. în 
prezent, unul din două 
produse este nou sau mo
dernizat, introdus în fa
bricația de serie in anii 
actualului cincinal. Și 
vreau să precizez că, in 
acest amplu efort creator, 

•colectivul nostru, asemeni 
altor numeroase colective 
de oameni ai muncii, a 
beneficiat din plin de in
dicațiile prețioase ale 
secretarului general al 
partidului, tovarășul

Nicolae Ceausescu, omul 
care prin dăruirea, cute
zanța si spiritul său revo
luționar, novator ne in
suflă forța si îndrăzneala 
de a aborda sarcini eco
nomice din ce in ce mai 
complexe, de a acționa 
hotărit pentru promova
rea noului. Iată de ce 
adresez din toată inima, 
in numele meu, al colec
tivului din care fac parte, 
cele mai calde felicitări 
tovarășului Nicolae 
Ceausescu, strălucit con
ducător, patriot și emi
nent revoluționar, cu oca
zia realegerii sale in su

Vom parcurge aceste 
noi etape avind în frunte 
pe cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, militant 
neabătut pentru fericirea 
națiunii noastre socialiste, 
pentru pace și colaborare 
cu toate popoarele lumii. 
Realegerea in înalta func
ție de secretar general ol 
partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ne 
umple Inimile de bucurie, 
de încredere in viitorul 
luminos, comunist al pa
triei. E marea noastră 
bucurie că, la asemenea

cumpănă istorică, avem 
un asemenea conducător, 
că putem să avem o ase
menea opțiune, că bogă
ția acestui pdmint a știut 
să rodească, pentru cirma 
destinelor sale, pe un 
Nicolae Ceaușescu. che
zășia împlinirii, năzuințe
lor, a visului de aur al 
poporului român.

Cg scriitor maghiar, 
pentru care îdeea de fră
ție este deosebit de scum
pă, am încercat marea 
bucurie și satisfacție de a

pentru apărarea și întărirea inde
pendenței României, pentru a-și 
aduce noi și tot mai însemnate con
tribuții la cauza întăririi forțelor 
socialismului, progresului și păcii 
din lumea întreagă. Ceea ce se 
cere acum este ca entuziasmul, 
însuflețirea, efervescența <se au ca
racterizat in această perioadă ta
bloul vieții noasțre sociale să se 
transforme intr-o puternică forță 
materială de muncă, hărnicie, ini
țiativă, disciplină, organizare.

De la tribuna înaltului for al 
Congresului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat comuniștilor, 
tuturor celor ce muncesc vibranta 
chemare de a nu precupeți nici un 
efort pentru a înfăptui neabătut 
hotăririle Congresului a! XII-lea, 
Nu există îndatorire partinică mai 
fermă, nu există obligație patrio
tică mai înaltă decit aceea de » 
răspunde prin fapte chemării se
cretarului general al partidului. 

prema funcție de secretar 
general al partidului. Sin
tem. ferm convinși că a- 
cest act politic, de înaltă 
responsabilitate comunis
tă, reprezintă cea mai si
gură garanție a înfăptui
rii neabătute a Programu
lui partidului, a ridicării 
României socialiste pe 
trepte tot mai înalte de 
progres si civilizație.

Ion COTIGA 
rectificator in secția 
prelucrări mecanice, 
întreprinderea 
„Timpuri noi" - 
București

reintllni tu Raportul se
cretarului general reafir
marea și ridicarea acestei 
idei lu nivelul noii calități 
a vieții noastre. Pornim 
cu toții, înfrățiți în fapte 
șl simțiri, spre mileniul 
nou al scumpei noastre 
patrii, înaripați de boga
tele îndemnuri ale iubitu
lui nostru conducător, al 
cărui exemplu constituie 
pentru toți un minunat 
îndreptar de viață, gindire 
și muncă,

MIKâ Ervin

Astfel, unitatea dintre partid și po
por se va transforma intr-o uriașă 
forță motrice a progresului multi
lateral al țării. Astfel vom face 
ca minunatele perspective de în
florire a patriei, conturate cit cla
ritate de marele forum al comu
niștilor români să devină realități 
vii, ca in următorii 5 ani poporul 
nostru să înainteze cu pași și mai 
mari pe calea progresului multi
lateral, a bunăstării și civilizației 
socialiste. Acum, votul unanim să 
devină faptă unanimă — faptă de 
muncă, faptă de progres, faptă de 
propășire a României socialiste.

Strins uniți in jurul partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, să 
muncim fără preget pentru a în
făptui hotăririle Congresului al 
XII-lea, astfel incit România so
cialistă să se înalțe tot mai puter- 
nie, demnă, liberă între țările lu
mii, iar poporul ei să se bucure 
din plin de roadele socialismului.

■ ■■■■■
[ara are un program de lucru mobilizator.

Să trecem hotărit la înfăptuirea lui!
Rememorăm cuvintele secretarului general al partidului rostite in 

ședința de încheiere a Congresului : „Avem o linie generală clară, un 
program de acțiune atotcuprinzător. Acum este hotăritor să trecem la 
luarea tuturor măsurilor organizatorice și politice in vederea realizării lor 
în practică11. Un vibrant îndemn patriotic adresat, de la inalta tribună a 
Congresului, comuniștilor, întregii țări. Un îndemn care a pătrilnș adine 
în conștiința oamenilor muncii, hotărîți să încheie cu rezultate cit mai 
bune acest an, întregul cincinal, asigurir.d o bază solidă pentru trecerea 
la înfăptuirea mobilizatoarelor sarcini ale cincinalului viitor,

Prezenți, la agest început de săptămină, in uzine, pe șantiere, în mine, 
reporterii „Scînteii" au înregistrat gîndurile, rezultatele în producție, pro
iectele celor cu care au stat de vorbă — muncitori, maiștri, ingineri, unii 
dintre ei abia întorși de la marele forum al comuniștilor, cu toții hotăriți 
să muncească fără preget, înflăcărați de perspectivele inaripate spre pro
gres și civilizație deschise de Congresul partidului.

Ne aflăm în mijlocul siderurgiști- 
lor din Hunedoara. în orele fierbinți 
de după Congresul partidului. Senti
mentele lor, rezultatele muncii lor 
ne sint împărtășite de furnalistul 
Anton Filipescu, șef de echipă, se
cretarul comitetului de partid de la 
secția I furnale.

— îmi face o imensă plăcere să 
transmit in numele- celor ce plâmft- 
desc metalul m cetatea Hunedoarei 
felicitările cele mai fierbinți tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cu ocazia 
realegerii sale in inalta funcție de 
secretar general al partidului, așa 
cian fierbinți sint inimile noastre eu 
care ii Înconjurăm și eu care ii vom 
înconjura întotdeauna. Ne-am. stră
duit să muncim bine in acest an, anul 
Congresului al XII-lea al partidului. 
Am produs pină acum peste preve
deri 15 000 tone cocs. 35 000 tone fon
tă și peste 51 000 tone laminate. Răs
punsul concret și imediat pe care 
siderurgiștii noștri — oțelari, furna- 
liști, laminatori — îl dau îndemnuri
lor secretarului general al partidu
lui rostite de la tribuna Congresului 
îl constituie acțiunea hotărîtă pentru 
organizare exemplară, producție spo
rită, eficiență cit mai inalta. în 
timpul care a mai rămas din acest 
an. sintem cleciși să realizăm in ca
drul secției noastre producții la ni
velul eifrelor-record raportate in zi
lele Congresului. Astfel, numai pinii 
la încheierea acestei luni vom pro
duce incă 150 tone de fontă peste 
prevederi.

Județul Alba, vatră evocatoare de 
mari și impresionante clipe din 
marea și impresionanta carte de isto
rie a neamului. Aici, unde zidurile ș« 
pietrele și drumurile vorbesc despre 
iroaut socialismul a durat casă nouă 
oamenilor — români, maghiari, ger
mani — limpejipdu-le existența, po- 
trivindu-le pașii cu pasul căi nou al 
istoriei țării.

Ilie Tămătaș este unul diri cei ce 
ti'jdesc șl muncesc în ținutul înflori
tor al Albei. Lucrează ca maistru la 
întreprinderea mecanică clin Cugir. 
A urmărit în ziare, la televizor des
fășurarea lucrărilor Congresului al 
XII-lea. Ne spune :

— în marea sală a Congresului,, in 
acea atmosferă de responsabilă an
gajare comunistă, am privit și ad
mirat chipul patriei, am simțit că.sîpt 
și eu acolo, cu inima, cu întreaga 
voință. Am simțit că sint prezent a- 
colo. unde in numele și din împu
ternicirea întregului popor s-a votat 
destinul viitor al poporului nostru. 
Scandirid „Ceaușescu și poporul !“, 
delegații noștri la Congres scandau 
și cu vocea noastră și din adincul 
inimii noastre, Ei exprimau o vibran

tă realitate, care a definit Congresul 
partidului ca fiind Congresul între
gului nostru popor. Documentele a- 
doptate la Congres întrunesc adeziu
nea tuturor fiilor acestei țări, care 
le-au dezbătut pe larg, cu înaltă răs
pundere șl cu profundă încredere, în 
lunile care au precedat înaltul forum. 
In aceasta se află, cred eu. garanția 
că prevederile ce le cuprind vor de
veni realitate printr-o vrere unică șl 
liberă, care ne aparține. Un prim 

în aceste zile, puternic elan creator 
în întreprinderi și pe șantiere

tate de producție, construită pe baza 
indicației secretarului general al 
partidului, dată cu ocazia vizitei de 
lucru efectuate aici in noiembrie 1977, 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
recomandat atunci să construim pe 
platforma chimică a Făgărașului o 
nouă instalație de amoniac, care, prin 
parametrii săi ridicați și. in special, 
prin asigurarea unor consumuri re
duse de materii prime, combustibili 
și energie electrică, să asigure creș
terea eficienței economice a întregu
lui combinat.

Noua instalație a început de în
dată să prindă contur pe planșete
le proiectanților Institutului de in
ginerie tehnologică și proiectări pen
tru industria chimică — București. 
După o muncă susținută, care s-a 
desfășurat la cotele unei înalte dă
ruiri muncitorești, noua fabrică de a- 
moniac a fost dată in exploatare. Se 
impune subliniat îndeosebi că, prin 
concepția sa constructivă și tehno
logică avansată, prin înaltul grad de 
integrare, ca și prin înalta eficiență 
economică pe care o asigură, ea răs

punde indicațiilor și exigențelor 
secretarului general, numărindu-se 
printre cele mai economice unități 
de acest, gen din țară. Ea realizează 
o productivitate de 2 830 tone amo
niac anual pe un om al muncii, l'ață 
de numai 530 tone, cit realizează in
stalația veche, in același timp, pro
duce tona de amoniac cu un con
sum de energie electrică foarte scă
zut comparativ cu instalația existen
tă pină la această dată. Numai pe a- 
csastâ cale se va realiza, la nivelul a- 
nului viitor, o economie de circa 400 
milioane kWh. Toate acestea vor a- 
vea efecte binefăcătoare asupra creș
terii eficienței economice a Între
gii activități a combinatului, care 
în 1980 va realiza o produc
ție dublă, utilizind in schimb doar 
70 la suta din cantitatea de gaz 
metan șl 45 la sută din cea de ener
gie electrică consumată in 1075.

Ani ținut să vă informăm despre 
acest succes al nostru, care ou este 
numai al- nostru, pentru a înțelege 
mai bine felul in care colectivul com
binatului făgărășean a ținut să 
cinstească Congresul al XII-lea al 
partidului. El întărește, in același 
timp, hotărirea noastră de a înde
plini punct cu punct sarcinile ce ne 
revin din hotăririle adoptate de Con
gres, în care regăsim oglindit cu 
strălucire chipul de miine al țării".

Frumoasă izbindă muncitorească, 
frumos angajament comunist !

★
Industria românească, și-a sporit în 

Ultimele cincinale potențialul intr-un 
mod de natură să impresioneze pe 
oricine. An de an nc propunem rit
muri tot mai r Îndrăznețe și dovedim 
că ele pot fi'atinse,

Sintem la Arad, una din impor
tantele citadele ale industriei noas
tre. Stăm de vorbă cu tovarășul 
Nicolae Dineș, lăcătuș la secția mon

taj a întreprinderii de strunguri. Iată 
ce ne spune;

— Am urmărit cu deosebit interes 
și mindrie legitimă Raportul pre
zentat Congresului de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. El sintetizează in cifre 
puține, dar bogate în înțelesuri, îm
plinirile perioadei celqi mai fertile 
din istoria noastră. Ca cetățeni ai 
României, Raportul ne-a produs o 
mare bucurie prin impresionantul 
tablou al prefacerilor Îndrăznețe ce 
iși vor pune amprenta în anii ce 
vin asupra bunăstării și vieții fiecă
ruia dintre noi. Vă mulțumesc că 
îmi dați prilejul să-mi exprim de
plina mea aprobare față de docu
mentele adoptate de Congres, do
cumente ce poartă pecetea de ne- 
con fundat a înțelepciunii și virtuților 
poporului nostru, strălucit Înmănun
cheate in modul de a gîndi și a ac
ționa al secretarului general al parti
dului.

Eu lucrez intr-o întreprindere 
constructoare de mașipi-unelte, Între
prindere care a crescut an de an. sub 
ochii mei. Am fost vizitați in nu
meroase rînduri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De fiecare dată 1-um auzit 
spuntnd cuvinte frumoase despre ce 
am făcut și, intuind eu gindireu-i în
drăzneață și novatoare posibilitățile 
de sporire a randamentului muncii, 
ne-n dat indicații folositoare privind 
modernizarea și înnoirea producției, 
introducerea in fabricație a unor ma- 
șlni-unelte eu performante tehnice 
superioare. Și iată, astăzi, putem ra
porta eu mindrie că aplicind cu 
răspundere muncitorească recoman
dările primite am reușit să reali
zăm in cei 3 ani și 10 luni din ac
tualul cincinal eu 3 880 strunguri 
peste prevederile inițiale, să econo
misim 1 900 tone metal prin re- 
proieetarea unor produse și. mai ales, 
să asimilăm noi mașini-unelte de 
mare randament. Do curind. chiar în 
cinstea Congresului, am reușit să 
realizăm pentru prima dată in țara 
noastră strungurile cu comandă nu
merică, comparabile ca performanță 
cu cele similare pe plan mondial,

— Ce hotarire vă animă activita
tea acum, în zilele imediat urmă
toare Congresului?

— Din Raportul prezentat la Con
gres am reținut că și in viitorul cin
cinal industria construcțiilor de ma
șini va cunoaște cea mai dinamică 
dezvoltare, ritmul prevăzut fiind de 
aproape 12 la .sută anual, iar pro
ducția de mașini-unelte va spori pe 
Cincinal de 2,2 ori. Deci, sarcini de
osebite, mobilizatoare, pe care însă 
sintem hotăriți să le Îndeplinim. Am 
dovedit-o de atitea ori și o vom do
vedi și in anii ce vin, deoarece 
știm că de acest lucru depind creș
terea potențialului economic al țării, 
bunăstarea fiecăruia dintre noi, ri
dicarea României in rindul țărilor 
cu o dezvoltare medie.

...Timpul se condensează, capătă 
prin faptele oamenilor noi valori re- 
dimensionate la scara telurilor și exi
gențelor pe care Congresul al XII-lea 
le-a pus în fața întregului popor.

Reporterii
și corespondenții „Scînteii'*



SCINTEIA — marți 27 noiembrie 1979 PAGINA 3

REA L E CER EA fOVA RĂ SUL UI NICOLAECEAUȘESCU
ÎN FRUNTEA PARTIDULUI-GARANȚIA ÎNFĂPTUIRII NEABĂTUTE

A ISTORICELOR HOTĂRÎRI ALE CONGRESULUI AL XII-LEA
De pe întreg cuprinsul patriei continua să sosească numeroase te

legrame și scrisori pe adresa Comitetului Central al partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, mesaje ce conțin cele mai calde feli
citări și urări de sănătate, vibrante sentimente de omagiere pentru 
alesul întregului popor, cel mai iubit fiu al țării. Dind glas gîndurilor 
și sentimentelor celor mai profunde, organizațiile de partid, toți oa
menii muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, uniți 
in cuget și simțire cu întreaga țară — expresie a coeziunii întregii so
cietăți în jurul partidului, ol tovarășului Nicolae Ceaușescu - întăresc 
prin fapte vrednice de muncă adeziunea lor deplină la istoricele hotă- 
rîrî ale Congresului al Xll-lea al partidului.

Cităm din telegrama adresată de 
Comitetul județean Bacău al P.C.R, : 
„Adunind intr-un uriaș buchet pro
fundele noastre sentimente de bucu
rie, dragoste, stimă și recunoștință ce 
vi le purtăm, noi, comuniștii, împre
ună cu toți cei ce trăiesc și muncesc 
pe tot mai înfloritoarele meleaguri 
ale județului Bacău, vă adresăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în aceste momen
te de vibrație istorică, cele mai căl
duroase felicitări cu prilejul reînves- 
tirii dumneavoastră în suprema func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român. La unison cu în
treaga națiune, noi vedem în aceas
tă realegere a dumneavoastră in 
fruntea gloriosului nostru partid 
simbolul marii prețuiri de care, ase
menea marilor înaintași ai neamului, 
vă bucurați, garanția cea mai sigură 
a realizării integrale și cu succes a 
mărețului Program al partidului, a 
ridicării pe noi culmi ale progresului 
și înfloririi multilaterale a scumpei 
noastre patrii.

Proeminenta dumneavoastră perso
nalitate și-a încrustat adînc efigia de 
înțelepciune, cutezanță și creație în 
toate mărețele realizări care au fă
cut din anii de după al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
cea mai dinamică și fertilă perioadă 
din istoria țării. Ctitor inspirat, fău
ritor înflăcărat de nouă istorie ro
mânească, v-ați dăruit muncind cu 
exemplară pasiune 1 și fermitate re
voluționară întreaga putere de mun
că. marile dumneavoastră virtuți de 
eminent om de stat și conducător co
munist servirii. intereselor supreme 
ale națiunii, propășirii neamului din 
care v-ați ridicat. Vă urăm să aveți 
mereu putere de muncă, să fiți me
reu neînfrint, semeț ca Ceahlăul, să 
nu vă clintească nici furtunile, nici 
greul, spre a fi necontenit in fruntea 
partidului și a întregului popor, 
călăuzindu-ne cu aceeași pasiune și 
cutezanță revoluționară spre înfăp
tuirea nobilei cauze a socialismului și 
comunismului pe pămîntul scumpei 
noastre patrii".

„Mîndri de a ne ști contemporani 
și părtași ai unui asemenea eveni
ment de importanță crucială pentru 
destinul națiunii noastre, ne expri
măm marea bucurie și satisfacție că 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat, comunist de mare omenie, 
revoluționar îndrăzneț și cutezător, 
ce slujiți ca nimeni altul cauza parti
dului și poporului, prestigioasă per
sonalitate a lumii contemporane, 
promotor și apărător consecvent al 
idealurilor de pace și colaborare intre 
popoare, al independenței și suvera
nității naționale, ați fost reales in 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român — se 
arată, printre altele, in telegrama 
trimisă de Comitetul județean Bistri- 
ța-Năsăud al P.C.R.

Fericiți de a trăi și sărbători alături 
cu Întreaga națiune aceste clipe cu 
adevărat istorice, comuniștii, toți lo
cuitorii județului Bistrița-Năsăud își 
reînnoiesc legămintul ca. urmînd 
exemplul dumneavoastră de muncă 
și dăruire, pus pe de-a-ntregul în 
slujba fericirii poporului român, să 
fim cu gindul și cu fapta înfăptuitori 
activi și harnici ai tuturor sarcinilor 
ce ne revin, înțelegind că numai ast
fel putem aduce prinosul recunoștin
ței noastre pentru tot ce ați gindit 
și înfăptuit ca aceste străbune me
leaguri să înflorească și să prospere 
cum nici nu au îndrăznit să viseze 
înaintașii. Voința noastră, parte in
tegrantă a voinței întregului partid și 
popor, este și va rămine aceeași, de 
a face totul ca istoricele hotăriri ale 
Congresului al Xll-lea să prindă 
viață, ca plaiurile bistrițene și năsău- 
dene. întreaga Românie să devină 
o minunată citadelă a bunăstării și 
fericirii, să dăinuie de-a pururi, pu
ternică, liberă, independentă și 
suverană între toate țările lumii.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că, uniți în 
jurul partidului, centrul vital al na
țiunii, al dumneavoastră personal, 
nu vom precupeți nici un efort, vom 
da tot ce avem mai bun in noi, pen
tru a asigura gloria nepieritoare a 
partidului, patriei și poporului român. 
Vă dorim, mult iubite conducător, ani 
mulți de viață și putere de muncă 
spre binele și fericirea patriei noas
tre socialiste, a ridicării României pe 
cele mai inalte culmi ale progresului 
și civilizației".

Spicuim din telegrama trimisă de 
Comitetul județean Buzău al P.C.R. : 
„Realegerea dumneavoastră în func
ția supremă de secretar general al 
partidului, expresie a voinței unani
me a partidului, a poporului român, 
constituie și pentru noi, comuniștii, 
toți locuitorii județului Buzău, prilej 
de îndreptățită mîndrie patriotică 
pentru a ne exprima, încă o dată, 
din inimă, dragostea și devotamentul 
nețărmurit față de dumneavoastră, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre 
socialiste.

In acest măreț moment istoric, 
înscris cu litere de aur în epopeea 
devenirii noastre comuniste, în care 
într-o impresionantă unitate partidul 
și poporul v-au învestit cu cea mai 
înaltă răspundere pentru prezentul 
și strălucitul viitor al patriei, vă 
rugăm să ne permiteți să vă adresăm 
cele mai călduroase felicitări și urări 
de multă sănătate, fericire și putere 
de muncă, întru binele și prosperita
tea României.

Noi, comuniștii, toți locuitorii Bu
zăului — muncitori, țărani, intelec
tuali, tineri și virstnici, bărbați și fe
mei — sîntem ferm convinși că 
eroicul Partid Comunist Român, sub 
conducerea dumneavoastră înțeleaptă 
și clarvăzătoare, va asigura ridicarea 
patriei pe noi trepte de progres și 
civilizație, înălțarea ei tot mai puter
nică, liberă și demnă in rîndul na
țiunilor lumii.

însuflețiți de istoricele hotăriri ale 

Congresului al Xll-lea — puternic 
marcate de cutezanța și spiritul revo
luționar ce vă sînt proprii gîndirii și 
neobositei activități — ne angajăm 
ca, strîns uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
muncim fără preget pentru a înfăp
tui întocmai sarcinile ce ne revin, 
să facem din județul nostru — așa 
cum ne-ați indicat in repetate rîn- 
duri cu prilejul vizitelor de lucru — 
o zonă tot mai înfloritoare, pentru a 
spori contribuția Buzăului la pro
gresul și prosperitatea scumpei 
noastre patrii, Republica Socialistă 
România".

„Proiectul general al construcției 
noii orînduiri — Programul partidului 
— își află în Raportul prezentat de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, în fata Con
gresului partidului și țării, o remar
cabilă dezvoltare și concretizare. Prin 
el. tezaurul gindirii înaintate s-a îm
bogățit cu o nouă comoară, zestrea 
științei s-a completat cu o nouă carte 
de căpătîi, în care procesele și feno
menele economice, politico-ideologice 
și sociale cardinale ale trecutului, 
prezentului și viitorului patriei și 
ale omenirii sînt cercetate cu pro
funzimea, luciditatea și originalitatea 
marilor deschizători de drum în ști

• în mii de scrisori și telegrame adresate secretarului general al P.C.R., națiunea 
întreagă, unită în cuget și simțiri, dă glas bucuriei de a avea la cîrma partidului și țării 
pe cel mai iubit fiu al poporului român, patriot înflăcărat, militant neobosit pentru

afirmarea nobilelor idealuri ale păcii și progresului in întreaga lume

• „Cea mai vie dovadă a recunoștinței și devotamentului față de dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o constituie faptele noastre de muncă și de viață,

activitatea pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului"

ință și în istorie. Unind teoria cu 
practica. Raportul fundamentează cu 
temeinicie dezvoltarea accelerată și 
armonioasă a industriei, a agriculturii 
și a celorlalte ramuri ale producției 
materiale, înflorirea multilaterală a 
ipvățămintului, științei, artei și lite
raturii, creșterea sistematică a stan
dardului de trai și ridicarea perma
nentă a calității vieții întregului nos
tru popor. în același timp, el expri
mă cu limpezime punctul de vedere 
al Partidului Comunist Român și al 
statului nostru socialist în legătură 
cu problemele cardinale ale omenirii 
contemporane, supunînd atenției 
opiniei mondiale soluții concrete, 
realiste și constructive, în concordan
tă cu mersul obiectiv al istoriei, cu 
interesele și aspirațiile fundamen
tale ale tuturor popoarelor de pro
gres, colaborare, prietenie și pace.

Consfințind unitatea indestructibi
lă de gînd, de ideal, vrere și acțiune 
a partidului și poporului, Congresul 
v-a învestit, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru a patra 
oară consecutiv in funcția supremă 
de conducere — se arată, printre al
tele, în telegrama Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R.

In cronici, în suflet și în minte 
se întipărește această zi, întru adu- 
cere-aminte, căci țara și poporul 
v-au chemat să îi conduceți înainte.

Asemenea întregului popor, toți lo
cuitorii județului Cluj — români, 
maghiari și de altă naționalitate — 
împreună trăiesc din toată ființa lor 
bucuria că au participat cu întreaga 
responsabilitate a conștiinței și căl
dura inimii la. alegerea conducătoru
lui care și-a unit destinul cu poporul 
și țara, care trăiește, gindește și 
neistovit trudește pentru binele și 
fericirea tuturor fiilor ei.

Alegîndu-vă pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de secretar 
general, partidul și poporul vă ex
primă înalta lor recunoștință și alea
sa prețuire pentru ctitoria României 
socialiste. încredințîndu-vă destinul 
în continuare, partidul și poporul 
nostru au votat cu însuflețitoare 
unanimitate pentru socialism și co
munism, pentru libertate, egalitate, 
prietenie, demnitate și pace.

Alăturîndu-se cu întreaga lor fiin
ță și conștiință deciziei întregului 
popor, toți clujenii, de la mic la 
mare, fără deosebire de naționalita
te, vă incredințează, mult stimate 
tovarășe secretar general, că strînși 
uniți în jurul partidului, în frunte cu 
dumneavoastră, vă vor urma neclin
tit cuvîntul. îndemnul și fapta, pu- 
nîndu-și întreaga pricepere și ener
gie în slujba înfăptuirii exemplare a 
hotăririlor adoptate de istoricul Con
gres și vă urează din adincul inimii 
lor : Să trăiți întru multi ani, iubit 
conducător, pentru slava țării și feri
cirea întregului popor !“.

în telegrama adresată de Comite
tul județean Constanța al P.C.R. se 
spune : „Urmărind cu viu interes și 
legitimă mindrie patriotică lucrările 
Congresului al Xll-lea al partidului, 
dezbaterile si hotărîrile sale, care 
au pus piatra de hotar a unei noi 
etape strălucitoare în uriașa operă 
de edificare a socialismului și comu
nismului pe pâmintul României, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Constanța, alături de întregul

nostru popor, vă , exprimă, odată cu 
totala lor adeziune la -hotărîrile ma
relui forum qpmunist, cele mai calde 
felicitări, omagiul nostru fierbinte cu ____ ..........
prilejul realegerii dumneavoastră, pentru acest moment ... ____
mult iubite.’șl "mult stimate tovarășe * măreție f.'bătlTbțică și vă dorim din 

adincul inimilor noastre deplin suc
ces lă clrma destinelor Partidului 
Comunist Român, spre continua 
propășire a patriei, spre viață mereu 
mai îmbelșugată, mai fericită, mai 
demnă a eroicului nostru popor.

Ne-a produs o adîncă impresie Ra
portul de excepțională ținută știin
țifică, comunistă, revoluționară, pe 
care l-ați prezentat in fața Con
gresului. în conținutul său de ne
prețuită valoare am regăsit în egală 
măsură calde aprecieri la adresa e- 
forturilor noastre desfășurate pină 
acum pe frontul edificării noii o- 
rînduiri sociale in România, dar și 
înflăcărate îndemnuri mobilizatoare, 
chemări patriotice de a acționa pen
tru împlinirea cu un ceas mai de
vreme a destinului nostru comunist. 
Cu nemărginită bucurie și satisfacție 
am primit adoptarea, într-o străluci
tă unanimitate, a documentelor care 
reprezintă chintesența aspirațiilor și 
năzuințelor tuturor românilor, de a 

jZidi, în liniște și pace, o patrie liberă 
și independentă, o viață prosperă și 
îmbelșugată, o vatră a înaltelor va
lori materiale și spirituale socia
liste.

încredințîndu-vă încă o dată de 
adeziunea noastră totală la istoricele 
documente .adoptate de mărețul fo
rum al comuniștilor români, de ata
șamentul profund la întreaga po
litică a partidului, purtînd în suflet 
și conștiință o nestăvilită mîndrie 
patriotică pentru realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de secretar 
general al partidului, vă dorim, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă 
sănătate, deplină putere de muncă 
spre continua înflorire a patriei, spre

Nicolae Ceaușescu. în înalta funcție . 
de secretar general al Partidului Co
munist Român.- , •

Chipul nou., ăl' țării, profundele 
transformări pe care le-au cunoscut 
toate zonele țării,- intre care și ju
dețul Constanta, prestigiul fără pre
cedent pe care și l-a cîștigat Româ
nia în lume sînt grăitoare dovezi ale 
activității duifmeavoastră pentru ela
borarea și înfăptuirea liniei politice 
a partidului, ale deosebitei griji și 
răspunderi față de cauza sacră a na
țiunii noastre, față de viitorul său 
comunist. Toate înfăptuirile contem
porane. toate marile împliniri ale 
poporului român, viața nouă și feri
cită pe care oamenii muncii o tră
iesc, toate năzuințele noastre spre 
mai bine, spre viitorul luminos al 
patriei, poartă amprenta personali
tății dumneavoastră, a puternicelor 
dumneavoastră însușiri de conducă
tor înzestrat cu un înalt spirit crea
tor, strălucit gînditor și om de ac
țiune, patriot înflăcărat, revoluționar 
consecvent și promotor hotărit al 
noului, avind o profundă capacitate 
de analiză științifică a vieții social- 
politice românești, în strinsă cone
xiune cu fenomenele internaționale.

Prezenta dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în fruntea partidului și 
statului nostru este pentru comu
niști, pentru toți oamenii muncii din 
județul Constanța, ca și pentru în
tregul popor, cea mai înaltă garanție 
că amplul și cutezătorul program a- 
doptat de Congresul al Xll-lea al 
partidului va fi in Întregime realizat, 
că politica partidului, de continuă în

florire a patriei și a națiunii noastre 
socialiste, de participare activă la 
viața internațională, de luptă pen
tru victoria socialismului, ..păcii ,și 
progresului în lume.:,yg fi continuată 
și pe viitor cu toată fermitatea".

în telegrama Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. se spune : „Vestea 
realegerii dumneavoastră în fruntea 
partidului, înalta învestitură acordată 
de partid și popor la cel de-al 
Xll-lea Congres al comuniștilor ro
mâni, al întregului popor, unanimi
tatea și entuziasmul fără margini ce 
au cuprins întreaga noastră națiune, 
voința fierbinte de a ne fi in conti
nuare strălucit cirmaci, pentru ridi
carea patriei străbune pe culmile ci
vilizației comuniste — atît de mult 
dorite de întregul popor și strălucit 
prefigurate de geniala dumneavoas
tră gîndire creatoare — ne-au um
plut inimile de bucurie și, în consens 
cu țara, în aceste clipe memorabile, 
permiteți-ne să vă adresăm, mult 
iubite și stimate conducător, urarea 
să ne trăiți mulți ani, să aveți multă 
putere de muncă și sănătate pentru 
binele și prosperitatea patriei noas
tre socialiste, liberă și independentă.

Dumneavoastră, primul comunist al 
țării, angajat din fragedă tinerețe 
intr-o eroică și grea activitate revo
luționară, fiu credincios al clasei 
muncitoare, călit în aspre dar glo
rioase lupte de clasă, strălucit mili
tant comunist și conducător de 
partid, eminent om politic, gînditor 
profund și multilateral, inegalabil 
promotor al patriotismului și interna
ționalismului socialist, ne sînteți far 
luminos, călăuzitor în măreața și 
istorica operă de făurire a celei mai 
bune și mai drepte societăți.

Urmînd neabătut strălucitul și 
inegalabilul dumneavoastră exemplu 
de comunist inflăcărat, model de 
muncă și viață comunistă, de gîndire 
înaintată și acțiune creatoare di
namică pe care ni-1 oferiți cu ge
nerozitate in orice moment, vă asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că «prețioasele in
dicații, inestimabilele îndemnuri pe 
care le-ați adresat organizației noas
tre județene de partid, cu prilejul 
vizitei de lucru din august a.c. in 
această zonă a țării, se vor mate
rializa în fapte de muncă comunistă 
avîntată, care să situeze Doljul in 
rindul județelor fruntașe".

„Vestea că grandiosul forum al 
comuniștilor români v-a reales în 
funcția de secretar general al parti
dului a pătruns adine în inimile 
noastre și va rămine acolo ca veșnică 
mărturie a unui impresionant răspuns 
pe care partidul, întregul popor 
român l-au dat unei necesități pe 
care istoria noastră a evidențiat-o ca 
pe o realitate obiectivă — se arată în 
telegrama Comitetului județean Ma
ramureș al P.C.R. Descifrăm în a- 
ceastă viguroasă concretizare a voin
ței Partidului Comunist Român, de 
fapt a întregii națiuni, înalta apre
ciere la adresa aportului de inesti
mabilă valoare pe care dumnea
voastră îl aveți, în fruntea partidu
lui și statului, la făurirea chipului 
nou, socialist al României. în 
același timp, sîntem profund pătrunși 
de convingerea că aceasta reprezintă 
cea mai temeinică- garanție a’ neîn
treruptei ascensiuni a minunatei 

Românii pe columna civilizației so
cialiste și comuniste.

Noi vă adresăm cele mai alese 
sentimente, și, gjnduri de felicitare 

t de ardentă

bunăstarea noastră, a întregului 
popor român".

„Comitetul județean Prahova al 
P.C.R., în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii, vă trans
mite din inimă cele mai calde feli
citări și își exprimă bucuria și adm- 
ca satisfacție pentru realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, expresie 
elocventă aJ prețuirii și profundului 
atașament al întregului partid și po
por față de rodnica și neobosita 
dumneavoastră activitate creatoare 
dedicată patriei și partidului, afirmă
rii plenare a României în rîndul na
țiunilor lumii — se arată într-o altă 
telegramă. Acordîndu-vă . această 
înaltă învestitură. Congresul al 
Xll-lea a ratificat astfel voința una
nimă a întregii noastre națiuni ca 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului, simbol al devotamentului 
fată de cauza scumpă a clasei noas
tre muncitoare, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, militant 
neobosit pentru pace și securitate in
ternațională, să conduceți in conti
nuare, în fruntea partidului și statu
lui, măreața operă căreia i-ați 
închinat cu strălucire și eroism în
treaga viață, întreaga putere de 
muncă și de creație — făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și a comunismului pe pâmintul 
străbun al patriei.

Comuniștii,' doți locuitorii județu
lui Prahova, în consens cu întregul 
popor, dau o înaltă apreciere și pre
țuire consecvenței revoluționare, pro
funzimii cu care ați analizat situația 
politică internațională, afirmării po
liticii externe creatoare a partidului 
nostru dedicată păcii și înțelegerii 
între popoare, înfăptuirii dezarmării 
generale și totale, și in special a ce
lei nucleare, făuririi unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
unei lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră — cerințe nobile ce 
își au izvorul in întreaga istorie a po
porului român, in profundul său 
umanism, in experiența luptei sale 
eroice pentru independență și suve- 

. ranitate, pentru o viață mai bună.
Mîndri de viitorul luminos al pa

triei. de mărețele perspective ce se 
deschid în fața națiunii noastre so
cialiste, cu certitudinea fermă a în
făptuirii sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile istorice adoptate de Con
gresul al Xll-lea al partidului, in- 
găduiți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
transmitem, alături de întregul popor, 
în aceste momente de înălțător entu
ziasm, cele mai alese sentimente de 
dragoste și recunoștință, urarea 
fierbinte de sănătate și fericire, via
ță îndelungată și putere de muncă, 
spre binele și prosperitatea patriei, 
în drumul său victorios spre comu
nism".

„împreună cu întregul partid și 
popor, comuniștii, toți cei ce mun
cesc pe aceste străbune meleaguri ale 
județului Sibiu — români, germani, 
maghiari — reafirmă, încă o dată, în 
această memorabilă zi, profundele 
sentimente de înaltă prețuire și re
cunoștință cu prilejul realegerii 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. în cea 
mai înaltă funcție de partid, aceea 
de secretar general al Partidului Co

munist Român — se arată in telegra
ma adresată de Comitetul județean 
Sibiu al P.C.R.

Realegerea dumneavoastră, prin 
votul Unanim al Congresului, a în
făptuit voința comuniștilor, a tuturor 
cetățenilor patriei noastre de a avea 
drept încercată călăuză pe cel mai 
autentic stegar al aspirațiilor noas
tre de progres și bunăstare, pe pri
mul arhitect al României moderne, 
care și-a închinat întreaga viață 
realizării idealurilor socialiste și co
muniste, scumpe tuturor celor ce 
trăim și muncim în străvechea va
tră românească, revoluționar încer
cat, patriot înflăcărat și internaționa
list consecvent, personalitate proemi
nentă a contemporaneității.

Vă sintem profund recunoscători și 
vă mulțumim din adincul Inimilor 
noastre, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru tot ce ați făcut și faceți pen
tru binele poporului român, pentru 
pacea lumii, pentru viitorul fericit 
al copiilor noștri, pentru locul de 
cinste pe care — prin activitatea 
dumneavoastră neobosită — România 
socialistă îl ocupă în lumea de as
tăzi, pentru fidelitatea cu care re
prezentat! spiritul de omenie și 
demnitate, vocația constructivă a mi
nunatului nostru popor.

Strîns uniți în jurul Comitetului 
Central al partidului, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort, că vom face to
tul pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din magistra
lul Raport prezentat, din celelalte do
cumente adoptate de Congresul al 
Xll-lea al Partidului Comunist 
Român".

„Cu legitimă mîndrie și un profund 
sentiment patriotic, comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe meleagurile 
județului Teleorman — se spune în 

telegrama trimisă de Comitetul jude
țean Teleorman al P.C.R. — au luat 
cunoștință despre realegerea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in funcția supre
mă de secretar general al Partidului 
Comunist Român, chezășie certă a 
amplificării succeselor de pină acum, 
a transpunerii în viață a obiectivelor 
însuflețitoare ce au fost adoptate de 
Congresul al Xll-lea, a liniei politice 
generale interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Exprimind aleasa stimă și prețuire 
a tuturor teleormănenilor față de ex
cepționala dumneavoastră activitate 
teoretică, politică și organizatorică, 
desfășurată cu înțelepciune și patos 
revoluționar, ne alăturăm dorinței 
fierbinți a întregului partid și popor 
de a vă adresa, din adincul inimilor, 
sincere și calde urări de sănătate, fe
ricire și viață îndelungată și, mereu 
în fruntea noastră, să ne călăuziți pe 
drumul înfăptuirii celei mai drepte 
societăți — comunismul.

Pe întreg cuprinsul țării nu există 
astăzi casă de om al muncii în care 
numele dumneavoastră să nu fie 
rostit cu profund respect și afecțiune, 
cu gînduri de deosebită prețuire pen
tru exemplara viață de luptă și de 
muncă, dedicată împlinirii celor mai 
arzătoare năzuințe ale fiilor acestui 
pămînt. de a zidi pe vechea vatră 
strămoșească o Românie demnă și 
prosperă, independentă și suverană, 
așa cum au visat-o cei mai luminați 
înaintași ai neamului. Este un motiv 
de mîndrie pentru noi toți faptul că, 
promovind cu consecvență o politică 
externă pusă în slujba cauzei socia
lismului, progresului și păcii în lume, 
ați făcut ca poporul român să aibă 
prieteni cum n-a avut niciodată, ați 
adus o excepțională contribuție, 
apreciată azi in întreaga lume, la re
zolvarea problemelor internaționale, 
la așezarea pe baze noi, democratice 
și echitabile a relațiilor intre toate 
statele".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Timiș — români, ger
mani. maghiari, sirbi și de alte na
ționalități — alăturindu-și gindurile 
și simțămintele celor ale întregului 
partid și popor, vâ adresează, din 
adincul inimii, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cele mai 
calde felicitări cu memorabilul pri
lej al realegerii dumneavoastră, de 
către Congresul al Xll-lea, în înal
ta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, se men
ționează, între altele, in telegrama 
adresată de Comitetul județean 
Timiș al P.C.R.

In persoana dumneavoastră pre
țuim înaltele trăsături ale militantu
lui revoluționar și patriotului inflăcă
rat, exemplu luminos de cutezanță și 
pasiune revoluționară, de abnegație 
și eroism. Avînd un rol fundamen
tal in elaborarea și înfăptuirea poli
ticii științifice a partidului și statu
lui, de numele și activitatea dumnea
voastră sînt legate indisolubil toate 
marile noastre împliniri din ultimii 
15 ani, uriașul avînt al dezvoltării 
economico-sociale și spirituale, gran
diosul program de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism.

Dind un neostenit exemplu perso
nal, ați imprimat partidului un stil 
de muncă dinamic, revoluționar, ba

zat pe investigarea profundă a reali
tăților. pe dialogul viu și neîntre
rupt cu comuniștii, cu masele de oa
meni ai muncii. Ne sint adine întipă
rite in conștiință momentele de neui
tat ale vizitelor de lucru efec
tuate. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe meleagurile timișene, 
indicațiile și orientările de mare în
semnătate pe care ni le-ați dat. Fo
losim și acest prilej spre a vă expri
ma recunoștința noastră fierbinte 
pentru grija acordată soluționării 
problemelor complexe ale dezvoltării 
multilaterale a județului Timiș.

Sintem fericiți să omagiem aportul 
dumneavoastră decisiv la creșterea 
neîncetată a prestigiului internațio
nal al partidului și statului nostru, 
prin activitatea neobosită pe care o 
consacrați făuririi unei lumi mai 
bune și mai drepte, triumfului cau
zei păcii și progresului social pe pla
neta noastră.

Mîndri de a vă avea în fruntea 
partidului și statului nostru, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că organizația județeană 
de partid Timiș, comuniștii, toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate. de pe aceste străvechi și 
înfloritoare meleaguri ale patriei își 
vor consacra întreaga energie și pu
tere creatoare înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor ce decurg din istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al Xll-lea".

In numele tuturor membrilor de 
sindicat, Consiliul Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, vă adresează cele mai 
fierbinți urări de multă sănătate și 
putere de muncă pentru binele și 
fericirea națiunii române, pentru 
triumful comunismului pe pâmintul 
străbun al patriei — se arată într-o 
altă telegramă.

Realegerea dumneavoastră în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului reprezintă un act politic 
major ce dă glas gîndurilor, sen
timentelor și conștiinței națiunii ro
mâne, a tuturor fiilor acestei patrii. 
In conținutul acestei hotăriri unani
me se întruchipează unitatea de 
monolit a poporului, sudura pu
ternică ce unește partidul cu ma
sele, imensa prețuire cu care țara 
întreagă înconjoară pe cel mai iubit 
și stimat fiu al său. în marea și 
glorioasa noastră istorie, de peste 
două milenii, au mai fost mulți 
străluciți conducători, bărbați de 
seamă sub fapta cărora poporul 
nostru și-a păstrat ființa și și-a 
apărat libertatea, a plămădit în 
cuget mari creații materiale și spiri
tuale și le-a împlinit prin muncă, 
prin luptă, prin eroism spre nemu
rirea națiunii române. Grație lor, 
numele patriei și numele poporului 
s-au aflat neclintite în istorie. Dar 
niciodată de cind sintem, niciodată 
de cind avem trează și vie conștiința 
existenței de sine stătătoare aici, pe 
acest pămînt, unitatea poporului și 
unitatea sa în jurul forței politice 
uriașe care este Partidul Comunist 
Român, in frunte cu dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. n-au fost mai 
trainice și mai încărcate de biruințe 
ca acum".

„In aceste momente solemne pen
tru întregul partid, pentru întreaga 
națiune, prilejuite de realegerea dum
neavoastră, de către marele forum 
al comuniștilor, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, permiteți-ne ca, alături 
de țara întreagă, 1 care, vibrînd de 
bucurie și entuziasm, își cinstește fiul 
cel mai de seamă, cel mai iubit, e- 
roul intre eroi, al cărui nume de le
gendă este înscris cu litere de aur 
în istoria patriei, să vă adresăm, în 
numele milioanelor de femei ale 
României socialiste, cele mai respec
tuoase felicitări și urările noastre 
fierbinți de noi izbinzi în fruntea 
partidului și statului, în fădrirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea României spre co
munism — se arată în telegrama a- 
dresată de Consiliul Național al Fe
meilor. Femeile de pe întreg cu
prinsul patriei — românce, ma
ghiare, germane și de alte na
ționalități — vă exprimă mulțumiri 
fierbinți și profunda lor recunoștință 
pentru aprecierile pline de căldură 
pe care le-ați adresat de la înalta 
tribună a Congresului, contribuției 
lor în construcția noii societăți.

In exemplul strălucit pe care îl 
oferă tovarășa Elena Ceaușescu. prin 
contribuția sa remarcabilă la elabo
rarea și infăptuirea politicii interne 
și internaționale, în cadrul conduce
rii partidului, prin prestigioasa sa 
activitate științifică, femeile din pa
tria noastră găsesc un izvor nesecat 
de elan creator. Exprimăm și cu a- 
cest prilej tovarășei Elena Ceaușescu 
sentimente alese de recunoștință, pre
țuire și dragoste pentru îndrumările 
valoroase acordate mișcării de femei 
din țara noastră.

Conștiente de răspunderile sporite 
ce ne revin pentru ridicarea activi

tății femeilor, a Consiliului Național, 
a comitetelor și comisiilor femeilor 
la înălțimea exigențelor exprimate 
în documentele Congresului, vă în
credințăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom face to
tul pentru a ne îndeplini în mod e- 
xemplar sarcinile ce ne revin ca oa
meni ai muncii, ca mame și educa
toare, ca activiste ale mișcării de 
femei".

In telegrama adresată de Consiliul 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană din Republica Socialistă 
România se arată, printre altele: 
„Dind glas sentimentelor de deosebi
tă prețuire și dragoste, de profundă 
bucurie și mîndrie patriotică, per
miteți-ne, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm 
în numele oamenilor muncii de na
ționalitate germană din țara noastră 
cele mai calde și respectuoase fe
licitări cu prilejul realegerii dumnea
voastră de către Congresul al Xll-lea 
în funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Oamenii muncii de naționalitate 
germană, asemenea întregului popor, 
văd în realegerea dumneavoastră în 
cea mai înaltă muncă de răspundere 
în fruntea partidului dovada recu
noașterii meritelor dumneavoastră 
deosebit de mari în conducerea parti
dului, a contribuției decisive la e- 
laborarea și înfăptuirea consecventă 
a strategiei și tacticii, a politicii ge
nerale a partidului și statului nostru, 
încrederea profundă, dragostea fier
binte', considerația și aleasa stimă a 
tutziror comuniștilor, a întregii țări, 
prețuirea unanimă acordată înaltelor 
dumneavoastră calități de eminent 
conducător politic, patriot înflăcărat, 
strălucit gînditor și revoluționar 
consecvent, personalitate marcantă a 
lumii contemporane, militant de 
frunte al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

De asemenea, noi vedem în reale
gerea dumneavoastră în funcția su
premă de secretar general al parti
dului un act politic de cea mai mare 
însemnătate, garanția sigură a în
făptuirii cu succes a Programului 
partidului, a hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea, realizarea neabătută a 
întregii politici interne și externe a 
partidului și statului, întărirea con
tinuă a unității întregului popor în 
jurul partidului, a frăției tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, mersul ferm al Româ
niei pe drumul socialismului și co
munismului".

„Comuniștii din organizația de 
partid din Ministerul Industriei Me
talurgice iși exprimă totala satisfac
ție față de alegerea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in funcția su
premă- de secretar general al parti
dului — se arată într-o altă tele
gramă. Animați de înalta dăruire co
munistă pe care o dați zi de zi în 
vasta operă de afirmare pe toate 
planurile a României socialiste, me- 
talurgiștii vâ asigură că vor face 
totul pentru realizarea sarcinilor ce 
revin ramurii metalurgice. Ne an
gajăm față de conducerea partidului, 
față de dumneavoastră personal, să 
desfășurăm o activitate susținută 
pentru îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al Xll-lea al partidului, 
contribuind astfel la edificarea socia
lismului și comunismului in patria 
noastră".

„în acest moment de vibrant pa
triotism, ne exprimăm adinca sa
tisfacție pentru realegerea dumnea
voastră de către cel de-al Xll-lea 
Congres în înalta funcție de secretar 
general al partidului, eminent condu
cător de partid și de stat, omul care 
și-a dedicat cu inegalabilă dăruire și 
patos revoluționar intreaga viață 
bunăstării și fericirii poporului, îm
plinirii celor mai arzătoare năzuințe 
de pace și colaborare in intreaga 
lume. Ideea afirmării cu mai multă 
vigoare a revoluției tehnico-științifi- 
ce contemporane, idee fundamentală 
care a structurat Raportul prezentat 
de dumneavoastră în fața înaltului 
forum al comuniștilor români, se va 
materializa in construcția de mașini 
în primul rind prin modernizarea 
accentuată a ramurii noastre, in ri
dicarea productivității muncii, a pa
rametrilor tehnici și funcționali ai 
produselor, a folosirii în totalitate a 
pirghiilor noului mecanism economic, 
de autoconducere și autogestiune 
muncitorească, acționind hotărit pen
tru ca in fiecare unitate să direc- 
ționăm indicația dumneavoastră de a 
schimba într-o nouă calitate acumu
lările cantitative de pină în pre
zent" — se arată în telegrama adre
sată de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Cu ocazia alegerii dumneavoastră 
în înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
vă rugăm să primiți din partea co
muniștilor. a întregului colectiv al 
Institutului de cercetare științifică 

. și inginerie tehnologică pentru echi
pamente energetice și mașini de ri
dicat cele mai călduroase felicitări, 
însoțite de atașamentul nostru total 
față de persoana dumneavoastră, 
față de conducerea partidului și 
statului nostru. Hotărînd realege
rea dumneavoastră, Congresul parti
dului a dat dovadă de clarviziune, 
asigurând, prin hotărirea luata, con
tinuarea pe trepte tot mai inalte a 
dezvoltării patriei noastre.

în consens cu Directivele Congre
sului al Xll-lea al partidului cu pri
vire la dezvoltarea economico-so- 
cială a României în cincinalul 1981- 
1985 și orientările de perspectivă 
pină in 1990, comuniștii, toți oame
nii muncii din Institutul de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru echipamente energe
tice și mașini de ridicat ne angajăm 
ca pină in 1985 să modernizăm în
treaga producție de echipamente 
energetice, să reducem consumul de 
hidrocarburi în centralele termo
electrice în așa măsură îneît, din 
acest punct de vedere, țara noastră 
să devină independentă față de im
portul acestora, să facem renta
bilă captarea energiei solare".
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Mișcarea de Stingă Revoluționară
- M.I.R. din Chile

energetice, intre ele numărîndu-se, și Volta 
Superioară.

în încheiere se exprimă speranța in dez
voltarea unei cooperări mai intense. între 
țările africane, între toate țările in curs de 
dezvoltare, in extinderea conlucrării dintre

acestea și țările dezvoltate, pentru accele
rarea progresului economic și social.

HAROUNA TRAORE
membru al Biroului Politic al C.C. al U.D.V.

Partidul Muncitoresc Norvegian
în mesajul de salut adresat de Parti

dul Muncitoresc Norvegian Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român

■se adresează cele mai bune urări de 
succes lucrărilor Congresului al XII-lea 
al P.C.R.

Ne exprimăm convingerea — se spune in 
mesaj — că hotăririle Congresului dv. vor 
Însemna succese și mai mari in dezvoltarea 
economică și socială a Republicii Socialiste 
România.

Mișcarea de Stingă Revoluționară — 
M.I.R. din Chile cunoaște și se bucură de 
succesele obținute de poporul roman, suc 
conducerea Partidului Comunist Român, in 
înfăptuirea Programului partidului, in edi
ficarea societății socialiste multilateral dez
voltate și in înaintarea României spre co
munism. Aceste succese constituie pentru 
mișcarea de rezistență chiliana un pas îna
inte pe linia unirii forțelor proletariatului,

în lupta împotriva imperialismului, capi
talismului, colonialismului și a tuturor for
melor de exploatare.

Ținind seama de țelurile comune care 
unesc popoarele noastre, ne exprimăm do
rința fierbinte de întărire a relațiilor dc 
prietenie și ajutor reciproc atit intre po
poarele român și chilian, cit și intre parti
dele noastre.

Partidul nostru, condus de secretarul său 
general, Andres Pascal Allende, care se află 
în prezent în Chile, luptind in primele 
rinduri ale organizației noastre și ale re
zistenței chiliene, transmite un salut revo
luționar partidului dumneavoastră.

Partidul Socialist din Uruguay

Partidul Comunist din Mauritius

Adresînd celui de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. un salut frățesc de solidaritate, in 
mesaj se spune : Partidul nostru a urmărit 
cu deosebit interes și atenție pregătirile 
făcute in vederea acestui eveniment, pre
cum și drumul pe care l-ați parcurs pmă 
în prezent. Avem convingerea că obiectivele 
Congresului, semnificația pentru viitor a 
documentelor și rezoluțiilor sale, precum și 
dezbaterile importante ale acestui forum 
vor deschide o nouă pagină in lupta eroică 
a României socialiste. Partidul Socialist din 
Uruguay își exprimă satisfacția și mindria 
de a putea fi martor la prezentarea impor
tantelor succese obținute de țara dumnea

voastră în cincinalul trecut, precum și la 
prezentarea proiectelor de viitor.

Inițiativa de a expune in fața. întregii 
lumi, in mod deschis și explicit, activitatea 
guvernului, rezultatele sale pe plan poli
tic, economic și social, cit și pe plan inter
național. reflectă ferma și înțeleaptă con
ducere .a națiunii dumneavoastră de către 
P.C.R.. care iși afirmă incă o dată identi
tatea sa națională, prezentă în conștiința 
lumii.

Considerăm participarea noastră la acest 
Congres ca pe un minunat prilej pentru in- 
.tărirea relațiilor ce unesc de multă vreme 
partidele noastre in lupta comună pentru 
înfăptuirea idealurilor socialiste.

Partidul Socialist Elvețian
Comitetul director al Partidului Socialist 

Elvețian adresează, in mesajul semnat 
de Helmut Hubacher, președinte, și Chris
toph Berger, secretar general, călduroase 
urări de succes deplin celui ae-al XII-lea

Congres al Partidului Comunist Român. Fie 
ca acest Congres să marcheze o etapă im
portanta in dezvoltarea socialismului in 
România și in Europa, se spune în mesaj.

Partidul Congresul Național Indian

Adresînd un salut prietenesc delegaților 
Ia Congres, tuturor comuniștilor. întregului 
popor român, Partidul Comunist din Mau
ritius relevă pe larg, in mesajul său. ampla 
activitate desfășurată de P.C.R., sub con
ducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea multilaterală a țării, 
precum și pe plan internațional, ceea ce 
i-a adus un binemeritat prestigiu, atit în 
țară, cit și peste hotare.

Mesajul relevă, de asemenea, activitatea 
intensă a României ca membru al ..Grupu
lui celor 77“ pentru unirea eforturilor țări
lor nealiniate, in vederea instaurării unor 
relații internaționale noi. bazate pe egali
tate și echitate, lichidării împărțirii ome
nirii in bogați și săraci, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale. 
Această activitate a României — se spune 
în mesaj — merită recunoștința tuturor 
țărilor in curs dc dezvoltare, iar poporul

din Mauritius adresează mulțumirile sale 
călduroase.

Mesajul subliniază, in continuare, spri
jinul P.C. din Mauritius față de inițiativele 
și activitatea României pentru realizarea 
dezarmării și folosirea resurselor ce s-ar 
elibera prin măsuri in această direcție m 
scopul dezvoltării economico-sociale a tu
turor națiunilor.

Relevind meritele ciștigate de P.C.R. in 
fața poporului român, mesajul subliniază 
prețuirea pe care o acordă țara noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. principiilor 
independenței și suveranității naționale, 
dreptului popoarelor de a-și făuri de sine 
stătător destinele.

în încheiere, sint exprimate calde aprecieri 
față de contribuția României, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. la întărirea păcii și 
colaborării internaționale, precum și urări 
de noi succese poporului român.

Partidul Socialist Sanmarinez
Subliniind raporturile de profundă prie

tenie care leagă partidele noastre și inte
resul Partidului Socialist Sanmarinez pen
tru curajoasa experiență a României, me
sajul exprimă certitudinea că obiectivele 
stabilite de Congresul al XI-lea au fost 
ferm aduse la îndeplinire și că bilanțul 
făcut este pozitiv.

Edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate este un obiectiv comun care tre
buie atins, ținindu-se cont de caracteristi
cile specifice ale fiecărei țări și ale fiecărui 
popor — se arată în mesaj. Viitorul țării și 
dezvoltarea sa sint legate de atingerea a-

cestui tel, care» poate fi realizat numai 
printr-o activitate perseverentă și voința 
fermă de a lupta, calități care, cu siguranță, 
nu lipsesc poporului român și conducători
lor săi.

După ce subliniază că prietenia, colabo
rarea și solidaritatea intre popoare repre
zintă garanția păcii și securității pentru 
viitor, C.C. al Partidului Socialist Sanma
rinez urează C.C. al P.C.R. spor la muncă 
și succes deplin.

în mesaj se exprimă mulțumiri din partea 
Partidului Congresul Național Indian (J) 
pentru invitația de a trimite o delegație la 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. Sîntem 
siguri că Congresul dumneavoastră va fi 
deosebit de important și am fi fost bucuroși 
să putem participa la lucrările lui și să ne 
exprimăm direct prietenia cu poporul ro
mân. în continuare se menționează că da
torită apropierii alegerilor generale din In
dia, nici un membru al conducerii partidu

lui nu are posibilitatea să călătorească in 
afara țării. Ca urmare — se arată in in- 
cheiere — vă mulțumim din nou pentru in
vitație și transmitem Partidului Comunist 
Român, C.C. al P.C.R., guvernului și po
porului român urările cordiale de succes 
ale Partidului Congresul Național Indi
an (J).

ABDUL RAHMAN ANTULAY
secretor general

Partidul Comunist din Sri Lanka

REMY GIACOMINI
secretar general •

Partidul Național al Poporului din Ghana
Uniunea Poporului Togolez

Adresînd un salut frățesc și urări sincere 
cu prilejul celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, în mesaj se 
spune :

Noi. membrii Partidului Național al Po
porului. ne amintim cu profundă recunoș
tință de nobila acțiune a guvernului român 
de a-1 spitaliza pe marele și ilustrul nostru 
conducător, Osagyefo dr. Kwame Nkrumah, 
în încercarea de a-i salva viața.

Urmărim cu mult interes și admirație 
dezvoltarea României și poziția dumnea
voastră în probleme ce privesc imperialis

mul. colonialismul, neocolonialismul și a- 
partheidul.

împărtășind nobilele aspirații ale partidu
lui și guVeisnului dumneavoastră, dorim să 
vă asigurăm că sîntem hotăriți să lărgim 
și 'să intărim legăturile de prietenie, fră
țești. in avantajul reciproc al țărilor și po
poarelor noastre.

NANA OKUTER BEKOE III
Președintele Comitetului Central 

și președinte național 
al Partidului Național al Poporului

Mișcarea Revoluționară Națională 
pentru Dezvoltare din Ruanda

Urînd deplin succes lucrărilor celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R.. in mesaj se 
spune : Participarea noastră constituie încă 
o dovadă a marii prietenii intre popoarele 
român și togolez, intre P.C.R. și Uniunea 
Poporului Togolez. Partidul Comunist Ro
mân a știut să adapteze socialismul la reali
tățile țării, prin mijloace eficace, pentru a 
ajunge la o dezvoltare economică, socială și 
culturala rapidă și armonioasă. Astăzi, țara 
dumneavoastră este un stat liber și inde
pendent, care aduce o contribuție deosebit 
de apreciată la menținerea păcii in lume. 
Dorim să folosim participarea noastră la 
Congres pentru a felicita poporul român, 
partidul său — Partidul Comunist. Român — 
pe conducătorii săi și. mai ales, pe tovarășul 
secretar general Nicolae Ceaușescu.

în numele poporului togolez, al partidu
lui său — Uniunea Poporului Togolez — al 
guvernului, vă adresăm cele mai bune urări 
de sănătate pentru dumneavoastră și de 
succese strălucite poporului dumneavoastră, 
sub conducerea luminoasă a P.C.R.

Vă urăm, de asemenea, ca lucrările dum
neavoastră să se încheie cu rezultate po
zitive, pe baza cărora P.C.R. să înregistreze 
noi succese pe calea întăririi prieteniei 
intre popoare'și a păcii in lume.

General de armată,
GNASSINGBE EYADEMA
președintele Republicii Togo

Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Sri Lanka, in numele tuturor membri
lor partidului, adresează . Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Român cele 
mai călduroase salutări revoluționare — se 
spune în mesaj. Folosim această ocazie pen
tru a exprima deosebita noastră apreciere 
și profunda admirație față de realizările 
importante obținute in viața și activitatea 
poporului român, sub conducerea P.CR.

Este ferma noastră convingere — se arată 
în continuare — că lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân vor contribui pe mai departe la efor
turile cbmunității socialiste in Întărirea po

zițiilor forțelor care luptă pentru pace, la 
crearea condițiilor pentru asigurare-a păcii.

în încheiere se exprimă hotărirea C.C. 
al P.C. din Sri Lanka de a dezvolta relații 
strinse de prietenie și cooperare frățească 
intre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Sri Lanka pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismu
lui proletar.

In numele
C.C. al P.C. din Sri Lanka

K. P. SILVA
, secretar general

Partidul Social-Democrat din Suedia
în mesajul Partidului Social-Democrat 

din Suedia este adresată celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
urarea de succes în elaborarea unei platfor
me politice care să asigure poporului român

prosperitate și justiție socială, să întărească 
continuu independența națională.

STEN ANDERSSON
secretar general

Mesajul transmite poporului român, to
varășului Nicolae Ceaușescu. membrilor 
P.C.R. salutările cele mai sincere și cele 
mai bune urări de fericire și prospe
ritate. Un forum ca acesta al dumneavoas
tră — se arată in continuare — are o im
portanță capitală in viața unei națiuni. Iată 
de ce. delegația ruandeză se bucură de a fi 
prezentă la lucrările Congresului dumnea
voastră. Ea este convinsă că aceasta este 
în avantajul mișcării noastre, intrucit noi 
trebuie să ținem seama de experiențele po
zitive ale prietenilor noștri.

în continuare sint expuse principiile și 
obiectivele Mișcării Revoluționare Naționa
le pentru Dezvoltare din Ruanda (M.R.N.D.).

în politica internă, M.R.N.D. urmărește să 
edifice, in pace și unitate națională, o repu
blică democratică, sprijinită de un popor 
unit, disciplinat, conștient de acțiunea co
mună și de responsabilitățile ce-i revin. 
Fiind convinși că trebuie să contăm mai 
întii pe propriile noastre forțe, Mișcarea

dorește ca politica externă să fie axată pe 
o cooperare tot mai intensă și mai activă 
intre popoare.

în această perspectivă. Ruanda a dat o 
înaltă apreciere acordurilor de cooperare 
economică, tehnică, culturală și științifică, 
care au fost încheiate in august trecut, cu 
Republica Socialistă România. Astfel de 
acorduri vin să întărească legăturile de 
prietenie și de cooperare intre cele două 
popoare ale noastre și concretizează unul 
din obiectivele M.R.N.D. in materie de coo
perare. M.R.N.D. va recunoaște pe adevă- 
rații prieteni ai Ruandei după contribuția 
lor efectivă, fără condiții de aservire, la 
dezvoltarea țării noastre.

Ruanda, fiind clasată printre țările cele 
mai sărace din lume și din punct de vedere 
geografic printre cele mai dezavantajate, 
se bucură de asemenea acorduri care con
tribuie la accelerarea realizării programelor 
sale de dezvoltare.

Partidul Eliberării Naționale 
din Costa Rica

Partidul Democrat din Botswana

Partidul Comunist Paraguayan
în mesajul adresat în numele Comitetului 

Central al Partidului Comunist Paraguayan 
se arată :

Comuniștii paraguayeni dau o înaltă apre
ciere marilor succese obținute de oamenii 
muncii din România, sub conducerea P.C.R., 
in edificarea vieții noi socialiste, contribu
ției valoroase a partidului și României la 
marea luptă pentru pace in Europa și in 
lume, pentru Încetarea cursei inarmărilor, 
pentru dezarmare și destindere, pentru coo
perare intre țări, in condiții de egalitate și 
avantaj reciproc, pentru instaurarea unor 
noi relații economice internaționale, fără 
nici un fel de discriminare.

Marile succese obținute de România, de 
celelalte țări socialiste demonstrează su
perioritatea sistemului socialist asupra sis
temului capitalist aflat în criza.

In continuare sint prezentate principalele 
aspecte ale situației din Paraguay, unde, 
după 25 de ani de dictatură fascistă a lui 
Stroessner. se intensifică curentele unitare 
dintre organizațiile politice și sociale pro
gresiste.

în acest context sint relevate eforturile 
P.C.P. in direcția realizării unui amplu 
front, național antidictatorial. in scopul răs
turnării. dictaturii și formării unui guvern 
provizoriu civil-militar de unitate democra
tică și patriotică, ca prim pas pe calea unor 
transformări democratice cu caracter anti- 
latifundiar și antiimperialist, avind ca țel 
socialismul.

în încheiere, mesajul adresează comuniș
tilor. poporului român urări de mari succe
se in edificarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Uniunea Națională a Forțelor Populare 
din Maroc

Adresînd un salut prietenesc participan- 
ților la Congres, in mesaj se spune : Pu
ternice legături de solidaritate și de coope
rare prietenească leagă cele două partide 
ale noastre.

Uniunea Națională a Forțelor Populare 
dă o înaltă apreciere curajului, clarviziunii 
și abnegației cu care Partidul Comunist 
Român orientează, planifică și mobilizează 
energiile creatoare ale poporului român 
prieten, pentru a-i asigura bazele solide 
ale viitorului și a-i permite să ocupe locul 
ce-i revine de drept in rindul forțelor pro
gresiste, înaintate ale omenirii.

Curentul ireversibil al mișcărilor de eli
berare. pretutindeni in lume, pune in evi
dență importanța solidarității internaționale

fie pe frontul antiimperialist, anticolonia
list și antirasist, fie pentru promovarea unei 
noi ordini mondiale mai juste, fie pentru 
apărarea păcii, fie pentru apropiere intre 
popoare.

Partidul nostru urmărește cu interes rea
lizările poporului român, transformarea în
tregii țări intr-un vast șantier al muncii, al 
construirii unei societăți noi.

Vă încredințăm incă o dată de prietenia 
și simpatia constantă a Uniunii Naționale a 
Forțelor Populare, exprimăm Partidului 
Comunist Român și secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, senti
mentele noastre de solidaritate frățească și 
urăm lucrărilor dumneavoastră deplin 
succes.

Uniunea Democrată Volteză
în mesaj se transmite Congresului al 

XII-lea al P.C.R. un salut cordial din partea 
membrilor Uniunii Democrate din Volta 
Superioară “(U.D.V.), secția regională a 
Reuniunii Democratice Africane (R.D.A.), 
care își exprimă satisfacția și mindria de 
a fi reprezentată la acest forum de impor
tanță excepțională.

Cine cunoaște bine România, se arată in 
continuare, nu trebuie să-și pună Întrebări 
asupra semnificației profunde a prezenței 'a 
acest Congres a unor reprezentanți din cele 
mai diferite țări de pe toate continentele,

avînd cele mai diverse regimuri politice, 
convingeri religioase și ideologice.

Este subliniată, în continuare, importanța 
documentelor supuse dezbaterii Congresu
lui. apreciindu-se că problemele ridicate 
prezintă un larg interes" și pe plan interna
țional. în mesaj se relevă atenția acordată 
în documente problematicii energiei in con
textul crizei energetice mondiale. în această 
ordine de idei, se arată că cel mai greii 
afectate de această criză sint țările in curs 
de dezvoltare care dispun de slabe resurse

Pentru Partidul Eliberării Naționale din 
Costa Rica prezența la cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. este un eveniment deo
sebit dc important — se spune în mesaj, 
încă o dată. România și Costa Rica au pri
lejul de a se ințelege reciproc .mai bine, de 
a-și întări relațiile și de a călăuzi destinele 
popoarelor lor către idealurile dc pace, li
bertate, solidaritate și dreptate.

Arătind că bazele acestor relații au fost 
puse in 1073. de vizita in Costa Rica a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. și de vizita 
in România a președintelui Jose Figueres 
Ferrer, mesajul subliniază că de atunci »

contactele intre popoarele și guvernele 
noastre s-au înmulțit.

Partidul Eliberării Naționale este repre
zentat astăzi, la acest măreț forum, pentru 
a saluta realizările poporului roman in con
struirea unei noi societăți și pentru a cu
noaște programele sale de dezvoltare, pe 
tărim economic», social, științific și tehnic, 
pină la sfirșitul secolului XX.

ALFONSO CARRO ZUNIGA 
șeful delegației Partidului Eliberării 

Naționale din Costa Rica

Mesajul de salut adresat în numele gu
vernului Botswana și al Partidului Demo
crat din Botswana urează Partidului Co
munist Român succes deplin, cu ocazia celui 
de-al XII-lea Congres.

Mesajul exprimă convingerea că proble

me importante, interne și internaționale, 
vor fi analizate în profunzime de Congres.

Dr. QUETT K. J. MASIRE,
președinte interimar al Republicii

Frontul Democratic 
pentru Eliberarea Palestinei

Partidul Mișcarea de Eliberare 
din Insulele Sao Tome și Principe

în mesajul Biroului Politic al Mișcării de 
Eliberare din Sao Tome și Principe — 
M.L.S.T.P. se adresează un salut frățesc și 
felicitări celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și se fac urări 
de deplin succes lucrărilor sale, cu convin
gerea că prin aceasta se exprimă sentimen
tele cele mai profunde ale maselor munci
toare, ale tineretului și ale tuturor forțelor 
antiimperialiste din această insulară țară 
africană.

Noi am admirat întotdeauna — se subli

niază în. continuare — felul in care Partidul 
Comunist Român a știut să conducă desti
nele poporului român pe calea construirii 
societății socialiste.

Mișcarea noastră s-a bucurat de sprijinul 
și experiența poporului român in cele mai 
grele momente ale luptei de eliberare, 
atunci cind ziua victoriei le apărea unora 
destul de îndepărtată, iar altora — impro
babilă.

Ne bucură noile succese obținute de dum
neavoastră și vă adresăm, dragi tovarăși, și 
cu acest prilej, salutul nostru revoluționar.

în mesaj se adresează Congresului al 
XII-lea al P.C.R.. in numele militanților și 
combatanților Frontului Democratic pentru 
Eliberarea Palestinei, in special, și al re
voluției palestiniene, în general, cele mai 
călduroase felicitări și cele mai bune urări 
de deplin succes. în continuare, se formu
lează critici aspre la adresa acordurilor de 
la Camp David, susținindu-se că acestea 
neagă drepturile naționale legitime ale po
porului palestinian. Se afirmă, totodată, că 
ceea ce se petrece, în prezent, in teritoriile 
ocupate — Cisiordania și Gaza — opri
marea poporului palestinian, confiscarea 
pâminturilor in scopul lărgirii coloniilor, 
arestarea unor primari și a altor personali
tăți care se opun ocupației — confirmă fap

tul că guvernul israelian persistă în ne
garea drepturilor naționale ale poporului 
palestinian și continuă să sfideze instanțele 
internaționale.

în incheierea mesajului se exprimă con
vingerea că relațiile Partidului Comunist 
Român cu Frontul Democratic pentru 
Eliberarea Palestinei se vor întări tot mai 
mult in aceste momente în care revoluția 
palestiniană luptă pentru retragerea trupe
lor israeliene din toate teritoriile arabe 
ocupate, pentru autodeterminare în cadrul 
unui stat național independent.

NAEF HAWATMEH
secretar general

Partidul Revoluției Populare a Beninului

Alianța Populară din Islanda
Cu ocazia celui de-al XII-lea Congres al 

Partidului Comunist Român transmitem fe
licitări și cele mai bune urări de. succes in 
activitatea partidului dumneavoastră, pen
tru progresul socialismului în țara dumnea

voastră, pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român.

KJARTAN OLAFSSON
secretar al Comitetului Central

în mesajul Comitetului Central al Parti
dului Revoluției Populare a Beninului sint 
adresate secretarului general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, precum și participanți- 
lor la Congres felicitări călduroase, un sa
lut militant cu prilejul acestui important 
eveniment.

Vă asigurăm, se arată in mesaj, de în
treaga solidaritate a poporului beninez și 
a avangărzii sale, Partidul Revoluției Popu

lare a Beninului, cu lupta dusă de poporul 
român, sub conducerea înțeleaptă a Parti
dului Comunist Român, pentru triumful 
idealurilor nobile ale păcii, justiției și pro
gresului social.

MATHIEU KEREKOU
președintele

Comitetului Central al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului

Partidul Comunist din Africa de Sud Partidul Comunist din Israel
Adresînd poporului român urarea de 

succes deplin in Îndeplinirea intocmai a 
mărețului plan național de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României in cincinalul 
1981—19115 și a orientărilor de perspectivă 
pină in 1990, mesajul prezintă in continuare 
punctul de vedere al P.C. din Africa de Sud 
cu privire la evoluția situației internațio
nale. la lupta pentru dezarmare, pace, des
tindere și coexistență pașnică in Europa șl 
in lume, precum și condițiile grele in care 
partidul își desfășoară activitatea. .

Organizațiile ilegale ale Partidului Comu
nist din Africa de Sud și ale Congresului 
Național African (A.N.C.), unitățile de luptă 
A.N.C. au trecut la acțiuni armate directe 
împotriva dușmanului. Vă asigurăm că nu 
vom înceta lupta pină cind poporul nostru 
np se va elibera de sub jugul, asupririi na
ționale și exploatării capitaliste.

Lupta noastră se bucură de sprijinul po

litic. moral și material al Uniunii Sovietice 
și al țărilor socialiste, al mișcării comuniste 
internaționale, al țărilor africane .indepen- 
dente. al mișcării de nealiniere. *al  clasei 
muncitoare și forțelor democratice din ță
rile capitaliste.

în încheiere, in mesaj se spune : Permi- 
teți-ne să exprimăm profunda noastră apre
ciere pentru sprijinul deplin acordat luptei 
noastre de către Partidul Comunist Român 
și de către poporul român în spiritul prin
cipiilor jnternățipnajismulpi proletar. Sin- 
t.em convinși cam tmii ce vor Verii relațiile 
tovărășești ’ și frățești dintre cele două 
partide și popoare ale noastre se vor În
tări și consolida in continuare.

IUSUF DADOO 
președinte al Partidului Comunist 

din Africa de Sud

Partidul Muncitoresc Socialist 
Luxemburghez

în mesaj se adresează, in numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist din 
Israel, al tuturor membrilor și simpatizan- 
ților partidului, evrei și arabi, un salut fră
țesc și urări de succes celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Dăm o înaltă apreciere — se spune in 
continuare — realizărilor obținute de po
porul român, sub conducerea partidului său 
comunist, in domeniile economic și cultu
ral. in toate sectoarele construcției socia
liste. Apreciind că în perioada ce a trecut 
de la Congresul al XI-lea al P.C.R., ca re
zultat al schimbărilor istorice intervenite in 
raportul mondial de forțe, au fost obținute 
succese importante in viața internațională, 
mesajul relevă rolul important pe care-1 are 
unitatea mișcării comuniste internaționale, 
bazată pe marxism-leninism ' și internațio
nalismul proletar, in lupta generală pentru 
pace, independență națională și socială.

în continuare, se afirmă că Partidul Co
munist din Israel, care aniversează in aceste 
zile 60 de ani de la crearea sa, întărit prin 
colaborarea cu aliații săi. evrei și arabi din 
Frontul Democratic pentru Pace și Egali
tate, duce o luptă consecventă pentru o 
pace globală, justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu, o astfel de pace impunind retra
gerea Israelului din toate teritoriile arabe 
ocupate in urma războiului din iunie 1967 și 
crearea unui stat palestinian independent, 
alături de statul Israel.

în încheiere se exprimă convingerea că 
legăturile frățești existente intre P.C.R. și 
P.C. din Israel se vor intâri în continuare.

BENJAMIN GONEN
membru al Biroului Politic 

al Partidului Comunist din Israel

Partidul Laburist din Malta
Partidul Muncitoresc Socialist Luxembur

ghez transmite salutările sale călduroase 
poporului și oamenilor muncii români cu 
ocazia celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. în continuare,, in 
mesaj se exprimă convingerea că acest 
Congres iși va aduce contribuția la înălța

rea României pe culmi tot mai tnalte, la 
făurirea unui climat de prietenie și de pace 
intre națiuni, in generai, intre România și 
Luxemburg in special.

ROBERT GOEBBELS
secretar general

în numele Comitetului Central al Parti
dului Laburist din Malta, mesajul exprima 
Cele mai bune urări pentru succesul deplin 
al lucrărilor Congresului al XII-lea și în
crederea că inițiativele președintelui 
Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, îndreptate

spre asigurarea păcii și securității tn Eu
ropa și in zona mediteraneană vor fi rod
nice.

Dr. ALEX SCIBERRAS TRIGONA 
secretar cu probleme internațional» 

al Partidului Laburist din Malta
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAECEAUSESCU
Conducătorul delegației Partidului

Socialist Arab Baas din Irak

TELEGRAMĂ

(Urmare din pag. I)
care este pusă în evidență necesita
tea desființării pactelor militare, a 
eforturilor conjugate pentru înțe
legere și cooperare între state, pen
tru consolidarea păcii și securității 
internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceauș&scu a 
mulțumit pentru felicitările transmi
se, pentru aprecierile făcute la adre
sa Congresului partidului nostru și a 
adresat conducătorului partidului și 
statului irakian cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de progres 
și prosperitate poporului irakian.

Conducătorul delegației Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez

(Urmare din pag. I)
succese poporului român în Îndepli
nirea mărețelor obiective stabilite 
de Congresul al XII-lea al P.C.R.. 
eveniment de deosebită importanță 
in istoria și viața poporului român.

Mulțumind pentru mesaj, pentru 
felicitările și sentimentele exprimate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
să fie transmise președintelui Mo
hamed Siad Barre, Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, guvernului somalez un 
călduros salut și cele mai bune urări, 
'ar poporului somalez prieten noi

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

Delegațiile unor partide comuniste 
și progresiste care au participat la 
lucrările celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român au 
vizitat, în cursul zilei de luni, insti
tuții centrale, întreprinderi și obiec
tive social-culturale din Capitală și 
din țară.

Delegația Partidului Comunist Chi
nez. condusă de tovarășul Ulanhu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepreședinte ul Comi
tetului Permanent al Adunării Na-' 
ționale a Reprezentanților Populari 
a R.P. Chineze, a vizitat întreprin
derea de autoturisme, întreprinderea 
de stofe „Argeșeana", noi cartiere de 
locuințe și unități comerciale din 
municipiul Pitești. în timpul vizitei, 
membrii delegației au fost însoțiți de 
tovarășii Ion Sirbu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R., Florea 
Dumitrescu, membru al C.C. ul 
P.C.R., ambasadorul României la 
Beijing, și Valeriu Nicolescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. prim-

Plecarea unor oaspeți de peste hotare
Luni au părăsit Capitala delegații 

și reprezentanți ai unor partide care 
ap luat parte la lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comu- 
ist Român.

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN DANEMARCA, con
dusă de Preben Henriksen, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C. din Danemarca ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST IRAKIAN, condusă de 
Thabit Habib Al-Ani. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Ira
kian :

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST SIRIAN, condusă de Abdel 
Wahab Richwani, membru al C.C. al 
P.C. Sirian ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST SANMARINEZ, condusă de 
Giuseppe Renzi, membru al Direc
țiunii P.C. Sanmarinez, președintele 
Comisiei de Control a partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN MAURITIUS, condusă 
de Leetoraj Chundramun, președin
tele C.C. al P.C. din Mauritius ;

R EFREZEN TAN1TJ L PARTIDU
LUI COMUNIST PARAGUAYAN, 
Hugo Campas, membru al C,C. al 
P.C. Paraguayan, director al ziarului 
„Adelante".

DELEGAȚIA M.P.L.A. - PARTI
DUL MUNCII DIN ANGOLA, con
dusă de Julio Mateus Paulo (Dino 
Matrasse). membru supleant al Bi
roului Politic al M.P.L.A., viceminis- 
tru al apărării, director național poli
tic al forțelor armate și comisar al 
provinciei Benguela ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST ARAB BAAS DIN IRAK, 
condusă de Hikmat Ibrahim Al- 
Azawi, membru al conducerii regio
nale a Partidului Socialist Arab Baas, 
membru al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, responsabil pentru 
problemele economice din cadrul 
consiliului :

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST AL OAMENILOR MUNCII 
DIN MEXIC, condusă de Rafael 
Aquilar Talamantes, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Socialist al 
Oamenilor Muncii din Mexic ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
FRELIMO DIN MOZAMBIC, con
dusă de Alberto Cassimo, membru

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a subliniat 
că prezenta delegației irakiene la 
Congresul al XII-lea constituie o ex
presie a bunelor raporturi dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

în cadrul convorbirii a fost evi
dențiată cu satisfacție evoluția as
cendentă a relațiilor româno-irakiene 
și a fost manifestată dorința de a 
dezvolta aceste relații în toate do
meniile de activitate, în folosul 
ambelor țări și popoare,

A avut loc, totodată, un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 

succese în dezvoltarea economică și 
socială independentă a patriei. în 
același timp, secretarul general al 
P.C.R. a subliniat că prezența dele
gației Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez la lucrările Congresului 
al XII-lea al P.C.R. este o dovadă a 
bunelor relații care se dezvoltă con
tinuu intre partidele, țările și po
poarele noastre.

în timpul convorbirii s-a exprimat 
dorința comună de a dezvolta in 
continuare și diversifica cooperarea 
româno-somaleză in diferite domenii, 
îndeosebi în producție, in interesul și 
spre binele ambelor popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii in lume.

secretar al Comitetului municipal 
Pitești al P.C.R.

Delegația Partidului Comunist din 
Vietnam, condusă de Le Quang Dao, 
secretar al C.C. al P.C. din Vietnam, 
a făcut o vizită la Comitetul muni
cipal București al P.C.R., unde a 
avut o convorbire cu tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid București, pri
marul general al Capitalei, precum 
și cu membri ai Comitetului Executiv 
al consiliului popular municipal.

Delegația Partidului Comunist din 
Grecia, condusă de Loula Logaras. 
membru al Biroului Politic al C,C. al 
P.C. din Grecia, secretar al organiza
ției de partid din Atena, a avut o 
întrevedere, la Consiliul Național al 
Femeilor, cu Maria Groza, vicepre
ședintă a C.N.F.

Delegația Partidului Comunist din 
Spania s-a întîlnit cu membri ai con
ducerii ziarului „Scinteia".

(Agerpres)

al C.C. al FRELIMO, ministrul 
muncii :

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST DE STINGĂ DIN NOR
VEGIA, condusă de Berge Furre, 
președintele P.S.S. din Norvegia :

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST DIN CHILE, condusă de 
Clodomiro Almeyda. secretar gene
ral al P.S. din Chile :

DELEGAȚIA UNIUNII SOCIA
LISTE SUDANEZE, condusă de Hi
lary Logali, membru al Biroului Po
litic al C.C. al U.S. Sudaneze, secre
tar adjunct al Departamentului pen
tru regiunea de sud a Sudanului :

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST SANMARINEZ. condusă de 
Alvaro Faitanini. membru al Direc
țiunii P,S. Sanmarinez ;

DELEGAȚIA CONSILIULUI MI
LITAR ADMINISTRATIV PROVI
ZORIU DIN ETIOPIA — D.E.R.G. — 
condusă de căpitan Tessernd*  Belay, 
membru al C.C. al Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu din 
Etiopia, administrator-șef al regiunii 
Kaffa.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică și Leonte Răutu, membri ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R,. Mihai Gere, Ion loniță și 
Marin Râdoi, membri supleant! ai 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. George Macovescu. mem
bru al C.C. al P.C.R., de alți activiști 
de partid.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL l

9.1» Teieșcoalâ
10.00 Film serial : Dallas — Compania 

petrolieră Ewing. Reluarea episo
dului 12

16.05 Teieșcoaia
16,20 Curs de limba engleză
16,oi Din țările socialiste
17,30 Handbal masculin ; Romania — 

Polonia. Transmisiune directa de 
la Arad

18,50 1001 de seri 

internaționale și. în. șppcial, în legă
tură cu situația din Orientul Mijlociu. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat. in acest context, necesitatea in
tensificării eforturilor pentru instau
rarea unei păci globale, trainice și 
juste în Orientul Mijlociu, pe baza 
retragerii Israelului din toate terito
riile arabe ocupate in urma războiu
lui din 1967, a rezolvării problemei 
poporului palestinian, a respectării 
dreptului său Ia autodeterminare, 
inclusiv Ia crearea unui stat palesti
nian, a independenței și suveranității, 
tuturor statelor din zonă.

întrevederea s-a desfășurat îritr-o 
atmosferă cordială; prietenească.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale, reliefîndu-se, în 
acest context, necesitatea eliminării 
focarelor de tensiune și conflict care 
mai dăinuie în diferite zone ale 
lumii, soluționării pe cale pașnică a 
problemelor litigioase existente între 
state, instaurării unor relații noi, ba
zate pe dreptate și egalitate, care să 
asigure o largă colaborare între na
țiuni, edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, progresul eco
nomic și social mai rapid al tuturor 
popoarelor lumii.

întrevederea a decurs Intr-o at
mosferă cordială.

CRONICĂ
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Iosif Uglar se eliberează din funcția 
de președinte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare, ur- 
mind a primi alte Însărcinări.

Prin același decret. tovarășul 
Ludovic Fazekas. ministrul economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții, se numește și în funcția de 
președinte al Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare.

SĂPTĂMtNA INTERNAȚIONALĂ 
A ARHIVELOR

Cu simpozionul „Rolul arhivelor 
în istoria civilizațiilor. .Arhivele na
ționale în sprijinul cercetării istoriei 
românești", găzduit de Muzeul Arhi
velor Statului, ieri in Capitală au 
debutat manifestările din cadrul 
„Săptăminii Internaționale a Arhive
lor" (26 noiembrie—2 decembrie a.c.). 
„Săptămina", organizată an de an de 
către Consiliul Internațional al Arhi
velor in colaborare cu UNESCO .și 
menită s& pună în relief rolul impor
tant pe care arhivele, aceste păstră
toare ale memoriei omenirii. 11 au 
în viața contemporaneității, se des
fășoară in acest an in țara noastră 
Sub semnul cinstirii a 2050 de ani de 
la făurirea statului dac centralizat și 
independent de sub conducerea lui 
Burebista.

După cuvîntul inaugural rostit de 
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
in care a fost reliefată puternica dez
voltare a cercetării istorice și arhivis
tică in anii socialismului, au prezen
tat comunicări : prof. univ. Tamără 
Dobrin — „Fondul arhivistic națio
nal — parte integrantă a patrimoniu
lui cultural. național" ; Ionel Gal — 
„Arhivele naționale, realizări și per
spective" ; prof. dr. docent Dumitru 
EJerciu — „Arhivele pămintului ro
mânesc" ; acad. Ștefan Pascu — 
„Arhivele in slujba istoriei națio
nale" ■; prof. dr. Petre Constantin — 

1 „Arhivele și educația patriotică a ti
nerei generații" ; prof. di. Ștefan 
Stefănescu — „Rolul arhivelor in 
istoria civilizațiilor" ; prof. dr. Virgii 
Căndea — „Contribuția arhivelor la 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
dintre state".

în programul „Săptăminii" mai sint 
Înscrise întilniri ale lucrătorilor ar
hivelor cu cadre didactice și student! 
ai Facultății de istorie-filozofie din 
București (se vor aborda probleme 
privind prezența datelor de arhivă 
în cursurile și seminariile universita
re și îmbunătățirea practicii studen
țești in arhive), simpozionul „Slgilo- 

i grafia, heraldica, cronografia". expo
zițiile : „Din tezaurul arhivelor na
ționale, sigilii și medalii in sprijinul 
cercetării istorice". „Noi achiziții ale 
Arhivelor Statului" etc.

Silviu ACHIM

Telejurnal
19,20 Hotârlrile Congresului — program 

de acțiune sl întregului popor. O 
perspectivă clară, insuflețltoare. 
Reportaj-ancheta realizat la între
prinderea „23 August" din Ca
pitală

19.43 Partid biruitor — ctntece patrio
tice

20,05 Seară de teatru : „Tată cu de-a 
sila" de. Branislav Nușici. Pre
mieră TV

21,15 Divertisment muzical-coregrafic 
«1,35 Telejurnal

PROGRAMUL 3
16,00 Slăvită tară. Muzică patriotică șl

Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

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

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri în funcția supremă a 

partidului, sintem fericiți să vă adresăm, în numele poporului Guineei, ăl 
partidului, statului și in numele meu personal, cele mai călduroase felicitări 
și urările cele mai fierbinți de multă sănătate, prosperitate și viață îndelun- j 
gată. Avem convingerea că acest nou mandat pe care bravul popor român | 
vi l-a încredințat va fi un fericit prilej pentru Excelența .Voastră de a con- 
duce România socialistă la victorii tot mai răsunătoare, in interesul poporului ' 
dumneavoastră și al tuturor popoarelor lumii iubitoare de dreptate, de pace, I 
progres și democrație.

Reafirmăm voința fermă a poporului nostru și a guvernului său de a 
acționa pentru o cooperare sinceră și reciproc avantajoasă între țările noastre.

Vă rugăm, Excelență, să primiți, în același timp, stima noastră profundă, 
reînnoirea statornicei noastre prietenii.

Cil înaltă și militantă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general

al Partidului Democrat din Guineea,
■ Președintele

Republicii Populare Revoluționare Guineea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general 

al Partidului Comunist Român avem deosebita plăcere de a vă adresa, în 
numele Asociației de prietenie Sri Lanka—România, caldele noastre felici
tări și cele mai bune urări.

Dorim, de asemenea, să urăm poporului prieten al României succese pe 
mai departe in eforturile sale de întărire a prieteniei pe plan internațional 
și a cooperării intre popoarele lumii.

Fie ca legăturile de prietenie și cooperare între Sri Lanka și România 
să se întărească și consolideze.

MONTAGUE JAYEWICKREME
Ministru, 

Președinte 
al Asociației de prietenie 

Sri Lanka — România

NISSANKA WIJERATNE
Ministru,

Președinte de onoare 
al Asociației de prietenie 

Sri Lanka — România

DAYA WETHTHASINGHE
Secretar al Asociației de prietenie 

Sri Lanka — România

Vizita in țara noastră a viceprim-ministrului 
si ministru al afacerilor externe al Libanului

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală Fouad Boutros, viceprim-mi- 
nistru și ministrul afacerilor externe 
al Libanului, care, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, efec
tuează o vizită oficială in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului, de alte persoane oficiale.

A fosl de față 'Samih El-Baba,
ambasadorul Republicii Liban la 
București.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice ai unor țări arabe a- 
creditați în țara noastră.

★
în aceeași zi au început convorbi

rile oficiale intre cei doi miniștri de 
externe. Subliniindu-se că aceasta 
este prima vizită a unui ministru de 
externe libanez in țara noastră, în 
cadrul convorbirilor s-a exprimat sa
tisfacția pentru bunele relații de 
prietenie și colaborare româno-liba
neze, pentru cursul ascendent al a- 
cestora, in spiritul înțelegerilor reali
zate cu prilejul vizitei pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a efec
tuat-o in Liban. S-a exprimat, tot
odată, convingerea că există premise 
pentru intensificarea cooperării 
româno-libaneze în domenii de 
interes comun, in folosul reciproc, al 
cauzei generale a păcii și stabilității 
in Orientul Mijlociu și in intreaga 
lume, al cooperării internaționale.

Convorbirile au prilejuit, in același 
timp, abordarea unor probleme ac
tuale internaționale.

La convorbiri a participat Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

A luat parte, de asemenea, Samih 
El-Baba, ambasadorul Libanului la 
București.

★

Ministrul afacerilor externe. Ștefan 
Andrei, a oferit un dineu in onoarea

revoluționară interpretată de corul 
și orchestra Radlotelevizlunii

16,15 Copilărie, vis și certitudine
16.60 Bucuriile muzicii
18,10 Buletin rutier — Informații pentru 

conducătorii auto
18,25 Film serial pentru copii : Dick

Turpin. Reluarea episodului 2
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.35 Viața economică a Capitalei
20,1)5 Pagini din muzica românească de 

camera
20.35 Critica societății de consum. Re

luarea episodului 3
31,05 Arii șl scene din operete
21.35 Telejurnal 

viceprim-ministrului și ministrul 
afacerilor externe al Libanului, 
Fouad Boutros.

în timpul dineului, cei doi miniștri 
de externe au toastat in sănătatea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
președintelui Libanului, Elias Sarkis, 
pentru dezvoltarea continuă a coope
rării româno-libaneze.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL:

Divizia „A“,
Ultima etapă a turului Diviziei A 

la fotbal a înregistrat la sfîrșitul sap- 
tăminli trecute, după cum se știe, ur
mătoarele rezultate :

Steaua — Universitatea Craiova 
4—0 (in cel mai important, dar și cei 
mai frumos meci al toamnei).

Chimia Rm. Viicea, — F.C. Argeș
1— 2 (campionii repurtind astfel a 
șasea victorie consecutivă, vilcenii 
pierzind al doilea meci acasă : în pri
ma și în ultima lor evoluție pe te
renul din Zăvoi).

F.C.M. Galați — „U" Cluj-Napoca
2— 2 (gazdele Ia a doua egalitate con
secutivă pe teren propriu ; . oaspeții 
beneficiari ai primului punct in de
plasare după... etapa a 2-a, cind cîști- 
gaseră la Sportul studențesc).

Olimpia Satu Mare — Politehnica 
Iași 2—0, „Poli" Timișoara — C.S. 
Tirgoviște 2—0 (victorii necesare ca 
aerul pentru gazde).

F.C. Baia Mare — Jiul Petroșani
1— 0, F.C. Scornicești — A.S.A. 1—0, 
S.C. Bacău — Sportul studențesc 1—0 
(jocuri in care oaspeții au fost greu 
învinși).

Dinamo București — Gloria Buzău
2— 1 (după ce „lanterna roșie" con
dusese cu 1—0 timp de 46 minute, 
fiind pe punctul de o produce o mare 
surpriză).

La jumătatea drumului (intre tur și 
retur) clasamentul arată astfel :
I. Steaua (25 puncte) ; 2. Univ. Craio
va (23) ; 3. Dinamo (21) ; 4. F.C. Baia 
Mare (21); 5. F.C. Argeș (20); 6. A.S.A. 
Tg. Mureș (19) ; 7. S.C. Bacău (18) ;
8. Jiul Petroșani (18) ; B. F.C.M., Ga
lați (17) : 10. Sportul studențesc (16) ;
II. Chimia Rm. Viicea (16) ; 12
„U. Cluj-Napoca (15) : 13. „Poli Ti
mișoara (14) ; 14. Politehnica Iași (14);
15. S.C. Tirgoviște (14) ; 16. F.C. Scor
nicești (14) ; 17. Olimpia Satu Mare 
(12) ; 18. Gloria Buzău (9).

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, a adresat o tele
gramă de felicitare primului minis
tru al Republicii Turcia, Suleyman 
Demirel, cu prilejul investirii in a- 
ceastă funcție. în telegramă se expri
mă convingerea că bunele relații de

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor apărării
ai statelor participante
în luna decembrie 1979, la Varșo

via — capitala Republicii Populare 
Polone — va avea loc ședința ordina
ră a Comitetului miniștrilor apărării 
ai statelor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia.

Cronica
La sediul Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român a avut 
loc. luni, semnarea Acordului de coo
perare între Partidul Comunist Ro
mân .și Partidul Socialist Revoluțio
nar Somalez.

Din partea Partidului Comunist 
Român, acordul a fost semnat de to
varășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R,, iar din partea 
Partidului Socialist Revoluționar So
malez de general Ysmail Aii Abokar, 
membru al Biroului Politic și secre
tar general adjunct al Partidului So
cialist Revoluționar Somalez, vice
președinte al Republicii Democratice 
Somalia.

★
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a avut, luni di
mineață, o întrevedere cu Assem 
Kansou, secretar general al Partidu
lui Baas Arab Socialist din Liban, 
conducătorul delegației acestui partid 
care a participat la lucrările celui 
de-a! XII-lea Congres al P.C.R.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării și coope
rării economice, precum și a schim
burilor comerciale dintre România și 
Liban.

A participat Ion M. Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

♦
Luni a fost inaugurată în Capitală 

Casa de cultură a Republicii Fede
rale Germania, instituție menită să 
contribuie Ia îmbogățirea și diversi
ficarea relațiilor culturale bilaterale.

După cum a subliniat ministrul de 
stat la Ministerul Federal al Aface
rilor Externe al Republicii Federale 
Germania, dr. Hildegard Hamm- 
Brîicher, în alocuțiunea rostită la 
deschidere, această instituție, ca și 
Casa de cultură a Republicii Socia
liste România, care urmează să fie 
inaugurată în curind la Miinchen. 
reprezintă noi forme de colaborare 
menite să contribuie la dezvoltarea 
relațiilor culturale reciproce.

Relevind importanța creării celor 
două instituții, în mai buna cunoaș
tere intre țările noastre. Aurel Duma, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, a subliniat 
că și in această privință, ca în în
treaga sa politică externă, România

la jumătatea drumului
Celălalt clasament, al specialiștilor 

(pe baza diferenței dintre punctele 
ciștigate în deplasare și cele pier
dute pe teren propriu) nu este prea 
diferit, dar il publicăm, pentru că el 
arată mai expresiv perspectiva fie
cărei echipe in retur.

Plus 7 : Steaua și Universitatea 
Craiova

Plus 4 : F.C. Argeș
Plus 3 : Dinamo și F.C. Baia Mare
Plus 2 : C.S..Bacău

. Plus 1 : A.S.A, și Jiul
Zero : Sportul studențesc
Minus I : F.C.M. Galați și Chimia 

Rm. Viicea
Minus 2 : Politehnicile din Timi

șoara și Iași
Minus 3 : „U" Cluj-Napoca
Minus 4 : C.S. Tirgoviște, F.C. Scor

nicești, Olimpia
Minus 7 : Gloria Buzău
Returul, după cum s-a mai anun

țat. mcepe... duminica următoare (au 
fost programate in acest sezon și pri
mele două etape ale returului). Pro
gramul din 2 decembrie : Chimia — 
Dinamo (în tur 0—2), S.C. Bacău — 
„U“ (0—3), Politehnica Iași — A.S.A. 
(0—1), Univ. Craiova — C.S. Tirgo
viște (1—1). Sportul studențesc — 
Jiul (1—0), „Poli" Timișoara — F.C.M. 
Galați (3—1), Olimpia — F.C. Scor
nicești (0—6), F.C. Baia Măre — F.C. 
Argeș (0—2), Gloria Buzău — Steaua 
(0-—2).

HANDBAL ,.Trofeul Carpați"
După o zi de repaus, ieri au fost 

reluate, la Arad și Timișoara, între
cerile competiției internaționale mas
culine de handbal „Trofeul Carpați". 
Prima reprezentativă a României, 
prestînd un joc foarte bun, a între
cut cu scorul de 34—18 (15—11) se
lecționata Iugoslaviei, principalii 

prietenie și colaborare existente între 
cele două țări ale noastre vor cu
noaște o continuă dezvoltare, spre 
binele ambelor popoare, in interesul 
bunei vecinătăți și cooperării in 
Balcani, al cauzei păcii și securității 
în Europa și în lume.

la Tratatul de la
La ședință urmează să fie analizate 

probleme privind activitatea curentă 
a organelor militare ale Organizației 
Tratatului de la Varșovia.

Varșovia

zilei
pornește de la necesitatea dezvoltării 
relațiilor cu toate țările lumii. Ea 
consideră că schimburile și legătu
rile culturale trebuie să slujească la 
ridicarea condiției umane, la edu
carea tinerei generații in spiritul 
respectului valorilor fiecărei națiuni, 
al stimei față de celelalte popoare, 
al cauzei păcii, destinderii și coope
rării internaționale, al făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune.

La festivitate au participat Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, re
prezentanți ai I.R.R.C.S., numeroși 
oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Richard Balken, ambasadorul Repu
blicii Federale Germania la Bucu
rești, membri ai ambasadei, și Klaus 
von Bismark, președintele Institu
tului „Goethe" din Miinchen.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
La invitația Asociației de drept 

internațional și relații internaționale 
a făcut o vizită in țara noastră pro
fesorul G. Șatov, decanul Facultății 
de relații economice internaționale 
din cadrul Academiei de comerț ex
terior a U.R.S.S. de la Moscora. 
Oaspetele sovietic a prezentat la se
diul A.D.I.R.I. din Capitală și la fi
liala din Sibiu a asociației expunerea 
intitulată „Uniunea Sovietică și orga
nizațiile internaționale" și a avut 
convorbiri la Academia de studii 
economice, Asociația juriștilor și la 
Facultatea de drept din București.

★
Cu prilejul sărbătoririi Zilei națio

nale a Republicii Zair, luni după- 
amiază a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul r6mân pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, în cadrul că
reia ziaristul Constantin Oprică a 
prezentat aspecte din realizările și 
preocupările actuale ale poporului 
zairez.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa și re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, oameni de artă și cul
tură, un numeros public.

Au fost prezenți Noengo Busu 
Nyoka, ambasadorul Republicii Zair 
la București, membri ai ambasadei.

în încheiere au fost prezentate fil
me documentare despre Republica 
Zair.

(Agerpres)

Ieri s-au tras la sorți

Șaîsprezecimile 
„Cupei României" 

la fotbal
Luni, la sediul Federației de fot

bal au fost stabilite, prin tragere la 
sorți, meciurile din cadrul „16“-imilor 
„Cupei României". Iată programul : 
Matalul Oțelul Roșu — Politehnica 
Timișoara ; Gloria Bistrița — F.C. 
Baia Mare ; Petrolul Ploiești — F.C. 
Argeș Pitești : Utilaj Făgăraș — 
Sportul studențesc ; Rulmentul Ale
xandria — F.C.M. Galați ; Cristalul 
Dorohoi — Jiul Petroșani ; Metalul 
București — F.C. Scornicești ; Rapid 
— Dinamo București ; Unirea Dej — 
S.C. Bacău ; Minerul Comănești — 
Universitatea Cluj-Napoca ; Victoria 
Călan — Politehnica Iași ; Flacăra 
Horezu — C.S. Tirgoviște ; F.C. Bi
hor Oradea — Chimia Rm. Viicea; Ci
mentul Medgidia — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Gloria Buzău — Steaua ; Uni
versitatea Craiova — Olimpia Satu 
Mare.

întilnirile sint programate la 9 și 
13 decembrie, de la ora 13.

Jocurile se vor desfășura pe sta
dioanele primelor echipe, cu excepția 
partidelor Gloria Buzău — Steaua și 
Universitatea Craiova — Olimpia Satu 
Mare, care vor avea ioc pe terenuri 
neutre.

★
în urma unei ședințe, federația a 

stabilit ca echipele din cat. B să sus
țină intîlnirlle joi 13 decembrie, de
oarece duminică, 9 decembrie, se des
fășoară etapă de campionat.

realizatori ai echipei noastre fiind 
Măricel Voinea (8) și Durâu (6). Alte 
rezultate : Polonia — R. D. Germană 
23—21 ; Ungaria — Bulgaria 24—21 ; 
România (B) — Norvegia 20—17. Com
petiția se incheie astăzi. în finală 
se vor întilni (la Arad) reprezenta
tivele României și Poloniei.

• „SALUTUL DE BU
NĂVOINȚĂ". La 21 
brie s-a desfășurat o originală ini
țiativă sub genericul ..World Hel
lo Day" (Ziua mondială o salutu
lui). Inițiativa aparține fraților 
McCormack din localitatea O- 
maha, statul Nebraska (S.U.A.), 
scopul ei fiind acela de „a des
chide noi canale de comunicații 
pentru ca oamenii să discute in 
loc să se lupte Intre ei". în 
acest scop, inițiatorii au lansat 
apelul ca fiecare persoană să 
spună „Helloi", respectiv să a- 
dreseze un salut de bunăvoința 
altor zece persoane cu care nu 
s-a întîlnit niciodată și cărora, 
firește, nu le-a vorbit pină 
atunci. Dacă acestea la rîndul 
lor procedează în mod similar,

se creează un veritabil „lanț ai 
bunăvoinței". Foarte mulți lo
cuitori din Omaha au urmat 
acest îndemn, care s-a bucurat 
și de sprijin internațional, 
între alții, primii miniștri ai 
Noii Zeelande și Canadei apre
ciind-o ca „o idee fourte bună" 
(premierul canadian, dealtfel, a 
și participat la această acțiune, 
urmind întocmai recomandarea 
amintită).

• HIDROCARBURI 
SINTETICE DIN CĂR
BUNE. Directorul Institutului 
din Moscova pentru zăcăminte 
de combustibil, A. Kriciko, a 
arătat că in deceniul următor 
in U.R.S.S. va începe construi
rea pe scară largă a unor între
prinderi pentru obținerea ben

zinei sintetice, a motorinei și a 
altor produse din cărbune. în 
perioada 1980—1995, tehnologia 
obținerii de hidrocarburi rafi
nate din cărbune va fi un con
curent serios al producerii 
cestora pe bază de petrol brut, 
în prezent se pune la punct 
procesul de lichefiere a cărbu
nelui la presiuni de pină la 100 
de atmosfere. Problema princi
pală este eficiența din punct de 
vedere economic a tehnologiei 
de prelucrare. Pentru obținerea 
unei tone de carburant este ne
voie de 3—4 tone lignit, costul 
prelucrării întrecind de 3—4 ori 
costul prelucrării țițeiului; cos
tul exploatării la suprafață a 
lignitului este insă de cel puțin 
10 ori mai redus decit cel al ex
tracției de țiței, in acest fel 
costurile compenslndu-se.

• CAUCIUC CARE 
FABRICĂ ELECTRICITA
TE. Imaginația cercetătorilor 

continuă să fie pusă intens la 
lucru, din dorința de a se găsi 
remedii la criza energetică. în 
prezent se desfășoară , experien
țe cu un nod dispozitiv, un tub 
de cauciuc care fabrică electri
citate. Tubul va avea o lungi
me de 200 metri și va fi fixat 
de o structură din beton în 
imersiune sub apele oceanului. 
Cit privește tubul propriu-zis, 
acesta se va afla trei sferturi 
sub apă, după umplerea ea cu 
aer. Principiul de funcționare

este cel al pompei ; mișcarea 
valurilor face să urce și să co
boare tubul, care, se umflă și se 
dezumflă, in funcție de presiu
nea apei pe suprafața sa, aido
ma mișcării respiratorii a plă- 
minilor. Oscilațiile tubului sint 
suficient de puternice pentru a 
pune m mișcare o turbină care, 
la rîndul ei, produce electricitate.

• OCHELARI CARE 
SE ȘTERG SINGURI. sPe“ 
claliștii japonezi au pus la 
punct formula unei sticle de o- 
chelari care... se șterg singuri. 
Sticla este acoperită cu o peli
culă de rășină care elimină u-

miditatea, conferind In același 
timp sticlei o rezistență sporită. 
Acești ochelari sint meniți să 
aibă o larga utilizare practică, 
inclusiv ca mijloc de protecție 
in mediile de lucru umede și 
calde.

• ORDINATORUL Șl 
HOMEOPATIA. Tratamen
tele homeopatice, folosite pe 
scară tot mal largă, sint deo
potrivă complexe și delicate. 
Pentru a se facilita aplicarea 
acestor tratamente, specialiștii 
francezi recurg la ajutorul com
puterelor. în acest scop, in me
moria mașinilor se introduc 
simptomele unui mare număr 
de maladii și cantitățile mini
me de medicamente corespun
zătoare acestora. Este suficient

ca medicul să introducă în me
moria computerului simptomele 
pacientului respectiv, pentru Ca 
mașina să indice, practic in
stantaneu. remediile necesare 
în cantitățile necesare.

• REMEDIU ÎMPO
TRIVA... TRACULUI SCE
NIC. Practic, nu există actori 
care să nu fi cunoscut angoasa 
care precede intrarea în scena, 
acel sentiment de profundă tul
burare. de teamă de a .da ochii 
cu spectatorii, cunoscută in ge
neral sub numele de trac. Tracul 
se manifestă, intre altele, prin 
accelerarea bătăilor inimii, pul
sul ajunge pină la 200 pe minut; 
adică de trei ori ritmul normal, 
prin transpirație, prin sugruma

rea vocii, prin tremuratul in
voluntar al membrelor. Cardio
logul american Charles Branti- 
gan, de la Centrul universitar 
din. Colorado, afirmă că ar fi 
găsit un leac radical împotriva 
tracului. Este vorba de o sub
stanță denumită propanolol, un 
medicament cunoscut. folosit 
pentru bolile cardiace. Persoa
nele cărora li s-a administrat 
acest medicament au intrat pe 
scenă fără a manifesta nici un 
semn de emoție. Medicul a- 
mintit declară că propanolol ul 
blochează eliberarea de adrena
lină de către capsulele supra
renale; or, palpitațiile, transpi
rația. tremuratul membrelor și 
alte simptome ale tracului sce
nic se datorează tocmai cantită
ților suplimentare de adrenalină 
din organism.



Râspunzînd interesului viu al opiniei publice, la Atena 
a apârut un nou volum - al patrulea - din ciclul

„NICOLAE CEAUȘESCU -
România și lumea contemporană"

ATENA 26 (Agerpres). — în Grecia a apărut un nou volum — al 
patrulea — din ciclul de opere intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU — 
ROMANIA ȘI LUMEA CONTEMPORANA". Consacrată activității și 
gindirii nolitice .creatoare, personalității de înalt prestigiu internațional 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, lucrarea este intitulată „Pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă", fiind publicată de cunoscuta editură 
„Pnevmatikos" din capitala elenă. Prefața volumului .poartă semnătura 
lui Andreas Papandreu, președintele partidului Mișcarea Socialistă Pan- 
elenă (P.A.S.O.K.).

„Sint deosebit de bucuros să salut 
apariția în limba greacă a acestei cu
legeri de texte ale președintelui Re
publicii Socialiste România, secreta
rul general al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la situația in
ternațională și construcția socialistă. 
Sint sigur că această carte va con
tribui la o cunoaștere mai aprofun
dată a principiilor și con
cepției care inspiră poporul 
român pe calea construirii 
unei vieți noi, a unei so
cietăți noi, cit și în ce pri
vește dezvoltarea pe mai 
departe a legăturilor dintre 
cele două popoare vecine 
ale noastre" — se arată în 
prefață.

„Partidul P.A.S.O.K. ur
mărește cu mare interes 
progresele și succesele po
porului român, care, intr-o 
perioadă de timp relativ 
scurtă, a schimbat funda
mental imaginea și soarta 
țării sale. România — sub
liniază în continuare sem
natarul prefeței — deține 
așiăzi un Ioc demn de in
vidiat în cadrul comunită
ții mondiale și participă 
activ la viața internațio
nală. De o însemnătate de
osebită pentru poporul elen 
este politica activă a Româ
niei pentru dezvoltarea co
laborării multilaterale în 
Balcani și transformarea 
lor într-o zonă a păcii, pe 
fundamentul principiilor e- 
galității, al respectării in
dependenței și drepturilor 
suverane ale fiecărei țări", 
în condițiile în care au loo 
o înăsprire a situației in
ternaționale și o ascuțire 
a tensiunii, apreciem po
litica României socialiste 
ca factor al păcii în 
Balcani. Apreciem, de ase
menea, in mod deosebit 
călduroasa solidaritate și 
sprijinul acordat de poporul 
român, de partidul comu
nist și de guvernul român 
luptei pe care o desfășoară Ciprul 
pentru transpunerea in viată a re
zoluțiilor O.N.U., pentru respectarea 
independenței, a unității și a politi
cii sale neangajate".

„Textele pe care le conține acest 
volum prezintă cu claritate princi
piile și liniile directoare ale politi
cii României, susținindu-le printr-o 
analiză teoretică. Faptul că autorul 
lor, care face o serie de constatări 
și aprecieri, este cel care se află in 
fruntea poporului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu, atribuie a- 
cestor constatări și aprecieri o pon
dere și o însemnătate deosebite. Ele 
constituie in realitate o contribuție 
de mare valoare la cunoașterea e- 
xactă și la analiza situației interna
ționale actuale, la dezbaterea proble
melor teoriei și practicii socialiste" 
— relevă Andreas Papandreu. ..Por
nind de la marile mutații politice, 
sociale și naționale ce se petrec în 
lumea contemporană, președintele 
României subliniază reașezările fun
damentale din cadrul raportului de 
forțe, definite prin existența și ro
lul pe care îl dețin statele socialis
te, prin prăbușirea sistemului colo
nial. prin apariția a zeci de noi sta
te și printr-o măreață dezvoltare, în 
întreaga lume, a forțelor sociale pro
gresiste".

AGENȚIILE DE PRESĂ 
pescurt

DONAȚIE DE CĂRȚI ROMANEȘTI. Ambasada României în Kuweit a 
donat Uniunii Generale a Sindicatelor Muncitorești din această țară o 
colecție de volume și publicații românești, la loc de frunte aflîndu-se 
operele tovarășului Nicolae Ceaușescu. Conducerea U.G.S.M. din Kuweit a 
mulțumit călduros pentru donație.

COOPERAREA ECONOMICA 
ROMANO-SIRIANA. în cadrul 
cooperării româno-siriene în dome
niul geologiei și minelor a fost 
semnat documentul de recepție fi
nală a instalației de uscare â fos- 
faților de ia Khneifisș, realizată de 
„Geomin“-București în colaborare 
cu firrrie siriene de specialitate. Cu 
același prilej, între „Geomin", De
partamentul sirian al geologiei și 
resurselor naturale și compania de 
fosfați „Gecopham Homs" a fost 
încheiat un protocol care prevede 
extinderea cooperării in domeniul 
valorificării fosfaților.

I RETROCEDARE ÎN SINAI. în 
conformitate cu prevederile Trata- 

Itului de pace egipteano-israelian, 
duminică a avut loc ceremonia re
trocedării de către autoritățile is- 

| raeliene a unei noi porțiuni din te
ritoriul egiptean ocupat de Israel 
în cursul războiului din iunie 1967 

. — informează agenția M.E.N. Este
vorba de regiunea AI Torr. și de 

I cimpurile petrolifere de la Alma.
cu o suprafață de 2 400 kmp, situate 
in sudul Peninsulei Sinai.

REUNIUNEA UNOR STATE
> „DIN PRIMA LINIE" s-a încheiat 

la Dar Es Salaam. Au participat 
‘ președinții Tanzaniei și Mozambicu- 

lui, vicepreședintele Botswanei, 
I precum și cei doi copreședinți ai 
I Frontului Patriotic Zimbabwe. Co

președinții frontului au reafirmat, 
într-o conferință de presă, că „pro

„Președintele României atrage a- 
tenția asupra contradicțiilor care se 
constată în evoluția vieții internațio
nale și in tendințele de reașezare a 
relațiilor dintre state sau grupuri de 
state și care implică instabilitate și 
pericole. Legat de aceasta, semna
lează și condamnă tendințele de re
împărțire a zonelor . de influență, cît 

și utilizarea mijloacelor economice ca 
formă de dominație, de supremație 
și exploatare, avînd ca instrumente 
nrincinale monopolurile și societăți
le multinaționale. Conducătorul ro
mân examinează apoi o serie de pro
bleme care prezintă un interes 
fundamental pentru viitorul uma
nității și crearea premiselor ne
cesare progresului socialismului : 
trecerea la socialism și condiții
le istorice concrete din fiecare 
țară, condiții ce impun căi diferite ; 
relațiile de tip nou dintre țările so
cialiste și apariția, firească, a unor 
deosebiri de păreri cu privire la u- 
nele probleme ; rolul tinerelor state 
independente și al nealiniaților ; de
calajul dintre țările dezvoltate și cele 
în curs de dezvoltare și necesitatea 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale ; dezarmarea și secu
ritatea europeană, cu accentuarea 
necesității transpunerii în viață a 
Actului final de la Helsinki ; rolul 
națiunii în lumea contemporană, ra
portul dintre* 1 patriotismul revoluțio
nar și solidaritatea internațională : 
participarea activă a țărilor mici și 
mijlocii la viața internațională, la 
soluționarea problemelor internațio
nale ; criza capitalismului în . etapa 
actuală ; revoluția tehnică și știin

„Rostind cuvîntul de încheiere, 
Nicolae Ceaușescu, reales secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân —- scrie „IZVESTIA", într-o co
respondență din București — a făcut 
cunoscute rezultatele alegerii orga
nelor conducătoare supreme ale par
tidului". „Congresul —'evidențiază 
ziarul —■ a aprobat în unanimitate 
Raportul Comitetului Central al 
P.C.R., in care s-a făcut o analiză a- 
profundată a dezvoltării economice 
și sociale a României, Directivele cu 
privire la dezvoltarea economico-so- 
cială a României în cincinalul 1981— 
1985 și orientările de perspectivă 
pină în anul 1990, care prevăd o dez
voltare dinamică a economiei națio
nale, adîncirea revoluției tehnico-ști- 
ințifice în toate domeniile". ..Izves
tia" arată că Congresul a aprobat, 
de asemenea, analiza situației inter
naționale conținută în Raportul de 
activitate, subliniindu-se că România 
se va pronunța și in viitor, în mod 
hotărât, pentru dezvoltarea colabo
rării în cadrul C.A.E.R. și perfecțio
narea activității acestei organizații 
pe baza principiilor egalității și a- 
vantajului reciproc.

O atenție specială este acordată 
referirii din Raport la hotărârea U- 
niunii Sovietice de a retrage unila
teral din R.D. Germană pină la 20 000 
de militari și o anumită cantitate de 
tehnică de luptă ; „Delegații la Con
gres — scrie ..Izvestia" — au expri
mat speranța că țările N.A.T.O. vor 
răspunde propunerilor statelor socia
liste de a nu amplasa noi arme nu
cleare pe continentul european și, de 
comun acord, vor trece la reducerea 
înarmărilor".

Se menționează, totodată, că „Con
gresul a împuternicit Comitetul Cen- 

; trai în noua sa componență și gu- 
i vernul României să continue lupta 
’ pentru securitatea europeană, pen- 
I țru transpunerea in viață a înțelege- 
! rilor de la Helsinki".

Ziarul „PRAVDA", organ aV C.C. 
| al P.C.U.S., subliniază : „Congresul 
I al XII-lea al Partidului Comunist 

Român este evenimentul important 
j în viața țărilor socialiste al săptă- 
. minii care a trecut". „Participanții la 
] Congres — scrie ziarul — au evaluat 
' drumul parcurs, au examinat sarci- 
I nile dezvoltării economieo-sociale a 
i țării. In Raportul Comitetului Central 
I al P.C.R., prezentat de tovarășul 
I Nicolae Ceaușescu. sint conturate 
I orizonturile care trebuie atinse de 
j România socialistă în cincinalul ur- 
■ mător și într-o perspectivă mai în- 
: delungată".

„Oamenii sovietici — scrie „Prav
da" — se bucură de succesele clasei 
muncitoare, țărănimii și intelectuali
tății României, obținute sub condu
cerea Partidului Comunist Român. 
Aceste realizări demonstrează con
vingător că socialismul deschide in 
fața fiecărui popor largi posibilități 
de dezvoltare socială, economică și 
spirituală. Totodată, ele sint o măr
turie a efectului binefăcător al co
laborării strinse, multilaterale a sta
telor socialiste suverane. Această co
laborare, întemeiată pe principiile 
egalității în drepturi, avantajului re
ciproc, întrajutorării tovărășești, 
aduce, atit pe baze bilaterale, cît și 
în cadrul Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, un folos substanțial, 
contribuie la realizarea planurilor 
naționale, slujește intereselor po- 

I poarelor".
Ziarul iugoslav „BORBA", în ar

ticolul „Socialismul pentru oameni și 
cu oamenii", subliniază. în subtitlu, că 
„Majoritatea participanților la dezba
teri au pus accentul pe angajarea 
tuturor forțelor în construirea socie
tății dezvoltate de mîîne".

.„Acesta nu este Congresul partidu- 
' lui. ci Congresul întregului popor 
l român" — a spus Nicolae Ceaușescu 
I în Raport, iar aceste cuvinte ale sale 
i s-au bucurat de sprijinul deplin âl 
j delegaților. Fără îndoială, Nicolae
I Ceaușescu .se bucură de un mare 

prestigiu în partid și de aceea este 
absolut explicabil faptul că adeseori 
delegații s-au referit la cuvîntarea 
prin care el a deschis Congresul, pre- 
cuBf explicabilă a fost și sublinierea 

; unanimă a dorinței ca Nicolae 
i Ceaușescu să. fie reales în funcția de 

secretar general al Partidului Comu
nist Român — scrie „Borba".

Articolul subliniază că delegații - - 
în cuvîntul lor — au arătat : „Știm 
că nu este o sarcină ușoară să con
struiești țara de miine. dar știm că 
fiecare constructor, fiecare cetățean 
se va simți in România acasă".

„Construim socialismul pentru oa
meni și cu oameni — aceste cuvinte 
ale lui Nicolae Ceaușescu rostite in 
Raportul care și-a pus pecetea pe lu
crările celui de-al XII-lea Congres 
al comuniștilor români au fost ade
sea amintite in cuvintările delegați
lor. Totodată, s-a arătat foarte clar 
că pentru construirea societății mul
tilateral dezvoltate este necesară an
gajarea multilaterală a tuturor for
țelor.. societății, indiferent de naționa
litate".

Mijloacele de informare iugo
slave au publicat materiale în 
legătură cu activitatea delegației 
U.C.I. care a participat la Congres, 
subliniind în titluri prietenia ro- 
mâno-iugoslavă și dorința ambelor 
țări de a lărgi și aprofunda colabo
rarea în toate domeniile.

Ziarul „VJESNIK", din Zagreb, 
subliniază că puține țări dezbat 
cu atîta energie problemele energe
tice cum o fac în aceste zile românii 
la Congres și nu numai acolo".

,,Rezulta te. rodnice. S-a încheiat 
cel de-al XII-lea Congres al Pârâte 
dului Comunist 'Român. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reales în funcția 
de secretar general" — este titlul ar
ticolului pe care ziarul „RABOTN1- 
CESKO DELO", organ al Comitetu
lui Central al Par.tiduluj Comunist 
Bulgar. îl consacră încheierii, la 
București, a lucrărilor înaltului Fo
rum al comuniștilor români.

punerile britanice privind decreta
rea încetării focului in Rhodesia' 
sint inacceptabile. Ele creează in 
țară o situație inegală, discriminind 
forțele patriotice și oferind, in 
schimb, avantaje trjupelor regimu
lui minoritar de la Salisbury".

INUNDAȚII. în unele regiuni ale 
Iugoslaviei — în Republicile Serbia, 
Muntenegru și Macedonia — din 
cauza ploilor abundente și persis
tente din ultimele zile s-au produs 
inundații, care au acoperit peste 
309 600 ha, deteriorind un mare nu
măr de. case, căi rutiere, poduri — 
anunță agenția Taniug, precizînd că 
populația luptă cu îndirjire împo
triva apelor, pentru limitarea dis
trugerilor.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Direc
torul general al aviației civile pa
kistaneze a anunțat că toate cele 
155 de persoane aflate la bordul 
avionului „Boeing-707", aparținind 
companiei „Pakistan Airlines", care 
s-a prăbușit luni în Arabia Sâudi- 
tă. in apropierea orașului Jeddah, 
au murit. Resturile aparatului sint 
împrăștiate pe o zonă de circa 5 
km pătrați. greu accesibilă. 

PENTRU O NOUA ORDINE ÎN DOMENIUL INFORMAȚIILOR. A 
Il-a conferință a pool-ului agențiilor de presă din țările nealiniate s-a I 
încheiat la Belgrad, Reprezentanții celor 61 de agenții participante, între 
care, în calitate de invitat, și Agenția română de presă — Agerpres, au 
adoptat programul de acțiune pe următorii trei ani, care pune în evidență , 
necesitatea intensificării schimbului de informații intre agențiile membre 
și realizării unei noi ordini in domeniul informațiilor.

țifică și mutațiile determinate de a- 
ceasta în gîndirea și în conștiința 
oamenilor ; lupta pentru pace și evi
tarea dezastrului nuclear.

„Cu acest prilej, al onoareî ce mi 
se oferă de a prefața această carte, 
doresc să exprim un călduros salut 
personal, cit și salutul partidului 
P.A.S.O.K. adresat poporului român 
prieten. Partidului Comunist Român, 
președintelui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., împreună cu 
urări de noi succese pe calea socia
lismului. pentru dezvoltarea colabo
rării și solidarității intre popoarele 
noastre".

Editată în condiții grafice deose
bite și publicată la numai o lună de 

la apariția celui de-al 
treilea volum, noua lucrare
— îngrijită de scriitorul 
Lambros Zogas. directorul 
„Casei de cultură a priete
niei greco-române", care a 
tradus și textele — se 
deschide cu portretul 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Cele peste 300 
de pagini ale volumului 
sint structurate în zece ca
pitole, concepute după cri
terii tematice, incluzind 
extrase din cuvîntări, expu
neri și rapoarte prezentate 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu diferite pri
lejuri, în ultimii ani, din 
interviuri acordate unor 
posturi de radio și televi
ziune, precum și unor pu
blicații străine. Acestea ex
plică concepția președinte
lui Nicolae Ceaușescu asu
pra mutațiilor petrecute în 
lume în ultima perioadă, 
abordînd, totodată, marile 
probleme internaționale ac
tuale. Capitole speciale sint 
consacrate politicii româ
nești de colaborare cu toa
te țările lumii pe baza prin
cipiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunță
rii la forță și la amenința
rea cu forța — principii ce 
se bucură de o largă recu
noaștere pe arena mondia
lă. Sint analizate in alte ca
pitole necesitatea democra
tizării relațiilor internațio
nale. a destinderii și dezar
mării și. legat de aceasta, 
a lichidării subdezvoltării
— problemă fundamentală

a lumii contemporane. Rolul O.N.U. 
în reglementarea problemelor inter
naționale, rolul tineretului și al fe
meilor in epoca noastră formează 
tematica altor capitole din lucrare.

Apariția in Grecia a celui de-al 
IV-lea volum din ciclul „Nicolae 
Ceaușescu — România și lumea con
temporană" in zilele evenimentului 
sărbătoresc din viața poporului ro
mân. Congresul al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, reprezintă o 
nouă dovadă a înaltului prestigiu de 
care se bucură în lume politica 
României socialiste, personalitatea 
puternică a președintelui său, secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. gîndirea Sa nova
toare.

Râspunzînd interesului larg mani
festat în această țară pentru politica 
României — „factor al păcii in Bal
cani", după cum se subliniază și în 
prefața cărții — publicarea acestui 
volum in Grecia se înscrie, totodată, 
într.-o vastă suită de acțiuni edito
riale ce au loc in ultimii ani în nu
meroase țări ale lumii și care ilus
trează elocvent locul pe care și l-a 
dobîndit țara noastră pe plan mon
dial, datorită politicii sale consecven
te de pace, de intensificare a conlu
crării cu toate țările lumii.

COLOCVIU PRIVIND CULTURA ' 
ROMANEASCA. La Universitatea . 
din orașul vest-german ' Tubingen a j 
•avut loc colocviul anual al lectori- j 
lor de limbă și literatură română 
de la universitățile din R.F.G. Au | 
fost prezentate o serie de coma-, I 
nicări și referate privind limba și ' 
literatura română, cultura, istoria , 
fi civilizația românească.*  In cadrul ; 
întilnirii. de o atenție deosebită s-a | 
bucurat infbrmarea in legătura cu 
Congresul dl XII-lea al Partidului ,| 
Comunist Român prezentată de | 
atașatul cultural al ambasadei 
române. .

O ADUNARE FESTIVĂ o repre- i 
zentanților opiniei publice consacra- 
tă celei de-a 55-a aniversări a 
proclamării R. P. Mongole, a avut I 
loc la Ulan Bator. Au participat , 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- i 
tar al C.C. al P.P.R.M., președintele I 
Prezidiului Marelui Hural Popular.al 
R.P. Mongole, alți conducători de 
partid și de stat mongoli. Președin- I 
tele Marelui Hural Popular, Niamin 
Luvsanciultem, a prezentat un ra
port consacrat evenimentului.

ARABIA SAUDITA ȘI S.U.A. au i 
semnat, duminică, un document cu I 
privire la prelungirea, pentru o pe
rioadă de încă cinci ani,. a acordu- | 
lui de cooperare tehnică -dintee 
cele două țări. »

Congresul al XII-lea al P. C. R. - puternică afirmare 
a hotărlrii poporului rămân de a-si consacra in continuare 
forțele dezvoltării României socialiste, consolidării păcii

si colaborării internaționale
Eveniment de o covîrșitoare însemnătate în istoria țării, in conștiința 

națiunii române, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român con
tinuă să fie reflectat in Telatări ale agențiilor de presă internaționale, in 
editoriale ale unor publicații, in emisiunile posturilor de radio și televi
ziune din numeroase țări.

Un loc central in comentariile presei de peste hotare este acordat reale
gerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al par
tidului, relevindu-se că aceasta exprimă încrederea nemărginită a între
gului nostru popor in conducătorul incercat al Partidului Comunist Român,

al României socialiste, de viața și activitatea căruia sint indisolubil legate 
marile realizări ale ultimei perioade, garanția că România va obține noi 
și mărețe victorii pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate, al întăririi suveranității și independenței naționale. Este subliniată, 
de asemenea, importanța adoptării de către Congres a Raportului, pre
zentat de secretarul general al partidului, a Directivelor, a celorlalte do
cumente ale Congresului al XII-lea*  care completează in mod fericit Pro
gramul partidului în noua etapă de dezvoltare economică și socială a țării, 
a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.

„Prin entuziasta manifestație popu
lară la care au participat numeroși 
oameni ai muncii din capitala Româ
niei, desfășurată în fața Palatului 
Republicii, s-a încheiat Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe care Congresul l-a reales ca secre
tar general al partidului, a rostit o 
scurtă cuvîntare la această manifes
tație", scrie ziarul.

„Rabotnicesko Delo" subliniază că 
„timp de cinci zile delegații au ana
lizat și aprobat activitatea rodnică' a 
comuniștilor români și a întregului 
popor din perioada de după Con
gresul al XI-lea, au chibzuit asupra 
dimensiunilor și ritmurilor construirii 
în continuare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria lor. 
Pe marginea Raportului Comitetului 
Central, prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și a proiectelor 
de documente ale Congresului s-a 
desfășurat o dezbatere de lucru, Ia 
care au participat reprezentanții tu
turor categoriilor de oameni ai mun
cii din societatea românească".

„Congresul — relevă mai departe 
ziarul — a adoptat Directivele cu pri
vire la dezvoltarea economico-socia- 
lă a României in cincinalul 1981—1985 
și orientările de perspectivă pină în 
anul 1990, iar în unele sectoare pină 
la sfîrșitul secolului. O trăsătu
ră caracteristică a tuturor documen
telor o constituie accentul pus pe 
factorii intensivi, pe calitatea muncii 

Presa internațională continuă să publice 
ample relatări și comentarii consacrate 
realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția de secretar general al P.C.R., 
documentelor și hotăririlor adoptate 
de înaltul forum al comuniștilor români

in cel mai larg sens al acestei no
țiuni".

Ziarul continuă : „înaltul forum al 
partidului a acordat o mare atenție 
activității internaționale a Republicii 
Socialiste România. în rezoluția 
adoptată se subliniază că Congresul 
aprobă, în unanimitate, politica ex
ternă promovată de România și 
P.C.R., orientarea din Raportul Co
mitetului Central in conformitate cu 
care și în viitor sarcina de bază a 
politicii externe va fi dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor de colabo
rare și prietenie cu toate țările socia
liste. Noi situăm la loc de frunte în
tărirea relațiilor cu țările socialiste 
vecine — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Ziarul „NEPSZABADSAG", organ 
central al C.C. al P.M.S.U., CELE
LALTE ZIARE CENTRALE DIN 
R.P. UNGARĂ, precum și POSTU
RILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE 
au informat despre încheierea lucră
rilor Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român, despre 
realegerea in funcția de secretar 
general a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Se relatează, de aseme
nea, despre adoptarea Raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalte documente 
supuse aprobării Congresului. Se in
formează. totodată, despre alegerea 
noului Comitet Central și a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Ziarul „TRYBUNA LUDU", organ 
al C.C. al P.M.U.P., subliniază că vor
bitorii și-au exprimat adeziunea de
plină față de documentele Congresu
lui. De la tribuna Congresului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a exprimat 
hotărirea P.C.R. de a dezvolta și 
mai puternic prietenia, solidarita
tea și colaborarea cu toate țările 
socialiste, de a amplifica raporturile 
cu țările in curs de dezvoltare, cu 
statele nealiniate, de a diversifica, in 
spiritul principiilor coexistenței paș
nice. legăturile cu celelalte state ale 
lumii.

In relatări inserate pe primele pa
gini, întreaga presă slovacă infor
mează despre realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de secretar general al Partidului Co
munist Român.

Ziarul „PRĂVDA", organ al C.C. al 
P.C. din Slovacia, sub titlul „S-a în
cheiat al XII-lea Congres al P.C.R. 
—. au fost, adoptate. importante do
cumente", publică o relatare in care, 
se dă p deosebită apreciere marilor 
succese! obținute in ultimii cinci ani 
de poporul român.

„NEUES DEUTSCHLAND" — or
gan central al C.C. al P.S.U.G. — 
informează, în prima pagină, despre 

. încheierea) lucrărilor celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. Ziarul 
publică, de asemenea, lista membri
lor și membrilor supleanți ai orga
nelor conducătoare ale partidului, 
alese de Congres. Sint inserate ex
trase din, cuyînțul de închidere a lu
crărilor Congresului rostit de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, subliniin- 
du-se: „Congresul a dovedit că uni
tatea dintre partid, și popor este in
destructibilă Șică tot ceea ce între
prinde partidul servește numai bună
stării, libertății și fericirii, oameni- 
lor“.„. „Nicolge Ceaușescu a arătat că 
România va -faee totul pentru a-și 
aduce contribuția la dezarmare, des
tindere și edificarea unei noi ordini 
economice internaționale".

Sub titlul „Raportul prezentat de 

Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XII-lea al Partidului Comunist Ro
mân", ziarele „NODON SINMUN", 
organ al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, și „MINGIU CIOSAN" 
publică pe patru coloane ample ex
trase din Raportul secretarului ge
neral al Partidului Comunist Român, 
privind activitatea P.C.R. în perioa
da dintre Congresul al XI-lea și 
Congresul al XII-lea șl sarcinile de 
viitor ale partidului.

Sînt redate pasaje din capitolele 
referitoare la realizările obținute de 
poporul român în toate domeniile și 
aprecierile privind situația interna
țională, liniile de bază ale politicii 
externe a României, poziția țării 
noastre cu privire la situația din O- 
rientui Mijlociu, dezarmare și lichi
darea subdezvoltării, hotărîrea fermă 
a României de a participa activ la 
viața politică internațională în vede
rea soluționării constructive a pro
blemelor care confruntă în prezent 
omenirea.

„Nicolae Ceaușescu a fost reales 
în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român" — 
astfel și-a început TELEVIZIUNEA 
KUWEITIANA relatarea despre în
cheierea lucrărilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R. în același timp, 
RADIODIFUZIUNEA KUWEITIANA 
și-a informat ascultătorii că ...„ex
celența sa domnul Nicolae Ceaușescu, 
președintele României, a fost reales / 
în unanimitate in funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân prin votul delegaților la Con

gresul al XII-lea, ce reprezintă voin
ța celor aproape trei milioane de co
muniști români".

Cotidianul „KUWAIT TIMES" in
serează în pagina de politică externă 
ample relatări însoțite de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub 
titlul : „Ceaușescu — reales condu
cător al partidului".

Ziarele „ARAB TIMES", „AL-RAI 
AL-AMM", „SEYAS-SAH" și „AL 
QABAS" menționează pe prima pa
gină :. „președintele Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în unanimi
tate conducător al Partidului Comu
nist Român, pentru o nouă perioadă 
de cinci ani".

Sub titlul „Președintele Ceaușescu 
a fost reales secretar general al Par
tidului Comunist Român. Au fost a- 
doptate măsuri importante în dome
niul social, politic și economic", zia
rul mozambican „NOTICIAS" publi
că un nou articol consacrat lucrări
lor înaltului forum al comuniștilor 
români. După ce menționează că, în 
cadrul Congresului, au fost alese, în 
unanimitate, organele conducătoare 
ale P.C.R., cotidianul arată că acest 
„mare eveniment politic din România 
a prilejuit adoptarea unor documen
te de importanță istorică privind 
dezvoltarea continuă a țării, pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului".

Presa braziliană scoate în evidență 
puternicele ovații cu, care a fost 
subliniată la Congres realegerea to
varășului Nicolae. Ceaușescu. Sub ti
tlul „Partidul Comunist Roman își 
reafirmă sprijinul pentru Ceaușescu", 
ziarul brazilian „FOLIIA DE SAO 
PAULO" publică un articol în care 
subliniază că „Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român s-a 
încheiat cu realegerea președintelui 
Nicolae Ceaușescți în funcția de 
secretar general". Congresul, scrie 
ziarul, „a fundamentat opțiunile in
dependente ale diplomației române 
pe o concepție istorico-filozofică a 
timpurilor prezente" și s-a referit la 
aceasta pentru a cere statelor lumii 
să caute să depășească conflictele 
actuale.

La rândul său, ziarul „ESTADO DE 
SAO PAULO", publică un amplu ar
ticol, sub titlul „Ceaușescu — reales 
in România". în care se arată câ „cei 
2 600 de delegați prezenți la al 
XII-lea Congres al partidului au 
sprijinit realegerea lui Ceaușescu".

Ziarul „CORREIO BRASILIENSE" 
publică un articol sub titlul „Ceaușescu 
este reales secretar general al Parti
dului Comunist Român". In articol 
se arată că „realegerea lui Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român 
la al XII-lea Congres al partidului a 
concretizat continuarea politicii na
ționale de independență și suverani
tate. pe care șeful statului o întru
chipează de 15 ani".

Intr-un articol intitulat _,A1 XII-lea 
Congres al P.C.R. — eveniment me
morabil", ziarul „ETHIOPIAN HE
RALD" menționează că „înaltul fo
rum al comuniștilor români va ră- 
mîne înscris ca un moment de re
ferință in istoria contemporană a 
României", subliniind. în mod deo
sebit. că „unul dintre aspectele 
dominante ale dezbaterilor l-a consti
tuit adeziunea deplină a participan
ților la aprecierea că succesele po
porului român sint nemijlocit legate 
de rolul și personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu. susținînd 
fierbinte propunerea privind reale
gerea sa în înalta funcție de secretar 
general al partidului".

Referindu-se, în continuare, la prin
cipalele idei ale Raportului prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, zia
rul apreciază că acest document „pre
zintă o mare valoare teoretică și 
practică". Se pune accentul pe faptul 
că „Raportul cuprinde un program 
laborios de soluții Ia cele mai strin
gente probleme ale următorului de
ceniu".

„POPORUL" — postul de radio în 
limba arabă din Egipt — a difuzat, 
în cadrul programului săptămînal 
„Popoarele prietene", o emisiune spe
cială dedicată țării noastre și Con
gresului al XII-lea al P.C.R. In co
mentariul emisiunii s-a subliniat câ 
„poporul român a obținut rezultate 
deosebite in dezvoltarea generală a 
țării". In cadrul emisiunii s-au făcut, 
totodată, referiri la „continua dez
voltare și amplificare a relațiilor br 
laterale româno-egiptene, corespuns, 
zător hotăririlor adoptate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Anwar El Sadat".

POSTURILE DE RADIO și TELE
VIZIUNE DIN COLUMBIA au pre
zentat zilnic, în sinteză, documentele 
dezbătute de Congresul al XII-lea al 
P.C.R.. in cadrul fiecărei emisiuni 
fiind subliniată contribuția nemijlo
cită a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea acestora. în emisiunile 
consacrate Congresului s-a subliniat 
frecvent faptul că activitatea inter
națională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „se înscrie in istoria poli
tică modernă ca o importantă contri
buție la pacea întregii lumi".

AGENȚIA VEST-GERMANA D.P.A. 
informează despre realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu in func
ția de, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, relevînd că „cei 
aproximativ 2 600 de delegați au sub
liniat momentul cu vii aplauze". Tot
odată, se arată că „au fost adopta
te liniile directoare pentru dezvol
tarea economiei în perioada urmă
toare, precum și pentru aprovizio
narea cu energie a țării pină la 
sfirșitul acestui mileniu. Cu aceas
ta, precizează D.P.A., cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Roman și-a încheiat lucră
rile".

„SUDDEUTSCHE ZEITUNG" a 
publicat, la rîndul său, un amplu 
articol în care se relevă, între al
tele, că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a propus organizarea, pină in 1984, 
a unei noi conferințe pentru secu
ritate europeană la nivelul șefilor de 
stat și guvern, precum și organizarea 
unei conferințe speciale de dezarma
re în Europa și încheierea unui pact 
general de renunțare la forță. Zia
rul apreciază că tovarășul Nicolay 
Ceaușescu a accentuat, in Raportu 
la Congres, „punctul de ' vedere in
dependent al politicii externe româ
nești", precum și „hotărirea Româ
niei de a-și îndeplini angajamente
le sale în cadrul Tratatului de la 
Varșovia".

..HANDELSBLATT" subliniază, în- 
tr-un articol însoțit de fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, că 
lucrările s-au desfășurat „in spiri
tul independenței economice, de care 
depinde în ultimă instanță păstrarea 
independenței politice".

Principalele cotidiane italiene .au 
publicat articole referitoare la reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in inalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român 
și încheierea lucrărilor Congresului.

Ziarul ,,1’UNITA" subliniază că 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R. 
și-a încheiat lucrările cu realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca 
secretar general al P.C.R. și alege
rea noilor organe de conducere ale 
partidului.

în continuare, referindu-se la prin
cipiile politicii internaționale stabi
lite de marele forum al comuniștilor 
români, organul central al P.C.I. 
scrie: „Congresul consideră că o- 
biectivul fundamental al timpului 
nostru este realizarea dezarmării ge
nerale, și in principgl a dezarmării 
nucleare. In acest scop, România va 
continua să promoveze o politică de 
pace și colaborare cu toate țările, de 
participare activă la soluționarea con
structivă a marilor probleme ale vie
ții internaționale".

Ziarele „STAMPA", „IL POPOLO", 
„IL MESSAGGERO" informează, la 
rândul lor, despre realegerea tovară
șului' Nicolae Ceaușescu in funcția 
de secretar general al P.C.R.

Presa franceză continuă să insereze 
știri privind lucrările Congresului al 
XII-lea al P.C.R., realegerea ca 
secretar general al partidului a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Sub 
titlul „Congresul Partidului Comunist 
Român: Prioritate dezarmării", „LE 
NOUVEAU JOURNAL", din Paris, 
relevă Că „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a propus organizarea unei 
conferințe europene asupra dezarmă
rii și o reducere cu cel puțin 10 la 
sută a cheltuielilor militare pe plan 
mondial pină in 1985. Nicolae 
Ceaușescu a propus de asemenea — 
adaugă cotidianul — ca in 1984 să 
aibă loc o reuniune la nivel înalt 
asupra securității europene. în dis
cursul său, șeful statului român a 
evocat pe larg cursa înarmărilor, 
subliniind că ea constituie una din 
cele mai importante cauze ale ampli
ficării crizei economice mondiale", 
în încheiere, ziarul subliniază că 
România a trecut deja la reducerea 
bugetului său militar.

Cotidianul „LES ECHOS" infor
mează că, in fața celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Nicolae Ceaușescu 
„a reafirmat marile linii ale poli
ticii externe românești, arătînd că în 
lume se manifestă tendințe spre 
menținerea sferelor de influență și 
dominație, spre o nouă reîmpărțire a 
acestora".
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