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Ședința 
Comitetului Politic Executiv

al C. C. al P. C. R.
In ziua de 27 noiembrie 1979 a avut loc 

ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul ședinței s-a trecut la consti
tuirea Biroului Permanent al Comitetului 
Politic Executiv — organism care asigură 
coordonarea operativă a activității de 
partid și de stat.

Biroul Permanent este condus de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avind in compo
nența sa pe următorii tovarăși: losif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Elena 
Ceaușescu, Virgil Cazacu, Nicolae Con
stantin, Constantin Dăscălescu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Hie Verdeț, Ștefan Andrei.

Comitetul Politic Executiv a desemnat 
ca prim-vicepreședinte al Colegiului Cen
tral de Partid pe tovarășul Mihai Dalea, 
iar ca vicepreședinte pe tovarășul Andrei 
Cervencovici.

Comitetul Politic Executiv a stabilit o 
serie de măsuri privind buna funcționare 
a Comitetului Politic Executiv, a Secreta
riatului C.C. al PX.R., a Biroului Per
manent al Comitetului Politic Executiv, a 
Comisiei Centrale de Revizie, a comisiilor 
C.C. al P.C.R., a secțiilor și întregului apa
rat al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere modului în care s-a desfășurat 
Congresul al Xll-lea al P.C.R., subliniind 
că el s-a situat la un ridicat nivel politic 
și ideologic, demonstrînd creșterea com
petenței și pregătirii comuniștilor, forța 
partidului, autoritatea de care se bucură 
el in rîndul maselor largi de oameni ai 
muncii, prețuirea și dragostea cu care 
secretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este înconjurat de întregul 
partid și întregul popor. Făcînd un bogat

și strălucit bilanț de realizări și înfăptuiri 
în toate domeniile de activitate, Congresul 
a adoptat, totodată, documente și hotărîri 
de importanță istorică, deschizind o per
spectivă largă și luminoasă progresului 
continuu al țării, transpunerii în viață a 
Programului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a scos in evi
dență sarcinile ce revin organelor centrale 
de partid în asigurarea la un nivel tot mai 
înalt a îndeplinirii hotărîrilor și documen
telor adoptate de Congresul al Xll-lea al 
P.C.R., a cerințelor dezvoltării societății 
noastre în etapa actuală și in viitor. Co
mitetul Politic Executiv a cerut tuturor 
membrilor organelor centrale de partid să 
acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea 
prevederilor legilor, a hotărîrilor de partid 
și de stat, să manifeste in permanență o 
poziție activă, hotărită, energică in pro
movarea, în toate domeniile de activitate, 
a politicii partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea ca toți membrii și mem
brii supleanți ai C.C, al P.C.R., precum și 
membrii Comisiei Centrale de Revizie să 
acționeze neabătut pentru perfecționarea 
întregii activități, pentru ridicarea nivelu
lui conducerii științifice a societății noas
tre, corespunzător sarcinilor trasate de 
partid, de Congres, cerințelor noii etape a 
făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru ridicarea continuă a 
gradului de civilizație, de bunăstare ma
terială și spirituală a întregului nostru 
popor. Secretarul general al partidului a 
relevat rolul tot mai important ce revine 
organelor și organizațiilor de partid in 
conducerea unitară a întregii vieți econo- 
mico-sociale, în soluționarea problemelor 
noi ale dezvoltării țării, în desfășurarea 
unei largi și intense munci ideologice și 
politico-educative.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a expri

mat convingerea că organele centrale ale 
partidului, toate organizațiile de partid, 
toți comuniștii se vor dovedi la înălțimea 
înaltelor răspunderi ce le revin, vor face 
totul pentru mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, a 
întregului popor în înfăptuirea istoricelor 
hotărîri aie Congresului al Xll-lea, pentru 
realizarea politicii interne și externe a 
țării, a Programului Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv a stabilit con
vocarea pentru ziua de 13 decembrie a.c. 
a sesiunii Marii Adunări Naționale,

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca în 
perioada premergătoare viitorului Congres 
al Frontului Unității Socialiste, ce va avea 
loc la începutul anului 1980, să se acțio
neze pentru constituirea organizațiilor 
proprii aie Frontului, pentru creșterea ro
lului F.U.S. în unirea și mobilizarea, sub 
conducerea partidului, a întregului popor 
la opera de făurire a socialismului și co
munismului în România.

In legătură cu alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională și consiliile 
populare, ce vor avea loc în luna martie 
1980, Comitetul Politic Executiv a stabilit 
să se adopte măsuri pentru mai buna 
reprezentare a cetățenilor țării de către 
deputați in Marea Adunare Națională și 
in consiliile populare. In acest sens, se vor 
aduce unele modificări Legii electorale. 
Se vor adopta, de asemenea, măsuri de 
îmbunătățire a organizării și activității 
consiliilor populare județene și birourilor 
permanente ale acestora. Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri care să asigure 
o bună pregătire și desfășurare a campa
niei electorale pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională și consiliile 
populare.

Comitetul Politii; Executiv a soluționat, 
de asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. F. Germania

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, pe 
Richard Balken, ambasadorul Repu

blicii Federale Germania la Bucu
rești, în vizită de rămas bun, în le
gătură cu încheierea misiunii sale în 
tara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in inalta funcție de secretar general al partidului

- act politic de mare însemnătate pentru 
destinele națiunii noastre socialiste

TELEGRAME Șl SCRISORI ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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întreprinderea de utilaj chimic București : se lucrează intens la un nou lot de utilaje destinate șantierelor chimiei 
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SĂ FACEM TOTUL PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTĂ 
A HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XII-LEA AL P.C.R.

Sarcinile de plan pe 1979 — 
EXEMPLAR ÎNDEPLINITE! 

Producția anului 1980 — 
TEMEINIC PREGĂTITĂ!

Un îndemn comunist, înflăcărat care mobilizează la 
activitate perseverentă, creatoare toate colectivele de 
oameni ai muncii. Sarcinile imediate sint bine cunos
cute : îndeplinirea exemplară a planului pe acest an 
Și buna pregătire a producției anului viitor. Iar in 
cadrul acestor sarcini, un ioc central îl ocupă reali
zarea integrală a producției fizice, reducerea substan
țială o costurilor, indeosebi a cheltuielilor materiale de 
producție, sporirea susținută a productivității muncii, 
folosirea intensivă, cu înalt randament, a capacităților 
de producție, înnoirea și modernizarea produselor, 
realizarea la termen și chiar mai devreme a investi
țiilor, creșterea mai accentuată a eficienței economice.

Prezentăm astăzi, in pagina a 11-a, citeva opinii ale 
unor muncitori și specialiști din întreprinderi in legătură 
cu acțiunile concrete intreprinse in aceste zile in 
vederea înfăptuirii hotărite a sarcinilor majore stabi
lite de Congresul al Xll-lea al partidului.

nostru popor au acum definit, 
prin documentele și hotăririle adoptate de Congresul 
al Xll-lea al partidului, un program de lucru cutezător, 
puternic mobilizator. Este viu in inimile și conștiința 
tuturor vibrantul indemn adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la încheierea lucrărilor marelui forum al 
comuniștilor: „IMI EXPRIM DEPLINA CONVINGERE 
CA TOȚI PARTICIPANT!! LA CONGRES, TOATE ORGA
NELE SI ORGANIZAȚIILE DE PARTID, TOȚI COMUNIȘ
TII, TOȚI OAMENII MUNCII, FĂRĂ DEOSEBIRE DE 
NAȚIONALITATE, ÎNTREGUL NOSTRU POPOR IȘI VOR 
UNI EFORTURILE Șl VOR ACȚIONA NEABĂTUT PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR SI DOCUMENTELOR 
ADOPTATE DE CONGRESUL AL XII-LEA, PENTRU 
REALIZAREA IN NOUA ETAPĂ A PROGRAMULUI DE 
FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE Șl DE ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE 
COMUNISM".

Hotăririle Congresului — voința întregului popor
Exponent strălucit 

al marilor noastre idealuri
Cu modestul meu 

condei m-am străduit, 
o viață, să aduc prin 
scris laudă omului 
drept, cinstit, demn, 
mindru, bun. Să aduc 
laudă marilor binefă
cători ai poporului ro
mân și tuturor celor 
care au ridicat scutul 
întru apărarea liber
tății sociale și națio
nale. Să scriu un cin- 
tec de slavă eroilor și 
marilor voievozi, ca si 
acelor conducători de 
țară care au ținut cir- 
ma, prin furtunile 
veacurilor, pe calea 
spre bine ți progres. 
Să scriu un poem de 
recunoștință întru me
moria celor care s-au 
jertfit pentru unitatea 
și independența Româ
niei, pentru acele 
personalități mari ale 
neamului nostru ieșite 
din rîndul său, ca o 
expresie necesară a 
Idealurilor și nevoilor 
sale de-a lungul isto
riei. O asemenea per
fectă îngemănare șl 
Identificare între as
pirațiile poporului și 
politica umanistă a 
partidului găsește în 
personalitatea secre
tarului nostru general, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o întruchi
pare exemplară. Iată 
de ce partidul, întregul 
popor l-au reales, iată 
de ce bucuria noastră, 
a tuturor de a-1 ști la 
cirma țării este nemăr
ginită. Toți oamenii 
condeiului acestei țări 
— avind în față exem
plul unor mari înain
tași — sint deplin în
credințați că arta, ca 
ți știința, este mina 
dreaptă a istoriei. Si

chiar mai mult: poezia 
poate fi istoria vie, 
poate fi o formă, cea 
mai înaltă formă de a 
trăi intens, vibrant, 
patetic și de a trans
mite gîndurile și sen
timentele între oa
meni, insuflețindu-1 cu 
rezonanța puternică și 
fierbinte a ideilor și 
sentimentelor frumos 
spuse. Literatura, arta, 
muzica suit vehiculele 
cu roți de aur pe care

Dumitru ALMAȘ

se încarcă istoria ți 
merge înainte, trecînd 
prin apa amară a sti- 
xurilor negativiste și 
prin hăurile de foc ale 
abuzurilor unor socie
tăți clădite pe temelii 
de rapacitate. De aceea 
regret că n-am mai 
mult talent poetic să 
cînt, să slăvesc dezba
terile, hotăririle și în
treaga atmosferă care 
a dominat lucrările 
Congresului al Xll-lea 
al P.C.R.

Dacă poporul român 
a creat „Miorița", pen
tru orice simțire uma
nă, de sub orice meri
dian. dacă și i-a dă
ruit, sieși și omenirii, 
pe Eminescu, pe Enes- 
cu, pe Arghezi, pe Sa- 
doveanu, pe Vuia și 
pe Coandă, pe Brân- 
cuși și pe Cantemir, 
abia acum cind ne 
conduce partidul oa
menilor muncii am 
izbutit să venim în 
fața lumii contempo
rane cu contribuția 
noastră la sporirea

economiei mondiale, 
la înfrumusețarea și 
înnobilarea spirituali
tății omenirii cu ceea 
ce noi gîndim, făptuim 
și iubim. Așa cum fa
cem cunoscut lumii, 
mai ales de zece-cinci
sprezece ani încoa
ce, datorită îndeosebi 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ne inte
grăm luptei pe care o 
duce omenirea pro
gresistă pentru pace, 
pentru colaborare și 
înțelegere între țări și 
popoare. Ne integrăm 
și ne aducem o contri
buție substanțială în
tru triumful acestei 
mărețe idei. O puter
nică și legitimă min- 
drie am simțit atunci 
cind, ascultind Rapor
tul la cel de-al Xll-lea 
Congres al P.C.R., 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rostit a- 
ceastă gravă ți nobilă 
invitație: „România a- 
dresează, și cu acest 
prilej, un apel solemn 
către toate țările lumii 
de a-și uni eforturile 
și a conlucra tot mai 
strins, intr-o atmosfe
ră de Înțelegere și co
laborare, pentru a se 
pune capăt cit mai cu- 
rind stării de subdez
voltare, pentru a se 
deschide tuturor po
poarelor perspectiva 
progresului economic 
,și social tot mai ra
pid, a bunăstării și fe
ricirii".

Și cred că nu poate 
fi o bucurie mai legi
timă decît aceea de a 
vedea și auzi cu cită

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Scrisori de la vechi membri de partid 

„De numele și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint legate toate 

înnoirile din tara noastră44

Omul faptei hotărite, 
al omeniei

Cu inima plină de emoție am urmărit desfășurarea 
lucrărilor Congresului al Xll-lea al partidului nostru 
drag, la care tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat 
Raportul Comitetului Central ți In care a făcut un 
rodnic bilanț al realizărilor obținute în ultimii ani. 
Trăiesc sentimente deosebite în toate prilejurile cind 
ni se înfățișează rodul muncii ți hărniciei poporului 
român, eliberat de exploatare, ți sint mindru că lupta 
partidului și a militanților săi au fost încununate de 
succes. '

Exprimînd cele mai vii mulțumiri pentru tot ce face 
conducerea partidului nostru, secretarul său general, 
pentru propășirea țării noastre dragi, mă aflu din toată 
inima alături de întregul partid și popor, salutind re
alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu In înalta funcție 
de secretar general.

Anton BANCIU
pensionar - Deva, membru de partid 
din 8 mai 1921

După ce am ascultat Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și am urmărit cu interes deosebit lu
crările înaltului forum comunist, aș vrea să-mi exprim 
adeziunea deplină la îndrăznețele documente adoptate, 
la măsurile pe care le preconizează in domeniul vieții 
oamenilor, al continuei Înfloriri a patriei. Congresul 
al Xll-lea a adoptat documente de mare însemnătate 
pentru dezvoltarea României in perioada 1981—1985.

Toate înnoirile ce au avut și au loc în țara 
noastră sint legate de numele și activitatea tovară
șului Nicolae- Ceaușescu, omul care și-a dedicat în
treaga viață poporului și patriei sale, apărător al drep
tății sociale, luptător neobosit pentru crearea unei lumi 
mâi bune și mai drepte. Pentru toate acestea, pentru 
propășirea țării, pentru binele poporului, subsemnatul 
pensionar, vechi ilegalist, îmi exprim bucuria plină 
de entuziasm pentru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Congresul al XII-.lea, în înalta 
funcție de secretar general al Partidului Comunist 
Roman.

George ROMAS
pensionar, membru de partid din 1938

Sentimentul însuflețitor al unității și frăției
Veghez de mai bine de 

trei decenii ca furnalele din 
Vlăhița să funcționeze fără 
întrerupere. Fac parte din- 
tr-un colectiv de oameni 
formați ca muncitori și co
muniști la „școala" focului, 
a metalului topit. Sint ce
tățean al Republicii Socia
liste România, de naționa
litate maghiară. Și pentru 
că azi in țara noastră cri
teriul de apreciere a omu
lui nu este stabilit după 
naționalitatea pe care o are, 
ci după valoarea reală a

muncii pe care o desfășoa
ră, pentru binele societății, 
eu, Csiki Jănos, care nicio
dată nu m-am împăcat cu 
lucrul de mîntuială, mă pot 
mîndri cu înaltul titlu de 
Erou al Muncii Socialiste.

Avind mandatul tovară
șilor mei de muncă, rorpâni 
și maghiari, i-am reprezen
tat la lucrările marelui sfat 
al comuniștilor — Con
gresul al Xll-lea al parti
dului nostru. Pentru mine, 
ca și pentru ceilalți dele
gați, a fost o imensă

bucurie să constat din 
nou, în întreaga desfă
șurare a lucrărilor Congre
sului, unitatea de nezdrun
cinat dintre partid și popor, 
partid care îndeplinește eu 
cinste misiunea sa istorică 
de a conduce întregul po
por pe drumul luminos al 
socialismului și. comunis
mului, al bunăstării și 
fericirii, al independentei 
și suveranității patriei co
mune. Prin votul pe care 
l-am dat, în numele miilor 
de comuniști, al tuturor oa

menilor muncii din județul 
nostru, pentru realegerea în 
funcția de secretar general al 
partidului a celui mai iubit 
și stimat fiu al poporului

CS1K1 Jănos
maistru furnalist 
la întreprinderea 
de fier Vlăhița,
Erou al Muncii Socialiste

(Continuare 
In pag. a IV-a)

Dimensiunile unui 
eveniment se măsoară, 
înainte de orice, prin 
capacitatea sa de a 
determina reflecții și, 
mai ales, de a ne ca
naliza eforturile în 
direcția faptelor. Căci, 
pînă la urmă, fapta 
singură este în mă
sură să asigure efi
ciența evenimentelor, 
să le dea conținut și 
demnitate. Sintem, de
sigur, prea aproape de 
Congresul al Xll-lea 
pentru a aprecia, de 
pe acum, la adevărata 
lor valoare consecin
țele acestui moment 
din viața partidului 
asupra dezvoltării 
României socialiste. 
Ceea ce putem de 
pe acum șusține cu 
toată certitudinea este 
excepționala calitate a 
documentelor dezbătu
te și adoptate la Con
gres, anume : bogăția 
și varietatea proble
melor care au atins 
toate aspectele vieții 
noastre materiale și 
spirituale, densitatea 
conținutului de idei, 
caracterul lor realist, 
forța lor stimulatoare. 
Iar temeinicia, carac
terul științific riguros 
al imaginii de mîine 
a patriei sint legiti
mate de rigoarea ima
ginii prezente, înfăți
șată cu deplină lucidi
tate, fără fard și idi
lism, în excepționalul 
Raport prezentat de 
secretarul general, mo
del de analiză princi
pială, tonică și in ace
iași timp intransigentă, 
a drumului parcurs. 
Iar acest drum, între

Congresele al XI-lea 
și al Xll-lea, este unul 
din cele mai victo
rioase și eroice din is
toria noastră modernă, 
completind în mod 
strălucit tot ceea ce 
s-a realizat în ultimul 
deceniu și jumătate, 
de cind la conducerea 
partidului ți statului 
se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Că 
progresele înregistra
te, nu o dată spectacu-

Pompiliu MARCEA

loase, sint de domeniul 
evidenței elementare, 
n-avem decit să pri
vim in jurul nostru cu 
onestitate și bună cre
dință, ca cetățeni ai 
României. Lucrăm, de
sigur, fiecare dintre 
noi in domenii specia
lizate, iar unele din 
aceste domenii pot fi, 
prin natura lor, mai 
îndepărtate, indirect 
legate de uzine ori de 
ogoare, de laboratoare 
sau șantiere, adică de 
locurile in care se plă
mădește direct viața 
materială, cu valorile 
ei „ponderabile" și 
palpabile. Presupunlnd 
însă, ceea ce este In 
firea lucrurilor, că nu 
sintem niște claustrați 
în biblioteci, birouri 
sau amfiteatre, că, in 
afara conștiinței civi
ce, avem o elementară 
curiozitate pentru ceea 
ce se petrece în jurul 
nostru, nu putem să 
nu înregistrăm modi
ficările profunde, une

ori incredibile, petre
cute în spațiul geo
grafic și spiritual ro
mânesc in anii la care 
ne-am referit. Provin 
dintr-un umil sat gor* 
jenesc, care, pe vre
mea copilăriei mele de 
acum circa patru de
cenii, avea un aspect 
aproape medieval : 
plugul de lemn, opai
țul, noroiul, praful, 
opincile. analfabetis
mul, practicile obscu
rantiste, superstițiile 
făceau parte din pei
sajul cotidian. Nu cred 
că pe vremea lui Ma
tei Basarab era altfel. 
Secole de-a rindul 
plugarul român a ră
mas încremenit într-o 
cruntă înapoiere, slu
gă la boier și la stat. 
Și a trebuit să vină 
socialismul să-1 lumi
neze și să-1 inalțe, 
să-i trezească apetitu’ 
pentru civilizație și 
valorile ei, asigurin- 
du-i, pentru această 
înălțare, condițiile ma
teriale. Fabricile din 
jurul satului meu, cele 
de la Tg. Jiu, Cărbu- 
nești, apoi sondele 
implantate, tractoarele 
și mașinile agricole au 
schimbat, din temelii, 
viața consătenilor mei. 
Mulți au case arătoa
se, televizoare și radio, 
satul e de mult elec
trificat, în el a pătruns 
și automobilul. Oame
nii s-au citadinizat, 
gîndesc altfel, au alte 
aspirații. Poate unele 
dintre ele sint excesiv 
de pragmatice, poate o

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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SĂ FACEM TOTUL PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTĂ A HOTĂRlRILOR CONGRESULUI AL XII-LEA AL P. C.R.

OBIECTIVE IMEDIATE :Sarcinile de plan pe 1979 - EXEMPLAR ÎNDEPLINITE!Producția anului 1980 -TEMEINIC PREGĂTITĂ!fi
ÎNTREPRINDEREA „AUTOMATICA” DIN CAPITALĂ. Echipa condusă de Hristoche Velicu finalizează montajul unor echipamente de automatizare.

Beneficiarul, I.M.U.A.B. le va primi cu două săptămîni in avans Foto : E. Dichiseanu

IliiiH^TIA FIZICĂ

Sporim contribuția noastră la dezvoltarea 
bazei energetice a țării

Colectivul întreprinderii miniere 
Lupeni, care anul acesta a chemat 
la întrecere pe toți minerii țârii, con
sideră hotărîrile adoptate de Congre
sul al XII-lea drept un-program con
cret de acțiune în. munca sa și își 
manifestă hotărîrea neclintită de a 
Înfăptui fără preget sarcinile ce ii 
revin. Așa cum se subliniază în Ra
portul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in anul 1980 și în viitorul 
cincinal va avea loc o creștere accen
tuată a extracției de cărbuni, precum 
și a producției de huilă pentru cocs.

în minerit s-au produs în ultimii 
ani importante prefaceri. Omul care 
a dinamizat acțiunile de mecaniza
re intensă a muncii, de organizare 
științifică a extracției, de îmbunătă
țire radicală a condițiilor de muncă 
și de viață ale minerilor este 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, minerul 
nostru de onoare, care, vlzltîndu-ne 
la locurile de muncă, ne-a înțeles, 
ne-a ajutat, ne-a sfătuit cum să 
sporim rezultatele muncii noastre, a 
indicat factorilor de resort măsurile 
corespunzătoare, a urmărit con
secvent aplicarea acestora.

Soluția creșterii substanțiale a pro
ducției de cărbune o constituie spo
rirea productivității muncii, prin 
introducerea masivă a mecanizării 
complexe a lucrărilor din subteran și 
pregătirea temeinică a minerilor care 
folosesc tehnica din dotare. Dacă în 
anul 1976 am extras doar 10 000 tone 
cărbune cu complexe mecanizate, în 
10 luni din acest an am ajuns — cu

JfCHELTUiailJ: MATERMLt|J

Punem accentul pe economisirea severă 
a metalului și energiei

Documentele adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului prevăd 
ca un obiectiv esențial sporirea mai 
accentuată a eficienței întregii activi
tăți economice prin valorificarea de
plină a tuturor resurselor existente 
în fiecare întreprindere, secție și loc 
de muncă. Condiția majoră pentru 
realizarea acestui obiectiv o consti
tuie noua calitate a muncii, lărgi
rea preocupărilor orientate in direc
ția promovării hotărite a noului, a 
celor mai bune soluții menite să spo
rească substanțial rodnicia muncii, 
eficiența economică. Pornind de la 
această cerință, pregnant subliniată 
în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul par
tidului, consiliul oamenilor muncii 
din combinatul nostru a trecut de În
dată la stabilirea măsurilor necesare 
pentru ca, încă din acest cincinal, să 
se lucreze la nivelul indicatorilor de 
eficiență prevăzuți pentru cincina
lul viitor, printre preocupările prio
ritare aflindu-se reducerea cheltuieli
lor de producție. în perioada care a 
trecut din acest cincinal am înregis
trat o reducere de peste 40 de mi
lioane lei față de perioada corespun
zătoare a cincinalului trecut, iar în 
acest an s-au obținut economii la 
materii prime, materiale și energie 
de peste 9 milioane lei.

Cum este și firesc, sarcinile pen
tru anul 1980 sint superioare celor 
din acest an, ea și anilor precedenți. 
Ne-am propus ca, în anul viitor, să 
realizăm numai la capitolul cheltuieli 
materiale economii de 10 milioane 
lei. Nu este o sarcină ușoară, dar ex
periența colectivului nostru consti
tuie garanția îndeplinirii ei. Pentru 
aceasta este necesar însă un nou 
mod de abordare a problemelor re
ducerii consumurilor specifice, in 
sensul concentrării, cu precădere, a 

ajutorul acestora — la 679 300 tone 
cărbune extras, iar în anul 1980 vom 
extrage numai cu complexe mecani
zate 1 000 000 tone cărbune.

Colectivul minei noastre poate 
să-și asume acum 'satclni mai- marl
in direcția creșterii producției medii 
zilnice, față de planul acestui an, 
exclusiv pe seama creșterii produc
tivității muncii, care va ajunge la 
aproape 7 000 kg cărbune pe post. 
Pînă acum am extras peste preve
deri 55 500 tone cărbune și sîntem 
deciși să încheiem anul cu mai mult 
de 60 000 tone cărbune peste plan.

însușindu-ne întru totul prevederi
le cuprinse în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XII-lea al partidului, în 
documentele adoptate, noi, minerii 
din Lupeni, din întreaga Vale a 
Jiului, ne propunem să acționăm 
cu și mai multă perseverentă pentru 
mecanizarea complexă a lucrărilor 
din subteran, care ne va da posibili
tatea creșterii randamentelor pe post 
și realizării ritmice a sarcinilor de 
plan. La mina Lupeni, această preo
cupare se va concretiza în anul viitor 
în introducerea de noi utilaje mo
derne : vom avea în funcțiune 8 com
plexe mecanizate de mare producti
vitate, 12 combine de abataj și 8 
combine de înaintare pentru lucră
rile de pregătire și deschidere a 
noi fronturi de lucru.

Inq. Dumitru DANCIULESCU 
șeful sectorului IV, 
întreprinderea minieră Lupeni 

atenției spre perfecționarea șl mo
dernizarea tehnologiilor, înlocuirea 
unor materii prime și materiale 
scumpe cu altele mai ieftine, redu
cerea substanțială a consumurilor de 
energie electrică și termică. Antre
narea activă a tuturor muncitorilor, 
maiștrilor, specialiștilor in căutarea 
unor astfel de soluții s-a concre
tizat în măsuri eficiente ce se aplică 
cu operativitate.

Pentru anul 1980, consiliul oame
nilor muncii din combinat a sta
bilit un amplu program de acțiune 
care vizează tocmai aplicarea unor 
noi soluții tehnologice. între acestea 
se află modernizarea instalațiilor Re- 
lon I și Melană II, adoptîndu-se teh
nologii ce presupun o substanțială 
reducere a consumurilor de materii 
prime ; efecte economice substanția
le se obțin prin utilizarea unor noi 
tipuri de catalizatori, în cea mai 
mare parte realizați de centrul de 
cercetări al combinatului nostru, 
precum și prin înlocuirea unor mate
riale scumpe sau procurate din im
port cu altele ce vor fi realizate chiar 
în combinat. Pentru reducerea chel
tuielilor și a consumurilor energetice 
pe unitatea de produs, vom optimiza 
funcționarea agregatelor de mare 
putere, iar trei turbogeneratoare vor 
trece la funcționarea în regim de 
contrapresiune, economisindu-se ast
fel peste 250 megawațî-oră de ener
gie electrică. Alte măsuri au ca scop 
creșterea gradului de valorificare a 
subproduselor. De pildă, importante 
economii vor fi obținute prin valori
ficarea materialelor secundare din 
relon, transformindu-Ie în granule da 
materiale plastice ce pot înlocui me
talul la fabricarea unor piese sau 
subansamble. Totodată, vor fi recu
perate însemnate cantități de sub
stanțe din gazele și apele reziduale. 

care sînt reintroduse în procesele 
tehnologice.

în reducerea consumurilor specifice, 
a cheltuielilor de producție, ca și în 
realizarea celorlalți indicatori econo
mici, chimiștii de la Săvinești au ca 
aliat de nădejde noul, promovat cu 
consecvență, hotârîre și curaj. Acesta

Acționăm ferm pentru extinderea 
mecanizării și aiiloiiiaiizai'ii

Se desprinde limpede din Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XII-lea 
o cerință fundamentală : creșterea 
mai rapidă a productivității muncii.

Lucrez de mulți ani în turnătorie 
— unul din sectoarele unde, așa cum 
se arată în Raport, trebuie să se 
treacă hotărît la sporirea produc
tivității muncii pe seama introducerii 
rapide a progresului tehnic. îmi dau 
seama deci de valoarea inestima
bilă a indicațiilor formulate de se
cretarul general al partidului refe
ritoare la rolul extinderii mecani
zării și automatizării, realizării de 
linii complet automatizate, îndeosebi 
in turnătorii, forje și alte sectoare cu 
muncă grea.

Dealtfel, colectivul nostru se poa
te mîndri cu unele rezultate obținute 
și pînă acum. Măsurile vizînd 
creșterea productivității muncii — 
care constituie în majoritatea lor 
covîrșitoare o emanație a propuneri
lor formulate de muncitori, maiștri, 
ingineri în adunările oamenilor mun
cii. în adunările de partid și în gru
pele sindicale — au fost cuprinsa 
într-un amplu program a cărui tra
ducere în viață a fost urmărită și 
analizată în permanență de consiliul 
oamenilor muncii. Astfel, in zece 
luni care au trecut din acest an a 
fost reorganizat și Concentrat fluxul 
tehnologic de fabricație a betoniere
lor și a talerelor pentru coloane de 

Hotărîrile Congresului mobilizează puternic energiile creatoare ale oamenilor muncii

Colectivele muncitorești ale puternicelor unități constructoare de ma
șini bucureștene „23 August" și întreprinderea de mașini-unelte și agregate, 
răspunzînd chemărilor adresate de secretarul general al partidului de la 
înalta tribună a Congresului, înscriu noi și prestigioase rezultate in pro
ducție. Prezentăm pe cîțiva dintre harnicii muncitoii și maiștri din aceste 
întreprinderi care, prin munca lor plină de abnegație, se evidențiază în 
mod deosebit în întrecere :

Ion Mușat, lăcătuș la „23 August", asamblează, asigurînd indici înalți 
de calitate, un nou motor (fotografia din stingă sus).

Maistrul principal George Mitan, de la turnătoria aceleiași întreprin
deri, examinează, împreună cu șeful de echipă Iile Dumitra, forma unei

uriașe piese ce va fi realizată cu maximă precizie (fotografia din mijloc).
Electricianul Marin Ghiță este cel dinții care a apăsat pe butonul de 

pornire al primului strung carusel cu comandă numerică fabricat la 
I.M.U.A.B. (fotografia din stînga jos).

Maistrul Constantin Neagu, de la aceeași unitate, cercetează, îm
preună cu Marin Mardaie, șeful unei echipe de montori, proiectul unei 
noi mașini de alezat și frezat (fotografia din dreapta sus).

Lăcătușul mecanic Gheorghe Dumitru aduce o prețioasă contribuție 
la finalizarea lucrărilor de montaj la cel de-al doilea strung carusel cu 
comandă numerică SC-85-NC (fotografia din dreapta jos).

Foto : S. Cristian

este răspunsul nostru, prin fapte, la 
îndemnurile secretarului general al 
partidului.

V. MESTECANEAN 
maistru, membru al consiliului 
oamenilor muncii din Combinatul 
de fire și fibre sintetice Săvinești

reacție ; s-a introdus și extins pre
lucrarea S.D.V.-urilor prin electro- 
eroziune, iar unele formații de 
lucru au fost specializate. în pre
zent modernizarea vopsitoriei este 
aproape terminată, în turnătorie 
s-au mecanizat operațiile de trans
port al materiei prime și materiale
lor, al pieselor turnate.

în documentele Congresului al 
XII-lea al partidului se prevede ca, 
în cincinalul viitor, productivitatea 
în industrie să crească într-un ritm 
mediu anual de 7—7,5 la sută. Con
siliul oamenilor muncii din unitatea 
noastră, sub conducerea comitetului 
de partid, a trecut de pe acum la 
elaborarea unui program precis în 
vederea realizării acestui obiectiv, 
prevăzind pentru anul viitor o sar
cină de creșțerej a productivității 
muncii de circa 8 la sută. Printre 
factorii principali de sporire a forței 
productive a muncii se numără extin
derea mecanizării proceselor de pro
ducție, profilarea unităților pe rea
lizarea utilajelor specifice indus
triei chimice, modernizarea produse
lor și ridicarea gradului de tehnici
tate a producției.

Vasile NASTAI
maistru la întreprinderea
de piese de schimb și utilaje 
pentru industria chimică 
din Satu Mare

Asigurăm performanțe superioare,

înscriși în avîntul general al dez
voltării industriei, ne străduim, în lu
mina sarcinilor stabilite de Con
gresul al XII-lea, să contribuim din 
plin la ridicarea nivelului tehnic șl 
calitativ al^prqduselo.r. în acest sens» 

cel tehnic de asimilare a produselor 
au fost înscrise teme vizind în prin
cipal economia de materiale, reduce
rea importurilor, perfecționarea pro
duselor întreprinderii, precum și 
realizarea de economii de energie. 
De la începutul anului au fost asi
milate și introduse în fabricație 54 
de noi tipodimensiuni de armături in
dustriale din fontă, urmind ca pînă 
Ia finele anului numărul tipodimen- 
siunilor nou introduse in fabricație să 
ajungă la 109. în acest fel, ponderea 
produselor nou asimilate in producția 
acestui an se ridică la peste 39 la 
sută, urmind ca in anul viitor să 
crească la peste 45 la sută. A- 
ceste produse vizează înlocuirea 
importului de armături, conco
mitent cu economisirea metalu
lui pe unitatea de produs și realizarea 
unor produse cu performanțe tehnice 
sporite etc. Astfel, începînd din acest 
an s-a trecut la fabricarea într-o 
gamă largă de tipuri și dimensiuni 
a robineților cu clapă fluture, care se 
realizează cu un consum de metal de 
patru ori măi mic. Numai la aceste 
produse se realizează o economie de 
140 tone metal pe an.

Preocupați permanent de înnoi
rea și modernizarea produselor, în ul
tima vreme au fost reproiectate va
nele ovale, vanele plate, reductoare- 
le pentru Acționarea acestora și alte 
zeci de produse. Astăzi, armăturile in
dustriale respective se realizează cu 
un consum de metal cu 10—15 la 
sută mai mic, iar caracteristicile lor 

tehnico-funcționale sînt net superioa
re celor fabricate înainte. Gama largă 
de tipodimensiuni de armături asimi
late în acest an va putea satisface, de 
asemenea, aproape în totalitate nevoi- 

—------.ț—, -- ------- — jj,le economiei pentru fabricarea navș-
îm planul de cercetare, precum și ini.- ț.'.lor maritime, a vagoanelor cisternă și 

autocisternă, precum și a o serie 
. de instalații din industria chi
mică, petrolieră și din irigații.

Pentru 1980 și în perspectivă, aten
ția noastră se îndreaptă tot spre di
versificarea producției în ideea satis
facerii în mai bune condiții a nevoi
lor economiei naționale, precum 
șl pentru lărgirea exportului, 
pentru că mai mult de 30 la sută din 
producția întreprinderii noastre va fi 
exportată. In acest scop ne 
preocupăm de introducerea unor 
noi procedee tehnologice șl de

iV.

Pentru mine, ca și pentru toți oa
menii muncii din marele combinat 
chimic „Azomureș" din Tîrgu Mu
reș, magistralul Raport prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
cel de-al XII-lea Congres al parti
dului constituie un însuflețitor pro
gram de muncă. Mi-a reținut în mod 
deosebit atenția faptul că, în viitorul 
cincinal, urmează să se înfăptuiască 

aplicarea In producție a rezulta
telor cercetărilor efectuate de in
stitutele de specialitate. La această 
dată, bunăoară, lucrăm la finalizarea 
cercetării făcute de specialiștii de la 
I.C.M.P. București, care, împreună cu 
oamenii din întreprinderea noastră, au 
conceput și realizat robineții cu clapă 
fluture rezistenți la abur și apă cal
dă. De asemenea, ne preocupăm da 
extinderea unor noi procedee tehno
logice de turnare și prelucrare me
canică a pieselor. La linia de forma
re mecanică nr. 3 din turnătorie, 
muncitorii conduși de maistrul 
Ion Mătăsaru aplică tehnologia 
de uscare superficială a formelor. 
Prin aceasta, ei economisesc lunar 
6 O0O mc de gaze naturale. Tot 
la turnătorie, maistrul Ion Mudric, 
împreună cu oamenii săi, folosește 
miezurile pentbu armături în cutii 
calde, tehnologie care duce atit la 
sporirea productivității muncii, cit șl 
la îmbunătățirea calității pieselor 
turnate. Același scop l-au urmărit și 
muncitorii din echipa maistrului Con
stantin Cristea din sectorul II pre
lucrări cind au introdus șlefuirea 
mecanică a scaunelor de etanșare.

Nicolae CROITORU 
inginer-șef la întreprinderea 
metalurgică Bacău

realiza o instalație

altele, hîrtii foto- 
filme industriale

un volum de investiții de 1 300—1 350 
miliarde lei, superior celui realizat 
în întreaga perioadă 1951—1975. Și 
nouă, chimiștilor de la „Azomureș", 
ne revin sarcini de o mare răspun
dere în acest domeniu. După cum se 
știe, în actualul cincinal avem de 
finalizat un volum dc investiții de 
circa 2 miliarde lei. Pe lîngă instala
ția de melamină, ni s-a încredințat 
sarcina de a " .....
de materiale fotosensibile care să 
asigure, între 
sensibile color, 
și medicale, filme pentru cinemato
grafie și produse pentru amatori. 
Prin punerea la termen în funcțiune 
a celor două mari capacități, volu
mul producției industriale a combi
natului va spori cu 29 la sută și se 
vor economisi fonduri valutare.

în acest scop, organizația noastră 
de partid, toți muncitorii, tehnicienii 
și inginerii, români și maghiari, și-au 
adus — alături de constructori și 
montori — o contribuție de seamă la 
scurtarea termenelor de execuție, 
la realizarea unor lucrări de înalt 
nivel calitativ. în acest amplu 
efort s-au conturat numeroase ex
periențe de o imediată valoare 
practică. Astfel, în cadrul uzinei 

din combinat a fost e- 
un mare volum de uti- 

tot specialiștii din combinat

mecanice 
xecutat 
laje; 
au efectuat o serie de lucrări de a 
complexitate deosebită, cum ar fi 
cele de automatizare a proceselor 
electrice, termice șl altele. De ase
menea, peste 150 de lăcătuși meca
nici, sudori, automatiști și electri
cieni din combinai au participat 

, efectiv la „pozarea" conductei de ca
nalizare menajeră și verificarea in
stalației de materiale fotosensibile.

Sprijinul chimiștilor s-a materiali
zat în scurtarea termenelor de exe
cuție la unele lucrări de construc- 
ții-montaj, oferindu-ne, totodată, ga
ranția că noile capacități vor produce 
la parametrii proiectați încă din pe
rioada probelor tehnologice.

Desigur, aceste preocupări nu con
stituie decît un început, deoarece în 
anul 1980 și în viitorul cincinal avem 
de dus la îndeplinire sarcini și mai 
complexe. Cunoaștem foarte bina 
Importanța economică a realizării la 
termen a tuturor obiectivelor de in
vestiții. Trăgînd toate învățămintele 
din lipsurile manifestate în acest cin
cinal, sîntem ferm hotărîțl să mun
cim mai bine decit pînă acum.

Adrian ÎNSURAȚELU 
secretarul comitetului de partid 
de la combinatul chimic 
„Azomureș" din Tîrgu Mureș
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r ---------------------------
Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 

de secretar general al partidului - act politic de mare 
însemnătate pentru destinele națiunii noastre socialiste
----------------------------------------------------------------- *—.—  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ._______

Au continuat să sosească și în cursul zilei de ieri numeroase scrisori 
șl telegrame trimise de organizații de partid, de masă și obștești, mi
nistere, instituții și întreprinderi ce conțin vibrante adeziuni față de 
documentele de o excepțională însemnătate adoptate de Congresul 
al Xll-lea a! partidului, cît și față de actul politic de .însemnătate cu 
totul deosebită - de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalto funcție de secretar general al partidului - mesaje ce izvorăsc 
dintr-o profundă bucurie și mîndrie patriotică a întregului nostru popor.

în telegrama trimisă de Comitetul 
județean Arad al P.C.R. se arată : 
„Am aflat cu nețărmurită bucurie și 
deplină satisfacție că marele forum 
al comuniștilor din patria noastră — 
Congresul al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român — intr-o unitate de 
gindiFe și simțire, dind glas celor 
mai fierbinți dorințe și exprimind 
voința _ întregii națiuni, a hotărit 
realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

De-a lungul vremurilor, in zbuciu
mata sa istorie, poporul român a dat 
țării nenumărat! oameni vrednici 
care s-au identificat cu năzuințele și 
aspirațiile sale nobile de libertate și 
dreptate, de independență națională, 
în dumneavoastră insă.' toți cei ce 
muncesc pe aceste străvechi melea
guri — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — asemenea În
tregului popor, văd Întruchiparea cea 
mai înaltă și mai aleasă a virtuților 
strămoșești, a năzuințelor noastre de 
progres și prosperitate, a dragostei 
fierbinți față de țară. De aceea, re
alegerea dumneavoastră in cea mai 
înaltă și de răspundere funcție de 
partid constituie o opțiune istorică 
de cea mai mare însemnătate și sem
nificație poditică și patriotică, garan
ție sigură că amplele și cutezătoarele 
programe adoptate de Congresul al 
Xll-lea al partidului privind dezvol
tarea multilaterală și'mereu mai ac
celerată a țării se vor îndeplini În
tocmai, că politica partidului de în
florire a patriei și creștere perma
nentă a bunăstării celor ce muncesc 
va cunoaște noi dimensiuni.'

Manifestîndu-și deplina aprobare 
față de hotărîrile adoptate de Con
gresul al Xll-lea al Partidului Co
munist Român, comuniștii, ceilalți 
oameni ai muncii de pe meleagurile 
arădene, fără deosebire de naționali
tate, se angajează cu răspundere co
munistă în fața dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
nu precupețească nici un efort pen
tru realizarea exemplară a sarcinilor 
actualului cincinal, să muncească cu 
și mai multă dăruire și devotament 
pentru traducerea fermă in viață a 
însuflețitoarelor programe de dez
voltare a țării în viitorul cincinal și 
în perspectivă".

Cităm din telegrama adresată de 
Comitetul județean Galați al P.C.R. : 
„întreaga țară, întregul popor român 
trăiesc astăzi suprema satisfacție a 
confirmării dorinței și voinței lor 
de nezdruncinat de a avea în fruntea 
partidului pe cel mai ales, pe cel 
mai bun dintre cei mai buni fii ai 
săi, pe revoluționarul care și-a con
sacrat și își consacră neobosit munca 
și viața, cu o pilduitoare dăruire 
patriotică, împlinirii idealurilor de 
fericire și' propășire ale națiunii 
noastre socialiste.

Unindu-și glasurile într-un fierbin
te șuvoi de dragoste, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Galați 
își exprimă din adîncul inimilor. în 
acest ceas de vibrantă sărbătoare a 
țării, cînd perspectiva ni se înfăți
șează în întreaga și strălucitoarea sa 
măreție, imensa bucurie de a vă ști 
reales în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. opțiune prin care România iși 
afirmă incă o dată vrerea de a ridica 
în cea mai înaltă treaptă a istoriei 
sale pe omul care simbolizează însuși 
viitorul.

Dăruit cu cele mai alese însușiri, 
cu un spirit pătrunzător și prospec
tiv. cu o putere de analiză și sinteză 
excepțională, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați adunat într-o singură albie ener
giile acestui neam, ați imprimat 
muncii și vieții noastre semnul noii 
calități, al noului umanism care defi
nește astăzi România. Noi, gălățenii, 
urmîndu-vă pilda strălucită, respec- 
tind cuvînt cu cuvint, idee cu idee, 
îndemnul înflăcărat de a face totul 
pentru a da viață istoricelor hotărîri 
ale Congresului al Xll-lea, ne an
gajăm. mult iubite și stimate tova
rășe secretar general, să nu precupe
țim nici un efort, să ne consacrăm 
întreaga noastră capacitate de mun
că și creație pentru a da țării mai 
mult oțel, mai' multe nave, recolte 
mai bogate, pentru a dura aici,, la 
Dunăre, temelie sigură viitorului, 
pentru a spori în trăinicie și frumu
sețe chipul drag al României socia
liste".
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în inima patriei
Sufletul țârii-ntregi îți este-aproape, 
Tovarăș bun și prieten tuturor 
Acelora ce-și vor ograda-n pace 
Și neamul strins sub nimb de tricolor.

Credința ta in noi și-a noastră-n tine 
E stea înaltă, veșnic în zenit — 
Tu, solul nostru-n lume, de mai bine, 
Bărbatul pentru țară-încârunțit.

Nimic nu-i mai presus aici, acum 
Decit trecut, prezent și viitori 
Noi am ales cu tine-același drum 
Al trudei de-a-nâlța acest poporl

Inima țării bate pentru tine
Inima ta doar pentru țară bâtei
Noi n-avem altceva mai scump, știm bine, 
Decit această țară-n libertate I

Alexandru BRAD

Spicuim din telegrama adresată de 
Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R. : „în unitate deplină cu 
glasul întregului partid și popor, ex
primind gîndurile, sentimentele și 
voința comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din județul Hune
doara, adresăm Comitetului Cen
tral, dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări 
și urări de succes deplin în îndepli
nirea mandatului încredințat de 
partid, de întregul popor.

în toate zilele Congresului am fost 
părtași la momente istorice de în
semnătate excepțională pentru viața 
și munca partidului nostru, pentru 
destinele României, pentru creș
terea prestigiului său în rîndul țărilor 
lumii. De la locurile de muncă, din 
întreprinderile miniere ale Văii Jiu
lui, Poiana Ruscăi și Apuseni, de la 
vetrele calde ale agregatelor siderur
gice, de pe schelele obiectivelor in
dustriale și social-culturale, de la pu
pitrele de forță și lumină ale cen
tralelor electrice, din unitățile agro
industriale, din școli și facultăți, din 
toate colțurile acestui județ de frea
măt creator, comuniștii, toți oame

„Exprimind voința unanimă a partidului și poporului, realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului, constituie pentru 
noi, comuniștii, pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, garanția 
sigură a înfăptuirii neabătute a programului partidului de făurire a socialismului 

. și comunismului pe pămîntul României"

„Sîntem hotărîți să acționăm cu toate forțele, cu toată priceperea, cu elan și pasiune 
revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor sarcini ce ne revin din 
documentele adoptate de Congresul al Xll-lea, pentru ridicarea patriei pe noi 

trepte de progres și civilizație"

nii muncii au fost alături cu gîn- 
dul și inima, cu voința și fapta de 
marele forum revoluționar.

Avîndu-vă în fruntea partidului și 
patriei pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai de seamă fiu al națiunii române, 
cel mai strălucit comunist, suprem 
exemplu de cutezanță creatoare și, 
intransigență revoluționară, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara pornesc mai hotărit 
și entuziast la muncă și luptă, cu 
siguranța Înfăptuirii depline a orien
tărilor și obiectivelor hotărite de 
Congresul al Xll-lea, pentru neînce
tata înălțare și propășire a României, 
a poporului român. în acest spirit. în
crezători in idealurile socialismului și 
comunismului, asigurăm, în * numele 
comuniștilor, al tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc pe frumoasele plaiuri 
hunedorene, Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră, tova
rășe secretar general, că vom acționa 
cu toată hotărîrea, puterea și pasiu
nea noastră’ revoluționară, într-o uni
tate de voință, de gînd și de faptă, 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor ce. revin județului nostru din 
hotărîrile adoptate de Congresul al 
Xll-lea al partidului".

în telegrama trimisă de Comitetul 
județean Mehedinți al P.C.R. se 
arată, între altele: „Realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului — strălucită confirmare a voin
ței comuniștilor români, a întregii 
noastre națiuni socialiste — este 
pentru noi, cei care trăim și muncim 
pe străvechea, înfloritoarea și pros
pera vatră a Mehedințiului, încă un
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fericit prilej de a da expresie din 
adîncul inimilor celor mai alese și 
sincere sentimente de nemărginită 
dragoste și profund respect ce le nu
trim față de dumneavoastră, de a vă 
adresa, in acest moment istoric pentru 
partid, țară și popor, calde felicitări, 
urarea de ani mulți și inepuizabilă 
putere de muncă, pentru a ne con
duce, sigur și ferm, cu înțelepciunea, 
clarviziunea și cutezanța geniului 
dumneavoastră, în impresionantul 
efort pentru înfăptuirea grandioasei 
opere de edificare a societății comu
niste pe pămîntul scump al patriei.

Sîntem mîndri că în fruntea parti
dului și a țării avem un eminent 
conducător ca dumneavoastră, a că
rui viață revoluționară și muncă ti
tanică constituie, pentru toți fiii pă- 
mîntului românesc, un pilduitor e- 
xemplu de înalt și fierbinte patrio
tism comunist, de totală dăruire pen
tru cauza nobilă a fericirii po
porului, de luptă neobosită pen
tru libertatea, independența și su
veranitatea patriei, pentru afirma
rea prestigiului ei în lume și spo
rirea continuă a contribuției sale la 
îmbogățirea tezaurului de valori ma
teriale și spirituale al umanității.

Angajîndu-se ca pînă la finele anu
lui să realizeze la nivelul județului 
o producție suplimentară în valoare 
de peste 140 milioane Iei, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Mehedinți 
asigură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, 
că vor acționa cu pasiune și dăruire 
revoluționară, cu întreaga lor capa

citate creatoare pentru a înfăptui în 
mod exemplar .prevederile cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice și a 
asigura o bază trainică în vederea, 
trecerii, în aceleași ritmuri înalte, la 
traducerea in viață a mobilizatoare
lor sarcini și obiective prevăzute în 
mărețul program de muncă și creație 
stabilit de Congresul al Xll-lea al 
P.C.R."

„Părtași la nemărginita bucurie și 
vibranta mindrie patriotică pe care 
le trăiește acum întreaga suflare a 
țării, la vestea realegerii dumnea
voastră in funcția de secretar gene
ral al partidului, comuniștii, toți oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani — de pe meleagurile mure
șene vă roagă respectuos să primiți 
omagiile noastre fierbinți și cele mai 
calde felicitări cu prilejul înaltei 
învestituri — se arată in telegrama 
trimisă de Comitetul județean Mureș 
al P.C.R.

Sîntem mîndri și deplin satisfăcut! 
că vrerea noastră s-a identificat 
întru totul cu cea a întregului 
partid, a întregului popor, con- 
firmînd unitatea de gindire și voin
ță, coeziunea indestructibilă a în
tregii noastre națiuni în jurul par
tidului, a dumneavoastră, cel mai 
demn și mai vrednic om pe care l-a 
avut în fruntea sa în epoca contem
porană acest popor.

Cele mai minunate izbînzi ale 
noastre din acești ani de istorie nouă 
sint legate nemijlocit de numele și 
personalitatea dumneavoastră, de 
pilduitoarea dăruire și fierbintele 
patriotism, de spiritul științific cu 
care conduceți întregul proces de 
făurire a celei mai minunate și mai 
drepte orînduiri pe pămîntul Româ
niei, luptînd cu aceeași ardoare pen
tru pace și progres în întreaga lume, 
pentru relații de echitate și colabo
rare cu toate țările.

Aprobăm fără rezerve istoricei* 
documente adoptate unanim de fo
rumul suprem al comuniștilor ro
mâni și care poartă, amprenta gindirîi 
dumneavoastră cutezătoare, novatoa
re. profund revoluționare. Mulțumin- 
du-vă din adîncul inimilor noastre 
pentru tot ceea ce ați făcut și faceți 
pentru fericirea și prosperitatea tu
turor fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, pentru Înălțarea Româ
niei pe trepte mereu mai înalte de 
progres și civilizație, vă asigurăm că 
toți locuitorii mureșeni, în frunte cu 
comuniștii, vom da viață fără șovăire 
sarcinilor ce ne revin din documen
tele Congresului al Xll-lea".

,.într-o unică simțire, într-un gînd 
și un cuget cu întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități din județul Satu Mare dau 
glas supremei bucurii generate de 
realegerea dumneavoastră — la 
Congresul al Xll-lea al partidu
lui — în înalta funcție de se
cretar general al partidului. Vă 
adresăm din adîncul inimilor noastre, 
iubite și scumpe conducător al parti
dului, al strălucitelor destine ale na
țiunii române, urarea noastră izvo- 
rîtă din adîncul conștiinței, de noi și 
nesecate forțe, de nestăvilite elanuri 

creatoare, întru gloria șl prosperita
tea poporului român, pentru triumful 
deplin al idealurilor de pace, priete
nie și colaborare între toate popoa
rele lumii — se menționează, între 
altele, în telegrama trimisă de Corni-' 
tetul județean Satu Mare al P.C.R.

Cu virtuțile și strălucitele calități 
care vă caracterizează — nezdrunci
nata încredere în socialism, înflăcă- 
ratul spirit revoluționar și incandes
centul patriotism cu care slujiți in
teresele poporului, curajul deciziilor, 
înțelepciunea previziunii, fermitatea 
și tenacitatea în acțiune, amploarea 
gîndirii politice, uriașa forță de mo
bilizare și dinamizare a energiilor 
creatoare ale celor ce muncesc — 
avem nestrămutata certitudine că ni
mic, nimeni și niciodată nu vor pu
tea întîrzia atingerea marilor țeluri 
conturate în documentele adoptate de 
marele forum al comuniștilor.

Strîns uniți, împreună cu Întregul 
popor. în jurul partidului, al dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, profund recunoscători 
pentru grija neslăbită ce o purtați 
înfloririi și prosperității continue a 
județului nostru, comuniștii, toți oa
menii muncii sătmăreni, fără deose
bire de naționalitate. înfrățiți pe veci 
în muncă și idealuri, se angajează 
solemn să înfăptuiască neabătut sar
cinile ce Ie revin din documentele 
programatice ale Congresului al 
Xll-lea al partidului, pentru progre
sul și înălțarea patriei noastre scum
pe pe culmile tot mai înalte ale ci
vilizației socialiste șl comuniste".

„In aceste momente de adîncă 
trăire patriotică, ne alăturăm cu toată 
ființa noastră voinței unanime și de 
neclintit a partidului, a întregului 
nostru popor și exprimăm cele mai 
alese sentimente de bucurie, stimă și 
prețuire pentru realegerea dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în ) suprema funcție de 
secretar general al partidului, văzînd 
în acest act de mare răspundere na
țională, chezășia împlinirii mărețelor 
noastre idealuri, a visului de aur al 
națiunii române — comunismul — se 
arată în telegrama trimisă de Comi
tetul județean Vaslui al P.C.R.

Cunoaștem și prețuim în mod deo
sebit remarcabilele dumneavoastră 
calități de patriot înflăcărat și mili
tant de seamă al mișcării comuniste 
internaționale, înaltul spirit partinic 
și clarvăzător în care ctitoriți și pro
movați politica internă și externă a 
țării, calități care își au temeiul în 
vocația constructivă a poporului ro
mân, în năzuințele și idealurile sale 
multiseculare pentru demnitate și 
dreptate socială și națională, pentru 
colaborare pașnică cu toate popoa
rele lumii.

Dorim și cu acest minunat prilej, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă încredințăm din toată inima că 
toți comuniștii, ceilalți oameni ai 
muncii de pe străvechile plaiuri ro
mânești ale județului Vaslui vor de
pune întreaga lor energie, pricepere 
și capacitate de muncă pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor Con
gresului al Xll-lea al partidului.

Ne angajăm in fața dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general, să 
muncim fără preget pentru tra
ducerea exemplară în viață a 
hotărîrilor Congresului al Xll-lea al 
P.C.R. |

„Trăind sentimente înălțătoare, de 
șiahfacție deplină și vibrantă tnin- 
âgȘF"patriotică, împreună cu întregul 
nostru popor, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Vîlcea iși 
exprimă imensa bucurie pentru 
realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția supremă de se
cretar general al partidului, împli
nire a voinței ferme a întregii na
țiuni, care a optat cu clarviziune 
pentru viitorul său sigur, pentru îm
plinirea celor mai scumpe idealuri și 
aspirații de bunăstare, civilizație și 
pace, de prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii — se arată în 
telegrama trimisă de Comitetul jude
țean Vîlcea al P.C.R.

Votul Congresului a fost votul în
tregii țări, pentru că voința partidu
lui se identifică în cel mai înalt 
grad cu voința poporului, pentru că 
dumneavoastră — comunistul de cea 
mai aleasă omenie —, întruniți cele 
mai alese, virtuți ale națiunii noastre 
socialiste, iar munca și gîndirea 
dumneavoastră creatoare dau certi
tudine împlinirilor noastre. viitoa
re, întăresc prestigiul internațional 
al României pe toate meridianele 
globului ca țară liberă și demnă, 
animată de dorința fierbinte ca pe 

planeta noastră să se instaureze o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Sîntem hotărîți să urmăm neabă
tut minunatul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață, să răspundem 
prin cuvîntul faptelor vibrantelor 
chemări pe care dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, ni le-ați adresat de 
la înalta tribună a Congresului, fă- 
cînd in acest fel dovada atașamentu
lui nostru fierbinte, a devotamentu
lui față de politica Înțeleaptă și 
clarvăzătoare, riguros științifică a 
partidului".

„Cu nemărginită dragoste, eu cele 
mai alese sentimente de încredere 
și de vie recunoștință, Comisia Cen
trală de Revizie a Partidului Co
munist Român vă adresează cele mal 
calde felicitări pentru realegerea 
dumneavoastră, de către Congresul al 
Xll-lea al P.C.R., în înalta funcție 
de secretar general al partidului și 
vă urează multă sănătate și putere 
de muncă, viață îndelungată, noi și 
strălucite succese în nobila activi
tate pe care o desfășurați în frun
tea partidului și statului nostru.

Puternic însuflețiți de exemplul 
dumneavoastră de muncă și devota
ment, de pasiunea și dăruirea cu 
care slujiți interesele poporului ro
mân, ne angajăm să acționăm cu 
toată energia și fermitatea pentru a- 
plicarea in viață a istoricelor hotă
rîri ale Congresului al Xll-lea al 
partidului. în munca pe care o vom 
desfășura nu vom precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea neabătută a 
Programului partidului de înflorire 

a patriei noastre scumpe, pentru 
triumful socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României.

Cu prilejul acestui eveniment înăl
țător, vă adresăm cu toată căldura 
urarea strămoșească : Să trăiți mulți 
ani in fericire și sănătate, spre bi
nele și propășirea poporului român, 
a României socialiste" — se spune în 
telegramă.

„Comuniștii din organizația de 
partid a Aparatului Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
— se arată în telegramă — ani
mați de cele mai alese gînduri, de 
nețărmurită bucurie și deplină satis
facție, de adinei sentimente de înaltă 
stimă și recunoștință, omagiind, ală
turi de întregul partid, de întregul 
nostru popor, reînvestirea dumnea
voastră în suprema funcție de secre
tar general al partidului, vă adresea
ză cele mai calde urări de sănătate și 
putere de muncă pentru a fi ani 
mulți în fruntea partidului.

în aceste clipe de vibrant patrio
tism, cînd întreaga noastră națiune 
își reafirmă într-o impresionantă uni
tate de simțire profundul atașament 
față de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit condu
cător revoluționar, activiștii Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, ceilalți lucrători ai apa
ratului C.C. al P.C.R. își exprimă ho
tărîrea fermă di a vă urma cu devo
tament neclintit pe drumul de luptă 
și glorie al edificării socialismului și 
comunismului, de a acționa cu abne
gație și dăruire comunistă pentru a 
transpune în viață orientările șî obiec
tivele cuprinse în documentele pro
gramatice ale Congresului (al Xll-lea 
al partidului.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că .pentru noi 
nu există o cauză mai înaltă decît 
aceea de a face totul pentru a con
tribui la unirea strînsă în jurul dum
neavoastră, al Comitetului Central, al 
întregului partid, a întregului popor, 
a răspunde mereu cu exigență comu
nistă marilor comandamente pe care 
le formulați, convinși fiind că cea 
mai vie dovadă a recunoștinței și 
devotamentului față de dumneavoas
tră o constituie faptele noastre de 
muncă și de viață, pe care le vom 
alătura celor realizate de întregul 
partid și popor și care formează te
melia de granit a forței partidului 
nostru".

Cităm din telegrama adresată de 
Consiliul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Republica 
Socialistă România : „In aceste clipe 
de vibrantă emoție, cînd partidul și 
țara, toți fiii patriei, într-o unitate ca 
niciodată, vă înconjoară cu stimă și 
entuziasm, oamenii muncii maghiari, 
care au dorit și sprijinit cu toată vi
goarea și convingerea realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului, își 
exprimă bucuria, satisfacția deplină, 
știindu-vă în continuare în fruntea 
partidului, a poporului. Vă aducem, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fiu credincios al clasei 
muncitoare, militant activ și conducă
tor înțelept al partidului și al țării, 

un fierbinte omagiu pentru modul ex
cepțional în care vă dedicați întreaga 
capacitate de muncă, de luptă și de 
creație revoluționară creșterii conti
nue a bunăstării materiale și spiri
tuale a oamenilor muncii, intereselor 
vitale ale poporului, triumfului păcii 
și colaborării între toate țările lumii.

Congresul unității indisolubile a 
partidului, a Întregului popor a con
firmat ca o mare cucerire a socialis
mului. a politicii partidului nostru co
munist rezolvarea justă a problemei 
naționale, faptul că România repre
zintă azi Însăși societatea egalității 
depline, a posibilităților egale de 
afirmare pentru toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

Ne angajăm — în spiritul tradi
țiilor, al prezentului și al viitorului 
care ne unesc — să slujim cu tot 
elanul, cu toată priceperea șl slrgu- 
ința noastră, laolaltă cu poporul ro
mân și cu celelalte naționalități, 
cauza socialismului și comunismului, 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea al Partidului Comunist 
Român".

„Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți lucrătorii din Mi
nisterul Agriculturii șl Industriei 
Alimentare am luat cunoștință cu 
deosebită bucurie șl satisfacție de 
realegerea dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al națiunii române, în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului. Asemenea întregului 
nostru popor, considerăm realege
rea dumneavoastră în funcția de 
supremă conducere a partidului, 
o expresie a recunoștinței, a dra

gostei și încrederii nemărginit* ce le 
nutrim pentru dumneavoastră, a 
cărui viață și activitate reprezintă 
un model de slujire devotată a inte
reselor patriei și poporului" — se 
menționează în telegramă.

Convinși, cu întreaga noastră 
ființă, că realegerea dumneavoastră 
în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului reprezintă chezășia 
mersului ferm înainte al scumpei 
noastre patrii spre culmi de civili
zație socialistă, vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru a realiza 
în următorii ani saltul calitativ, re
voluționar al agriculturii și a spori 
contribuția acesteia Ia dezvoltarea 
impetuoasă a întregii economii na
ționale, la îmbelșugarea vieții po
porului, la înflorirea scumpei noastre 
patrii".

„Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei au primit cu 
nemărginită bucurie, satisfacție și 
dragoste fierbinte vestea realegerii 
dumneavoastră, de către marele 
forum al comuniștilor — Congresul 
al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român — în înalta funcție de secre
tar general al partidului. In această 
alegere noi vedem expresia celei mal 
înalta prețuiri, a devotamentului 
întregului partid față de dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
care, din fragedă copilărie, v-ați 
închinat viața partidului și țării, 
slujind cu credință și devotament 
idealurile de eliberare națională și 
socială, de progres și prosperitate 
ale poporului nostru.

Minerilor, petroliștilor și geologi
lor din patria noastră, față de care 
ați manifestat o permanentă grijă 
pe linia îmbunătățirii condițiilor de 
muncă șl de trai, realegerea dumnea
voastră în fruntea partidului le în
tărește încrederea că măsurile cu 
privire la creșterea bazei de materii 
prime minerale și de combustibil, la 
dezvoltarea accelerată a sectorului 
extractiv, se vor înfăptui cu succes" 
—■ se spune în telegramă.

„.Reînvestirea dumneavoastră tn 
funcția supremă de conducere a 
partidului,, act de profundă semnifi
cație istorică, prin care Congresul al 
Xll-lea a împlinit voința întregii 
noastre națiuni socialiste, asigură 
continuitatea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
constituie o garanție sigură că Pro
gramul de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism va ti 
neabătut înfăptuit spre binele și fe
ricirea poporului și înălțarea patrie! 
noastre scumpe pe cele mai înalte 
culmi ale progresului și civilizației" 
— se arată în telegrama Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor.

Manifestîndu-ne deplina și unani
ma adeziune la hotărîrile Congresu
lui, ne angajăm cu toată fermitatea 
să aducem cu cinste la îndeplinire 
sarcinile ce ne-au fost încredințate, 
satisfăcînd în condiții optime, de ca
litate și eficiență sporite, cerințele de 

transport și telecomunicații ale eco
nomiei naționale și populației".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Ministerul Energiei Electric*, 
asemeni întregului partid și popor, 
ne exprimăm deplina satisfacție pri
vind realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Reale
gerea dumneavoastră în fruntea 
partidului reprezintă garanția fermă 
a înfăptuirii cu succes a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, realizării misiunii 
Istorice ce revine partidului nostru 
de a călăuzi poporul român pe calea 
luminoasă a comunismului.

Ne angajăm, mult stimate șl Iubit* 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să depu
nem toate eforturile pentru reali
zarea în condiții exemplare a sarci
nilor ce revin sectorului energetic 
din hotărîrile Congresului al Xll-lea 
al Partidului Comunist Român, pen
tru alimentarea în cele mai bune 
condiții a tuturor consumatorilor cu 
energie electrică șl termică, muncind 
cu perseverență pentru transpunerea 
în viață a indicațiilor dumneavoastră 
privind gospodărirea cît mai judi
cioasă șl eficientă a energiei tn toate 
sectoarele activității economico-so- 
ciale din țara noastră" — se spune 
în telegramă.

„Dlnd glas gîndurilor șl sentimen
telor fierbinți de dragoste, pre
țuire și aleasă stimă ale comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii din 
Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internaționale, 
îngâduiți-ne, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să vă transmitem 
respectuos, intr-un glas cu întregul 
partid și popor, cel* mai calde felici
tări cu ocazia realegerii dumneavoas
tră în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, considerind acest eveniment is
toric ca o Împlinire firească a dorin
ței și voinței întregii națiuni român* 
— se arată în telegramă.

Conștienți de răspunderile mult 
sporite ce ne revin in aplicarea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea, ne angajăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să mun
cim, în spiritul Înaltelor exigențe pe 
care le-ați formulat domeniului nos
tru de activitate, pentru realizarea 
exemplară a planului de comerț ex
terior și cooperare economică inter
națională".

„împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii din Ministerul Co
merțului Interior, toți oamenii mun
cii din comerțul socialist au luat cu
noștință cu sentimente de profundă 
satisfacție și mîndrie patriotică de 
realegerea dumneavoastră de către 
Congresul al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român în înalta funcție de 
secretar general al partidului. Sîntem 
mîndri și fericiți că am ales în frun
tea partidului un militant revoluțio
nar și înflăcărat patriot, exponent 
strălucit al idealurilor și năzuințelor 
supreme ale întregii națiuni, om de 
stat apreciat și stimat pe toate me
ridianele lumii.

Adresîhdu-vă felicitările noas
tre cele mai sincere și călduroase 
pentru realegerea dumneavoas
tră in funcția supremă a parti
dului, ne exprimăm. totodată, 
atașamentul profund și totala noastră 
adeziune la documentele adoptate de 
Congresul al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, la politica internă 
și externă a partidului și a statului 
nostru" — se arată în telegramă.

„In aceste momente de profundă 
semnificație politică, cînd trăim cu 
toții sub puternica impresie a vi
brantei atmosfere de înalt și cuteză
tor spirit revoluționar ce a ca
racterizat întreaga desfășurare a 
celui de-al Xll-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, comu
niștii și toți oamenii muncii din 
Ministerul Sănătății •— se arată în 
telegramă — întregul personal sani
tar, în consens cu întreaga națiune, 
își exprimă legitima satisfacție pen
tru succesul deplin cu care s-au în
cheiat lucrările forumului comuniști
lor, pentru realegerea dumneavoas
tră, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de secre
tar general al partidului.

Deplin conștient! de importantele 
sarcini ce ne revin, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general, că toți oamenii mun
cii din sectorul sanitar vor depune 
întreaga lor capacitate de muncă, de
votamentul și pasiunea revoluționară 
pentru realizarea la cel mai înalt 
nivel a sarcinilor ce ne revin, pen
tru aplicarea neabătută a politicii 
partidului in domeniul sănătății pu
blice, pentru păstrarea și dezvolta
rea capacității de creație materială 
și spirituală a poporului, pentru 
creșterea viguroasă, fizică și intelec
tuală, a noilor generații".

„împărtășind bucuria și satisfac
ția întregului popor român, a tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră, fără deosebire de naționalitate, 
și oamenii muncii de naționalitate 
sîrbă din județul Timiș vă roagă 
respectuos, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să pri
miți cele mai calde felicitări cu oca
zia realegerii dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român — 
se arată în telegrama trimisă de 
Consiliul județean Timiș al oameni
lor muncii de naționalitate sirbă.

Vă încredințăm că socialismul a 
imprimat trainic pecetea sa și asupra 
vieții, muncii și conștiinței oameni
lor muncii de naționalitate sîrbă din 
județul Timiș, care, in frăție și uni
tate indestructibile cu poporul ro
mân, vor munci fără preget pen
tru înflorirea materială și spiri
tuală a plaiurilor minunate pe care 
trăim și muncim, pentru o Românie 
comunistă, independentă, liberă și 
suverană.

Vă dorim, din toată inima, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă . 
sănătate, ani îndelungați de viață, 
putere de muncă pentru binele pa
triei noastre, fericirea poporului, 
pentru a face să strălucească în 
toată splendoarea ei steaua comu
nistă a României în lume".
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE 
ADRESATE CONGRESULUI AL XII-LEA AL P. C. R.

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

formațiuni politice progresiste, antiimperialiste

Partidul Laburist din Marea Britanie Partidul Comunist din Salvador
Adresind un salut călduros celui de-al 

XII-lea Congres al P.C.R., Partidul Laburist 
din Marea Britanie, conducătorul său, Ja
mes Callaghan, felicită poporul român pen
tru realizările obținute în domeniul econo
mic și social, ca și pentru planurile de 
viitor privind continua îmbunătățire a con
dițiilor de viață și muncă.

Acordăm sprijin deplin acțiunilor și ini
țiativelor dumneavoastră îndreptate spre

slăbirea încordării in lume și consolidarea 
păcii — se arată in mesaj, care subliniază 
căldura și solidaritatea manifestate de dele
gații la Congres față de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Vom milita și în continuare — se spune, 
In încheiere — pentru o și mai strinsă co
laborare dintre țările noastre, in folosul am
belor noastre popoare.

Partidul Comunist Norvegian
In mesajul Comitetului Central al Parti

dului Comunist Norvegian sint adresate 
cele mai cordiale salutări revoluționare și 
se arată că atît comuniștii din Norvegia, cit 
și cei din România, luptă pentru pace în 
lume.

Sistemul capitalist este cuprins de o pu
ternică criză economică, politică, socială și 
morală, continuă mesajul, care arată că 
cercurile imperialiste, reacționare încearcă 
să împiedice destinderea, un nou val de 
îițarmări fiind în desfășurare.

Noi, comuniștii din Norvegia, ducem în 
aceste zile, împreună cu o mare parte a po
porului, o luptă îndîrjită împotriva ampla

Partidul Comunist din Salvador adre
sează un salut frățesc Partidului Comunist 
Român, poporului României socialiste și to
varășului Nicolae Ceaușescu, prestigiosul 
său conducător — se arată în mesaj. Con
gresul al XII-lea al P.C.R. găsește poporul 
român angajat in construirea cu succes a 
unei societăți dezvoltate, cu un nivel de trai 
mereu în creștere. Ne bucurăm de rezulta
tele pe care le-ați obținut și vă dorim, din 
toată inima, noi și tot mai mari succese în 
viitor.

Mesajul se referă în continuare la unele 
probleme cu care este confruntat P.C.S., la 
condițiile în care își desfășoară activitatea,

subliniind importanța victoriei poporului 
din Nicaragua împotriva dictaturii somo- 
ziste, sub conducerea Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională, și a altor eveni
mente ce îmbărbătează lupta poporului 
Salvadorian după răsturnarea, în octombrie 
1979, a dictaturii geheralului Carlos Hum
berto Romero.

Al XII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, relevă mesajul, constituie un 
nou și important pas înainte spre edifi
carea societății socialiste multilateral dez
voltate în Româhia. Succesul Congresului 
constituie, totodată, un succes al tuturor 
comuniștilor și al poporului român, al în
tregii mișcări comuniste internaționale.

H0TĂR1RILE CONfiRESlILlI -
DORINȚA 1NTREGO POPOR

Mîndria de a-l avea 
în fruntea partidului 

pe primul muncitor al țării
XII-lea al partidului

sării de noi rachete in Europa de vest. Un 
nou val de proteste și o campanie de strîn- 
gere de semnături se găsește in prezent in 
plină desfășurare. Comuniștii norvegieni 
depun toate eforturile pentru menținerea 
păcii in lume și pentru împiedicarea unui 
nou război mondial.

Tn mesaj este adresată poporului român 
urarea de a obține rezultate cit mal bune 
în cincinalul 1981—1985, in ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, întărirea bazei ener
getice, exploatarea noilor surse de materii 
prime, in folosirea pe scară mai largă a 
descoperirilor științei, pentru propășirea în
tregii țări.

Partidul Cooperatist din Marea Britanie

Partidul Comunist Peruan
In mesaj sint adresate cele mai bune 

urări comuniștilor, oamenilor muncii, Între
gului popor român, unit in efortul pentru 
construirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Comuniștii peruani, se arată in mesaj, dau 
o înaltă apreciere eforturilor Partidului Co
munist Român, ale guvernului și poporului 
român pentru obținerea unor mari realizări 
în dezvoltarea științifică, tehnologică și cul
turală și înțeleg pe deplin modul creator 
in care sint rezolvate problemele ce stau 
in fața poporului român. Mesajul subliniază 
importanța pe care o are cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. și evidențiază contribuția 
acestui forum al comuniștilor români la 
cauza păcii, progresului și socialismului.

Arătind că recentul Congres Național al

P. C. Peruan a inițiat o nouă etapă impor
tantă în lupta desfășurată de partid, în de
plin acord cu nevoile poporului, mesajul 
relevă consecințele negative ale activității 
monopolurilor imperialiste in viața națio
nală și ale efectelor crizei economice, arun
cate pe umerii maselor populare.

Relevîndu-se importanța deosebită a 
luptei țărilor socialiste pentru pace, pentru 
asigurarea perspectivelor dezvoltării ome
nirii, se subliniază certitudinea că Con
gresul P.C.R. constituie nu numai un eve
niment de Însemnătate națională, dar și un 
prilej pentru a se da o inaltă expresie po
liticii internaționaliste ce caracterizează pe 
comuniștii din întreaga lume.

JORGE DEL PRADO
secretar general

In mesaj sint adresate felicitări poporului 
român pentru realizările economice și so
ciale obținute, ca și pentru proiectele 
de viitor, care jalonează îmbunătățirea 
pe mai departe a condițiilor de mun
că și de viață ale poporului român. Este, 
de asemenea, remarcată cu plăcere deose
bită continua preocupare a României pen
tru înlăturarea obstacolelor din cadrul 
schimburilor comerciale internaționale, ac
tivitatea țării noastre pentru dezvoltarea 
colaborării între toate statele, indiferent da 
sistem social.

In perioada ultimilor ani — se arată în 
continuare — Partidul Cooperatist din 
Marea Britanie a avut satisfacția celor mai 
cordiale legături cu Partidul Comunist 
Român. Schimburile de vizite care au avut 
loc, în cadrul cărora membri ai Comitetu
lui Central al P.C.R. au vizitat Marea Bri
tanie, iar membri ai Partidului Cooperatist 
din Marea Britanie au’ vizitat România, au 
contribuit in mod deosebit la dezvoltarea 
cunoașterii și înțelegerii reciproce a țărilor

noastre, a problemelor lor economice șl so
ciale, determinînd în același timp dezvol
tarea crescîndă a prieteniei noastre, 
în 1978 coiherțul și relațiile culturale 
dintre cele două țări s-au întărit con
siderabil, ca rezultat direct al vizitei pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu șl a doamnei 
Ceaușescu în Marea Britanie. Această 
Vizită și rezultatele cu care s-a în
cheiat constituie un exemplu al modului in 
care poate fi dezvoltată colaborarea econo
mică și culturală, reciproc avantajoasă, în
tre state cu sisteme sociale diferite. în 
încheiere, este exprimată speranța unei și 
mai largi cooperări între țările noastre, a 
continuării dialogului și contactelor între 
cele două partide și a unei mai strînse în
țelegeri și prietenii între popoarele noastre.

PARTIDUL COOPERATIST 
DIN MAREA BRITANIE 

DAVID WISE

Sint deosebit de bucuros 
că m-am numărat printre 
-delegații ia Congresul ai 
XII-lea al partidului, 
printre cei care au votat 
din toată inima realegerea 
în funcția supremă a 
partidului pe primul 
muncitor al țării, pe omul 
care reprezintă în con
știința noastră, a tuturor, " 
comunistul de omenie, re
voluționarul și patriotul 
înflăcărat, luptătorul 
neobosit pentru promo
varea păcii și colaborării 
între popoare.

Cu mîndrie pot spune 
că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — care cunoaș
te Piteștiul încă din anii 
cînd, ca tinăr comunist, a 
activat în ilegalitate în 
orașul nostru — a avut un 
rol decisiv în opera de 
dezvoltare economico-so- 
cială a localității. Dacă 
Piteștiul se numără as
tăzi printre cele mai 
frumoase orașe din țară, 
datorăm acest lucru se
cretarului general al 
partidului, care a analizat 
mai multe variante ale

Da, stă

schiței de sistematizare a 
orașului, alegînd-o pe cea 
mai bună, și care a venit, 
în repetate rînduri, în 
mijlocul nostru, in vizite 
de lucru, pentru a ne 
ajuta să îndrăznim mai 
mult, să corectăm anu
mite deficiente. Astăzi, 
de la pionier pînă Ia cel 
mai în vîrstă piteștean, 
cu toții știu că dezvolta
rea orașului nostru — în 
care s-au construit peste 
40 000 de apartamente noi 
și care dispune de aproa
pe toate dotările necesa
re unui oraș modern — 
este indisolubil legată de 
numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Iată 
de ce realegerea «a in 
Înalta funcție de secretar 
general al partidului ne-a 
umplut inimile de bucu
rie, aceasta reprezentlnd 
garanția cea mai sigură 
că și in viitor toate pla
nurile noastre cutezătoare 
vor prinde viață, că țara 
noastră va înainta cu pași 
repezi spre zorii comunis
mului.

Anul Congresului al

în puterea

al
ne-a mobilizat pe toți să 
muncim mai bine, să 
sporim neîncetat zestrea 
de frumusețe a orașului. 
In numele consiliului 
popular, al tuturor cetă
țenilor orașului, îl asigu
răm pe secretarul general 
al partidului că nu vom 
precupeți nici un efort 
pentru a da viată hotărî- 
rilor istorice ale Con
gresului al XII-lea al 
partidului, cerințelor pe 
care le-a pus în fața 
noastră de a ridica la un 
nivel superior întreaga 
activitate a consiliilor 
populare, de a ne consul
ta permanent cu masele 
în elaborarea și Înfăp
tuirea tuturor hotărîri- 
lor de interes obștesc. 
Pentru că. așa cum ne în
vață secretarul general al 
partidului, a conduc» în 
numele cetățenilor în
seamnă a conduce perma
nent Împreună cu ei.

Valerlu NICOLESCU 
primarul municipiului 
Pitești

noastră î
să înfăptuim revoluția agrară

Partidul Liberal din Columbia
Președintele conducerii naționale a Parti

dului Liberal din Columbia adresează in 
mesaj secretarului general al Partidului Co
munist Român, Nicolae Ceaușescu. inaltă 
personalitate a vieții internaționale, rugă
mintea de a transmite un cordial salut tutu
ror participanților la Congresul al XII-lea 
al P.C.R., eveniment de o deosebită sem

nificație internațională. Mesajul adresează 
urări de deplin succes lucrărilor Congresu
lui, in îndeplinirea planurilor dezbătute și 
aprobate, pentru bunăstarea și prosperita
tea poporului român.

VICTOR NOSQUERA CHAUX
președinte

Partidul Socialist Revoluționar din Peru
Președintele și secretarul general ai Parti

dului Socialist Revoluționar — se arată în 
mesaj — transmit salutul lor celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. P.S.R., care desfășoară o luptă 
tenace împotriva imperialismului și aliați- 
lor săi, înregistrează cu satisfacție spriji
nul ferm de care se bucură această luptă 
in diferite regiuni ale lumii și, îndeosebi, 
în România.

Cunoaștem multiplele eforturi pe care le 
face P.C.R. pe plan internațional pentru a 
consolida pacea și a favoriza progresul po
poarelor și vă urăm succes in realizarea 
acestui nobil obiectiv. Cunoaștem, de ase
menea, eforturile pe care le face pe plan 
intern P.C.R. pentru a rezolva problemele 
inevitabile care apar in construcția noii so
cietăți, pentru a răspunde exigențelor pe 
care le cere o astfel de sarcină, sub aspec
tul imaginației și creației. Numai în măsura 
în care procesele revoluționare se sprijină

pe capacitatea creatoare a popoarelor lor, 
fără a se lăsa de o parte postulatele esen
țiale ale teoriei, procesul de transformare 
este capabil să avanseze spre forme din ce 
în ce mai înalte și originale.

Adresăm urarea sinceră ca cel de-al 
XII-lea Congres al P.C.R. să jaloneze coor
donatele unor noi succese pentru poporul 
român, in cadrul puternicei lupte împotriva 
imperialismului și aliaților acestuia.

LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA
președinte

al Partidului Socialist Revoluționar 
din Peru

ANTONIO MEZA CUADRA
secretar general

al Partidului Socialist Revoluționar
din Peru

La împlinirea a 159 de ani de la 
nașterea lui Friedrich Engels, co
muniștii români, intregul nostru po
por iși exprimă înalta prețuire față 
de creația și activitatea marelui re
voluționar care, alături de Marx, a 
intrat pentru totdeauna în istoria 
umanității ca unul din întemeietorii 
comunismului științific.

Savant de impresionantă erudiție, 
Engels a adus contribuții dintre cele 
mai importante la dezvoltarea tuturor 
laturilor revoluției realizate in gin- 
direa socială de concepția materialis
mului dialectic și istoric. Este semni
ficativ în acest sens faptul că 
Engels a ajuns la descoperirea 
unor legități ale dezvoltării so
ciale, cum ar fi cele privind 
lupta de clasă ca forță motrice 
a istoriei, sau rolul istoric al prole
tariatului. independent de Marx. ca 
urmare a studiilor sale de economie 
politică. împreună cu Marx, Engels 
și-a înscris aportul la elaborarea unor 
lucrări fundamentale ale socialismu
lui științific — „Ideologia germană", 
„Manifestul Partidului Comunist" — 
iar după moartea marelui său prieten 
a continuat să dezvolte și să apere 
teoria revoluționară împotriva în
cercărilor de a o denatura, să spri
jine activ mișcarea muncitorească si 
socialistă internațională. Pe drept cu- 
vint, arăta Lenln, că „marxismul nu 
poate fi înțeles și nu poate fi expus 
în deplinătatea lui fără a se ține sea
ma de toate operele iui Engels".

în cadrul „diviziunii muncii" cu 
Marx. Engels și-a asumat mai ales 
sarcina generalizării filozofice a nu
meroaselor descoperiri științifice din 
vremea sa, elaborării și precizării 
sistemului de categorii ale materialis
mului dialectic. Concluziile la care a 
ajuns învederează contribuția sa ori
ginală la edificarea materialismului 
dialectic și istoric, ca o concepție ști
ințifică unitară despre natură, socie
tate și gindirea insăși.

Totdeauna atent la progresele cer
cetărilor de specialitate, urmărind cu 
deosebire implicațiile teoretice și filo
zofice ale fiecărei descoperiri, Engels 
a formulat o serie de idei de foarte 
mare importanță teoretică privind 
materialitatea lumii, infinitatea în 
timp și spațiu a materiei, unitatea 
indisolubilă dintre materie și mișca
re, dintre continuitate și discontinui
tate, raportul dialectic dintre deter
minism si cauzalitate, necesitate si 
întîmplare, care, împreună, oferă nu 
numai o explicație științifică a feno
menelor din natură, ci și un model 
explicativ general al cunoașterii. 
Principiile de bază formulate de 
Engels au fost confirmate in mod

strălucit de către întreaga evoluție a 
cuceririlor științei, concluziile salo 
filozofice și metodologice păstrin- 
du-și pe deplin actualitatea. Cu 
atît mai mult in zilele noastre, 
cind asistăm la progrese verti
ginoase ale disciplinelor științifice, 
îndeosebi ale fizicii, matematicii, 
chimiei, biologiei și nu la puține în

cercări de a interpreta unele rezul
tate ale cercetărilor științifice din 
perspectiva idealismului sau de a le 
utiliza în scopul justificării unor teze 
și principii social-politice reacționare, 
se impune ca efortul făcut de Engels 
să fie continuat și amplificat la ni
velul dezvoltării de astăzi a științei. 
Principiul formulat de Engels însuși 
— „cu fiecare mare descoperire ști
ințifică materialismul trebuie să-și 
schimbe forma" — își păstrează pe 
deplin valabilitatea și, în spiritul lui, 
cercetătorilor marxiști le revine mi
siunea de a urmări atent evoluția 
științei pe plan mondial, a aprofunda 
din punct de vedere teoretic imensul 
material furnizat de revoluția tehni- 
co-științifică, pentru a îmbogăți con
cepția materialist-dialectică cu noi 
concluzii de ordin teoretic.

Asemenea lui Marx, Engels a fost 
nu numai un profund ginditor, ci și 
un neobosit militant revoluționar.

Partidul Unit al Poporului 
din Bangladesh

Adresind un salut revoluționar Partidu
lui Comunist Român cu ocazia celui de-al 
XII-lea Congres, mesajul arată : Ne amin
tim întotdeauna, cu inaltă prețuire și con
siderație, de rolul glorios jucat de Partidul 
Comunist Român în lupta antifascistă de la 
începutul anilor patruzeci, de realizările 
minunate ale poporului în construcția so
cialistă și dezvoltarea țării in perioada de 
după război, sub conducerea strălucită și 
dinamică a marelui conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

In numele Comitetului Național al Parti
dului Unit al Poporului, ne exprimăm so
lidaritatea noastră militantă cu Partidul

Comunist Român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în lupta comună împo
triva imperialismului, hegemonismului, a 
tuturor formelor de exploatare — se spune 
in mesaj, care exprimă convingerea că re
lațiile dintre cele două partide și popoare 
ale noastre vor întări această luptă. Este 
speranța noastră încrezătoare — se arată in 
încheiere — că poporul bangladesh va avea 
Întotdeauna de ciștigat din experiența tra
dițiilor revoluționare, glorioase și din dez
voltarea socialistă a României.

KAZI ZATAR AHMED
președinte

MOSTAFA JÂMAL HAIDER
secretar general

In următorii ani, afir
ma tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna 
Congresului partidului, 
trebuie să săvîrșim „o 
profundă revoluție g- 
grară".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a venit la noi 
în toamna aceasta. în pli
nă campanie. Ca întot
deauna cind se află in 
mijlocul țăranilor, secre
tarul general al partidu
lui s-a arătat preocupat 
de dezvoltarea economică 
a cooperativei, de crește
rea bunăstării celor care 
muncesc la sate. A stat de 
vorbă, ca un bun gospo
dar ce este, cu țăranii 
cooperatori, cu mecaniza
torii și specialiștii, ne-a 
ascultat cu atenție, a a- 
nalizat, împreună cu noi, 
mersul lucrărilor, ne-a

dat îndrumări. Șl tot ca 
un gospodar adevărat ne-a 
criticat că nu realizăm 
întotdeauna producții de 
porumb boabe din cultu
ra a doua, că ’ intîr- 
ziem cu semănatul or
zului. Am înțeles critica 
și i-am urmat îndemnul. 
Am semănat suprafețe 
mai mari de orz și am în
cheiat această lucrare 
mai devreme ca în alți 
ani.

Mersul înainte al agri
culturii românești, înfăp
tuirea revoluției la care 
ne cheamă secretarul ge
neral al partidului în
seamnă noi investiții, noi 
dotări cu mașini agricole. 
Și mal înseamnă o pro
ductivitate înaltă, o mun
că dăruită, plină de răs
pundere. înseamnă, îna

inte de toate, a privi tot 
ceea ce avem de înfăptuit 
cu ochi de revoluționari, 
așa cum ne învață zi de 
zi. prin exemplul său de 
muncă și viață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Iată de ce și noi, țăra
nii cooperatori din comu
na Manasia, alături de în
treaga țară, ne bucurăm 
din toată inima că în 
fruntea partidului. Con
gresul al XII-lea l-a re
ales pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ne angajăm 
să-i urmăm neabătut 
pilda de muncă neobo
sită, închinată înfăptuirii 
socialismului și comunis
mului in patria noastră.

Vasllica PASCU 
președinta C.A.P.
Manasia, județul Ilfov
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Sentimentul însuflețitor al unității

Frontul pentru Eliberarea Palestinei
Cu ocazia celui de-al XII-lea Congres al 

Partidului Comunist Român este o mare 
plăcere pentru mine să transmit, in numele 
Comitetului Central al Frontului pentru 
Eliberarea Palestinei, al meu personal, salu
tul nostru călduros — se arată In mesaj.

De asemenea, ne exprimăm convingerea

că Congresul va fi încununat de succes și 
va servi la consolidarea construirii socialis
mului în țara dumneavoastră.

secretar general al Comitetului Central 
al Frontului pentru Eliberarea Palestinei 

GEORGES HABACHE

Societatea de prietenie India-România
Societatea de prietenie India — România 

transmite tovarășului Nicolae CeaușescM, 
secretar general al P.C.R., cele mai 
călduroase urări de succese. Membrii ei sa
lută progresele înregistrate de poporul

român și rolul său în asigurarea păcii în 
lume.

GIRIJA PATNAIK
secretar general al Societății de prietenie 

India — România

(Urmare din pag. I)

nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu am făcut 
altceva decît să exprim o 
infimă parte din veșnica 
recunoștință și mulțumire 
pe care noi, locuitorii me
leagurilor harghitene, ro
mâni și maghiari, deopo
trivă, le datorăm marelui 
revoluționar și patriot 
prin a cărui muncă tita
nică s-a cimentat unitatea 
dintre popor și partid, 
s-au construit temeliile 
adevăratei egalități în 
drepturi a tuturor cetățe
nilor țării, fără deosebire 
de naționalitate.

și f răției
Ii cunosc de foarte mult 

timp pe acest ora minu
nat care este atît de drag 
inimilor noastre. Procesul 
de reîntinerire a vechii 
cetăți metalurgice de la 
Vlăhița este indisolubil 
legat de numele marelui 
bărbat care, de cind il 
știu, se află in miezul 
marilor bătălii ale zidirii 
noastre socialiste. A venit 
de mai multe ori și in 
mijlocul colectivului nos
tru. S-a sfătuit cu noi. A 
ținut seama de părerea 
noastră, ne-a îmbărbătat 
și s-a bucurat cu inimă de 
aur de bucuriile noastre, 
întreprinderea de fier

Vlăhița produce azi de 
aproape trei ori mai mult, 
în condițiile asimilării 
unor produse de înaltă 
performanță tehnică.

Ceatișescu înseamnă pe 
tot cuprinsul județului 
Hurghita sentimentul în
suflețitor al prieteniei 
frățești dintre români și 
maghiari, viața nouă tră
ită în deplină libertate 
și demnitate, înseamnă 
strînsa noastră unitate in 
jurul partidului, care a 
ridicat și acest frumos 
colț de țară la Înfăptuiri 
și împliniri ne bănuite 
vreodată.

împreună, ei au Înființat și condus 
prima organizație politică a clasei 
muncitoare, au militat pentru a im
prima un curs consecvent revoluțio
nar luptei de eliberare socială a pro
letariatului. în această arie de pre
ocupări se cuvin remarcate atenția 
și simpatia cu care Engels a urmărit 
evoluția mișcării muncitorești din

O caracteristică a mișcării noastra 
muncitorești o constituie faptul că a 
cunoscut și asimilat de timpuriu con
cepția întemeietorilor materialismu
lui dialectic și istoric, ceea ce a gră
bit procesul de maturizare poli
tică a proletariatului. Constituirea 
P.S.D.M.R. în 1893 a marcat nașterea 
partidului revoluționar marxist al

Spiritul creator, izvorul 
mereu proaspăt al vitalității 

socialismului științific
i J

159 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI FRIEDRICH ENGELS

tara noastră, pe fondul interesului 
viu manifestat de marele revoluțio
nar față de Istoria și cultura poporu
lui nostru, de lupt^ sa de eliberare 
socială și națională. In scrierile și 
corespondența lui Engels întilnim re
feriri la toate momentele mai impor
tante care au marcat Istoria poporu
lui nostru în secolul trecut — revo
luția de la 1848, Unirea Principatelor, 
dobindirea independenței de stat, 
considerații privind situația țărănimii, 
lupta de eliberare socială și naționa
lă a poporului nostru.

Sint semnificative pentru interesul 
pe care Engels l-a purtat mișcării 
noastre muncitorești corespondența 
bogată pe care a întreținut-o cu frun- , 
tașii socialiști români, pe unii dintre 
ei cunoscîndh-i personal, prețuirea 
acordată lucrării lui C. Dobrogeanu- 
Gherea : ,.Ce vor socialiștii români", 
primul program socialist al mișcării 
noastre muncitorești.

proletariatului din România, unul 
dintre cele mai vechi din lume.

Sinteză a tot ce a creat mai va
loros cunoașterea umană, răspuns Ia 
cerințele vieții sociale, ale luptei re
voluționare, teoria socialismului ști
ințific este străină oricărui dogma
tism, oricărei tendințe de închistare. 
Trăsătura ei definitorie este tocmai 
aderența la realități, capacitatea de 
a recepta schimbările care au loc în 
viața socială, de a formula răs
punsuri la cerințele practicii. Refe- 
rindu-se Ia necesitatea aplicării 
creatoare a concepției revoluționare 
despre lume și viață, Engels sublinia 
că pentru materialismul dialectic și 
istoric „nimic nu este definitiv, ab
solut, sacru" ; el critica aspru pe cei 
„care nu înțeleg această teorie și au 
față de ea o atitudine doctrinară și 
dogmatică, consideră că ea trebuie în
vățată pe de rost, aceasta fiind sufi

cient pentru rezolvarea tuturor ca
zurilor pe care le prezintă viața".

Tocmâi o asemenea înțelegere a 
teoriei revoluționare, efortul de a o 
aplica creator, potrivit condițiilor 
specifice țării noastre, au reprezentat 
unul din factorii care au permis 
partidului clasei noastre muncitoare 
să-și îndeplinească cu succes misiu
nea sa istorică, să călăuzească po
porul român la victoria revoluției 
socialiste și edificarea orînduirii noi, 
socialiste in România.

Faptul că perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea se Înscrie drept 
cea mai bogată în realizări din întrea
ga istorie a patriei se datorește într-o 
măsură decisivă afirmării mai preg
nante decit oricînd in politica și acti
vitatea P.C.R. a spiritului creator al 
marxismului, efortului de a descifra, 
pe baza cunoașterii aprofundate a 
realităților, noile cerințe ale vieții 
și de a găsi soluțiile cele mai adec
vate problemelor dezvoltării econo- 
mico-sociale.

Merite excepționale revin în aceas
tă privință secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ; vasta sa activitate pe tă- 
rimul gindirii social-politice, al ge
neralizării teoretice a practicii revo
luționare — activitate concretizată în 
elaborarea si fundamentarea a nenu
mărate noi teze și concepte originale, 
de cea mai mare valoare teoretică și 
practică cu privire la problemele de 
bază ale făuririi socialismului și 
înaintării României spre comunism — 
a înarmat partidul cu orientări clare, 
a îmbogățit tezaurul socialismului 
științific, patrimoniul teoriei și prac
ticii revoluționare. Documentele 
adoptate de Congresul al XII-lea, 
elaborate cu contribuția decisivă 
a secretarului general al partidului, 
reprezintă o nouă și expresivă 
ilustrare a spiritului științific, crea
tor în abordarea noilor probleme 
ale dezvoltării sociale, de unde și în
semnătatea lor ca îndreptar teoretic 
și practic pentru întreaga activitate 
a partidului și poporului nostru în 
etapa nouă, superioară de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Omagiul cel mai de preț pe care 
partidul nostru, intregul popor il 
aduc memoriei lui Engels constă in 
hotărîrea fermă de a-și intensifica 
eforturile pentru realizarea hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea, pentru 
edificarea socialismului multilateral 
dezvoltat pe pămîntul României, a 
spori contribuția țării noastre la tri
umful cauzei socialismului și păcii.

Paul DOBRESCU

EXPONENT STRĂLUCIT AL MARILOR NOASTRE IDEALURI
(Urmare din pag. I)

putere și cu cită dra
goste delegații au ple
dat pentru unitate și 
înțelegere în lupta no
bilă pentru progres și 
pace și de a simți cu 
cită emoție, convingere 
și sinceritate și-au 
mărturisit dorințele 
reprezentanții națio
nalităților conlocuitoa
re, declarînd. cu mina 
pe inimă, că nu cunosc 
altă patrie mumă 
decît România și nu 
urmează alt sfat decit 
cel rostit de Partidul 
Comunist Român, de 
Comitetul lui Central, 
în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
cărui realegere în 
fruntea partidului con
stituie cea mai puter
nică garanție a mersu
lui înainte al patriei 
noastre.

Nu vrem să dăm 
lecții nimănui. Dar nu 
putem să nu relevăm, 
din timpul rostirii Ra
portului la al XII-lea 
Congres, un fapt vred
nic a emoționa și a 
zgudui orice conștiință 
umană : peste trei mii 
de oameni. repre
zentanți ai 22 milioane

de fii ai României 
și dacă ținem seama 
de mijloacele moder
ne de difuzare, întrea
ga țară era prezentă 
acolo, în sala Con
gresului -7- au aplau
dat și au scandat, in 
picioare, minute în
tregi o lozincă a ome
niei :

„Ceaușescu-pace!“ 
„Ceaușescu-P.C.R.!“ 
în momentele cînd

oficinele întunecate
ale zgindăritorilor răz
boiului spre incendie
rea globului își fac si
nistra lor meserie de
provocatori, strigarea 
viguroasă și răspicată 
a congresiștilor noștri 
comuniști și apelul 
solemn al secretaru
lui nostru general, 
apel făcut din toată 
inima și cu limpe- 
dea, cu lucida con
știință a responsabi
lității tuturor oame
nilor în fata nebu
niei exploatatoare și 
războinice, sună ca un 
imn al dreptății și al 
omeniei care trebuie 
să biruie nechibzuința 
zăludă a voitorilor de 
rău, a flăminzilor de 
distrugere și moarte. 
Politica înțeleaptă și

umană a României 
socialiste, politica 
partidului nostru, ex
presie a voinței între
gului popor român, 
rostită prin glasul cel 
mai autorizat al națiu
nii, cel al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
consemnată în docu
mentele celui mai im
portant forum. Con
gresul partidului, intră 
în istoria națională și 
universală ca o lumi
nă. Și nu se va uita. 
Nu se va putea stinge 
și uita niciodată.

Strămoșii noștri spu
neau: Historia est
lux veritatis — Istoria 
este lumina adevăru
lui. Iar adevărul nos
tru. rostit cu fermita
te și neclintită putere 
în toate zilele istori
cului Congres cu nu
mărul XII, așa cum îl 
gîndește, îl simte 
și-l rostește întregul 
popor, se numește 
dreptate, libertate, in
dependență, înțelege
re între popoare și 
pace, colaborare eco
nomică și spirituală 
spre atingerea bunei 
stări și a fericirii tu
turor oamenilor.

OMUL FAPTEI HOTARÎTE, Al OMENIEI
(Urmare din pag. I)

anume poezie a satu
lui patriarhal a dispă
rut, dar nu cred că 
trebuie să regretăm 
prea mult ceea ce se 
pierde atît timp cit 
beneficiul este incom
parabil. Iar satul meu 
nu este o excepție, ba 
cred că, in raport cu 
evoluția, mult mal de
cisivă și mai rapidă a 
altor sate din jur, este 
rămas în urmă. Aș 
spune că pe întinsul 
întregii țări totul s-a 
schimbat, se schimbă 
mereu, se va schimba

într-atit incit numai 
literatura va mai păs
tra vechile imagini pe 
care, probabil, genera
țiile tinere le vor cre
de „căutate", rezultat 
al ficțiunii și nu 
al observației directe. 
Iată prin urmare că 
faptele sint la ln- 
demîna oricăruia din
tre noi. Căci comu
nismul este ideologia 
faptei, a celei cuteză
toare și umane, in 
stare să schimbe lu
mea. De aceea, n-a
vem nici o îndoială că 
finalitățile propuse vor 
deveni fapte de care

vor beneficia toți ce
tățenii acestei țări. Cu 
atit mai mult cu cit 
cel care ne reprezintă, 
in cel mai înalt grad, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul faptei 
hotărite și al omeniei, 
marele patriot și re
voluționar, a fost re
ales in fruntea parti
dului comunist. A- 
ceastă opțiune a între
gului partid și a în
tregului popor este 
garanția deplină a de- 
săvirșirii drumului e- 
roic și strălucit pe care 
ne-am angajat, cu to
ții, fără șovăire.
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Felicitări adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

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

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii în funcția de secretar general al Partidului Comunist 
Român vă transmit felicitările mele.

Vă urez dumneavoastră, tuturor comuniștilor români, poporului român 
succese in soluționarea sarcinilor de edificare a societății socialiste dezvol
tate, trasate de Congresul al XII-Iea al Partidului Comunist Român.

Cu salutări comuniste,

L BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 

Partidului Comunist Român, în numele Partidului Comunist din Vietnam și 
al meu personal, țin să vă adresez dumneavoastră felicitări călduroase.

Vă urez multă sănătate ca să îndepliniți misiunea dumneavoastră înaltă. 
Primiți, vă rog, salutările comuniste.

LE DUAN
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Vietnam

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

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am urmărit cu o deosebită atenție desfășurarea lucrărilor celui de-al 

?' il-lea Congres al partidului comunist din țara dumneavoastră.
Realegerea ca secretar general al marelui dumneavoastră partid consti

tuie o mărturie evidentă a încrederii pe care poporul român o are în dum
neavoastră pentru continuarea operei de construcție națională pe care o des- 
fășurați de atiția ani.

Popbrul togolez, mișcarea sa de uniune națională — Uniunea Poporului 
Togolez — și guvernul său mi se alătură pentru a vă felicita călduros și a 
vă exprima urările noastre sincere de succese tot mai mari pentru dumnea
voastră personal, de fericire și prosperitate pentru poporul prieten al 
României.

Cu cea mai înaltă considerație.

General de arftiată GNASSINGBE EYADEMA
Președinte fondator 

al Uniunii Poporului Togolez, 
Președintele Republicii Togo

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu salutări revoluționare, avem onoarea de a vă prezenta în numele 
Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei și al 
poporului arab palestinian sincerele noastre felicitări cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în calitate de secretar general al Partidului Comunist Român 
prieten și a închiderii lucrărilor Congresului și urări de succes în îndeplinirea 
hotăririlor luate.

Stimate tovarășe,
Reînnoirea alegerii dumneavoastră în fruntea conducerii partidului pș 

care o asigurați cu înțelepciune este reînnoirea încrederii poporului român 
față de dumneavoastră în calitate de conducător ce lucrează pentru binele 
acestuia, iar în ceea ce ne privește, aceasta reprezintă garanția continuității 
adincirii relațiilor de prietenie și colaborare mutuală în actualele împrejurări 
dificile cu care este confruntată lumea de azi ca rezultat al dictaturii 
imperialismului împotriva voinței popoarelor.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi o dată în plus, dumneavoastră 
și tovarășilor din Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
felicitările noastre cele mai călduroase și a vă asigura de întreaga noastră 
considerație.

ț Revoluția pînă la capăt

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, 
Comandant suprem 

al Forțelor Revoluției Palestiniene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomAn

Salutări prietenești,
Cu ocazia încheierii cu succes a lucrărilor celui de-al XII-Iea Congres 

al Partidului Comunist Român frățesc și a realegerii dumneavoastră în ca
litate de secretar general al partidului, îmi face plăcere să vă transmit, in 
numele Partidului Socialist Yemenit, călduroase felicitări și urări de succes 
în .îndeplinirea noilor dumneavoastră sarcini în conformitate cu hotărîrile 
Congresului, de progres și prosperitate poporului român sub conducerea 
partidului său comunist. Urez, de asemenea, mult succes și progres relațiilor 
bilaterale dintre partidele și popoarele noastre.

ABDUL FATTAH ISMAIL
Secretar general 

al Partidului Socialist Yemenit

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmit cea mai sinceră felicitare cu prilejul realegerii In funcția 
de secretar general al Partidului Comunist Român, precum și pentru 
Încheierea cu succes a celui de-al XII-Iea Congres.

ELADIO GARCIA CASTRO
Secretariatul Permanent 

al Partidului Muncitorilor din Spania

Cronica zilei
Marți dimineața au început Ia 

București lucrările celei de-a X-a se
siuni a Comisiei mixte româno- 
suedeze de cooperare economică, in
dustrială și tehnică.

Cu acest prilej sint evaluate rezul
tatele obținute pînă in prezent pe 
planul relațiilor dfe cooperare eco
nomică și in domeniul schimburilor 
comerciale bilaterale și, totodată, sint 
examinate noi căi și posibilități de 
intensificare și diversificare a schim
burilor de mărfuri, de dezvoltare a 
conlucrării dintre întreprinderi româ
nești și firme suedeze, precum și pe 
terțe piețe, în diferite domenii de 
interes reciproc.

★
O nouă manifestare cinematogra

fică. ..Gala filmului iugoslav", orga
nizată cu prilejul Zilei naționale a 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, a avut loc marți în Capi- 
'tală. Cu acest prilej, la cinemato
graful „Studio" a fost vizionat filmul 
artistic „Dervișul și moartea", ecra
nizare a romanului cu același titlu 
al lui Meșa Selimovici, apărut și în 
traducere românească. Filmul ilus
trează un episod semnificativ din 
lupta popoarelor iugoslave pentru 
apărarea independenței și păstrarea 
ființei naționale.

La spectacol au luat parte Cristea 
Chelaru, vicepreședinte al Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai Asociației cineaști
lor, un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Trifun Nikolici. ambasadorul Iugo
slaviei la București, alți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în țara 
noastră.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Mauritania, marți 
după-amiază a avut loc în Capitală 
o manifestare culturală organizată 
sub egida Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S., ai Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și Africa, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fost prezenți Ibrahima Malle 
Fall, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Islamice Mauritania la 
București, membri ai ambasadei, pre
cum și tineri mâuritanezi aflați la 
studii in țara noastră.

★
Marți dimineață au început la 

București lucrările seminarului in
ternațional bilateral între Organizația 
Pionierilor din Republica Socialistă 
România și Organizația Pionierilor 
„Ernst Thălmann" din Republica De
mocrată Germană, pe tema „Educația 
prin muncă și pentru muncă a pio
nierilor, și școlarilor".

Seminarul își propune să realizeze 
un schimb de experiență cu privire 
la activitatea de educare comunistă 
a tinerei generații de către cele două 
organizații și să abordeze noi forme 
de colaborare, bazate pe tradiționa
lele legături de prietenie și cola
borare dintre P.C.R. și P.S.U.G., din
tre cele două țări, în spiritul înțele
gerilor convenite cu prilejul întîlni- 
rilor și convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.

★
Intre 30 noiembrie și 9 decembrie 

se vor desfășura în țara noastră 
„Zilele prieteniei și culturii din Re
publica Democrată Germană". Or
ganizată ca răspuns la „Zilele prie
teniei și culturii din Republica So
cialistă România" in R.D.G., mani
festarea își propune să ofere o ima
gine a dezvoltării culturii contem
porane din această țară. în progra
mul apropiatelor „zile" se află în
scrise peste, 70 de manifestări orga
nizate în Capitală și în localitățile 
Arad, Botoșani, Brașov, Cluj-Napoca, 
Codlea, Craiova, Darova, Iași, Jim- 
bolia, Lenauheim, Lugoj, Reșița, Si
biu, Recaș, Teremia Mare, Tg. Mu
reș, Timișoara.

Din domeniul muzicii și dansului 
vor avea loc spectacole CU „Nunta 
lui Figaro" de Mozart și „Don Pas
quale" de Donizetti, susținute de 
Opera Germană de Stat din Berlin, 
recitaluri vocal-instrumentale, pro
grame folclorice realizate cu con
cursul ansamblului regiunii ' Gera. 
Teatrul Național German din Wei
mar, Teatrul dramatic din Gera. 
Mai multe colective teatrale din 
tara noastră vor prezenta spec
tacole cu piese de Shakespeare, 
Bertolt Brecht, Peter Hocks, Hein
rich von Kleist, Rudi Strahi. Vor 
avea loc restrospecțive ale filmului 
din R.D.G. și gale cu creații de lung- 
metraj, precum și expozițiile „Arta 
germană a fierului în secolele XIV— 
XIX" și „Tineri artiști din R.D.G.".

• ★
La Cluj-Napoca s-au încheiat, 

marți, lucrările simpozionului inter
național pe tema „Valorificarea sub
stanțelor nemetalifere", organizat de 
Institutul de cercetări și proiec
tări miniere pentru substanțe neme
talifere și Clinica de medicină a 
muncii din localitate, sub egida 
Conferinței permanente a inginerilor 
din sud-estul Europei, Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, Ministerului Minelor, Petrolului 
și Geologiei.

La lucrări au luat parte peste 300 
de specialiști din institute de cerce
tări și proiectări, din învățămintul 
superior, întreprinderi de exploatare 
și preparare din țară, precum și din 
Bulgaria, Cehoslovacia. R.D. Germa
nă, Grecia, Iugoslavia și Polonia.

(Agerpres)

sărbătoarea na țională a republicii

ISLAMICE MAURITANIA

Excelenței Sale
Locotenent-colonel MOHAMED MAHMOUD 

OULD AHMED LOULY
Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 

Șef al statului Republica Islamică Mauritania
NOUAKCHOTT

La cea de-a XlX-a aniversare a proclamării Independenței Republicii 
Islamice Mauritania vă adresez felicitări și cele mai bune urări de prosperitate 
și progres poporului mauritanez prieten.

îmi exprim increderea că relațiile statornicite între țările noastre șe vor 
dezvolta mai puternic in viitor, spre binele popoarelor român și mauritanez, 
al păcii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Conducerea Partidului Cooperatist din Marea Britanîe a transmis 
următorul mesaj de felicitare adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, cu ocazia realegerii sale în înalta funcție de partid :

„Partidul Cooperatist Britanic transmite felicitări președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia realegerii sale în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Ne exprimăm convingerea că sub conducerea sa continuă poporul român 
va realiza prosperitate și progres susținut

DAVID WISE
Secretar generai'

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO DIN 27 NOIEMBRIE 1979
Extragerea I: 81 50 24 35 49 25 14 

67 53 12 3 55
Extragerea a Il-a: 34 5 73 32 83

61 22 68 64 83 27 54
Extragerea a III-a: 28 54 38 61 51 32 
Extragerea a IV-a: 73 87 7 22 3 25 
Extragerea a V-a:, 75 1 81 46 48 85 
Fond total de cîștiguri: 763 630 lei.

Poporul Republicii Islamice Mau
ritania sărbătorește astăzi împlini
rea a 19 ani de la dobîndirea inde
pendenței.

„Țară a nisipurilor" (trei sferturi 
din teritoriul său este alcătuit din 
desert), Mauritania a depus in anii 
care au trecut de la acest eveni
ment memorabil eforturi susținute 
pentru a învinge vitregia naturii si 
consecințele nefaste ale perioadei 
de dominație colonială. Pe harta sa 
au apărut, între altele, o unitate 
siderurgică și o rafinărie la Nouad- 
hibou, fabrici de conserve, instala
ții frigorifice, noi căi de comuni
cații.

O preocupare de prim ordin o 
constituie valorificarea în folosul 
propriu a principalelor bogății na-

turale, știut fiind ci Mauritania 
ocupă locul al doilea în Africa în 
ce privește producția de minereu 
de fier. Concomitent, s-au luat mă
suri pentru extinderea suprafețelor 
irigate și stăvilirea efectelor pus
tiitoare ale secetei din ultimii ani.

Eforturile depuse de poporul 
mauritan pentru dezvoltarea econo
mică și socială sint urmărite cu 
simpatie de opinia publică din țara 
noastră. Intre Republica Socialistă 
România și Republica Islamică 
Mauritania s-au stabilit relații de 
prietenie și colaborare, care cunosc, 
sub impulsul convorbirilor româno- 
mauritane la cel mai înalt nivel, o 
evoluție ascendentă. in interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

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

Delegațiile unor partide comuniste 
și progresiste care au participat Ia 
lucrările celui de-al XII-Iea Congres 
al Partidului Comunist Român au 
vizitat, în cursul zilei de marți, insti
tuții centrale, institute de învățămînt 
superior, unități economice din Bucu
rești și din țară.

Delegația Partidului Comunist Chi
nez, condusă de tovarășul Ulanhu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților' Populari 
a R.P. Chineze, a fost oaspete al co
munei Scornicești. Au fost vizitate 
complexul avicol, întreprinderea de 
confecții și cea de pompe și suban- 
samble auto. Oaspeții au făcut, de

asemenea, un popas la Muzeul de 
istorie, unde le-au fost prezentate, 
alături de dovezi materiale ale stră
vechii civilizații de pe aceste melea
guri, documente și fotografii ce 
ilustrează prodigioasa activitate re
voluționară desfășurată 'de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu incă din tinerețe. 
Tovarășul Ulanhu a semnat în cartea 
de onoare a muzeului.

în aceeași zi, delegația Partidului 
Comunist Dominican a vizitat Insti
tutul politehnic din București, iar de
legația Partidului Libertății din Sri 
Lanka a avut întrevederi cu repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
Muncii.

(Agerpres)

Plecarea unor oaspeți de peste hotare
în cursul zilei de marți au părăsit 

Capitala alte delegații și reprezen
tanți ai unor partide care au parti
cipat la lucrările celui de-al XII-Iea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN VENEZUELA, condu
să de Radames Larrazabal, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C. din Venezuela ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST MEXICAN, condusă de 
Antonio Becerra, membru al C.C. al 
P.C. Mexican, secretar general al 
Comitetului P.C. Mexican pentru 
statul Chihuahua ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN GRECIA, condusă de 
Loula Logaras, membru al Biroului 
Politic al C.C, al P.C. din Grecia, 
secretar al organizației de partid din 
Atena ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN COLUMBIA, condusă 
de Carlos Romero, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C. 
din Columbia ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST LIBANEZ, condusă de 
Rafik Samboun, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Libanez, prim- 
secretar al organizației P.C.L. din 
Beirut ; )

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN ISRAEL, condusă de 
Gohen Benjamin, membțu al Birou
lui Politic al C.C. al partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN SALVADOR, condusă 
de Roberto Antonio Gonzales, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. al 
partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST REVOLUȚIONAR SOMA
LEZ, condusă de general Ysmail Aii 
Abokar, membru al Biroului Poli
tic, secretar general adjunct al Parti
dului Socialist Revoluțiosar Somalez, 
vicepreședinte al Republicii Demo
cratice Somalia ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST PROGRESIST DIN LIBAN, 
condusă de Fouad Salman, secretar 
general al P.S.P. din Liban ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI BAAS 
ARAB SOCIALIST DIN LIBAN, 
condusă de Assem Kansou, secretar 
general al Partidului Baas Arab So
cialist din Liban ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST REVOLUȚIONAR DIN 
ECUADOR, condusă de Fernando 
Maldonado Donoso, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al partidului ;

REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI SOCIALIST REVOLUȚIONAR 
PERUAN, Gualberto Portocarerra 
Mori, membru al Direcțiunii Națio
nale și al Secretariatului partidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI BAAS 
ARAB SOCIALIST DIN SIRIA, con
dusă de Georges Saddikni, membru 
al Comandamentului Național și al 
Comandamentului Regional ale Par
tidului Baas Arab Socialist din Siria.

DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST DIN COSTA RICA, con
dusă de Luis Fernando Alfaro, 
membru al Comisiei Politice, secre
tar al C.C. al P.S. din Costa Rica ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI RE
VOLUȚIONAR DIN TANZANIA, 
condusă de J. M. Mwakangale, mem
bru al Comitetului Executiv Național 
al C.C. al Partidului Revoluționar 
din Tanzania ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI A- 
VANGARDA REVOLUȚIEI MAL- 
GAȘE — A.R.E.M.A. DIN MADA
GASCAR, condusă de Ruphin Geor
ges, membru al Biroului Politic al 
C.C. al A.R.E.M.A., ministrul infor
mațiilor și activității ideologice ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI CON
GRESUL NATIONAL AL POPORU
LUI DIN GUYANA, condusă de 
Hugh Desmond Hoyte, membru al 
Comitetului Administrativ și al Co
mitetului Executiv Central al 
P.C.N.P., consilier general al parti
dului, ministrul dezvoltării economice 
și al cooperativelor ;

DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PALESTI
NEI, condusă de Abdelatif Abu-Hijla, 
director general al Departamentului 
Politic al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI LI
BERAL AUTENTIC DIN LIBERIA 
„TRUE WHIG", condusă de Jackson 
F. Dor, prim-vicepreședinte al par
tidului ;

DELEGAȚIA PARTIDULUI PO
PORULUI DIN PANAMA, condusă 
de Reyes Mark, membru al C.C. al 
Partidului Poporului din Panama, di
rectorul ziarului „Unidad".

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Nicolae Constantin 
și Ion Dmcă, membri ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al ' P.C.R., 
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Ursu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., de alți acti
viști de partid.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 noiembrie și 1 decembrie . în țară : 
Vremea va continua să se răcească, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. Vor 
cădea precipitații slabe, mai ales sub 
formă de lapoviță și ninsoare în estul 
și nordul țării, în rest precipitații izo

late. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări locale de scurtă 
durată din sectorul nordic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 7 și 3 grade, izolat mai coborite în 
estul Transilvaniei, iar maximele intre 
minus 3 și plus 7 grade. Dimineața și 
seara, local ceață. In București : Vre
mea va continua să se răcească ușor, 
mai ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe în primele zile. Vînt 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A REPUBLICS 

POPULARE SOCIALISTE ALBANIA

Președintelui Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

HADJI LLESHI
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania 

MEHMET SHEHU
TIRANA

Cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a eliberării Albaniei de sub ocupația 
fascistă, în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al Guvernului 
Republicii Socialiste România, precum și în numele nostru personal, adresăm 
poporului albanez, Prezidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Socialiste Albania sincere felicitări și urări de succese 
tot mai mari în dezvoltarea economico-socială a țării, în ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborarea dintre țările și popoarele noastre se vor întări și dezvolta 
continuu.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele ILIE VERDEȚ

Republicii Socialiste România Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul albanez sărbătorește 35 
de ani de la un eveniment de 
răscruce pentru destinele sale 
istorice — eliberarea patriei sale de 
sub jugul fascist și victoria revolu
ției populare împotriva regimului 
burghezo-feudal.

Incununînd lupta plină de eroism 
dusă de masele populare împotriva 
cotropitorilor străini și a asuprito
rilor autohtoni, actul de la 29 no
iembrie 1944 a deschis Albaniei 
perspectiva dezvoltării libere și 
independente, a înfăptuirii unor 
transformări sociale revoluționare, 
a trecerii la făurirea socialismului.

In perioada ce s-a scurs de atunci, 
Albania Și-a făurit o bază indus
trială, in cadrul căreia s-au dezvol
tat industriile minieră și metalur
gică, de petrol și gaze, energetică, 
chimică și constructoare de mașini. 
In același timp, comparativ cu ni
velul antebelic, producția agricolă a 
crescut de peste 5 ori. Importante 
prefaceri înnoitoare au avut loc în 
viața orașelor și satelor, în dome
niile culturii, educației și ocrotirii

sănătății, toate acestea conducînd 
la .îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale populației.

Poporul român se bucură de suc
cesele dobîndite de poporul albanez 
prin eforturile pe care le depune 
pentru a birui diferitele greutăți, 
pentru a asigura construcția socia
listă, pentru dezvoltarea bazei tehni- 
co-materiale, valorificarea superioa
ră a resurselor materiale și umane 
ale tării. Relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre po
poarele român și albanez constituie 
premise pentru amplificarea și di
versificarea conlucrării reciproc a- 
vantajoase dintre România și Alba
nia. Dealtfel, schimburile economi
ce dintre cele două state au înre
gistrat in ultimii ani creșteri.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Populare Socialiste Al
bania. poporul român transmite po
porului albanez cordiale felicitări și 
urări de succese în edificarea so
cialismului, pentru continua înflo
rire a patriei sale.

La Ksamil, progrese 
în dezvoltarea agriculturii

...Ksamil — zonă de șesuri și coli
ne din districtul Saranda, situată la 
țărmul Mării Ioniene și în apropierea 
lacului Butrinti. Un pămînt arid, care 
timp de veacuri a rămas nevalorifi
cat. în anii din urmă, nevoile cres- 
cînde de hrană ale populației au 
impus să se dea atenție utilizării a- 
cestor pămînturi pentru agricultură. 
Tineri și tinere au întreprins pe a- 
ceste meleaguri lucrări de ameliora
re, îndepărtind roci și terasînd tere
nul. Au fost recuperate astfel 370 de 
hectare de pămînt. Pe acest teren 
au fost plantați puieți de portocali, 
mandarini, lărnii, măslini — 150 hec
tare afectate citricelor, iar 220 — măs
linilor. Totodată, la Ksamil au apă
rut unități sanitare, comerciale, cre- 
șe și grădinițe, alte amenajări edi
litare.

Lucrările de ameliorare continuă. 
Proiectele prevăd că într-un viitor 
apropiat vor fi introduse în circuitul 
agricol încă 700 de hectare de teren, 
iar numărul pomilor fructiferi se va 
dubla.

Asemenea lucrări de îmbunătățiri 
funciare se întreprind nu numai la 
Ksamil. Se știe că 85 la sută din su

prafață (de 29 000 de kilometri pătrațl) 
o constituie relieful muntos. Tocmai 
de aceea se întreprind lucrări de te- 
rasare a. terenurilor înclinate. în 
vederea valorificării solurilor nepro
ductive. Concomitent, se desfășoară lu
crări de asanare a bălților, de săpare 
a unor canale de aducțiune și drenare 
a apei, de cultivare a soiurilor de 
plante adaptate condițiilor locale. Ca 
urmare, suprafața arabilă a crescut 
în decurs de trei decenii și jumăta
te de 2,4 ori, sporind și recoltele de 
cereale. în regiunile de deal și 
de munte au fost create ferme vi
ticole și pomicole. Vița de vie și po
mii fructiferi ocupă, dealtfel, un 
loc important în structura producției 
agricole, alături de cereale, plante 
tehnice, legume, furaje.

Agricultura cooperativizată alba
neză are o pondere importantă în eco
nomia țării. Producția agricolă reali
zează 35—40 la sută din veniturile 
provenite din export și furnizează 70 
la sută din materia primă necesară 
industriei bunurilor de consum.

G. BONDOC

Vizita viceprim-ministrului și ministru al afacerilor 
externe al Libanului

Marți au continuat convorbirile 
oficiale dintre ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialista 
România, Ștefan Andrei, și viceprim- 
ministru și ministrul afacerilor exter
ne al Libanului, Fouad Boutros.

Au fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, precum și unele pro
bleme actuale internaționale de in
teres comun.

în cursul zilei, oaspetele libanez a 
vizitat Muzeul de istorie al Republi
cii Socialiste România, monumente 
istorice și de artă, precum și ansam
bluri noi de locuințe din Capitală.

Cu prilejul vizitei oficiale în țara 
noastră a viceprim-ministrului și mi
nistrul afacerilor externe al Libanu

lui, ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Samih El-Baba, a oferit un 
dineu.

★
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a avut o în
trevedere cu viceprim-ministrul și 
ministrul afacerilor externe libanez, 
Fouad Boutros.

Cu acest prilej au fost evidențiata 
noi posibilități de dezvoltare a cola
borării și cooperării economice, pre
cum și a schimburilor comerciale 
dintre România și Liban.

La întrevedere a participat Samih 
El-Baba, ambasadorul Republicii Li
ban la București.
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19,io Succesele de azi -? temelii trai
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. tori" : Jean Gabin
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17.35 Divertisment muzical-coregratio
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19.20 Muzică populară
19.55 Studio T ’79
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mării
21.10 Film documentar : Jocurile nordi

cilor
21.36 Telejurnal

• AUTOMATELE IN 
EXPANSIUNE. Primul au
tomat comercial din lume a a- 
părut în Anglia, în jurul anu
lui 1615, sub forma unui „vin- 
zător" de tutun. Automatul era 
o cutie dreptunghiulară în care 
amatorul introducea o monedă. 
Imediat, capacul cutiei se des
chidea, oferind la alegere pa
chete de tutun. Bineînțeles, can
titatea de tutun extrasă din 
automat depindea de... cinstea 
cumpărătorului. Treptat, auto
matele s-au răspîndit și în alte 
țări, numărul lor înmulțindu-se 
în cele mai diferite domenii 
de activitate. Istoria a înre
gistrat ca o ciudățenie o ma- 
șină-automat instalată in Utah 
(S.U.A.), care elibera contra 
«urnei d« 2,5 dolari o co

lecție de formulare necesare... 
deschiderii unui proces de di
vorț. Astăzi, numai în S.U.A. 
funcționează în rețeaua comer
cială 5 milioane de automate.

• „VICTIME" ALE 
CRIZEI DE COMBUSTI
BILI. Proprietarul unei ferme 
situate in apropierea orașului 
Amarillo din statul Texas â or
ganizat o originală expoziție 
in aer liber, înfățișînd diferite 
mărci de automobile, de Ia a- 
pariția acestora și pînă în pre
zent. Expoziția, ale cărei expo
nate sint așezate in gropi beto
nate, a fost organizată cu scopul 
de a „eterniza" amintirea limu
zinelor care, in prezent, nu mal 

au căutare datorită crizei ener
getice.

• ELECTROMAGNE
TISMUL Șl RECHINII. 
Temuții rechini sint vulnerabili, 
susține un cunoscut oceanolog 
canadian, care le studiază de 
patru decenii comportamentul, 
in urma observațiilor făcute, el 
a ajuns la concluzia că există 
un mijloc sigur de apărare îm
potriva atacurilor celor 300 de 
specii de rechini cunoscute. A- 
ceste ființe sint dotate cu un 
sistem nervos periferic ultra- 
sensibil, datorită căruia au o ca
pacitate deosebită de orientare, 
puțind descoperi de la mare dis
tanță potențiala victimă sau 
identifica eventualele primejdii 
care le amenință. Dar sistemul

lor biologic atît de perfecționat 
poate fi derutat de un cîmp e- 
lectromagnetic. Sub acțiunea 
undelor electromagnetice, rechi
nii nu mai cutează să se apro
pie, chiar dacă sint ademeniți de 
cea mai atrăgătoare pradă.

• LEGĂTURI TELE
FONICE DIRECTE CU 
NAVELE AERIENE. La 
mijlocul anului viitor, în S.U.A. 
urmează să intre în funcțiune 
un sistem de comunicații prin 
care se poate realiza legătura 
telefonică directă între sol și 
pasagerii avioanelor. într-o pri

mă etapă se vor realiza convor
biri aer-sol; într-o a doua etapă, 
orice pasager ai liniilor aeriene 
va putea fi chemat de la domi
ciliu de abonații particulari. Un 
inconvenient îl va constitui cos
tul deocamdată ridicat al unor 
asemenea convorbiri.

• „CORABIA NISI
PURILOR". Francezul Ar
naud de Rosnay a inventat un 
nou sport, „speed-sail" (plan
șeta cu pînze), care se poate 
practica pe țărmurile mărilor și 
oceanelor. Este vorba de o plan
șetă de lemn sau din plastic 
prevăzută cu rotile și cu o pîn- 

ză care se pot cu ușurință 
monta și demonta. Este de 
ajuns o briză ușoară și un im
puls inițial dat planșetei ca a- 
ceasta să ruleze cu d viteză 
crescindă, pină la 80 km pe oră, 
în funcție de intensitatea vîntu- 
lui. Ghidarea acestei veritabile 
„corăbii a nisipurilor" se face 
cu ajutorul unui inel fixat pe 
pinză. Autorul noului sport a 
realizat o adevărată performan
ță, reușind să traverseze Sahara 
(între Mauritania și Senegal) în 
decurs de 12 zile, în care timp a 
parcurs 1 300 km.

• PENDULA MA- 
REELOR. Pentru ca naviga
torii și pescarii să cunoască mai 
ușor starea mareelor, o societa
te britanică a pus la punct o uti

lă pendulă. Dispozitivul este 
foarte simplu de utilizat: e su
ficient să fie fixată ora fluxului 
pentru a se putea citi apoi pe 
cadran starea mareelor pentru 
următoarele 24 de ore. Cadranul 
dispune, în același timp, de o 
scară indicînd în procente ridi
carea și coborîrea mareelor.

• „TERAPEUTICĂ" 
PENTRU CHIPAROȘI. ** 
Florența a avut loc un seminar 
la care s-au dezbătut posibilită
țile de „apărare a sănătății chi
paroșilor". De cițiva ani, acești 
falnici arbori, o adevărată min- 
drie a naturii din regiunea me
diteraneană și mai ales din 
Toscana — unde numărul lor se 
ridică la 140 000 — devin victi
me ale unor maladii pricinuite 

de paraziți. Experțli reuniți la 
Florența au recomandat dezră
dăcinarea arborilor care nu mai 
pot fi salvați și tratarea celor
lalți chiparoși cu substanțe chi
mice.

© MAIGRET LA 50 DE 
ANI. în aceste zile s-au împli
nit 50 de ani de cînd scriitorul 
Gqorges Simenon l-a plămădit 
pe cel care avea să devină ce
lebrul comisar Maigret, detecti
vul plin de omenie și bun simț 
care a luptat cu tenacitate Îm
potriva crimei, a fărădelegilor. 
De-a lungul celor cinci decenii 
de activitate, Maigret a fost 
eroul a 102 romane și nuvele, a 44 
de seriale pentru televiziune și a 
14 filme, apărînd sub trăsăturile 
a 12 actori cunoscuți.
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O nouă expresie a înaltului prestigiu de care se bucură gîndirea creatoare,

științifică a președintelui României: apariția in India a volumului

„Nicolae Ceaușescu despre noua ordine 
economică internațională - garanție

a păcii și dezvoltării libere a popoarelor"
DELHI 27 (Agerpres). —_In cadrul manifestărilor consacrate celui 

Comunist Român, în India a 
și personalității proeminente a

de-al XII-lea Congres al Partidului 
apărut un nou volum dedicat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Intitulat „NICOLAE CEAUȘESCU, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA, DESPRE 
NOUA ORDINE ECONOMICA IN
TERNAȚIONALĂ — GARANȚIE A 
PĂCII ȘI DEZVOLTĂRII LIBERE A 
POPOARELOR", volumul reunește, 
pe parcursul a peste 200 de pagini, 
un mănunchi dintre cele mai repre
zentative texte din articole, cuvin
tări și interviuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Volumul se deschide cu biografia 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
semnată de reputatul om de 
știință indian prof, dr^ Ram 
Naresh Trivedl, șeful ~ 
tamentului de științe 
al Universității din 
care evidențiază, în 
alese, înalta prețuire 
se bucură cel mai iubit fiu al 
poporului român pentru clar
viziunea 
destinele 
strălucit 
moniului 
enței de 
ționară a societății, la soluțio
narea problemelor cardinale 
ale contemporaneității.

Intr-un cuvint introductiv, 
autorul biografiei subliniază 
că „unul dintre marii oameni 
de stat care s-au preocupat de 
problematica complexă a noii 
ordini economice internaționa
le este președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu". „Lumd in consi
derare propria experiență a 
poporului român și bazindu-se 
pe o profundă înțelegere a 
schimbărilor neîncetate din sfe
ra politicii și economiei mon
diale, prin contacte strinse cu 
realitățile din cele mai diferi
te zone geografice, președinte
le Nicolae Ceaușescu sc ma
nifestă ca un militant fervent 
pentru o nouă ordine econo
mică si politică in lume, pen
tru participarea efectivă a tu
turor statelor la soluționarea 
problemelor dificile care con
fruntă acum omenirea. Iniția
tivele și activitatea României 
in sprijinul unei noi ordini e- 
conomice internaționale, așa 
cum se conturează aceasta in 
viziunea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. și-au ciștigat o reputa
ție mondială ; ele s-au dovedit 
a fi un instrument eficient in 
căutarea căilor și mijloacelor ca
pabile să soluționeze una dintre 
problemele cele mai dificile ale 
lumii noastre, respectiv crearea de 
condiții propice pentru dezvoltarea 
liberă și pentru progresul tuturor po
poarelor lumii la adăpost de orice 
intervenție străină, intr-un climat da 
completă securitate și pace".

Evocind rezultatele remarcabile ale 
dezvoltării României socialiste în cei 
35 de ani care au trecut de la 23 Au
gust 1944, autorul subliniază, totoda
tă, că țara noastră activează intens 
pe arena internațională, promovează 
colaborarea sa cu toate statele, cu 
forțele antiimperialiste de pretutin
deni și acționează neobosit pentru 
reglementarea marilor probleme ale 
lumii contemporane. ’ „Politica ex
ternă a României este în mod hotărît 
guvernată de principiile respectării 
independenței și suveranității națio
nale, egalității depline în drepturi, 
neamestecului in treburile interne ale 
altor state, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la amenințarea cu forța 
sau la folosirea forței, ale respectării 
dreptului fiecărei națiuni la dezvol
tarea de sine stătătoare, liberă de 
orice intervenție străină".

„Marile realizări ale poporului ro-

Depar- 
politice 
Ranchi, 
cuvinte 

de care

cu care cirmuiește 
țării, pentru aportul 

la îmbogățirea patri- 
științei și a experi- 
transformare revolu-

LA O. N. U.

operei

relevă prof. dr. Trivedl, nu pol 
nici un fel separate de activi- 

iaborioasă a președintelui

mân, 
fi în 
taica __ ,___  _ ..._T______
Nicolae Ceaușescu, în calitate de con
ducător al partidului și statului, care 
are un rol determinant în elaborarea 
și promovarea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, în for
mularea obiectivelor dezvoltării so- 
eial-economice a țării, in organizarea 
și îndrumarea pe baze științifice a 
întregii opere de realizare a progra
melor de dezvoltare a României".

Concepția și activitatea președin-

NICOLAE CEAUSESCU
PRESIOFMT OF

THE SOCIALIST REPUBLIC OF fiOMAfiîA 

0»

THE WEW INTERNATIONAL 
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Â

Congresul al XII-lea al P. C R. - un puternic apel 
adresat tuturor statelor lumii pentru întărirea 

colaborării, pentru o politică de pace și înțelegere
înscris cu litere de aur în analele României moderne, Congresul al 

XII-lea al Partidului Comunist Român reține, in continuare, atenția mij
loacelor de informare de pe diverse meridiane ale globului, care ii sub
liniază semnificațiile de forum național reprezentativ și de eveniment de 
rezonanță al actualității internaționale. Sint relevate Ia Ioc de cinste, in 
comentariile presei străine, faptul că marile realizări dobindite de țara 
noastră în ultimii 15 ani, perspectivele luminoase ce se deschid in fața 
României socialiste se leagă nemijlocit de gîndirea șl personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Realegerea celui mai proemineqt exponent 
al poporului nostru în funcția de

arată — conține In sine șl garanția îndeplinirii cu succes a mărețelor țe
luri propuse. De o atenție specială se bucură Raportul prezentat la Con
gres, Directivele și celelalte documente aprobate, care au ca obiective 
transformarea României, pină la sfîrșitul viitorului cincinal, într-o țară 
socialistă, cu un nivel mediu de dezvoltare a economiei, introducerea tot 
mai largă a cuceririlor științei și tehnicii, creșterea nivelului de trai și 
ridicarea calității vieții. Direcțiile și orientările pe plan extern ale țării 
noastre, principialitatea și continuitatea lor, abordarea constructivă a pro
blemelor vitale ale omenirii își găsesc. Ia rindul lor, un ecou justificat în 
presa străină.

ce subliniază că, sub coordonarea 
directă a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a fost elaborat un docu
ment care a fost, apoi, supus dezba
terii celei de-a VTI-a sesiuni speciale 
a O.N.U. și a circulat ca Declarație 
a Adunării Generale, sub nume
le de „Poziția României cu pri
vire la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale", au
torul scoate in evidență acțiuni
le preconizate de șeful statului 
român în legătură cu sesiunea spe
cială a Adunării Generale a O.N.U. 
din 1980, consacrată noii ordini eco
nomice internaționale. „In opinia 
președintelui Nicolae Ceaușescu, se
siunea specială a Adunării Generale 

din 1980 trebuie să emită un 
document clar, care să anga
jeze toate statele și organis
mele internaționale șl in care 
să se specifice principiile, ori
entările și căile de eradicare a 
subdezvoltării și de realizare 
a unui nou tip de relații eco
nomice internaționale, guver
nate de o deplină egalitate și 
echitate".

Subliniind interdependența 
strinsă dintre dezarmare și 
dezvoltare, înțelegerea profun
dă de către președintele 
Nicolae Ceaușescu a pericolu
lui pe care îl reprezintă cursa 
înarmărilor, a condiționării 
dezvoltării de realizarea de
zarmării, autorul arată : „Tn 
concepția președintelui Româ
niei, dezvoltarea și dezarmarea 
constituie o ecuație atit prin 
conținutul, cit și prin natura 
lor ; cursa înarmărilor acțio
nează împotriva necesității 
dezvoltării economice și con
stituie un obstacol insurmonta
bil in calea eforturilor pentru 
eradicarea subdezvoltării". 
Sint prezentate apoi, pe larg, 
propunerile realiste și inițiati
vele țării noastre în domeniu] 
dezarmării, subliniindu-se ne
cesitatea de a se trece la mă
suri efective de dezarmare, la 
democratizarea relațiilor inter
naționale, la respectarea prin
cipiilor relațiilor intre state.

în încheiere, prof. dr. Ram 
Naresh Trivedi scrie : „Con
cepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu, nu numai că reține 
atenția oamenilor politici, eco
nomiștilor, cercetătorilor și pu
bliciștilor de pretutindeni, gra
ție esenței și coerenței ei. pro

funzimii și abordării cuprinzătoare a 
Întregii problematici in esența ei, 
validității sale îndelungate, dar ciș- 
tigă pretutindeni admirația și stima, 
fiind, in același timp, un indemn spre 
conștientizare și acțiune in beneficiul 
intereselor vitale ale tuturor națiuni
lor. ai dezvoltării, ai civilizației și 
progresului întregii umanități".

Editată de „Alfa-Publications", sub 
îngrijirea lui Harbajan Slngh, direc
torul acestei edituri, în condiții gra
fice excelente, lucrarea conține, tot
odată, numeroase fotografii înfăți- 
șind aspecte ale unor intllniri ale to
varășului Nicolae Ceaușescu cu con
ducători din diverse țări de pe toate 
meridianele.

Apariția in India a unui nou 
volum dedicat proeminentei persona
lități a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
magistralei sale concepții privind 
unul dintre dezideratele fundamenta
le ale umanității — edificarea noii 
ordini economice internaționale — 
ilustrează încă o dată prestigiul 
imens de care se bucură, pretutindeni 
pe glob, gîndirea creatoare, științifi
că a președintelui României, capaci
tatea sa de a șe ridica la generali
zări ce îmbogățesc teoria și practica 
revoluționară, oferind soluții și căi 
originale, bazate pe nobila sa do
rință ca România, prin politica sa 
externă, să contribuie la lupta pen
tru făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

GUARANTEE Of PEACE ANO FREE Î3EVEEQPMENT 
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teluî Nicolae Ceaușescu, care au ia 
bază un ascuțit simț al istoriei, ca
pacitatea sa de a îmbina strălucit as
pirațiile de secole ale poporului ro
mân pentru libertate, progres și ci
vilizație, de a sesiza ceea ce este ne
cesar, ceea ce este realizabil in fie
care stadiu, ne apar acum, după ce 
noi înșine am studiat munca și acti
vitatea sa cu atenție, libere de orice 
dogmă și mit, deschise spre tot ceea 
ce este nou, spre examinarea minu
țioasă a elementelor, fenomenelor și 
procesului raporturilor internaționa
le, spre dialog deschis și adoptarea 
de măsuri care să soluționeze marile 
probleme ce confruntă lumea noas
tră", subliniază autorul.

Autorul pune in evidență faptul că 
Republica Socialistă România a fost 
unul dintre inițiatorii și promotorii 
adoptării de către O.N.U., în 1974, a 
Declarației asupra noii ordini econo
mice internaționale. Totodată, sint 
relevate ideile privitoare Ia noua or
dine economică internațională, cu
prinse in Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XI-lea al partidului, in 
documentul prezentat la O.N.U. „Po
ziția României cu privire la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale", în mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de-a V-a sesiuni a UNCTAD, 
fășurată la Manila in mai a.c.

celei 
des- 

După

Cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și-a încheiat 
lucrările prin realegerea lui Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar ge
neral al P.C.R., adoptarea hotărîrilor 
și alegerea organelor centrale de 
conducere ale partidului — a trans
mis AGENȚIA TANIUG. Agenția redă 
apoi idei ample din cuvin tarea rostită 
in ședința de încheiere de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. „Congresul — a 
declarat Nicolae Ceaușescu in cuvin- 
tarea rostită la ședința plenară de în
cheiere a lucrărilor — a confirmat 
dezvoltarea cu succes, a socialismului 
in România și a trasat căile pentru 
progresul și prosperitatea ei in con
tinuare. El a subliniat că baza ma
terială trainică realizată pînă acum 
oferă garanții pentru viitoarele suc
cese și pentru bunăstarea poporului 
român. Criticile și autocriticile for
mulate de delegați — a considerat 
Nicolae Ceaușescu — dau garanția 
aplicării cu succes în practică a ho
tărîrilor celui de-al XII-lea Con
gres, care stabilesc direcțiile, dezvol
tării în perspectivă a țării, în toate 
domeniile, și precizează sarcinile de 
viitor". „Potrivit aprecierii sale, fap
tul că la Congres au luat cuvîntul 
peste 1 000 de delegați demonstrează 
gradul înalt de conștiință și respon
sabilitate al comuniștilor față de po
por și partid. După încheierea Con
gresului, de Ia balconul Palatului Re
publicii — continuă agenția — 
Nicolae Ceaușescu s-a adresat cetă
țenilor, care au umplut Piața Repu
blicii, din centrul BuCureștiuIui. sub
liniind importanța Congresului pen
tru propășirea pe mai departe a 
României. Hotăririle adoptate — a 
apreciat el — duc la întărirea inde
pendenței și suveranității României 
și la îmbunătățirea colaborării ei cu 
toate țările și popoarele, pe baza 
principiilor respectării suveranității, 
integrității și egalității în drepturi".

Săptămînalul „KOMUNIST", organ 
al U.C.I.. a inserat un amplu comen
tariu. intitulat „Pe principii neschim
bate", în care se arată că de la con
stituire, din 1921, și pînă astăzi nici 
un congres al P.C.R. nu a coincis, 
intr-un mod atît de fericit, cu ani
versarea unui alt eveniment istoric, 
cum a fost cazul cu Congresul al 
XII-lea, care s-a desfășurat in anul 
marelui jubileu românesc — cea de-a 
35-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă. în continuare, se 
face o prezentare a desfășurării lu
crărilor Congresului, menționîndu-se 
că prin sarcinile trasate se urmărește 
trecerea României din stadiul de țară 
socialistă in curs de dezvoltare in 
cel de țară socialistă cu nivel mediu 
de dezvoltare. Sub titlul interior 
„Ritm rapid de dezvoltare economi
că" se arată că „unul din scopurile 
fundamentale ale următorului plan 
cincinal este întărirea dezvoltării mo
derne și armonioase a industriei și 
agriculturii". Sint prezentate cifre 
privind dezvoltarea României în ac
tualul cincinal și in viitor. In conti
nuare. sub titlul „Procesele democra
tizării",; sint înfățișate preocupările 
partidului in legătură cu dezvoltarea 
armonioasă a întregii vieți economice 
și social-politice. In încheiere, este 
prezentată, pe baza Raportului tova
rășului Nicolae Ceaușescu, activitatea 
internațională a României.

într-o amplă corespondență din 
București, despre încheierea lucrări
lor Congresului al XII-lea al P.C.R. 
și realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cea mai înaltă funcție 
de conducere în cadrul partidului, 
cea de secretar general, a informat ți

igerea celui mai proeminent expon 
secretar general al partidului — se

AGENȚIA DE PRESA A.D.N. „Sa- 
cu furtunoase aplauze, se- 

general al partidului a
lutat 
cretarul 
mulțumit reprezentanților celor 2,9 
milioane de comuniști al țării pen
tru încrederea acordată" — sub
liniază agenția citată. „Congresul 
și-a 
Au 
mitetului 
activitatea _ ..._____ ___ __
Român în perioada dintre Congresul 
al XI-lea și Congresul al XII-lea, 
sarcinile de viitor ale partidului și 
celelalte documente de bază. Princi
palul obiectiv al acestora — subli
niază agenția de presă — îl consti
tuie dezvoltarea în continuare a eco
nomiei socialiste în România. Dele
gații au aprobat, de asemenea, pro
punerea privind însărcinarea Comite
tului Central cu elaborarea unui nou 
Program al partidului pînă in anul 
2000 sau 2010, care urmează să fie 
întocmit pînă la Congresul al XIII-lea 
al P.C.R.", scrie A.D.N.

PRESA ȘI POSTURILE DE RADIO 
COREENE au informat despre în
cheierea lucrărilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român, subliniind că a fost aprobat 
Raportul C.C. cu privire la activita
tea Partidului Comunist Român în 
perioada dintre Congresul al XI-lea 
și Congresul al XII-lea și sarcinile 
de viitor ale partidului, că s-au adop
tat importante documente și că au 
fost alese rioile organe de conducere.

PRESA ȘI RADIOTELEVIZIUNEA 
ETIOPIANA au difuzat și ele știri

încrederea acordată1 
agenția citată. ___ ____

încheiat dezbaterile în plen, 
fost aprobate Raportul Co- 

Central cu . privire la 
Partidului Comunist

Ceaușescu în înalta funcție de secre
tar general al P.C.R. în comentarii 
au fost subliniate principalele coor
donate ale politicii externe a Româ
niei, punîndu-se un accent deosebit 
pe poziția țării noastre in problema 
Orientului Mijlociu, pe sprijinul con
secvent acordat cauzei poporului pa
lestinian.

Un program special dedicat acti
vității politice desfășurate de pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a prezentat și TELEVI
ZIUNEA IORDANIANĂ. Subliniind 
bogata activitate politică a secretaru
lui general al partidului în cei 15 ani 
de cînd se află la conducerea P.C.R., 
televiziunea, ca și RADIODIFUZIU
NEA IORDANIANĂ au informat, 
totodată, despre realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

în ceea ce privește situația Inter
națională, se arată-că „secretarul ge
neral al P.C.R. a menționat în Ra
portul său cele două tendințe dia
metral opuse care se afirmă din ca 
în ce mai mult în lumea contempo
rană : pe de o parte tendința de 
menținere a sferelor de influență și 
de dominație și de reîmpărțire a lor, 
iar pe debită parte tendința de a se 
pune capăt politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru asigurarea 
afirmării independente a tuturor na
țiunilor. pentru destindere și pace".

Intr-un amplu articol consacrat lu
crărilor Congresului P.C.R., ziarul 
„CHAAB", din Mauritania, subliniază

Ample relatări în presa internațională 
consacrate realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului, hotărîrilor adop
tate, menite să ridice România pe noi 
trepte de progres și civilizație, să spo
rească contribuția sa la rezolvarea 

problemelor lumii contemporane

Proiect de rezoluție prezentat de România 
pentru reglementarea prin mijloace pașnice 

a diferendelor dintre state

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

NAȚIUNILE UNITE 27 — Trimisul 
Agerpres, N. Chilie, transmite : 
România a prezentat oficial la Na
țiunile Unite un proiect de rezoluție 
la punctul înscris de țara noastră pe 
agenda actualei sesiuni a Adunării 
Generale intitulat „Reglementarea 
prin mijloace pașnice a diferendelor 
dintre state". Proiectul, la care au 
devenit coautoare alte 14 state de pe 
toate continentele, adresează tuturor 
statelor apelul de a respecta cu stric
tețe in relațiile lor internaționale 
principiul reglementării diferendelor 
prin mijloace pașnice în așa mod

îneît pacea și securitatea internațio
nală și justiția să nu fie puse în 
pericol. De asemenea, tuturor state
lor li se cere să coopereze la elabo
rarea unei declarații a Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind reglemen
tarea pașnică a disputelor dintre 
state. Țările membre sint solicitate 
să transmită secretarului general al 
O.N.U. opiniile, sugestiile și propu
nerile lor privind elaborarea acestei 
declarații, pe baza cărora Secretarul 
general va supune la cea de-a 35-a 
sesiune a Adunării Generale un ra
port in această problemă.

CONFERINȚA ASUPRA ENERGIEI DE LA MONTREAL. In orașul can^~| 

dian Montreal s-au deschis lucrările Conferinței Națiunilor Unite asupra 
energiei, la care participă aproximativ 700 de experți din peste 100 de I 
țări. Dezbaterile, consacrate examinării actualelor implicații ale crizei I 
energetice mondiale și căilor vizînd reducerea dependenței față de pro
dusele petroliere, urmează să dureze două săptămini.dusele petroliere, urmează să dureze

Plenara C.C
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc, marji. o plenară 
a C.C. al P.C.U.S., la care au fost 
audiate Raportul cu privire la pla
nul de stat de dezvoltare economică 
ș.i socială a U.R.S.S. pe anul 1980, 
prezentat de N. K. Baibakov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și Raportul 
cu privire la bugetul de stat al 
U.R.S.S. pe anul 1980 și executarea 
bugetului de stat pe anul 1978, pre
zentat de V. F. Garbuzov, ministrul 
de finanțe al U.R.S.S.

al P.C.U.S.
La plenară a rostit o cuvîntare 

L. I. Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S.

Plenara a adoptat o hotărîre tn 
problemele discutate.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme organizatorice. Plenara l-a 
trecut pe N. A. Tihonov din rindul 
membrilor supleanți in cel al mem
brilor Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. și l-a ales pe M. S. Gorba- 
cev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S.

tNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
POLONO—AUSTRIECE.
Gierek, prini-secretar al __
P.M.U.P., l-a primit pe cancelarul 
federal al Austriei, Bruno Kreisky, 
care a făcut o vizită oficială in Po
lonia. Convorbirea, s-a referit la pro
bleme ale dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări, ca și la unele 
aspecte ale situației internaționale, 
relatează agenția P.A.P.

Edward 
C.C. al

O DECLARAȚIE A P.C. DIN 
NORVEGIA. Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Norvegia 
a dat publicității o declarație in 
care cere guvernului norvegian să 
respingă planurile de amplasare in 
Europa centrală a rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune.

ÎNTREVEDERI chino-birma- 
NE. Ministrul de externe al R. P. 
Chineze, Huang Hua, și-a încheiat 
vizita oficială de prietenie efectua
tă in Birmania. în cadrul întilnirii 
cu primul ministru U Maung Maung 
Kha au fost discutate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, exprimîndu-se 
de ambele părți satisfacția pentru 
legăturile prietenești existente în
tre China și Birmania, precum și 
dorința comună de a dezvoltă în 
continuare aceste relații — transmi
te agenția China Nouă.

Reuniunea balcanică de la Ankara
ANKARA 27 (Agerpres). — La An

kara s-au deschis lucrările reuniunii 
de cooperare balcanică în domeniul 
comunicațiilor și telecomunicațiilor, 
la care participă delegații din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

Luînd cuvîntul la dezbateri, șeful 
delegației române, Gheorghe Bălă-

șoiu, director în Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, a pre
zentat concepția țării noastre în legă
tură cu problemele cooperării in zona 
Balcanilor, subliniind că reuniunea 
constituie o acțiune concretă pe plan 
subregional în vederea dezvoltării co
laborării dintre toate țările din Bal
cani.

CONGRESUL PARTIDULUI SO
CIALIST DIN CIPRU (E.D.E.K.). 
La sfîrșitul congresului anual al 
Partidului Socialist din Cipru 
(E.D.E.K.), Vassos Lyssarides a fost 
reales în unanimitate 
acestui partid.

președinte al

ÎN 
care 
de o lună în Co-

INUNDAȚII
Ploile torențiale 
fără întrerupere 
lumbia continuă să provoace în
semnate pagube materiale. Deosebit 
de afectată este capitala tării — 
Bogota; aici a fost decretată starea 
de urgența și peste 20 000 de per
soane au fost deja evacuate cu a-

COLUMBIA, 
cad aproape

jiltorul unităților militare,.

DECLARAȚIILE PREMIERULUI 
NIPON. în discursul rostit, marți, 
în cadrul sesiunii extraordinare a 
Dietei Japoniei, primul ministru 
nipon, Masayoshi Ohira, a subliniat 
că economia japoneză este încă 
confruntată cu mulți factori de 
instabilitate. El a apreciat că exis
tă o tendință de creștere a prețu
rilor la produsele cu ridicata, în
deosebi datorită sporirii prețurilor 
pe plan internațional la materiile 
prime și reducerii cursului yenului.

STATUL SANTA LUCIA A 
FOST PRIMIT IN F.A.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură) tn ca
litate de membru cu drepturi de
pline. Cu aceasta, numărul membri
lor F.A.O. este de 147.

referitoare la încheierea lucrărilor 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comtmist Român. Sub titlul 
„Ceaușescu a fost reales", ziarul 
„ETHIOPIAN HERALD" informează 
despre realegerea, in unanimitate, de 
către Congres a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta , funcție de 
secretar general al P.C.R. De ase
menea, se menționează că Congresul 
a ales și celelalte organe conducă
toare ale partidului.

Ziarul mozambican „NOTICIAS" a 
publicat un amplu material in care 
se referă pe larg la Raportul pre
zentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, evidențiind re
zultatele obținute în primii patru ani 
ai actualului cincinal. Relatând des
pre primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a lui Sam Nu- 
joma, președintele S.W.A.P.O., care 
a dat o înaltă apreciere sprijinului 
pe care P.C.R. și poporul român il 
acordă luptei de eliberare a poporu
lui namibian, „Noticias" precizează 
că secretarul general al P.C.R. a re
afirmat solidaritatea militantă a 
României cu lupta justă a poporu
lui namibian.

într-un program special dedicat ce
lui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, TELEVI
ZIUNEA SUDANEZĂ a prezentat un 
amplu comentariu, însoțit de ima- 

■gini filmate și fotografii Infățișind 
aspecte din neobosita și rodnica 
activitate internă și internațională a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, precum _ 
și importantele realizări politice, e- ’ 
conomice și social-culturale obținute 
de România in anii construcției so
cialiste. în mod deosebit au fost 
scoase în evidență marele prestigiu 
de care se bucură pe plan interna
țional politica externă a Româ
niei, activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, „consacrată statornicirii 
unor relații noi, de pace, prietenie 
și colaborare intre toate popoarele 
globului".

Ziarul marocan „AL BAYANE" a 
publicat pe prima pagină o cores
pondență sub titlul „încheierea lu
crărilor celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român". In 
articol se arată că, la sfîrșitul lucră
rilor, președintele Nicolae Ceaușescu, 
întrerupt în repetate rinduri da 
aclamațiile asistentei, a făcut bilan
țul Congresului. Secretarul general al 
Partidului Comunist Român — rela
tează ziarul — a insistat, în mai 
multe rinduri, asupra aspectelor care 
au caracterizat dezbaterile — marea 
competență, înaltul nivel politic și 
ideologic care și-au pus pecetea po
zitivă asupra acestora. Totodată, el a 
evidențiat ..democratismul larg din 
sinul partidului" și gîndirea creatoa
re reflectate de propunerile celor 
care au luat cuvântul, fapt care de
monstrează participarea activă a ma
selor populare.

Abordind politica externă a țării, 
președintele Ceaușescu a arătat că 
România militează pentru apărarea 
păcii, pentru excluderea forței și a 
amenințării cu folosirea forței in re
lațiile dintre state, pentru soluțio
narea problemelor internaționale com
plexe pe calea negocierilor — men
ționează ziarul. El a lansat un apel 
tuturor statelor pentru întărirea 
cooperării și solidarității internațio
nale și .pentru a-și aduce contribuția 
la oprirea cursei înarmărilor.

POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE DIN JAMAHIRIA ARABĂ 
LIBIANA au prezentat emisiuni con
sacrate Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, în 
cursul cărora s-a făcut o amplă pre
zentare a personalității președin
telui Fom&niei informîndu-se des
pre realegerea tovarășului Nicolaa

că documentele adoptate, „elaborate 
de mii de specialiști din toate do
meniile cu aportul hotăritor și sub 
conducerea directă a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, reflectă modul 
specific de a gindi și de a acționa al 
șefului statului român, care și-a pus 
amprenta asupra programelor de 
dezvoltare ale României din ultimii 
15 ani. Este o demonstrație științifi
că riguroasă ce confirmă capacita
tea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
receptivitatea sa Ia nou și identifi
carea totală cu Interesele vitale ala 
poporului" — arată cotidianul.

„Un portret luminos al muncii 
asidue, devotamentului șl luptei con
tinue" .se intitulează amplul edito
rial publicat de ziarul pakistanez de 
limbă urdu „TAMEER". Informînd 
despre realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secre
tar genera] al Partidului Comunist 
Român, ziarul publică fotografiile to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu și se referă 
pe larg la principalele aspecte ale 
vieții și activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de revoluționar și înflă
cărat patriot. „Din 1933 — arată 
cotidianul — nu există nici un eve
niment ’ memorabil in istoria P.C.R. 
și a organizației revoluționare a 
tineretului din România care să nu 
fie legat de activitatea politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu". ..Un 
roi important in organizarea U.T.C. 
~ se adaugă — a fost îndeplinit de 
tinăra militantă comunistă Elena 
Petrescu-Ceaușescu".

..THE SUNDAY TIMES", ediția de 
duminică a unuia dintre principalele 
cotidiane de limbă engleză din Sri 
Lanka, „CEYLON DAILY MIRROR", 
a publicat sub titlul „Ceaușescu re
ales secretar general" largi infor
mații despre Congresul al XII-lea, 
însoțite de fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Congresul a rea
firmat că România va continua să 
dezvolte relațiile cu toate statele, să 
contribuie activ la soluționarea pro
blemelor internaționale, la menține
rea și asigurarea păcii.

întreaga presă peruană a publicat 
știrea despre realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Ziarul „LA CRONI
CA" scrie: „Puternic ovaționat de 
cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu a fost reales in 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Realegerea 
este o reafirmare a politicii naționale 
de independență și suveranitate pro
movată de România în ultimii 15 
ani". „în timpul lucrărilor Congresu
lui — continuă „La Cronica" — con
ducătorul P.C.R. a expus o concepție 
istorico-filozofică modernă de funda
mentare a liniei independente a 
României și a adresat un apel state
lor, invitîndu-le să 
flictele dintre ele".

Ziarul .JORNAL

depășească con-

DO BRASIL- a

★

PHENIAN. — tn 
mare cinematograf 
fost inaugurată expoziția fotodocu- 
mentară „România la cel de-al 
XII-lea Congres“. La deschiderea ex
poziției au participat Kim Man Gin, 
membru al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea președintele Comitetului Popu
lar al orașului Phenian. Li Cian Sân, 
ministrul artei și culturii. Ce Hi Zăn, 
ministrul muncii, președintele Aso
ciației de prietenie coreeano-romănă, 
alțe personalități politice și cul
turale coreene. Cu acest prilej au 
fost rostite cuvîntări. in care s-au re
levat semnificația și importanta isto
rică a Congresului al XII-lea al 
P.C.R. In viața poporului român.

holul celui mal 
din Phenian a

publicat un articol pe două co
loane consacrat realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Cotidianul a inse
rat, totodată, fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „Secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a fost reales In 
această funcție de Congresul al 
XII-lea al partidului, confirmîndu-se 
astfel 
le de
— se 
nează 
urmată 
Ziarul subliniază că aceasta reflectă, 
înainte de toate, faptul că în persoa
na sa este întruchipată însăși con
cepția de dezvoltare viitoare a Româ
niei pe multiple planuri. „Această 
realegere — se arată în continuare — 
explică aprobarea inițiativelor politi
cii externe a României, care este des
chisă și dinamică, favorabilă la tot 
ce este util cauzei dezarmării 7, 
păcii".

Cotidianul „AVGIII" — organ cen
tral al Partidului Comunist din 
Grecia (interior) — publică pe prima 
pagină o corespondență din Bucu
rești intitulată „Nicolae Ceaușescu 
propune o conferință europeană pen
tru dezarmare, pentru reducerea 
cheltuielilor militare". Ziarul inse
rează fragmente din Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu referitoare la realizările 
României in perioada care a trecut 
de la Congresul al XI-lea și la si
tuația internațională.

Presa italiană a continuat șl ea să 
publice articole și informații cu pri
vire la lucrările Congresului al 
XII-lea al P.C.R. șl realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al partidului. 
„AVANTI" — organul P.S.I. — după 
ce subliniază — intr-un articol — 
semnificația realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului, prezintă rezultatele lucrărilor 
Congresului, arătind că acesta a 
aprobat Directivele cu privire la dez
voltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1981—1985 și orien
tările de perspectivă pînă in anul 
1990. Referindu-se la politica exter
nă a României, ziarul scrie, intra 
altele : „Problemele reducerii arma
mentelor, depășirii pozițiilor de 
bloc, dezvoltării relațiilor pașnice în
tre țări și popoare ocupă un loc im
portant în rezoluția finală". Congre
sul consideră că obiectivul funda
mental al timpului nostru este „rea
lizarea dezarmării generale, și in 
primul rind a celei nucleare". Ziarul 
„IL POPOLO" — organul P.D.C. — 
reia aprecierile date la Congres eta
pei actuale, după care, referindu-se 
la relațiile dintre partide și state, 
scrie : „Congresul subliniază încă 
dată dreptul fiecărui partid comun* 
de a-și elabora propria linie și pr 
pria strategie, în conformitate 
realitățile din țara în căre activează. 
Este necesar să se renunțe o dată 
pentru totdeauna la politica de for
ță și dictat, de amestec in treburile 
interne ale altor state, la politica 
sferelor de influentă și hegemonie".

„LE DRAPEAU--------- -
dianul Partidului 
gia — publică un 
lui de-al XII-lea 
în care arată că ____ ________
Ceaușescu a subliniat, încă o dată, 
In Raportul Ia Congres, principiile 
care ghidează de 13 ani politica 
României. Aclamat de peste 2 600 de
legați — arată ziarul —, președintele 
român a invitat țara la intensifi
carea eforturilor pentru a face din 
România, in cursul planului 1981— 
1985, o națiune cu o dezvoltare me
die. grație îndeosebi unui avint in
dustrial pe baze științifice și unei re
voluții agrare".

Congresul Partidului Comunist Ro
mân — a relevat cotjdianul francez 
„LE FIGARO" intr-o corespondență 
transmisă din București — „a con
firmat în mod solemn calea română 
spre socialism fundamentată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu". Ziarul 
pune accentul pe continua preocupare 
a țării noastre în vederea înfăptuirii 
dezarmării și edificării unor noi rela
ții, democratice și echitabile între 
’toate țările lumii. Nicolae Ceaușescu
— se menționează în corespondență
— „a subliniat că trebuie să se ex
cludă o dată pentru totdeauna din 
viața internațională, politica de forță 
și dictat, amestecul in treburile altor 
state, politica sferelor de influență. 
De asemenea, președintele României 
a făcut o pledoarie în favoarea de
zarmării", subliniind necesitatea ca 
problemele militare să ocupe un loc 
important în cadrul reuniunii asupra 
securității și cooperării în Europa, ce 
se va ține, la Madrid, in 1980.

Ziarul „LA CROIX" a relevat, in
tr-un articol, că președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat încă o dată, în 
Raportul său Ia Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Român, con
tinuitatea unei orientări și perma
nența unei concepții. Ziarul s-a re
ferit pe larg la documentele adoptate 
de Congres, apreciind că cincinalul 
1981—1985 va fi axat „pe probleme de 
natură științifică, tehnică și energe
tică".

continuitatea politicii naționa- 
independență și suveranitate" 
arată în articol. Se mențio- 
că „realegerea triumfală a fost 

de aplauze îndelungate".

ROUGE" — coti- 
Comunist din Bel- 
articol dedicat ce- 
Congres al P.C.R., 

tovarășul Nicolae

★

COLOMBO. — tn cadrul unei reu
niuni a Asociației de prietenie Sri 
Lanka-România, secretarul Partidu
lui Socialist din Sri Lanka, Bernard 
Soysa, vicepreședinte al asociației, 
și-a exprimat înalta apreciere față 
de rolul, activitatea neobosită si 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, țață de politica internă si 
externă promovată de Partidul Co
munist Roman, de România socialis
tă. Audiența a aprobat cu îndelungate 
aplauze mesajul de felicitare trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia realegerii sale in înalta func- . 
tie de secretar general al P.C.R. de 
către conducerea Asociației de prie
tenie Sri Lanka-România.
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