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într-o atmosferă de înaltă responsabilitate față de destinele 

națiunii noastre socialiste, de puternică unitate a întregului

partid și popor în jurul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Moment emoționant : cele mai tinere vlăstare ale României socialiste aduc omagiul lor fierbinte gloriosului nostru partid comunist, secretarului său general

LUCRĂRILE MÂRELUf FORUM DEMOCRATIC 
AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI

In plen și în cele opt secțiuni ale Congresului, delegații au exprimat, în numele 
comuniștilor pe care îi reprezintă, al oamenilor muncii, aprobarea unanimă 
față de*  Raportul Comitetului Central, față de celelalte documente supuse 
dezbaterii, voința fermă ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit 

în înalta funcție de secretar general al partidului

Miercuri dimineață, Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Roman și-a reluat lucrările in plen, dezbătînd, cu înaltă exigență și responsabilitate partinică, probleme de excepțională insemnălate pentru prezentul și viitorul țării, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României și înaintarea spre comunism.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, tovarășa Elena Ceaușescu, cpilalți tovarăși din prezidiul Congresului au fost întîmpinați, la sosirea în Sala Palatului, cu puternice și îndelungi aplauze. Intr-o atmosferă de intensă vibrație patriotică, cei prezenți au ovaționat cu însuflețire pentru partidul nostru comunist și secretarul său general, reafirmind nețărmurita lor dragoste, profunda stimă și prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu.La lucrări au fost prezente delegațiile de peste hotare, invitate să participe la înaltul forum al comuniștilor români.In prima parte, dezbaterile în plenul Congresului au fost conduse de tovarășul Iosif Szasz.Au luat cuvîntul tovarășii Emil Bobu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Petru Vasiie Uscat, delegat al organizației ju
A APĂRUT BROȘURA:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Raport la cel de-al XIII-lea Congres 

al Partidului Comunist Român
EDITURA POLITICA

Astăzi, 22 noiembrie, în 
jurul orei 17, posturile de 
radio și televiziune vor trans
mite direct, de Ia Sala Pa
latului Republicii Socialiste 
România, ședința de închidere 
a celui de-al XIII-lea Congres 
@l Partidului Comunist Român.

dețene de partid Caraș-Severin, Nicu Ceaușescu, delegat al organizației județene de partid Buzău, Veronica Ciobănete, delegat al organizației județene de partid Constanța, Gheorghe David, delegat al organizației județene de părtid Teleorman, Leonard Constantin, delegat al organizației județene de partid Iași, Traian Morariu, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, loan Ioviț Popescu, delegat al organizației de partid a municipiului București, Rodica Pușcașu, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Dumitru Pavel, delegat al organizației județene de partid Tul- cea, Hajdu Gyozo, delegat al organizației județene de partid Mureș, Gheorghe Dinu, delegat al organizației județene de partid Prahova.Lucrările desfășurate după- amiază au fost conduse de tovarășul Gheorghe Oprea, care a informat că pe adresa Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, au sosit 13 663 telegrame și scrisori, prin care organe și organizații de partid, de masă și obștești, organe de stat, colective de oameni ai muncii din industrie, agricultură, învățămînt, știință, artă și cultură, sănătate, 

unități militare, persoane din diverse domenii de activitate urează succes deplin lucrărilor Congresului.
într-o unitate impresionantă 

— a spus vorbitorul — autorii 
mesajelor reafirmă, cu entu
ziasm și nemărginită încredere, 
mandatul dat delegaților la 
Congres de către conferințele 
județene de partid ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, garanția înfăptuirii 
idealurilor noastre socialiste și 
comuniste.

Telegramele exprimă angaja
mentul ferm al organizațiilor de 
partid, al colectivelor de oa
meni ai muncii de a face totul 
pentru traducerea în viață a 
mărețelor sarcini ce le revin 
din magistralul Raport prezen
tat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și din cele
lalte documente ce vor fi adop
tate de Congresul al XIII-lea 
al partidului.In numele participanților au fost exprimate cele mai calde mulțumiri. urări de noi succese în activitatea celor care au adresat Congresului telegrame și scrisori.

In continuarea dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Rădulescu, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Diamanta Laudoniu, delegat al organizației de partid a municipiului București, Ioachim Moga, delegat al organizației județene de partid Cluj, Ștefan Andrei, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Gizeia Vlad, delegat al organizației județene de partid Covasna, Simion Scutea, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Maria Ghițulică, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Ludovic Fazekas, delegat al organizației județene de partid Neamț, loan Mureșan, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Richard Winter, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Marin Ion,, delegat al organizației județene de partid Brăila, Vasiie Pungan, delegat al organizației județene de partid Brașov.Cei care au luat cuvîntul au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat de secretarul general al partidului, document programatic de o deosebită însemnătate teoretică și practică, ce sintetizează în mod strălucit succesele de pînă(Continuare în pag. a 11-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul V. V. Șcer- bițki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P. C. din Ucraina, conducătorul delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care participă la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii partidului nostru, din partea tovarășului Konstantin Cernenko, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și a Biroului Politic al C.C. al P.C. din Ucraina, un cald salut și cele mai bune urări. Totodată, tovarășul V. V. Șcerbițki a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat la marele forum al comuniștilor români, subliniind că acesta prezintă o deose
Conducătorul delegației Partidului Muncii din Coreea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar geriferal al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Pak Sen Cer, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, conducătorul delegației Partidului Muncii din Coreea, care participă la lucrările Congresului al XIII-lea al P.C.R.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un călduros salut și cele mai bune urări din partea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Oiemocrate Coreene, și a tovarășului' Kim Giăng II, membru al Prezidiului Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidu
Conducătorul delegației Partidului Socialist Unit din Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Werner Kro- likowski, membru al Biroului Politic al C C. al P.S.U.G., prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane conducătorul delegației Partidului Socialist Unit din Germania, care participă la lucrările Congresului al XIII-lea al P.C.R.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane. Totodată, oaspetele a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea' 

bită importanță pentru viitorul României socialiste.Apreciind prezența Ia Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Rornân a delegației Partidului Comunist al Uniunii Sovietice ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită din partea sa tovarășului Konstantin Cernenko, conducerii P.C.U.S. un salut călduros și cele mai bune urări. De asemenea, secretarul general al partidului nostru a rugat să se transmită conducerii Partidului Comunist din Ucraina salutul său și cele mai bune urări.în timpul convorbirii, desfășurată !ntr-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost evidențiate bunele raporturi statornicite intre partidele, țările și popoarele noastre, care se dezvoltă continuu, în spiritul înțelegerilor convenite la cel mai înalt nivel. S-a considerat, totodată, că există condiții pentru dezvoltarea în conti

lui Muncii din Coreea. Totodată, oaspetele a dat o inaltă apreciere rezultatelor obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în perioada dintre Congresele al XII-lea și al XIII-lea ale P.C.R. și a adresat urări de noi succese poporului nostru in înfăptuirea importantelor o- biective care vor fi stabilite la actualul forum al comuniștilor români.Apreciind prezența la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Partidului Muncii din Coreea ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășilor Kim Ir Sen și Kim Giăng II, Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea un salut cordial și a urat poporului co

al P.C.R., programelor de dezvoltare economică și socială a României socialiste în următorii ani.Apreciind prezența la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Partidului Socialist Unit din Germania ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Erich Honecker salutul său călduros și cele mai bune urări.In cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a relevat, cu satisfacție, faptul că raporturile de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.S.U.G., dintre România și R.D. Germană s-au extins și întărit continuu, în spiritul orientărilor și înțelegerilor stabilite cu prilejul în- tilnirilor la nivel înalt. S-a apreciat că potențialul economic și tehnico- științifîc, în continuă creștere, al 

nuare a acestor relații, pe plan politic, economic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii de activitate. A fost exprimată dorința P.C.R. și P.C.U.S., a României și U.R.S.S. de a se acționa pentru ca aceste tradiționale relații să cunoască o evoluție mereu ascendentă, spre binele popoarelor român și sovietice,. în interesul cauzei generala a socialismului și păcii în lume,Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte actuale ale situației internaționale. In acest cadru, s-a subliniat necesitatea intensificării luptei împotriva pericolului de război și a cursei înarmărilor, pentru apărarea păcii și vieții popoarelor.La primire a luat parte tovarășul Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Au participat tovarășii N.I. Rîjkov, secretar al C.C. al P.C.U.S., E. M. Tiajelnikov, membru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. la București.

reean prieten noi și importante succese in opera de construire a socialismului, in înfăptuirea reunificării patriei, în realizarea unei Corea libere și independente.In cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a reliefat evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie, solidaritate, colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre, care se amplifică continuu, în spiritul hotărîrilor convenite la nivel înalt. S-a apreciat, totodată, că există premise pentru a da un nou impuls acestor relații, în interesul reciproc, al cauzei păcii și socialismului.La primire a luat parte Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

României și R.D. Germane creează premise favorabile pentru amplificarea și aprofundarea în viitor a colaborării reciproce și în alte domenii de interes comun.Abordîndu-se unele probleme Internaționale, a fost relevată importanța intensificării luptei popoarelor pentru dezarmare și securitate pe continentul european, pentru instaurarea unui climat de pace,, de înțelegere și colaborare în întreaga lume.La primire au participat tovarășii Paul Verner, membru al C.C. al P.S.U.G. și al Consiliului de Stat al R.D. Germane, Herbert Plaschke, ambasadorul R.D. Germane în România.A participat, de asemenea, Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. I) acum și jalonează direcțiile dezvoltării viitoare a țării.Participanții la dezbateri au subliniat că, in perioada actualului cincinal, țara noastră a înaintat ferm in direcția intăririi bazei teh- nico-materiale, a modernizării industriei și agriculturii, a promovării susținute a progresului tehnic, accentuării laturilor calitative și creșterii eficienței economice in toate domeniile de activitate. Ei au subliniat că toate succesele dobin- dite in perioada care a trecut de la cel de-al XII-lea Congres al partidului sînt indisolubil legate de creșterea rolului conducător al partidului, de perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor sale.Cu înaltă responsabilitate comunistă, vorbitorii au asigurat Congresul, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei vor acționa ferm pentru înfăptuirea, cu dăruire patriotică și spirit revoluționar, a hotărîrilor istorice ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea.Ședința de dimineață s-a încheiat cu un moment emoționant în sunete de trompete și ropote de tobe, în sală și-a făcut apariția delegația Organizației Pionierilor, pentru a prezenta Congresului salutul celor mai tinere vlăstare ale României socialiste și a aduce — in aceste zile de însemnătate istorică — omagiul lor fierbinte gloriosului nostru partid comunist conducătorul încercat al poporului pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.în același timp, copiii țării își reafirmă, cu toată căldura inimii lor tinere, sentimentele de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru copilăria fericită ce o trăiesc în patria noastră înfloritoare și sub cerul ei însorit, pentru înaltul privilegiu pe care îl au de a se forma ca oameni la școala eroică a gindirii și acțiunii patriotice, revoluționare a secretarului general al partidului, exemplu însuflețitor de muncă și viață al tineretului, al întregii națiuni. Asemenea tuturor cetățenilor țării, ei își manifestă dorința arzătoare ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de conducere a partidului, pentru a fi în continuare călăuza dreaptă și sigură a tineretului, a Întregului popor, în grandioasa operă de edificare a prezentului socialist si a viitorului comunist al patriei. Copiii României se angajează, totodată, să fie fii vrednici, demni și neînfricați ai partidului, patriei și poporului.Mesageri ai acestor alese glndurl

SUB STINDARDUL PARTIDULUI
-INIMĂ L1NGĂ INIMĂ,
VOINȚĂ L1NGĂ VOINȚĂ

Iradiind forța și avîntul conști
inței revoluționare, Congresul al 
XIII-lea al partidului așază la te
melia edificiului nostru socialist 
una dintre valorile fundamentale 
ale acestui timp : unitatea moral- politică a intregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ra
portul prezentat marelui forum al 
comuniștilor români, dezbaterile 
din plen și secțiuni au arătat cu 
limpezime ce anume generează li
niile de forță ale acestei unități. 
Este vorba, inainte de toate, de 
realitățile istorice noi, trainic în
rădăcinate in cei patruzeci de ani 
de revoluție. Argumentele comu
niștilor delegați la Congres au, in
variabil, drept puncte de plecare 
tocmai aceste insuflețitoare reali
tăți.

— Reprezint puternicul detașa
ment muncitoresc de la „Electro- 
putere“-Craiova, rostea de la înal
ta tribună Ion Lupulescu.

Afirmația cuprinde in marginile 
ei o realitate care nu poate fi ros
tită decit cu satisfacție, cu min- 
drie. Mindria de proprietar, de pro
ducător, de beneficiar. Ea repre
zintă liantul ce unește energiile 
revoluționare ale intregului popor 
în numele viitorului comunist al 
patriei. Vorbitorul înfățișa, în ace
lași timp, cu răspunderea proprie 
clasei deținătoare a puterii, rezul
tatele eforturilor concertate din 
această modernă citadelă muncito
rească a Craiovei : investiția de 
inteligență pentru modernizarea șl 
asimilarea de noi produse, acțiunile 
decise consacrate ridicării nivelu
lui profesional al muncitorilor și 
cadrelor tehnice, promovarea ini
țiativelor menite să stimuleze crea
ția tehnică valoroasă, instaurarea 
peste tot a ordinii și disciplinei, 
afirmarea largă a spiritului revo
luționar.

Parcă pentru a întregi argumen
tele înfățișate de cel care ii re
prezintă la Congres pe comuniștii 
de la „Electroputere", delegatul Năstase Diomid, comunist din pu
ternica organizație de partid a fău
ritorilor de rulmenți din Bîrlad, 
adăuga :

— Acționind in unitate, noi rea
lizăm la Birlad, in 1984. o produc
ție de rulmenți de 16 ori mai mare 
decit in 1965. Gama sortimentală 
a rulmenților fabricați de noi a 
sporit la peste 1 400. Blneințeles, 
nu ne vom opri aici...

Sd alăturăm aceste adevăruri la 
adevărul exprimat sintetic in Ra
portul secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Comparativ cu anul 1945, producția industrială a țârii este în 1984 de peste 100 ori mai

și simțăminte, membrii delegației — pionieri și șoimi ai patriei — se opresc în fața Prezidiului Congresului. Aici sînt aliniate gărzi pionierești. Din rindul delegației se desprind mai mulți copii, care, îmbujorați de emoție, rostesc, cu voci cristaline, salutul Organizației Pionierilor, exprimat în înaripate versuri :Noi, primăvara patriei,
noi, viitorul. 

Cu graiul inimii cel mai ales. 
Venim sd omagiem al XIII-lea

Congres, 
Partidul, țara și conducătorul !

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, azi, 
V-aducem flori din patria-nsorită: 
Vă mulțumim, conducător viteaz, 
Pentru copilăria noastră fericită.

Vă mulțumim că-n țara omeniei 
tntiiul gind se-ndreaptă

spre copii — 
Să aibă pace, cărți și bucurii 
Sub cerul fără nori al României.

Cu visele spre culmi desfășurate. 
Spre comunism, spre noi

și mari victorii 
Noi vă urăm ani mulți și sănătate, 
Stegar viteaz al patriei de glorii.

Tovarășă Elena Ceaușescu,
ne vegheați 

Cu grijă și iubire fără seamăn 
Și ne-ndrumați cu dragoste

de mamă 
Să creștem vrednict, demni.

neinfricați.

Ne Invățați — spre tainele
științei — 

Să ne-avîntăm ca revoluționari. 
Floarea cinstirii și a recunoștinței 
Noi vă rugăm să o primiți in dar.

Epoca Ceaușescu — e lumina 
In care ne-am născut și învățăm 
Iubit conducător ne avintăm 
Ca demni urmași spre anii

ce or să vină.

Congresul IX — piatră de hotar — 
A ctitorit o mindră Românie. 
Iubit conducător vizionar
Țării i-ati dat o nouă măreție.

Aceste luminoase împliniri. 
Socialiste culmi și magistrale, 
Partid erou sînt rodul muncii tale, 
Sînt rodul marii tale dăruiri.

De aici, de la Congresul XIII, 
Largi porți de măreție se deschid; 
Și noi, prin fapte mari,

ne vom întrece 
Ca fii ai gloriosului partid.

De-aici, cu viitorul față-n față, 
Socialismul noi puteri își ia — 
Sub raza Directivelor se-nalță, 
Puternică și demnă, țara mea I 

mare, iar cea agricolă — de aproape 7 ori“. Aceste două comparații 
măsoară, inainte de toate, drumul 
de progres continuu in cei patru
zeci de ani de revoluție ai Româ
niei socialiste. Comparațiile amin
tite măsoară insă, in egală mă
sură, și cumulul marilor energii 
umane pentru ciștigarea acestor 
bătălii. Sint energiile unite ale 
poporului, care s-a inrolat sub stin
dardul revoluționar al' partidului, 
recunoscind in partid strategul în 
măsură să conducă la victorie 
opera de edificare socialistă a țârii, 
construcția propriului destin al 
poporului — de libertate, indepen
dență, de fericire. Conștiința aces
tei profunde increderi in partidul 

însemnări
din sala Congresului
care și-a asumat uriașa misiune 
istorică de a transforma revolu
ționar societatea românească, iată 
unul din temeiurile unității moral- 
politice in jurul centrului vital al 
națiunii noastre aflat acum la al 
XIII-lea Congres al său, in jurul 
omului intre oameni din fruntea 
partidului și a țării — și pe care 
întregul partid, întregul popor il 
doresc și pe mai departe conducind 
marea operă de edificare comunistă 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Noi, țăranii cooperatori din 
Girbovi, județul Ialomița — ra
porta Congresului comunistul Marcel Dobra — înțelegem să înfăp
tuim noua revoluție agrară obți- 
nind recolte mereu mai mari.

Recoltele cooperatorilor din Gir
bovi, în 1984 : 6 065 kg griu și 8 500 
kg porumb boabe in medie la hec
tar. tn ultimii 20 de ani, cooperati
va și-a îndeplinit, an de an, pro
ducțiile stabilite. La griu șl po
rumb, aceste producții au fost tri
plate în două decenii de muncă 
exemplar onorată, in fiece anotimp, 
acolo. în lan, unde se decide soarta 
recoltei.

— Ii reprezint la Congres pe ță
ranii cooperatori din Cenad, jude
țul Timiș — ne declară Maria Muntean. La plecare, cooperatorii 
mi-au spus așa : arată acolo, in 
fața partidului și a țării. că noi, cei 
din Cenad, acționăm cu elan pen
tru înfăptuirea noii revoluții agra
re la care ne cheamă secretarul ge
neral al partidului. Cele 6 500 kg

Mîndri sintem că fiul țării
cel mai bun, 

Chezaș viteaz eroicului mers 
Spre comunism al plaiului străbun, 
Va fi in funcția supremă reales.
Congresul e izvorul de văpaie 
Spre prag de nou mileniu 

luminînd. 
Epocii Ceaușescu Nicolae 
Noi vrednici fii vom ști să-i fim 

aricind !
Așa cum cei mai dragi părinți 

ne-nvață, 
Partid iubit, făgăduim fierbinte. 
Poporului să-i închinăm întreaga 

viață. 
Spre evul comunist, tot inainte !

Ca buni școlari, la muncă
și la carte, 

Ne angajăm, ca tineri comuniști, 
Să fim mineri, constructori

sau chimiști 
Și meșteri ai recoltelor bogate.

Ne este legămintul gind și faptă, 
Partid viteaz, vom ști

să-l împlinim ; 
Ne dă putere pilda cea mai-naltă 
A celui ce-l iubim și îl cinstim l

Partidului și țării dăm onorul. 
Ne este comunismul țel sublim. 
Jurăm întotdeauna demni să fim 
De cei ce-n glorii urcă Tricolorul!

Spre viitorul comunist, cu întreg 
poporul. 

Sub falduri glorioase ne-avintăm. 
Suprema dragoste in piept purtăm; 
Partidul, Ceaușescu, Tricolorul I

Ne sînt lumina, dragostea, mândria 
Partidul, Ceaușescu, România !

Sînt comunismul, pacea, viitorul 
Partidul, Ceaușescu și poporul !Salutul Organizației Pionierilor este primit cu bucurie și satisfacție de participanții la marele forum al comuniștilor români.Un grup de pionieri și șoimi al patriei urcă la Prezidiu și oferă, cu deosebită afecțiune, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Adresîndu-se tinerelor vlăstare, pionieri și șoimi ai patriei, tovarășul Gheorghe Oprea, care conducea lucrările ședinței, a spus :„Salutul’ adus de voi celui mai înalt forum al comuniștilor, secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — cel mai apropiat prieten și îndrumător al copiilor și tineretului — dă glas dragostei și recunoștinței ce o pur- tați iubitului conducător al partidului nostru, Partidului Comunist Român, care se îngrijesc de creșterea și educarea voastră în spiritul nobilelor idealuri ale umanismului socialist, ale comunismului.

griu și cele 40 000 kg sfeclă de 
zahăr in medie la hectar obținute 
anul acesta arată că sintem pe un 
drum bun. Și-i clar că nu ne vom 
opri aici. Și mi-au mal spus comu
niștii, cooperatorii : să faci cunos
cută voința noastră, dorința noas
tră de a-l avea și pe mai departe 
in fruntea partidului și a țării pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul 
nostru conducător, pe care il sti
măm și il urmăm cu nețărmurită 
încredere.

Partidul Comunist Român a pro
movat dintotdeauna, cu fermitate, 
ideea că certitudinea zilei de miine 
nu se naște decit prin munca plină 
de dăruire a tuturor celor ce mun
cesc. Că forțele poporului trebuie 

unite, trebuie să acționeze într-o 
unică voință. Că trebuie să ținem 
mereu trează in inimi conștiința țe
lului comun, a idealului comunist, 
așa cum in ființa poporului nostru 
a fost dintotdeauna trează conștiin
ța că aparținem unei singure na
ții. Astăzi, așa cum afirma tova
rășul Nicolae Ceaușescu in Rapor
tul prezentat Congresului, „toți sintem fiii unei singure patrii, toți sintem cetățeni ai Republicii Socialiste România". Conștiința acestei 
realități, certificată de istoria nouă 
a patriei, de marile împliniri socia- 
liste, reprezintă, de asemenea, un 
puternic factor al unității moral- 
polittce a poporului in jurul parti
dului, al secretarului său general.

Intr-o pauză a Congresului stăm 
de vorbă cu Fazakaș Ferenc. Este 
șef de brigadă la mina Paroșeni, 
județul Hunedoara. Mină care, afir
mă cu mândrie șeful de brigadă, a 
scos la lumină, peste plan, „pină 
in ziua in care am venit la Con
gres", peste 46 000 tone de cărbune.

— tn mina noastră procesele me
canizate de producție reprezintă a- 
proape 80 la sută. Tehnica modernă 
introdusă in urma dialogului mi
nerilor cu minerul de onoare al ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne 
ajută să realizăm aceste succese. 
Și ne mai ajută in această privință 
munca unită a ortacilor, acolo, in 
adincul de cărbune. Cu toții sintem 
unul și unul sintem toți in muncă,

Partidul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu vă înconjoară cu aleasă grijă și dragoste părintească, fac totul ca viața voastră să fie și mai luminoasă, să vă puteți bucura de o copilărie fericită, să deveniți constructori pricepuți ai edificiilor de miine ale societății noastre socialiste, cetățeni de nădejde ai țării.Vă mulțumim pentru caldele voastre urări și vă dorim să creșteți mari, să fiți cutezători în gind și în faptă, să acționați permanent in spiritul romantismului revoluționar, să fiți întotdeauna gata a vă face datoria și a duce neabătut înainte făclia progresului pe pă- mintul scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România1*.în aplauzele entuziaste ale asistenței și în acordurile îndrăgitului cintec pionieresc ..Patriei îi dăm onorul**,  delegația celei mai tinere generații a țării părăsește apoi sala Congresului.în cursul după-amiezil de miercuri, lucrările au continuat în cadrul celor 8 secțiuni ale Congresului :— Secțiunea pentru dezvoltarea forțelor de producție, a bazei de materii prime și a producției de energie, înfăptuirea Programului de dezvoltare economică și socială a țârii ;— Secțiunea pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, perfecționarea învățămîntului, pregătirea forței de muncă și a cadrelor ;— Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și gospodărirea apelor ;— Secțiunea pentru investiții, construcții, transporturi și telecomunicații ;— Secțiunea pentru dezvoltarea economico-socială în profil teritorial, creșterea nivelului de trai, ridicarea continuă a calității vieții, dezvoltarea producției bunurilor de consum, a comerțului și serviciilor pentru populație ;— Secțiunea pentru activitatea Internațională a partidului și statului nostru și comerț exterior ;— Secțiunea pentru problemele orînduirii sociale și de stat, conducerii științifice a societății și dezvoltării democrației socialiste, perfecționării mecanismulului econo- mico-financiar și ridicării continue a eficienței activității economice ;— Secțiunea pentru problemele activității de partid, organizatorice, politico-ideologice și educative și ale organizațiilor de masă și obștești.Lucrările Congresului continuă.

in viață, fie că ne numim Ion, Ferenc sau Klaus. Pentru că, inainte 
de orice, ne unește gindul răspicat 
exprimat aici, la Congres, de se
cretarul general al partidului — 
conștiința mindriei și răspunderii 
că sintem cu toții cetățeni ai Re
publicii Socialiste România.

tn urmă cu două decenii, tot sub 
această cupolă, la Congresul al IX- 
lea al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vorbea cu patos revolu
ționar, cu argumente strălucite 
despre unitatea națiunii, despre 
forța acestei unități in orinduirea 
nouă, socialistă. Istoria a validat 
această idee, de o excepțională va
loare teoretică și practică. Unitatea 
moral-politică a poporului sub 
stindardul partidului are in struc
tura ei de rezistență și rezolvarea 
științifică, originală a problemei na
ționale. Crearea condițiilor egale de 
dezvoltare — prin politica de pro
gres armonios, echilibrat al tutu
ror zonelor țării, a înfloririi perso
nalității umane — reprezintă 
cuceriri fundamentale ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Iată de ce, așa cum confirmă de
plin și Congresul al XIII-lea al 
partidului, poporul român socotește 
unitatea sa in jurul partidului, al 
secretarului său general, drept 
bunul său sacru, de neatins. Pu
terea noastră in istorie a venit în
totdeauna din unire. Numai astfel 
am străbătut drumul spre cucerirea 
libertății și independenței noastre. 
Numai uniți urcăm continuu, de 
patruzeci de ani, treptele de pro
gres socialist. Prin muncă unită 
dăm viață programelor cutezătoare 
de înflorire a României socialiste. 
Prin eforturi unite apropiem viito
rul țării atit de strălucit înfățișat In Raportul Congresului al XIII-lea 
al partidului, in documentele care Se află pe masa de lucru a foru
mului comuniștilor români. Prin 
munca noastră unită dăltuim chipul 
dc azi și de miine al patriei.

Inimă lingă inimă, voință lingă 
voință, gind lingă gind, mai uniți 
decit oricind. dăm acestui timp 
eroic măsura puterii noastre crea
toare. iubirea noastră pentru partid, 
pentru strategul strălucit pe care 
întreaga națiune il dorește fierbin
te. și pe mai departe. în fruntea 
sa — tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Inimă lingă inimă, voință lingă 
voință, gind lingă gind. mai uniți 
ca niciodată prin faptele dăruite 
prezentului șl viitorului luminos, 
comunist, al țării, certificăm marea 
Și statornica noastră iubire pentru 
România.

Iile TANASACHE 
Dionisie Ș1NCAN

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Conducătorul delegației Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 21 noiembrie, pe tovarășul Jozef Lenart, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, conducătorul delegației Partidului Comunist din Cehoslovacia, care participă la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut și cele mai bune urări din partea tovarășului Gustav Husak, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace. Totodată, el a apreciat că
Conducătorul delegației Partidului Comunist Bulgar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Milko Balev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., conducătorul delegației Partidului Comunist Bulgar, care participă la lucrările Congresului al XIII-lea al P.C.R.Exprimind vii mulțumiri pentru invitația de a participa la lucrările Congresului, eveniment de o deosebită importanță in viața poporului român, conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, din partea tovarășului Todor Jivkov, secretar general al
Conducătorul delegației Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Dobrivoie Vidici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., conducătorul delegației Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, care participă la lucrările Congresului al XIII-lea al P.C.R.Dind o înaltă apreciere Raportului și celorlalte documente prezentate la marele forum al comuniștilor români, conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut din partea tovarășului AU Șukria, președintele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 

actualul forum al comuniștilor români are o deosebită însemnătate pentru stabilirea orientărilor și sarcinilor privind dezvoltarea României în etapa următoare, pentru ridicarea ei pe noi trepte de progres și civilizație socialistă.Apreciind prezența la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Partidului Comunist din Cehoslovacia ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Gustav Husak un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului cehoslovac urări de succes in dezvoltarea multilaterală a patriei.

Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, cele mai calde salutări, urări cordiale de sănătate și succes, precum și de prosperitate pentru poporul român prieten.Apreciind prezența la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Partidului Comunist Bulgar ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită, din partea sa și a tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășului Todor Jivkov un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului bulgar prieten urări de noi și tot mai importante realizări în construcția socialistă.

Iugoslavia, și a Prezidiului C.C. al U.C.I.Apreciind prezența la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită, din partea sa și a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., tovarășului Aii Șukria, Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia salutul său călduros și cele mai bune urări, iar popoarelor iugoslave urări de progres și prosperitate.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a exprimat satisfacția

în timpul convorbirii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost evidențiată evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre, subliniin- du-se însemnătatea hotăritoare a dialogului româno-cehoslovac la nivel înalt pentru extinderea și aprofundarea acestor raporturi. în acest cadru, s-a apreciat că există toate premisele pentru dezvoltarea și diversificarea continuă a acestor raporturi, în interesul reciproc, al cauzei generale a păcii și socialismului.La primire a participat Ion Stoian, membru supleant al 'Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul Întrevederii, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a subliniat cu satisfacție evoluția mereu ascendentă a relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre și s-a reafirmat dorința de a dezvolta aceste raporturi pe diverse planuri, de a intensifica contactele și consultările, de a identifica noi căi și domenii de colaborare și cooperare, în folosul și spre binele celor două țări și popoare, al cauzei socialismului și progresului in lume.La primire a participat Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de fată Todor Stoicev, ambasadorul Bulgariei la București.

față de cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și U.C.I., dintre România și Iugoslavia, precum și dorința comună de a amplifica aceste raporturi tradiționale, spre binele țărilor și popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme privind evoluția situației politice mondiale, evidențiin- du-se însemnătatea intensificării conlucrării dintre toate țările pentru o politică de pace, securitate și colaborare in Europa și în intreaga lume.La primire a participat Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorul delegației Partidului Popular Revoluționar Mongol Conducătorul delegației Partidului Comunist din Cuba

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Mangaljavîn Daș, secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, conducătorul delegației Partidului Popular Revoluționar Mongol care participă la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut și cele mai bune urări din partea tovarășului Jambin Batmunh, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole. Totodată, el a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat la Con
Conducătorul delegației Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Mehes Lajos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al Consiliului Național al Sindicatelor din Ungaria, conducătorul delegației Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, care participă la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.Tovarășului Nicolae Ceaușescu l-au fost transmise, cu acest prilej, un cald salut și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al P.M.S.U., a tovarășului Janos Kadar, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Relevînd însemnătatea actualului Congres al comuniștilor români, oaspetele a adresat felicitări pentru
Conducătorul delegației Partidului Comunist din Vietnam

In cursul zilei de miercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe tovarășul Nguyen Duc Tăm, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. din Vietnam, conducătorul delegației Partidului Comunist din Vietnam, care participă la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii partidului și statului nostru un salut prietenesc, urări de sănătate și fericire personală, din partea tovarășilor Le Duan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, Truong Chinh, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Viet

gres de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a urat succes deplin comuniștilor, întregului popor român in înfăptuirea mărețelor obiective ce vor fi adoptate de forumul comuniștilor din țara noastră.Apreciind prezența la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Partidului Popular Revoluționar Mongol ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită, din partea sa, tovarășului Jambin Batmunh un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului mongol urări de progres și prosperitate, de noi succese in dezvoltarea economico-socială a țării.In timpul convorbirii, care s-a des

rezultatele deosebite obținute de poporul român, înfățișate in Raportul prezentat Congresului, pentru amplul program de dezvoltare multilaterală a României socialiste.Apreciind prezența la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Partidului Muncitoresc Socialist Ungar ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită, in numele său și al C.C. al P.C.R., tovarășului Janos Kadar, Comitetului Central al P.M.S.U. un salut călduros și cele mai bune urări, iar poporului ungar prieten succese in construcția socialistă a țării.în cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a fost relevată evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist 

nam. Oaspetele a exprimat satisfacția de a participa la marele forum al comuniștilor români și a dat o înaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste in perioada următoare. Totodată, a adresat partidului, guvernului și poporului român vii mulțumiri pentru sprijinul acordat luptei de eliberare a poporului vietnamez, precum și în opera de edificare a socialismului în etapa actuală.Apreciind prezenta la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Partidului Comunist din Vietnam ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită 

fășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășeasca, au fost subliniate bunele raporturi de prietenie și colaborare existente intre cele două partide și state, care se dezvoltă continuu în spiritul acordurilor și tratatelor existente intre cele două țări. S-a apreciat, totodată, că există condiții pentru diversificarea în continuare a acestor raporturi în folosul construcției socialiste în România și Mongolia, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei generale a păcii și socialismului.La primire a luat parte Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A participat, de asemenea, To- gociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București.

Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, dintre România și Ungaria. A fost exprimată, in același țjmp, voința de a extinde și întări, prin eforturi comune, conlucrarea dintre partidele, țările și popoarele noastre în diferite domenii de activitate, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului, păcii și înțelegerii.Abordindu-se unele probleme ale vieții internaționale actuale, a fost evidențiată necesitatea unor eforturi sporite pentru reluarea cursului spre destindere, întărirea încrederii și cooperării în Europa și în întreaga lume.La întrevedere a participat Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A luat parte Miklos Barity, ambasadorul R. P. Ungare la București.

tovarășilor Le Duan și Truong Chinh un salut prietenesc din partea sa și a conducerii Partidului Comunist Român, impreună cu cele mai bune urări, iar poporului vietnamez noi succese în construirea socialismului.In cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă; tovărășească, s-a exprimat dorința comună de a dezvolta în continuare relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, pe baza înțelegerilor și convorbirilor convenite la nivel înalt, în folosul reciproc, al cauzei generale a socialismului, păcii și progresului in lume.La primire a luat parte Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Sergio del Valle Jimenez, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba, membru al Consiliului de Stat, ministrul sănătății publice, conducătorul delegației Partidului Comunist din Cuba, care participă la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R.Conducătorul delegației a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea tovarășului Fidel Castro, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, președintele Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, din partea Comitetului Central al partidului, a întregului popor cubanez. Totodată, el a dat o inaltă apreciere Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușăscu la Congresul al XIII-lea, programelor de dezvoltare economico-socială a României in perioada următoare.Apreciind prezența la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român a delegației Partidului Comunist din Cuba ca o expresie a bunelor relații dintre partidele noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Fidel Castro, Comitetului Central al P.C. din Cuba, comuniștilor cubanezi salutul său cordial și
1NT1LNIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
cu conducători de delegații de peste hotare participante

la Congresul al XIII-lea al P.C.R.

Miercuri dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Aarno Aitamuro, secretar general al Partidului Comunist Finlandez, Enrique Curiei, secretar general adjunct al Partidului Comunist din Spania, Rene Piquet, nvembru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Francez, Antonio Bassolino, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, Joaquim Gomes Dos Santos, membru al Comisiei politice, secretar al C.C. al Partidului Comunist Portughez, Hiroshi Tachiki, membru permanent al Prezidiului C.C. al Partidului Comunist Japonez, care iau parte la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R. ca reprezentanți ai acestor partide.Oaspeții au mulțumit pentru invitația de a participa la lucrările marelui forum al comuniștilor români

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întilnit, in continuare, în cursul dupâ-amiezii de miercuri, cu conducătorii altor delegații ale partidelor comuniste și muncitorești din țări europene, asiatice, africane, latino-americane, din S.U.A., Canada și Australia, participante la Congresul al XIII-lea al P.C.R.Secretarul general al partidului nostru a mulțumit călduros comitetelor centrale ale partidelor respective pentru hotărîrea de a trimite delegații la lucrările celui de-al

cele mai bune urări, iar poporului cubanez urări de progres și prosperitate.In timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, s-a apreciat, cu satisfacție, evoluția relațiilor dintre partidele, țările și popoarele noastre, care au cunoscut un curs 

și au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii Partidului Comunist Român salutări călduroase și cele mai bune urări din partea conducerii partidelor comuniste pe care le reprezintă. Totodată, ei au dat o deosebită apreciere problematicii largi — interne și internaționale — abordate în Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, reliefînd semnificația majoră a ideilor referitoare la necesitatea înlăturării pericolului de război, reducerii încordării în lume, la însemnătatea acțiunii unite a popoarelor în scopul edificării unui climat de pace, înțelegere și largă colaborare intre națiuni. în acest context, a fost pus în evidentă rolul important al României în viața internațională, valoarea inițiativelor sale privind pacea și dezarmarea, eliminarea pericolului unui nou război, ca și în toate celelalte probleme vitale ale contemporaneității.

XIII-lea Congres al P.C.R., subliniind că aceasta reprezintă o expresie a relațiilor bune care există intre partidele noastre, o manifestare a solidarității dintre ele.Referindu-se la o serie de probleme ale vieții internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că, în situația actuală, este necesar ca partidele comuniste și muncitorești, celelalte partide și forțe antiimperialiste, progresiste să facă totul pentru oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, pentru dezarmare, pentru o politică de pace, destindere și largă colaborare internațională. S-a reliefat, totodată. 

continuu ascendent, corespunzător înțelegerilor convenite cu prilejul întâlnirilor și convorbirilor la nivelul cel mai înalt.S-a apreciat că sînt condiții pentru dezvoltarea, în continuare, a acestora, pe diverse planuri, precum și pentru întărirea conlucrării pe plan internațional, pentru a-și aduce con

In același timp, au fost transmise comuniștilor, întregului popor român urări de succes în înfăptuirea importantelor hotărîri ce vor fi adoptate la actualul Congres, a programelor de dezvoltare multilaterală a României socialiste.Salutîndu-i pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru urările adresate și sentimentele exprimate și a transmis, la rîndul său, conducerilor partidelor comuniste respective un cordial salut, împreună cu urări de succese în activitatea pe care o desfășoară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, totodată, că participarea reprezentanților acestor partide la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al P.C.R. constituie o expresie a bunelor relații care s-au statornicit și se dezvoltă între partidele noastre, o manifestare a dorinței lor de a-și întări conlucrarea și în viitor.

că In actualele împrejurări internaționale se impune, mai mult ca ori- cind, unirea eforturilor tuturor popoarelor, ale forțelor înaintate, democratice și progresiste — în rîndul cărora partidele comuniste și muncitorești au un rol deosebit de important — pentru oprirea cursului spre încordare și război, pentru afirmarea politicii de pace și progres social, pentru asigurarea libertății și independenței tuturor popoarelor, pentru soluționarea marilor și gravelor probleme ce confruntă epoca noastră, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Mulțumind oaspeților pentru partf> 

tribuția la soluționarea marilor probleme ce confruntă omenirea.La primire a luat parte Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A participat, de asemenea, Rodney A. Lopez, ambasadorul Cubei Ia București.

Secretarul general al P.C.R. a relevat importanța deosebită a întăririi unității de acțiune și a solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești în lupta pentru soluționarea în interesul popoarelor a marilor probleme ale lumii de azi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat, totodată, hotărîrea Partidului Comunist Român de a acționa și în viitor în direcția stringerii relațiilor de prietenie, solidaritate șl cooperare cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele democratice, progresiste, antiimperialiste, de a contribui activ la realizarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie, a participat Ion Stoian, membru supleant al Comitetului' Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

ciparea Ia lucrările marelui forum al comuniștilor români, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, și în acest cadru, partidelor reprezentate la Congres, conducerilor acestora cele mai bune urări de succes în activitatea lor consacrată progresului șl prosperității țarilor respective, în lupta lor pentru asigurarea păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, de caldă prietenie, a participat Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. a] P.C.R.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EMIL BOBU
delegat al organizației județene de partid Dolj

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICU CEAUȘESCU
delegat al organizației județene de partid Buzău

f Mult stimate și Iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimafi tovarăși delegați și 
Invitați,Trăim un eveniment memorabil, ce va rtămîne înscris cu litere de aur în cronica devenirii națiunii noastre socialiste, In conștiința întregului popor — cel de-al XIII-lea Congres I al Partidului Comunist Român. I Marele forum al partidului nostru are loc în anul celei de-a 40-a aniversări a victoriei : revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și ; antiimperialistă din august i 1944, cînd întregul nostru popor, însuflețit de elan creator șl vibrant entuziasm patriotic, se află angajat cu toate forțele în făurirea destinului său so-
drum de muncă avîntată, eroi- : că, încununată de înfăptuiri

, cialist, al viitorului luminos al! patriei.i De la ultimul Congres alpartidului am străbătut un‘ grandioase, o muncă ce pune i cu tărie în evidență forța de j creație materială și spirituală ; a națiunii noastre, vocația po- : porului român de a construi, hotărîrea lui fermă de a con- ' feri acestui timp al faptelor memorabile noi și elocvente di- | mensiuni, de a îmbogăți măre-• țul patrimoniu al împlinirilor I noastre socialiste din epoca cea ‘ mai fertilă în realizări, care în ' mod legitim poartă, spre satis- ■ facția și mîndria tuturor fiilor i patriei, numele eminentuluinostru conducător, ctitorul; României moderne, marele erou al națiunii — „Epoca Nicolae Ceaușescu".j Alegerea prin voința unanl- ‘ mă a partidului și poporului la i Congresul al IX-lea a tovarășului Nicolae Ceaușescu ca I secretar general al partidului a i asigurat ca destinele națiunii ! noastre să fie încredințate unei i personalități politice de excep- I ție, untii încercat militant revoluționar, pătruns de o imensă dragoste de țară și poporul : ei muncitor, dotat cu o gîndire ' și o voință cutezătoare, de 1 profundă originalitate. Sub conducerea nemijlocită și din Inițiativa sa revoluționară a fost declanșată o vastă ofenși-• vă a înnoirii și modernizării ! bazei tehnico-materiale, s-a a-firmat puternic rolul factorilor ' calitativi în toate sectoarele ' vieții sociale, s-a desfășurat o i amplă activitate de perfecțio- I nare a structurilor social-poli- ; tîce, a organizării și conducerii societății, fiind creat un vastI sistem instituționalizat al democrației socialiste revoluțio- j nare, unic în felul său, care permite participarea plenară directă a cetățenilor la soluțio- nărCa problemelor obștești, ,1a conducerea vieții sociale ; s-a dâăchis un cîmp larg de acțiune procesului modelării conștiinței i socialiste, formării profilului i omului nou, capabil să-și asu- ! me marile răspunderi ce-i re- I vin ca făuritor conștient al propriului său destin socialist și comunist.Am ascultat cu adîncă emoție și profundă satisfacție Raportul prezentat de tovarășulNicolae Ceaușescu, ce sintetizează într-o spectivă năzuințele român și legitățile societății noastre, 
document largă per- poporului dezvoltării adevăratăCartă de muncă și luptă a co-, muniștilor, a tuturor oamenilor muncii, care stabilește, cu dis- cernămînt și rigoare științifică, liniile de forță ale progresului economico-social, căile dezvol- ’ tării societății românești într-o etapă nouă, superioară, ale creșterii generale a gradului de civilizație și bunăstare al națiunii noastre socialiste.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE PETRU USCAT 
delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin

[ Mult stimate șl iubite tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și tovarăși.Trăim cu toții un moment Istoric înălțător, cu certitudinea că, acum și aici, se hotă- , răsc liniile directoare ale viitorului nostru luminos, viitor prefigurat cu limpezime în Ra- i portul prezentat de secretarul ’ general al partidului, tovarășul ; Nicolae Ceaușescu, In celelalte ! documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului. în aceste zile, înțelepciunea colectivă a partidului și poporului, stimulată de spiritul novator, profund revoluționar al secretarului general, stabilește noi obiective pentru continuarea pe trepte mereu mai înalte a operei de edificare a socialismului și comunismului în România.Pentru modul exemplar In care vă dăruiți întreaga ființă fericirii poporului și măreției partidului, pentru vasta activitate desfășurată pe plan internațional, conferința organizației județene de partid, dînd glas sentimentelor de stimă și recunoștință ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, de pe meleagurile Caraș-Severinului, și-a exprimat adeziunea deplină și voința neclintită ca dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să , fiți reales In funcția de supre- , mă răspundere de secretar general al Partidului Comunist Român.Măsurile prioritare aplicate de organizația județeană de partid pentru înfăptuirea hotă- ririlor Congresului al XII-lea

în acest document de covîrși- toare importanță teoretică și practică se regăsesc calitățile deosebite ale personalității secretarului general al partidului de strălucit militant revoluționar — capacitatea sa extraordinară de a gîndi prezentul și viitorul țării în lumina adevărurilor general-valabile ale socialismului științific, a legităților obiective ale dezvoltării social-istorice, dinamismul și cutezanța în abordarea și soluționarea celor mai dificile probleme ridicate de dezvoltarea politică, economică și socială a fiatriei, de asigurare a mersu- ui neabătut al României pe calea socialismului și comunismului.Iată de ce toți comuniștii, toți fiii patriei, în deplină unanimitate, dau expresie dragostei și admirației lor față de conducătorul iubit al partidului și statului, voinței lor nestrămutate ca în fruntea partidului să se afle în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, garanție sigură a îndeplinirii cu fermitate a importantelor programe de ridicare necontenită, în demnitate și libertate, a României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație. îmi fac, de aceea, o datorie de conștiință în a-mi îndeplini mandatul încredințat ca delegat la Congres, susținînd și votînd din inimă, alături de Întregul nostru partid și popor, realegerea în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu 1Așa cum rezultă din documentele aflate în dezbaterea Congresului, cercetarea științifică originală reprezintă suportul fundamental în realizarea nivelurilor de înaltă eficiență ale întregii economii. Marile succese ale științei românești contemporane, rezultatele pozitive ale integrării ei cu cerințele stringente ale producției sînt strîns legate de activitatea laborioasă a tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, eminent om de știință, care aduce o importantă contribuție la înflorirea vieții economice, științifice și spirituale a societății noastre.In acest moment de înălțător patriotism, de emoționantă oglindire a marilor succese din viața economică, socială și spirituală a țării, comuniștii, toți oamenii muncii își îndreaptă gîndul lor plin de recunoștință către gloriosul nostru partid comunist, care s-a afirmat și se afirmă tot mai mult ca un organism politic viu, puternic ancorat în realitățile vieții, ca nucleu vital și forță politică conducătoare a întregii societăți.în continuare, vorbitorul a arătat : Putem spune cu mindrie că nicicînd În istoria sa partidul nostru n-a fost mai puternic ca acum, că unitatea de voință, de gînd și de faptă, coeziunea indestructibilă a rîn- durilor sale reprezintă puternica temelie a succeselor noastre In grandioasa operă de înflorire multilaterală a României socialiste.Călit în focul luptei revoluționare, al muncii de transformare socialistă a societății noastre, partidul și-a păstrat și întărit calitățile de partid revoluționar al clasei muncitoare prin asigurarea preponderenței muncitorilor cu o înaltă pregătire și experiență a muncii, a conducerii și organizării producției, 75 la sută din totalul comuniștilor desfășurîndu-și activitatea direct în sfera producției materiale. Faptul că peste 32 la sută din populația activă face parte din rîndurile partidului exprimă puternica lui forță organizatorică, marele prestigiu și influența sa în rîndurile tuturor categoriilor de oameni ai muncii, unitatea de granit a întregii națiuni în jurul partidului, ai secretarului 

și ale Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor și sarcinilor date de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în județul nostru, ne-au permis să sporim continuu contribuția Caraș-Severinului la asigurarea bazei de materii prime energetice a țării și la înzestrarea economiei naționale cu mașini și utilaje de înaltă performanță.în continuare, vorbitorul a relevat că, în cinstea Congresului al XIII-lea al partidului, a fost realizat grupul nr. 1 de 330 MW al centralei termoelectrice pe șisturi bituminoase de la Anină, primul obiectiv care valorifică aceste resurse naturale din zonă, construit în întregime cu utilaje fabricate de industria noastră socialistă. Conferința județeană de partid s-a angajat ca în anul 1985 să obținem suplimentar o produc- ție-marfă industrială de 400 milioane lei, livrînd peste plan 5 000 tone cărbune, 250 tone plumb și zinc în concentrate, 3 000 tone cocs metalurgic, 2 000 tone laminate, 500 tone echipamente hidroenergetice și 2 000 tone poduri și tabliere metalice. In cincinalul 1986—1990, pro- ducția-marfă industrială va crește cu 47,1 la sută, iar volumul investițiilor cu 18,7 la sută.Constructorii de mașini din Reșița, în mijlocul cărora îmi desfășor activitatea, a subliniat vorbitorul, au realizat, în perioada parcursă din acest cincinal, hidroagregate moderne, cu o putere instalată de 1 000 MW, 10 000 tone echipamente hidromecanice pentru Canalul Dunăre—Marea Neagră, pentru 

său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In continuarea cuvîntului său, vorbitorul a spus : Sîntem pe deplin conștienți că rolul conducător al partidului nu trebuie înțeles ca o simplă lozincă, ca o cerință abstractă, el se materializează — așa cum se subliniază în Raport — în munca practică de zi cu zi a fiecărei organizații, a fiecărui organism de partid, a fiecărui comunist privind răspunderea față de calitatea de membru de partid. De aceea, calitățile politice, morale și profesionale ale celor primiți în partid au constituit în acești ani criterii de bază în sporirea rîndurilor partidului. S-a înfăptuit cu bune rezultate politica partidului de întărire a rîndurilor sale cu un număr mai mare de femei și tineri, membri ai organizației U.T.C.în spiritul ideii deosebit de generoase și clare referitoare la importanța pe care o are pregătirea politico-ideologică temeinică și lărgirea orizontului de cunoaștere al activiștilor, al tuturor membrilor partidului, organele și organizațiile de partid trebuie să militeze cu mai multă consecvență pentru însușirea și aprofundarea de către toate cadrele, de către toți comuniștii a teoriei revoluționare, marxiste, a socialismului științific, ale cărei principii și concepte de bază își găsesc astăzi o amplă dezvoltare creatoare teoretică și practică în operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, inestimabil tezaur, de excepțională valoare pentru înarmarea întregului nostru partid, a fiecărui comunist, în organizarea și conducerea măreței opere de construcție socialistă și comunistă In România.Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază în mod deosebit necesitatea perfecționării în continuare a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid corespunzător noilor cerințe pe care le ridică dezvoltarea generală a operei de construcție socialistă în patria noastră.în etapa actuală, cînd conferințele organizațiilor de partid județene, municipale și orășenești au adoptat planurile de dezvoltare economico-socială în profil teritorial pe perioada 1986—1990 și schițele de sistematizare în viitorii ani, sîntem ferm hotărîți să acordăm o mai mare atenție perfecționării substanțiale a stilului și metodelor de conducere ale organelor și organizațiilor de partid, bunei funcționări a organelor locale ale partidului, participării fiecărui membru al acestora la întreaga activitate de conducere, întăririi muncii colective, a spiritului revoluționar, organizării exemplare a activității în Vederea asigurării conducerii unitare a tuturor sectoarelor economico- sociale.Marile obiective cuprinse în Raportul prezentat Congresului și în Directive reclamă axarea mai puternică a muncii de partid din unitățile economice, integrarea acesteia în problematica producției și răspunderea mai mare a secretarilor organizațiilor de partid care, după cum se știe, dețin și funcția de președinți ai consiliilor oamenilor muncii, în înfăptuirea exemplară a planului, în asigurarea funcționării optime a organismelor democrației muncitorești, a bunului mers al întregului proces de producție.în conducerea procesului complex al construirii socialismului și comunismului în patria noastră, partidul și-a pus ca sarcină centrală formarea unui puternic activ de partid, devotat trup și suflet cauzei clasei muncitoare. Este meritul istoric al partidului nostru, al conducerii sale că a reușit, de-a lungul anilor, să ridice zeci de mii de activiști 

platformele de foraj marin și pentru hidrocentrala Porțile de Fier II, precum și o serie de alte utilaje necesare asigurării independenței energetice a țării. De asemenea, am asimilat turbinele de tip Bulb, cu parametrii de fiabilitate ridicați, precum și o largă gamă de microhidroagregate cu putere pină la 1,2 MW, destinate folosirii energiei apelor cu debite mici. O realizare a noastră în acest cincinal o constituie și execuția primelor hidroagregate pentru export.Traducînd în viață indicațiile date de dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, în cadrul sarcinilor ce ne revin din Programul naval, cu deosebită bucurie raportăm Congresului că primul motor naval lent din familia celor cu consum redus de combustibil ă trecut cu bine probele de stand. Totodată, în aceste zile se finalizează lucrările la noua fabrică de cuzineți trimetalici, prin care vom asigura atît necesarul pentru motoarele cu ardere internă din țară, cît și însemnate disponibilități pentru export. Am trecut, de asemenea, la integrarea mai rapidă a producției prin fabricarea motoarelor electrice cu puteri mari în concepție proprie, destinate acționărilor din siderurgie, energeticii și sistemelor de irigații. Toate aceste succese ale noastre au fost puternic stimulate de cadrul larg democratic, unic în felul său, creat din inițiativa dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru afirmarea plenară a oamenilor muncii în calitate de proprietari, producători și beneficiari ai unei părți a avuției naționale, față de care pur

de partid, de stat șl al organizațiilor de masă, oameni cu o temeinică pregătire politico-ideologică și un larg orizont profesional și cultural, cu o comportare exemplară, care nu precupețesc nici un efort pentru a înfăptui întocmai politica partidului. Ca și în alte domenii, în aplicarea politicii de cadre, organele de partid au beneficiat de orientări și indicații clare, care au permis instituirea unui sistem unitar, de formare, pregătire și selecționare a cadrelor — promovarea pe baza concursului, consultarea colectivelor din care face parte cel in cauză, reciclarea periodică și testarea cunoștințelor politice și profesionale, aplicarea principiului rotației periodice a cadrelor, precum și alte reglementări care au asigurat o desfășurare în condiții tot mai bune a acestei activități.După ce s-a referit la unele deficiențe în domeniul activității organizatorice, vorbitorul a subliniat : Dacă toate organele și organizațiile de partid, aparatul de partid central și local ar fi acționat cu mai multă răspundere, exigență și dăruire în toate sectoarele de activitate rezultatele pe care le-am obținut ar fi fost mult mai bune.Partidul, ca orice organism viu, ne învață tovarășul Nicolae Ceaușescu, este supus în permanență unui proces de înnoire și perfecționare. O expresie a acestui fapt sînt și modificările și completările la Statutul partidului. Noile prevederi au în vedere să ridice la un nivel și mai înalt rolul conducător al partidului, titlul de comunist, răspunderea membrilor de partid, a organelor șl organizațiilor de partid în edificarea socialismului și comunismului, dezvoltarea democrației muncitorești revoluționare, ridicarea bunei stări materiale și spirituale a poporului, întărirea independenței și suveranității patriei.Vă rog să-mi permiteți ca, de la înalta tribună a Congresului, să aduc un cald și respectuos omagiu activității internaționale desfășurate de partidul și statul nostru, militantului om politic de excepție, luptătorului revoluționar neobosit pentru unitatea și coeziunea partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, pentru înțelegere, colaborare și pace între națiuni, pentru cauza independenței și suveranității popoarelor, pentru dezarmare, instaurarea unei noi ordini economice internaționale, apărarea dreptului fundamental al națiunilor, al oamenilor la viață, la pace, la existență liberă și demnă, secretarului general al Partidului Comunist . Român, .președintele Republicii Șocia- liste Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu IExprimindu-ml totala adeziune la conținutul Raportului prezentat, la prevederile și o- rientările cuprinse în documentele supuse dezbaterii și aprobării înaltului nostru forum, doresc să asigur Congresul, să vă asigur pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, cei care ne desfășurăm activitatea în domeniul muncii organizatorice, vom face totul pentru . continua întărire a partidului, a capacității sale de mobilizare a maselor, a unității și coeziunii sale, pentru traducerea exemplară în viață a hotărîrilor istorice pe care le va adopta Congresul al XIII- lea în vederea asigurării mersului ferm Înainte pe calea socialismului și comunismului, a ridicării patriei noastre libere și independente pe culmi tot mai înalte de civilizație, progres și bunăstare.

tăm o răspundere deplină atît în ceea ce privește gospodărirea, cît și dezvoltarea acesteia.De asemenea, generalizarea acordului global a contribuit la sporirea eficienței muncii fiecărui membru al formațiilor de lucru, aceștia beneficiind de însemnate sporuri de retribuții, pe măsura rezultatelor concrete ale activității desfășurate.In viitor, vom acționa cu prioritate pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de adunarea generală a oamenilor muncii privind creșterea mai accentuată a productivității muncii șl dublarea acesteia pină in anul 1990, așa cum se prevede în programul special adoptat de partidul nostru. Vom acorda o atenție deosebită promovării largi a progresului tehnic, în- cepînd de la planșetă și pină la execuție, creșterii continue a gradului de mecanizare și automatizare a producției, ridicării nivelului de competență profesională a Întregului nostru colectiv.Exprimîndu-ne totala adeziune și aprobarea deplină față de documentele supuse dezbaterii acestui istoric forum , al partidului, noi, cei peste 66 000 de comuniști, toți oamenii muncii din Caraș-Severin, fără deosebire de naționalitate, fericiți de a vă avea ani mulți și de acum Înainte în fruntea partidului, vom urma neabătut exemplul dumneavoastră strălucit de dăruire revoluționară, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sporind contribuția noastră la făurirea, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, a evului de aur visat de înaintași — socialismul și comunismul în România.

Stimați tovarăși,Doresc să încep prin a exprima, la marele forum al comuniștilor — eveniment de însemnătate istorică în viața partidului și a țării — adeziunea deplină a întregului tineret al României socialiste față de politica profund științifică și consecvent revoluționară a partidului și statului nostru, ale cărei vii argumente sînt documentele de excepțională importanță supuse dezbaterii Congresului, sinteza lor magistrală constituind-o Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român prezentat de secretarul său general, care prin puterea analizei și a previziunii conturează cu claritate mersul neabătut al României pe calea socialismului și comunismului.Tînăra generație a țării susține, asemenea întregului partid și popor, realegerea de către Congres a președintelui Republicii în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură a continuării neabătute, într-o deplină unitate de voință și acțiune a întregului partid și popor, a operei de făurire a noii societăți pe pămîntul României socialiste.învestită de partid cu răspunderi majore în societate, pe măsura condițiilor asigurate în vederea formării multilaterale, pentru muncă și viață, a capacităților sale creatoare, a elanului și entuziasmului, tînăra generație — acționînd neabătut pentru traducerea în viață a politicii partidului și statului nostru, se prezintă la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român cu fapte de muncă ce confirmă pe deplin realitatea că ea se manifestă în toate domeniile de activitate ca o puternică forță socială, profund devotată cauzei patriei și partidului, angajată plenar, împreună cu întregul popor, în grandioasa operă de făurire a so- . cietății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.Organizațiile de tineret au pus și pun în centrul preocupărilor lor educarea și formarea comunistă, revoluționară, prin muncă și pentru muncă a tine- rețului, însușirea și aplicarea neabătută în viață a politicii partidului nostru, a principiilor eticii și echității socialiste, dezvoltarea unor puternice sentimente de dragoste față de patrie, partid și popor.Pornind de la faptul că dezvoltarea economico-socială a României asigură poporului nostru, tinerei generații, condițiile afirmării sale multilaterale, ale bunăstării materiale șl spirituale, tinerii patriei susțin pe deplin politica Partidului Comunist Româh de dezvoltare a forțelor de producție, acțio- nînd pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan din actualul cincinal și în perspectivă.Iată de ce, In cadrul întrecerii „Tineretul — factor activ în realizarea obiectivelor deceniului științei, tehnicii, calității șl eficienței", organizațiile noastre se preocupă de inițierea șl organizarea unor ample acțiuni de muncă, de educarea tuturor tinerilor din industrie, agricultură, școli și facultăți în spiritul răspunderii față de muncă șl învățătură, al respectului față de făuritorii bunurilor materiale, pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională și obținerea unei noi calități în toate domeniile de activitate.Raportăm că, în cinstea Congresului al XIII-lea al Parti- , dului Comunist Român, pe baza j „Programului de participare a tinerei generații la realizarea unor obiective de dezvoltare economico-socială a țării", Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România au realizat și depășit cu 15 la sută planul de muncă patriotică pe acest an, efectuînd importante acțiuni de muncă in sprijinul
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI VERONICA CIOBĂNETE
delegată a organizației județene de partid Constanța

Muli stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși delegați și invitați.Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, care poartă amprenta gindirii sale cutezătoare, se constituie lntr-un remarcabil document ce sintetizează în chip strălucit rezultatele și experiența țării noastre pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, prefigurează in mod magistral perspectivele edificării comunismului în România.Conferința organizației județene de partid Constanța mi-a încredințat mandatul să susțin, cu căldură și aleasă mindrie patriotică, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, in suprema funcție de secretar general al partidului, chezășie 6igură a triumfului socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.Județul Constanța, odinioară unul dintre județele cu o slabă dezvoltare industrială și agricolă, înfățișează astăzi, în chip minunat, marile cuceriri ale socialismului. Canalul Dunăre— Marea Neagră, conceput și construit sub directa conducere a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, grandioasă și nepieritoare operă ce va dăinui peste veacuri, evocă lumii întregi hărnicia și

producției, în cercetare șl proiectare, în industrie, agricultură și silvicultură, edilitar- gospodărești și de recuperare a materialelor refolosibile, precum și în cadrul șantierelor tineretului, a căror valoare tot dă se ridică la peste 18 miliarde lei.Constituie pentru noi o mîn- drie să putem raporta Congresului că, acționînd pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului, am realizat cu aproape un an mai devreme sarcinile pe care ni le-am asumat la construcția Canalului Dunăre — Marea Neagră, creînd astfel condițiile să îndeplinim angajamentul de a finaliza, în cinstea marelui forum al comuniștilor, excavațiile pe tronsonul de 5 km al Canalului Poarta Albă — Midia Năvodari, încredințat spre execuție Uniunii Tineretului Comunist și de a termina integral lucrările ce ne revin la acest obiectiv pină la Congresul al XII-lea al Uniunii Tineretului Comunist ce va avea loc în primăvara anului viitor.Sprijinind întru totul concepția secretarului general al partidului privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii, Uniunea Tineretului Comunist și-a asumat angajamentul de a executa lucrări de irigații și îmbunătățiri funciare pe o suprafață de 500 000 ha, deschizind în acest an patru noi șantiere naționale ale tineretului în județele Iași, Dolj, Cluj și Bihor.în același timp, anual, la lucrările din campaniile agricole participă peste 5 milioane de tineri — muncitori, țărani, militari, elevi, studenți și copii.In spiritul exigențelor formulate de partid pentru activitatea ideologică și politico-edu- cativă, acordăm o atenție deosebită îmbunătățirii muncii de educare comunistă, revoluționară, materialist-științifică și moral-cetățenească a copiilor și tinerilor, diversificării și îmbogățirii conținutului acțiunilor cultural-artistice, distractive șl de petrecere a timpului liber, menite să determine lărgirea orizontului de cunoaștere, creșterea răspunderii pentru muncă și învățătură a tuturor tinerilor.întreaga activitate politico- educativă are în vedere mal buna folosire a cadrului unitar creat pentru desfășurarea procesului complex de formare a conștiinței socialiste a tinerilor, dezvoltarea unor profunde sentimente patriotice, evidențierea adevărurilor demonstrate cu putere de realitate că numai în societatea noastră socialistă tinerii au asigurate cu adevărat condiții de formare pentru muncă șl viață, se pot manifesta plenar în toate domeniile, participă efectiv la Conducerea aetivității ecdhdmico-sociald,!în cadrul generos oferit de democrația socialistă.Prin formele și modalitățile specifice muncii educative desfășurăm o intensă activitate pentru sădirea în conștiința tinerilor a sentimentului mîndriei de a fi contemporanii celor mai grandioase realizări din istoria patriei, a convingerilor că numai urmînd neabătut partidul, pe secretarul său general, participînd cu entuziasm, împreună cu toți oamenii muncii, la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a patriei se vor înfăptui aspirațiile întregului popor, ale tinerei generații, de a trăi într-o țară tot mai prosperă, liberă șl independentă.Deși sîntem conștienți de unele lipsuri ce se manifestă încă în activitatea noastră, constituie o realitate faptul că organizațiile revoluționare de copii și tineret se prezintă astăzi ca organizații puternice din punct de vedere politic și organizatoric, capabile să ducă la Îndeplinire în mod exemplar sarcinile trasate de partid, de secretarul său general.

eroismul talentatului și minunatului nostru popor ; marile platforme de foraj marin destinate exploatării țițeiului din platforma continentală românească a Mării Negre, Centrala nucleară electrică de la Cernavodă, Combinatul petrochimic Midia, Combinatul de îngrășăminte chimice și Fabrica de zahăr de la Năvodari, Combinatul de lianți și azbociment Medgidia sint mărturii ale epocii care va rămîne înscrisă pentru totdeauna în istoria României și a partidului sub numele de „Epoca Ceaușescu".Toate marile realizări obținute în județul nostru le datorăm partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, care. în nenumăratele vizite de lucru efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a stabilit direcțiile fundamentale ale dezvoltării economice și sociale, liniile directoare pentru creșterea în ritm susținut a producției industriale și afirmarea mai puternică a revoluției în agricultură, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.După ce s-a referit la rezultatele obținute în industrie și agricultură, vorbitoarea a subliniat că, în domeniul sanitar, sector în care îmi desfășor activitatea, s-a dezvoltat continuu baza tehnico-materială, s-au construit noi unități sanitare, în mediul rural și urban. Înzestrate cu aparatură modernă, și a fost asigurat necesarul de cadre medico-sanitare, ceea ce a dus la perfecționarea calității actului medical și îmbu

Stimați tovarăși.Documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului partidului pun in fața întregului popor, a tinerei generații, a organizațiilor sale revoluționare sarcini de o deosebită amploare și complexitate, a căror înfăptuire necesită intensificareamuncii politico-educative, creșterea nivelului de pregătirepolitică și profesională, dezvoltarea spiritului de ordine șidisciplină, a răspunderii sociale în îndeplinirea sarcinilor la fiecare loc de muncă.Conștienți că înfăptuirea o- biectivelor strategice stabilite de Congres va asigura tinerei generații condiții de afirmare plenară, în toate domeniile de activitate, sîntem hotărîți să desfășurăm o acțiune energică pentru îmbunătățirea stilului de muncă, a formelor și metodelor de lucru care să determine sporirea contribuției organizațiilor noastre la antrenarea întregului tineret în opera de transpunere în viață a hotărîrilor ce vor fi adoptate de forumul comuniștilor.Situînd și în viitor în centrul preocupărilor noastre tineretul muncitoresc, vom acționa, în consens cu dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul viitor și în perspectivă, pentru asigurarea forței de muncă, îndeosebi in sectoarele deficitare, stabilizarea tinerilor la sate și participarea lor tot mai activă la înfăptuirea unei profunde revoluții în agricultură, continua ridicare a nivelului de pregătire profesională și de cultură generală al tinerilor.O atenție deosebită vom a- corda însușirii de către elevi și studenți a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, integrării rapide în producție a absolvenților învățămintului superior, stimulării și valorificării potențialului creator al tuturor tinerilor, în vederea creșterii contribuției lor la rezolvarea, în primul rind, a acelor probleme care să răspundă necesităților impuse de dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, ridicarea nivelului calitativ al produselor, creșterea productivității muncii, a eficienței economice în toate sectoarele de activitate.Sub conducerea organelor șl organizațiilor de partid vom acționa cu hotărîre pentru legarea tot mai strînsă a muncii politico-educative cu cerințele producției materiale, ale practicii sociale, ne vom intensifica eforturile pentru ca tineretul să-și însușească politica și ideologia partidului nostru și pe această bază să-și formeze atitudini noi, să cunoască și să aplice legile tării, normele eticii și echității socialiste, să se comportă ca adevărați revoluționari care își raportează permanent propria activitate la comandamentele impuse de e- dificarea noii societăți pe pămîntul României.Ne vom preocupa permanent pentru îmbogățirea conținutului educativ al acțiunilor cultural- artistice organizate în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", racordarea permanentă a activității tinerilor creatori la imperativele promovării unei arte militante, revoluționare, inspirată din istoria țării, din munca eroică a poporului, pentru dezvoltarea susținută a patriei noastre socialiste.Pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor obiective stabilite de Congres vom porni de la adevărul că rolul hotărîtor îl au oamenii, buna organizare a muncii, folosirea corespunzătoare a forțelor materiale și umane de care dispunem, promovarea consecventă a noului în întreaga noastră activitate, angajarea hotărîtă și competentă a cadrelor de organizație în rezolvarea tuturor problemelor 

nătățirea stării de sănătate a populației. în procesul de recuperare a stării de sănătate și de prevenire a unor îmbolnăviri s-au folosit, an de an, cu mai multă eficiență, minunatele condiții oferite de bazele balneare de pe litoral.Cu toate acestea, știm bine că In activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, de colectivele de oameni ai muncii mai sint unele neîm- pliniri. încă nu folosim In mod corespunzător și cu eficiența necesară baza tehnico-materială de care dispunem în industrie, agricultură, in celelalte sectoare. în unele domenii de activitate se intîlnesc dese manifestări de indisciplină și chiar încălcări ale normelor și prevederilor legale, iar in sectorul de sănătate indicele de natalitate, deși cunoaște o anumită ameliorare, încă hu se ridică la nivelul sarcinilor stabilite de conducerea partidului pentru asigurarea generațiilor chemate să înfăptuiască minunatele perspective ale dezvoltării patriei noastre in anii și deceniile următoare.Pornind de la sarcinile, direcțiile și orientările referitoare la ocrotirea sănătății cuprinse în Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, vorbitoarea s-a angajat, In numele direcției sanitare a județului, că întregul corp medical va acționa cu hotărire pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, promovarea medicine! omului sănătos, ridicarea calității ac

care privesc munca șl viața tinerilor.
Stimați tovarăși.Participantă activă în opera de dezvoltare multilaterală a patriei, tînăra generație susține unanim politica externă și ampla activitate internațională a partidului și statului nostru, inițiativele și propunerile de maj-e rezonanță ale României, ale președintelui său privind soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane.Militînd pentru unirea eforturilor tinerei generații de pretutindeni în lupta pentru o lume pașnică, mai bună și mai dreaptă, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Organizația Pionierilor și-au lărgit relațiile de prietenie, cooperare și solidaritate cu organizațiile de tineret, studențești și de copii din toate țările socialiste, cu organizații revoluționare și progresiste ale tineretului, studenților și copiilor din țările în curs de dezvoltare, din celelalte state, pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi. stimei și respectului reciproc, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărei organizații de a-sl stabili de sine stătător platforma politică, programul și modalitățile de acțiune.După cum este cunoscut, anul 1985 a fost proclamat de Organizația Națiunilor Unite, în urma inițiativei țării noastre, ca' An Internațional al Tineretului, sub deviza „Participare, Dezvoltare, Pace". Din această perspectivă vom acționa pentru implicarea mai hotărîtă a forțelor progresiste ale tineretului de pretutindeni în lupta pentru pace, dezarmare, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară, colaborare între toate popoarele lumii, democrație și progres social. 'Tinăra generație, care nu a cunoscut ororile ultimului război mondial, nu vrea să mai plătească principalul tribut de sînge, ca de atîtea alte ori de-a lungul istoriei omenirii, într-o nouă conflagrație, luptînd pentru interese străine propriilor sala aspirații. Iată de ce, susținînd politica externă a partidului șl statului nostru, tineretul român cere tuturor factorilor de decizie din întreaga lume să înțeleagă că tînăra generație dorește să trăiască într-o lume a păcii și colaborării, în care să sa discute și să se rezolve toata problemele pe calea tratativelor, să se asigure dreptul fiecărui popor de a se dezvolta liber, în conformitate cu propria sa voință, avînd convingerea că numai astfel tinerii vor putea contribui activ la îmbogățirea tezaurului de Valori materiale șl spirituale al umanității, la progresul neîntrerupt al lumii contemporane. I 
Stimați tovarăși.Orientările și direcțiile cuprinse în documentele pe care le va adopta Congresul deschid tinerei generații minunate perspective, oferă un amplu și mobilizator program de muncă și luptă revoluționară.Toți tinerii patriei, fără deosebire de naționalitate, sînt ferm convinși că numai de felul in care se vor consacra înfăptuirii acestor grandioase perspective depind progresul și prosperitatea patriei, viitorul însuși al tinerei generații.Doresc să asigur forumul comuniștilor că tinăra generație, împreună cu întregul nostru partid și popor, strîns unită în jurul secretarului general al partidului, este ferm hotărîtă să facă totul pentru înfăptuirea obiectivelor istorice ce vor fi stabilite de Congresul al XIII- lea al Partidului Comunist Român, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

tului medical, îndeosebi în asistența muncitorilor din întreprinderi și a asistenței de urgență, intensificarea acțiunilor de cultură sanitară pentru o alimentație științifică a populației la toate vîrstele, pentru realizarea unor indici superiori de natalitate, îmbunătățirea supravegherii femeii gravide șt mai buna ocrotire a mamei și copilului.In conferința organizației județene de partid Constanța, delegații, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, s-au angajat cu entuziasm să acționeze pentru îndeplinirea integrală a indicatorilor de plan în industrie, îndeosebi a producției fizice și exportului, pentru obținerea încă din anul viitor a unei producții medii de 20 000 kg știuleți la hectar de pe 40 mii hectare, ceea ce reprezintă 50 la sută din suprafața destinată acestei culturi, 8 000 kg grîu la hectar de pe 27 mii hectare, să realizăm în cultură intensivă întreaga suprafață ce va fi cultivată cu sfeclă de zahăr de pe care să obținem 45 000 kg la hectar.Considerăm că în acest fel ne vom aduce contribuția, alături de comuniștii din întreaga țară, de întreaga națiune, la întărirea unității de nezdruncinat în jurul partidului, al mult stimatului nostru conducător, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la continua dezvoltare și înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI Al XIII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE DAVID 
delegat al organizației județene de partid Teleorman

Mult stimate și iubite tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să-mi exprim acordul deplin față de Raportul prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, față de celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului al XIII- lea al partidului, convins fiind că ele deschid noi și însufleți- toare perspective dezvoltării patriei noastre pe calea socialismului și a comunismului, răspund celor mai înalte aspirații ale poporului român spre progres, bunăstare, pace și colaborare egală cu toate națiunile.Mă alătur întru totul delega- ților care au omagiat de la tribuna Congresului personalitatea proeminentă de om politic și strălucit conducător revoluționar a tovarășului Nicolae Ceaușescu, rolul său hotărîtor în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, în inițierea și fundamentarea profundelor transformări înnoitoare care dinamizează viața întreagă a societății noastre.într-un glas cu întregul popor, comuniștii, toți cei ce muncim în agricultură și industria alimentară susținem cu toată convingerea și întreaga căldură a inimilor noastre realegerea în funcția supremă de secretar general a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai stimat și iubit fiu al poporului nostru, marele strateg al ridicării României în rîndul țărilor dezvoltate, cu o înaintată civilizație socialistă și comunistă.Concepția profund științifică și orientările novatoare elaborate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înfăptuirea noii revoluții agrare — a spus în continuare vorbitorul — au deschis noi și largi perspective dezvoltării acestei ramuri de bază a economiei românești. Raportăm Congresului că oamenii muncii din agricultură s-au angajat cu toate forțele într-o activitate de proporții fără precedent pentru a transpune în viață programul noii revoluții agrare trasat de secretarul ge
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LEONARD CONSTANTIN

județene de partid lașidelegat al organizației
Mult Iubite șl stimate to- Perioada care a trecut de la 

varășe Nicolae Ceaușescu, Congresul al XII-lea și, îndeo-
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu, ;.f._
Stimați tovarăși.Impresionantele realizări obținute în cei 40 de ani de viață liberă și îndeosebi în ultimele două decenii, care marchează cea mai fertilă și înfloritoare epocă din istoria poporului român, avînd încrustate cu litere de aur patriotismul înflăcărat, gîndirea cutezătoare, patosul revoluționar ce definesc personalitatea de excepție a tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie și pentru noi,, pentru cei peste 100 de mii de comuniști și pentru toți locuitorii județului Iași argumente fundamentale prin care dăm glas voinței unanime de realegere de către actualul Congres, în funcția supremă de conducere a partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, eminent om politic și de stat, ctitorul României socialiste.Avem astfel garanția și convingerea transpunerii în viață a tezelor, ideilor și orientărilor de înaltă ținută științifică care se degajă din magistralul Raport pe care l-ați prezentat Congresului șl care se înscrie drept un document programatic, de inestimabilă valoare teoretică și practică, un strălucit model de analiză materialist- dialectică asupta drumului parcurs de România și de a- bordare realistă a problemelor de fond ale edificării noii orîn- duiri, a proceselor, fenomenelor și tendințelor esențiale ale lumii contemporane.Raportăm Congresului, dumneavoastră, mult iubite Și stimate tovarășe secretar general, că analizele pe care le-ați întreprins, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, indicațiile și orientările date au mobilizat energiile creatoare ale oamenilor muncii, determi- nînd recuperarea unor restanțe, îndeplinirea sarcinilor de plan, creșterea calității întregii activități.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI TRAIAN MORARIU 
delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud

Mult Iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,Am urmărit cu sentimente de aleasă mîndrie patriotică și deosebită satisfacție Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, prezentat Congresului al XIII- lea. Pătruns de clarviziune, cutezanță și originalitate, trăsături proprii gîndirii și acțiunii revoluționare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, acest document de inestimabilă valoare teoretică și practică jalonează științific și realist, cu o puternică forță mobilizatoare, imaginea actuală și de perspectivă a României socialiste.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud, asemenea întregului nostru popor. dau o înaltă apreciere activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului și statului, activitate de care sînt nemijlocit legate toate marile realizări obținute în ultimele două decenii, perioadă pe care, cu profund res

neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In perioada 1981—1984, agricultura a beneficiat de un volum de investiții de peste 145 miliarde lei, cu 40 miliarde lei mai mult decit în cincinalul anterior. Unitățile agricole dispun în prezent de 170 000 de tractoare de diferite puteri, de 58 500 combine autopropulsate, de o gamă largă de mașini agricole moderne, de înaltă productivitate, care au permis ridicarea continuă a gradului de mecanizare a lucrărilor agricole. în 1984 suprafața amenajată pentru irigat a ajuns la aproape 3 milioane hectare. în industria alimentară au fost puse în funcțiune noi obiective și s-au modernizat un număr însemnat de capacități de producție. Cercetarea științifică agricolă, sub îndrumarea și cu sprijinul nemijlocit al tovarășei academician doctor inginer Elena ' Ceaușescu, a asigurat pentru marea producție noi soiuri și hibrizi cu un înalt potențial productiv.Puternica bază materială creată, măsurile și sprijinul acordat de conducerea partidului și statului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal au determinat creșterea continuă a producțiilor vegetale și animale.In anul 1984 s-a realizat cea mai bună recoltă de cereale păioase din istoria țării, obți- nindu-se în același timp producții sporite și la celelalte culturi. Multe unități agricole au obținut în acest an peste 8 000 kg grîu și 20 000 kg porumb, în medie, la hectar. Ponderea zootehniei în totalul producției agricole a ajuns la 45 la sută, ca urmare a sporirii efectivelor și producțiilor medii.Raportăm Congresului că deși s-au obținut rezultate mai bune, acestea nu sînt pe măsura posibilităților de care dispunem. Principalele cauze ale rezultatelor sub posibilitățile existente constau în deficiențele manifestate în activitatea organelor agricole — începînd de la minister și pînă la unitățile de producție. Nu am reușit ca, în toate unitățile, să instaurăm o ordine și disciplină ferme în utilizarea bazei materiale, în aplicarea tehnologiilor stabilite, în organizarea producției și folosirea deplină a forței de muncă.

sebi de la vizita, dumneavoastră din septembrie 1932, înscrie 'Cțt^pV trăsături esențiăle . aje actîvrtățiî ’organizației județene de partid Iași munca neobosită pentru performanțe tot mai mari în toate domeniile vieții economice și sociale, aplicarea cu mai multă fermitate a prevederilor noului mecanism economic, a autoconducerii muncitorești și autogestiunii financiare și, pe această bază, sporirea rentabilității, îndeosebi în agricultură. O mai mare atenție am acordat cercetării științifice, valorificării orientărilor și contribuțiilor eminentului savant de renume mondial, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.In continuare, delegatul a arătat că o preocupare constantă a organizației județene de partid Iași a constituit-o perfecționarea stilului și metodelor de muncă, deplasîndu-se centrul de greutate al activității în mijlocul organelor și organizațiilor de partid, al colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi și unități agricole, de pe șantierele de investiții, din asociațiile de creatori, desfășu- rîndu-se o susținută activitate politico-ideologică menită să amplifice participarea conștientă a maselor la înfăptuirea programelor adoptate.Drept urmare, în acest an, comparativ cu 1979, înregistrăm, pe seama realizării unui volum de investiții de circa 30 de miliarde lei, o creștere a capacităților industriale cu 59,5 la sută, a fondurilor fixe din agricultură cu 54 la sută și a bazei tehnico-materiale din celelalte sectoare cu peste 50 la sută, ceea ce ne-a permis să realizăm și să depășim, an de an, principalii indicatori • de plan. Raportăm că la 15 noiembrie am încheiat planul de investiții pe cei 4 ani ai cincinalului actual.Raportăm Congresului, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că am realizat, la 31 octombrie, 

pect și aleasă prețuire, poporul o numește „Epoca Ceaușescu".Conferința organizației județene de partid a dat mandat delegaților săi să susțină cu ardoare Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea în funcția supremă de secretar general al partidului a celui mai iubit fiu al poporului nostru, ctitorul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu mîndrie, raportăm Congresului, tovarășului secretar general, că oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud, ur- mînd cu încredere și patos revoluționar îndrumările și îndemnurile celui mai iubit fiu al țării, au obținut realizări deosebite în toate domeniile de activitate.Vorbitorul a subliniat că, în perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea al partidului, producția industrială a județului a crescut anual, în medie, cu peste 20 la sută, iar valoarea fondurilor fixe de circa 3 ori, produsele noi și modernizate avînd o pondere de 90 la sută în ansamblul producției județului, productivitatea

Referindu-se la perspectivele dezvoltării intensive în continuare. a agriculturii, vorbitorul s-a referit, în continuare, la faptul că, așa cum se arată în Raportul prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, în perioada cincinalului următor se vor întreprinde noi și importante acțiuni pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii și industriei alimentare, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare. Pînă în 1990 va trebui să realizăm irigarea a încă 2,5 milioane hectare, să efectuăm' lucrări de desecări și îmbunătățiri funciare pe circa 2 milioane hectare. Vom acționa ferm în direcția transpunerii consecvente în viață a orientărilor și indicațiilor date de secretarul general al partidului privind promovarea largă a progresului tehnic, trecerea la o nouă calitate, care să se concretizeze într-o productivitate superioară a muncii. O atenție deosebită vom acorda înfăptuirii întocmai a Programului național pentru obținerea unor producții sigure și stabile, a celorlalte programe speciale elaborate din inițiativa și sub îndrumarea directă a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu. A- vem în vedere aplicarea unor măsuri hotărîtoare cum sînt cele privind realizarea asola- mentelor cu sole mai mici, asigurarea semințelor, materialului săditor, întocmirea tehnologiilor specifice pentru fiecare cultură în parte pe baza celor mai bune rezultate obținute în cercetare și în unitățile fruntașe. Pe baza indicației dumneavoastră, tovarășe secretar general, împreună cu comitetele județene de partid, am stabilit șl amplasat o suprafață de peste 500 000 ha care vor fi cultivate cu porumb în sistem intensiv, în vederea obținerii în anul 1985 a unei producții de 20 000 kg știuleți la hectar. în mod similar am procedat și pentru alte culturi.în zootehnie vom acționa cu fermitate pentru creșterea efectivelor de bovine și ovine, prin îmbunătățirea reproducției și selecției animalelor, asistenței sanitar-veterinare în vederea reducerii la minimum a pier-j- derilor de animale. O atenție sporită vom acorda asigurării 

prevederile de plan la produc- ția-marfă industrială și preliminăm să încheiem anul cu, o depășire de 350 milioane lei. în agricultură, realizările din J984 sint superioare ultimilor 2 ani. Am îndeplinit și depășit producția medie planificată și sarcinile la fondul de stat la porumb boabe, cît și la alte culturi, între care : cartofi, struguri, legume și fructe. La această dată înregistrăm o producție superioară perioadei corespunzătoare a anului precedent cu 7 000 tone de carne, 98 mii hl lapte și aproape 12 milioane ouă ; preliminăm să încheiem și în acest an activitatea unităților agricole cu beneficii de peste 200 milioane de lei.La export am realizat integral contractele, în proporție de 107,4 la sută pe relația devize convertibile și 101,1 la sută pe relația CTS, urmărind, în spiritul indicațiilor dumneavoastră, să livrăm toate mărfurile contractate pînă la mijlocul lunii decembrie. în perioada dintre cele două congrese am realizat aproape 30 de mii de apartamente, care asigură soluționarea în linii generale a problemei locuințelor. Examinind realizările înregistrate prin prisma exigențelor promovate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sintem conștienți că dispunem încă de importante rezerve.în cuvîntul său, vorbitorul a reliefat faptul că, pornind de la aceste stări de lucruri, adunările generale și conferințele de dare de seamă și alegșri au analizat într-un climat de înaltă responsabilitate comunistă, în spirit revoluționar, experiența bună acumulată în ultimii ani, cauzele care au determinat o serie de neajunsuri și au adoptat măsuri concrete, capabile să determine realizarea integrală a planului pe acest an, pe întregul cincinal și o temeinică fundamentare a programelor pe anii 1986—1990.Conferința județeană de partid a dat mandat delegaților la Congres să' încredințeze conducerea partidului, pe dumnea

muncii depășind cu 86 la sută nivelul atins în 1979, iar exportul cu 325 la sută, în condițiile în care cheltuielile au fost reduse substanțial.Realizări de seamă s-au obținut și in acest an. Față de 1983 am obținut, pe județ, o creștere de 23,2 la sută la pro- ducția-marfă, 22,4 la sută la productivitatea muncii, 76 la sută la export, sporuri similare înregistrîndu-se și la alți indicatori.S-a dezvoltat, an de an, volumul producției agricole, fiind, in 1984, cu aproape 50 la sută mai mare față de media anilor 1976—1979. A fost, de asemenea, constituită o întreagă rețea de unități ale industriei alimentare.In același timp — a relevat in continuare delegatul — s-au asigurat condiții tot mai bune de muncă și viață tuturor locuitorilor județului, au fost create peste 9 mii noi locuri de muncă, s-au construit circa 10 mii locuințe din fondurile și cu sprijinul statului, un număr însemnat de obiective social-cul- 

bazei furajere, atît cantitativ cît și calitativ, pe calea ridicării accentuate a producțiilor medii la hectar la toate culturile furajere, precum și creșterii potențialului productiv al pajiștilor naturale. In industria alimentară va fi sporită și diversificată producția, concomitent cu îmbunătățirea calității produselor, asigurîndu-se astfel o aprovizionare mai bună a populației.în domeniul cercetării științifice, eforturile vor fi concentrate spre găsirea unor soluții noi problemelor de genetică, de a- meliorare și selecție, de folosire integrală a fondului funciar, de mecanizare, chimizare, protecția plantelor, precum și problemelor de organizare și conducere a unităților agricole, de valorificare superioară a producției și creștere continuă a eficienței economice.Pentru înlăturarea neajunsurilor, în lumina criticilor și indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vom îmbunătăți radical stilul și metodele de muncă atît în minister, cît și la organeleagricole teritoriale, militîndpentru înlăturarea unor fenomene de formalism, întărindrăspunderea tuturor cadrelorde conducere din unități, a fiecărui cadru tehnic ce lucrează în agricultură. Ne angajăm să întreprindem măsuri ferme în direcția întăririi ordinii și disciplinei în producție, pentru respectarea riguroasă a tehnologiilor stabilite, gospodărirea cît mai eficientă a pămîntului, a tuturor mijloacelor materiale și financiare, creșterea continuă a veniturilor și reducerea cheltuielilor în conformitate cu principiile noului mecanism e- conomico-financiar.Asigur Congresul, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că lucrătorii din Ministerul A- griculturii șl Industriei Alimentare, toate cadrele noastre tehnice, muncitorii, mecanizatorii și cooperatorii vor munci cu abnegație pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor mari ce le revin în noul cincinal, astfel ca agricultura să-și sporească substanțial contribuția la progresul general al țării, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor.

voastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea fermă de -a îndeplini cși depăși; punct cu punct, toate sarcinile încredințate. In acest spirit, ne angajăm ca în industrie să depășim prevederile inițiale ale planului la producția- marfă cu 300 milioane lei pe anul 1985 și cu 2 miliarde lei pe întreaga perioadă 1986—1990.Dînd expresie concretă cerințelor noii revoluții agrare, ne angajăm să realizăm la porumb în anul 1985 o producție medie de știuleți de peste 20 t/ha pe 10 000 ha și de peste 10 t/ha pe 17 500 ha, ceea ce ne va da posibilitatea să înregistrăm o creștere a producției de porumb știuleți de la circa 330 mii tone în acest an la 500 mii tone în prima parte a cincinalului viitor și un milion de tone spre finele lui, odată cu îndeplinirea programului de amenajare pentru irigat a unei suprafețe de 140 mii ha. \Asemenea tuturor comuniștilor, tuturor locuitorilor patriei, oamenii muncii din județul Iași susțin cu toată căldura și din toată inima politica externă a partidului și statului nostru, activitatea neobosită pe care o desfășoară secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru colaborare și înțelegere între popoare, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, pentru cauza socialismului, a păcii și progresului social.Comuniștii, toți locuitorii județului Iași ne-au dat mandatul să aprobăm în totalitate documentele supuse dezbaterii și să facem legămint solemn la Congres, în fața conducerii partidului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu întreaga capacitate de muncă și creație pentru înfăptuirea angajamentelor asumate, a sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ce vor fi adoptate, am- plificîndu-ne astfel contribuția la afirmarea și mai puternică a măreței epoci pe care o parcurgem și care a intrat definitiv în conștiința neamului românesc drept „Epoca Ceaușescu".

turale, s-au dezvoltat învăță- mintul, știința, arta și cultura.Sarcini deosebit de importante pentru dezvoltarea permanentă a județului avem de îndeplinit și în cincinalul viitor. Potrivit proiectului de Directive și Planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, volumul activității economice va fi, în 1990. în județul nostru, de peste 30 miliarde lei.In vederea îndeplinirii în bune condiții a acestor sarcini se impune, așa cum ne-a indicat tovarășul secretar general, în Raportul prezentat la Congres, să acționăm cu toată răspunderea pentru afirmarea cu tot mai multă putere a rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid, ridicarea la un nivel superior a muncii politico-educative desfășurate în rîndul colectivelor de oameni ai muncii. în acest scop, preocuparea organizațiilor de partid va trebui să fie orientată în mai mare măsură pe însușirea metodelor și stilului revoluționar de muncă, pe cunoașterea temeinică a conținutului do

cumentelor de partid șl de stat, a orientărilor șl sarcinilor stabilite de partid, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In centrul muncii politico- educative, al învățămîntului politico-ideologic ce se va desfășura, în perioada următoare vom pune însușirea de către membrii de partid, de către toți oamenii muncii a ideilor, tezelor, orientărilor ce se desprind din strălucitul Raport, din celelalte documente pe care acest istoric Congres le va adopta, militînd ca întregul sistem de pregătire politico-ideologică să constituie o adevărată școală de educație
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI I0AN IOVIȚ

organizației municipale de partiddelegat al
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimați 

tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să-mi exprim deplinul acord cu conținutul magistralului Raport prezentat Congresului de secretarul general al partidului, cu celelalte documente supuse dezbaterii și să dau expresie gînduri- lor și angajamentelor ferme ale cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților Universității din București de a acționa pentru transpunerea integrală în viață a sarcinilor ce revin învățămîntului și cercetării universitare.Fiind purtătorul de cuvînt al tuturor celor ce muncesc în Universitatea din București, permi- teți-mi să spun, în cuvinte simple, dar izvorîte din adîncul inimii și gîndului nostru, că, Împreună cu întregul partid și popor, susținem cu deosebită satisfacție și bucurie realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al partidului. Consider că această realegere reprezintă garanția înaintării ferme a patriei noastre spre comunism.în spiritul indicațiilor date de dumneavoastră cu prilejul deschiderii noului an de învăță- mînt, am acționat în așa fel încit să realizăm o mai bună orientare spre viața socială și economică a pregătirii viitorilor specialiști, în strînsă legătură cu realitățile de la noi din țară,
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI SABINA RODICA PUȘCAȘU

delegată
Mult stimate tovarășe secre

tar general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu, fii a l.'ll'M'..)
Stimați tovarăși,In atmosfera de înalt avînt revoluționar proprie acestor zile istorice, cu adîncă recunoștință pentru minunatele condiții de muncă și viață ce ne-au fost create, conferința organizației județene de partid Satu Mare a exprimat adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a înaintării neabătute a României pe calea luminoasă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism.Personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și statului nostru, ilustru gînditor comunist, militant revoluționar pentru apărarea intereselor vital® ale poporului, a marcat fundamenta! și dezvoltarea județului Satu Mare. Vizitele dumneavoastră de lucru, realizate împreună cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu, au constituit momente determinante în dinamica devenirii noastre socialiste, revoluționare.Raportăm Congresului, dum

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PAVEL DUMITRU 
delegat al organizației județene de partid Tulcea

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Constituie pentru mine o mare cinste ca, în baza mandatului încredințat de Conferința organizației județene de partid Tulcea, să susțin din toată inima Hotărîrea Plenarei Comitetului Central ca dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul strălucit al partidului și statului nostru, de numele căruia sînt legate izbînzile fără precedent dobîndite de poporul român în toate domeniile, să fiți reales în funcția supremă de secretar general al partidului.Proiectul de Directive și celelalte documente supuse dezbaterii, elaborate sub conducerea nemijlocită și cu aportul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu, au primit în conferința organizației județene de partid adeziunea unanimă. Mă folosesc de acest prilej pentru a da glas angajamentului comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ de a acționa cu abnegație și dăruire patriotică pentru realizarea sarcinilor ce ne revin din aceste documente de însemnătate istorică.în continuare, vorbitorul s-a referit Ia rezultatele economice obținute în județul pe care îl reprezintă, subliniind că politica partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă și de repartizare rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării, elaborată și promovată cu consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut și are consecințe dintre cele mai favorabile și pentru județul Tulcea. Ca urmare a alocării unui volum important de investiții, în pri

comunistă, revoluționară, pentru formarea unei atitudini înaintate în muncă și viață.Magistralul Raport ne va fi o călăuză vie în organizarea și desfășurarea întregii munci politico-educative de formare a omului nou, de ridicare a conștiinței socialiste, revoluționare a tuturor oamenilor muncii, în mod deosebit a tineretului, de combatere hotărîtă a diferitelor manifestări și mentalități înapoiate.Odată cu promovarea, cu fermitate, a spiritului revoluționar, a atașamentului față de marile noastre înfăptuiri, activitatea politico-ideologică va 

pentru a se integra rapid, la absolvire, în colectivele de muncă și a fi buni educatori ai tinerei generații.în același timp, sintem conștienți că mai avem destule de făcut pentru a atinge parametrii unei calități superioare în procesul de invățămînt. Este necesar să realizăm cu consecvență introducerea celor mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii în programe și cursuri, să promovăm și alte forme, mai adecvate, de integrare a învățămîntului cu producția, să întărim conținutul instructiv-educa- tiv al practicii studenților, să stimulăm în mai mare măsură cercetarea studențească, care să valorifice creativitatea tinerilor, să perfecționăm totodată tehnologiile didactice de predare și învățare.Vă raportăm că indicația dumneavoastră de integrare a tuturor institutelor de cercetare în structura Universității a fost transpusă în viață, realizîndu- se efectiv unirea eforturilor cadrelor didactice și cercetătorilor, cu rezultate notabile. Beneficiind de atenta îndrumare a Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, în fruntea căruia se află tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, cadrele didactice, cercetătorii și studenții noștri au abordat și soluționat o serie de probleme complexe din știință, tehnică și cultură. Au fost finalizate proiecte de cercetare prin care ne-am adus contribuția la promovarea unor noi tehnici și tehnologii, au fost elaborate lucrări de sinteză și 
a organizației județene de partidneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că, urmare a grijii pe care o acordați Înfloririi plaiurilor sătmărene, asemenea întregii patrii, volumul Investițiilor destinate județului nostru a creșcut de la 2 miliarde lei, în perioada anilor 1951—1965, la 22,4 miliarde lei, în perioada ultimelor două decenii, iar valoarea fondurilor fixe a sporit de la 2 miliarde lei, în 1945, la peste 44 miliarde lei, în acest an. Producția industrială a anului 1945 se realizează, astăzi, în mai puțin de 2 zile, iar cea a- gricolă este de 5 ori mai mare, crescînd, în perioada anilor 1981—1984, cu 75 la sută în comparație cu media cincinalului trecut.Cu satisfacție și mîndrie patriotică raportăm că, răspun- zînd îndemnurilor mobilizatoare adresate de dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, județul Satu Mare a îndeplinit, în cinstea Congresului al XIII-lea, planul pe primele 10 luni în profil teritorial.Conferința organizației județene de partid, precum și recentele adunări generale ale oamenilor muncii, desfășurate într-un spirit de înaltă exigență și responsabilitate comunistă, au stabilit măsuri concrete pentru realizarea în întregime a sarcinilor de plan pe acest an și pe anul 1985, precum și pentru înfăptuirea, în bune condiții, a planului în profil teritorial în cincinalul 1986—1990.

mii patru ani ai actualului cincinal au fost puse în funcțiune încă 261 obiective, din care 137 capacități de producție industrială și agrozootehnice, ceea ce permite realizarea în acest an a unui volum de activitate economică, pe locuitor, dublu față de anul 1980.Și agricultura tulceană — sector cu pondere însemnată în economia județului, ca urmare a politicii agrare științifice a partidului — a cunoscut o puternică dezvoltare și modernizare. Astfel, în perioada analizată, suprafața arabilă a crescut cu 22 mii hectare, iar cea irigată cu aproape 50 mii hectare, aceasta din urmă ajungînd la 153 mii hectare. De asemenea, am beneficiat an de an de o dotare tot mai bună, situație care se reflectă în creșterea valorii mijloacelor fixe la suta de hectare de la 710 mii lei în 1980 la peste un milion lei în 1984.Raportez Congresului că, folosind tot mai bine baza tehnico- materială și aplicînd cu mai multă răspundere tehnologiile, în ultimii ani s-au înregistrat însemnate creșteri de producție atît în sectorul vegetal, cît și în zootehnie, deși condițiile climatice n-au fost dintre cele mai favorabile. In 1984, de exemplu, recoltele medii la principalele culturi sînt superioare celor realizate în 1980 cu aproape 300 kg la grîu și 800 kg la porumb.în întreprinderea agricolă de stat Mihail Kogălniceanu, în care îmi desfășor activitatea și care are o suprafață arabilă de aproape 11 000 hectare — a ținut să releve vorbitorul — producția a fost în creștere, în cei patru ani ai cincinalului sporul 

dezvolta, așa cum ne-a indicat tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, combativitatea față de tot ceea ce este străin ideologiei noastre comuniste, luînd poziție hotărîtă de respingere a tuturor încercărilor făcute de către unele cercuri reacționare, imperialiste, de a denigra socialismul, mărețele realizări ale poporului, politica partidului și statului nostru muncitoresc revoluționar.Vom pune, în mod statornic, la baza întregii noastre activități cultivarea sentimentelor de dragoste nețărmurită față de patrie,, partid și popor, față de 

tratate în domenii importante ale științei și culturii, cum sînt : microbiologia, geografia României, dreptul muncii, istoria filozofiei'românești, estetica și altele.In cincinalul următor — a subliniat în continuare vorbitorul — Universitatea are în plan să participe activ la realizarea unor cercetări aplicative și de dezvoltare tehnologică, pe probleme cum sînt : investigarea geologică a noi rezerve minerale și energetice, prospectarea unor noi surse convenționale și neconvenționale de energie, concentrarea cercetării biologice a- supra creării de noi soiuri de plante și rase de animale și altele. Cercetarea fundamentală rie oferă, totodată, posibilități multiple de extindere a orizonturilor cunoașterii în domenii prioritare ca matematica, fizica, biologia, geologia. Dispunem de o bună bază materială, de o orientare clară și de posibilități multiple de realizare. Esențialul este acum să ne mobilizăm toate forțele pentru a răspunde încrederii cu care sîntem învestiți de partid.Ca instituție învestită de societate să formeze educatori pentru invățămînt și să-i perfecționeze pe parcursul activității lor, în concordantă cu exigențele mereu noi cu care se confruntă școala de toate gradele, vom acționa — în strînsă conlucrare cu asociațiile studenților comuniști — pentru ridicarea nivelului calitativ al procesului de pregătire a viitoarelor cadre didactice, asigurînd o disciplină universitară riguroasă

Cei peste 4 200 oameni ai muncii din întreprinderea de confecții „Mondiala", unitate în care îmi desfășor activitatea, au întimpinat cu însemnate realizări marile eveniniehte politice ale anului. Au fost produse peste plan confecții textile în valoare de peste 40 milioane lei, într-o bogată gamă sortimentală și la un nivel ridicat de complexitate și calitate, în condiții de eficiență economică maximă.Așa cum ne-ați indicat, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, o atenție deosebită s-a acordat în întreprinderea noastră creșterii volumului de export. Vă raportăm că peste 88 la sută din produsele noastre sînt exportate în diferite țări ale lumii. Punem un accent deosebit pe crearea de modele originale, pe promovarea elementelor folclorice din zonă, reușind să valorificăm creația noastră în proporție de 70 la sută, modelele răspunzînd cerințelor la nivel calitativ mondial, ponderea celor noi a- tingînd 96,4 la sută din volumul total al producției.In lumina celor relevate in Raportul prezentat Congresului de secretarul general al partidului, este necesar să acționăm cu mai multă hotârîre pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor democratice de conducere ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor din unitatea noastră, care trebuie să vegheze cu simț de răspundere sporit pen- 

mediu la hectar fiind de 1100 kg orz, 500 kg grîu și floa- rea-soarelui și 2 200 kg porumb boabe. Drept urmare, anul acesta am livrat la fondul de stat peste 33 000 tone cereale, cu 8 000 tone mai mult decit în 1980. în zootehnie, în condițiile creșterii efectivelor, producția medie de lapte pe vacă furajată a sporit cu 600 litri, urmînd ca în anul viitor să depășească 4 000 litri.Sîntem însă conștienți că rezultatele obținute nu sînt pe măsura bazei tehnico-materiale și a posibilităților de care dispunem. Producțiile necorespunzătoare la unele culturi, sub nivelurile planificate, nu au fost determinate numai de secetă, așa cum căutăm să le justificăm uneori, pentru că nici chiar pe suprafețele irigate sporurile de recoltă nu s-au situat la nivelul parametrilor proiectați.In cadrul organizației de partid am analizat în spirit critic și autocritic această situație, punind în evidență, cu precădere, cauzele care au determinat nerealizarea planului și direcțiile principale în Care trebuie acționat pentru ca în 1985 să obținem rezultate mult superioare. Măsurile politice și tehnico-organizatorice stabilite, întreaga activitate a organizației noastre de partid au în vedere conducerea competentă a producției, folosirea cu randament maxim a pămîntului, utilizarea corespunzătoare a tractoarelor și mașinilor agricole, a celorlalte mijloace materiale și financiare, aplicarea în cele mai bune condiții a tehnologiilor, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă.Un accent deosebit punem pe 

secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Folosind acest minunat prilej, dorim să exprimăm cele mai vii mulțumiri conducerii partidului, personal tovarășului, secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul și grija permanentă privind dezvoltarea impetuoasă a județului Bistrița-Năsăud șl să vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că vom munci fără preget pentru a ne îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin din hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului.
POPESCU

Bucureștiîn toate grupele și anii de studiu, spiritul de responsabilitate al studenților față de propria lor pregătire, cultivarea interesului față de problematica reală a vieții școlare. Sîntem hotă- rîți să acționăm mai ferm pentru formarea viitorilor educatori, cultivindu-le dragostea și atașamentul pentru profesia aleasă, dorința de a se încadra acolo unde țara are mai multă nevoie de ei, punindu-și întreaga pricepere, talentul și pasiunea revoluționară în slujba activității nobile de formare a omului nou, cu un larg orizont de cultură și cunoaștere, competent și creativ, devotat trup și suflet poporului, cauzei socialismului și comunismului pe pămintul României.în încheiere, vorbitorul a ținut să sublinieze : Congresul al XIII-lea ne oferă perspective luminoase și temeiuri ale realizărilor viitoare, ale parcurgerii unei noi etape pe drumul mereu ascendent al poporului nostru spre comunism. Sîntem părtași la aceste mărețe înfăptuiri ale anilor luminoși pe care îi prefigurează mobilizatoarele prevederi ale Directivelor supuse dezbaterii. Ne declarăm întru totul de acord cu aceste documente, cu întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru, al cărui strălucit strateg și exponent dinamic sîntețl dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, și nu vom precupeți nici un efort pentru a le da viață, pentru bunăstarea și fericirea noastră și a generațiilor ce ne vor urma.
Satu Maretru folosirea la maximum a mijloacelor materiale, financiare și umane de care dispunem, onorîndu-ne la timp și la cote superi oare de calitate și eficițtți- s ță sarcinile ce ne revin din -pțe- , aul unic. ;Ne exprimăm adeziunea totală la strălucitul Raport prezentat Congresului, la celelalte documente supuse aprobării marelui forum al comuniștilor, documente ce poartă amprenta înțelepciunii și clarviziunii partidului, a secretarului nostru general și care prefigurează, cu forță vizionară, dezvoltarea ascendentă a României în grandioasa epopee de construire a socialismului și comunismului.Aprobăm și susținem, din toată ființa, politica externă a partidului și statului nostru, activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru soluționarea constructivă a problemelor ce confruntă continentul nostru și întreaga lume, pentru triumful unei politici noi de deplină egalitate și respect intre națiuni, de încredere și largă colaborare internațională, de securitate și pace.Cu gratitudine și recunoștință față de partid, față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru grija ce o purtați dezvoltării economico- sociale a județului nostru, a- semenea întregii țări, ne angajăm să înfăptuim neabătut istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului.

măsurile care să asigure exploatarea mai eficientă a amenajărilor pentru irigat. Așa cum s-a arătat și în Raport, suprafețele irigate vor crește mult și în viitorul cincinal. La acest mare efort material al statului, avem obligația să răspundem prin recolte mult sporite, care să asigure o eficiență ridicată.Referindu-se la obiectivele și sarcinile de viitor, vorbitorul a spus: raportăm Congresului că, pe baza măsurilor întreprinse, comuniștii din I.A.S. Mihail Kogălniceanu s-au angajat ca, în anul 1985, să obțină producții record pe 25 la sută din suprafața cultivată cu grîu și pe 50 la sută din cea cultivată cu porumb, floarea-soarelui și soia.Am mandat să raportez că în cadrul conferinței organizației județene de partid s-a hotărît ca în anul 1985 să se realizeze la nivelul județului pe 15 000 ha o producție medie de 8 000 kg grîu la hectar, pe 30 la sută din suprafață 20 tone porumb știuleți, precum și producții record pe 40 la sută din suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și soia.Profund încrezători în partid, în conducerea sa înțeleaptă, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Tulcea, asigurăm Congresul că, avîpd mereu în față exemplul strălucit de dăruire și activitate revoluționară pentru înflorirea națiunii noastre socialiste, pe care ni-1 oferiți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, vom acționa fără preget pentru înfăptuirea exemplară a tuturor hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al XIII- lea al Partidului Comunist Român.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XII l-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,Raportul prezentat _ Congre- gului de secretarul nostru general reprezintă un strălucit program de muncă și viață pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, îmi exprim și eu, cu toată căldura inimii, totala adeziune față de acest minunat document deschizător de strălucite perspective pentru patria noastră dragă.Cu acest prilej, afirm deschis și limpede, fără ocol, că noi, scriitorii, fără deosebire de naționalitate, la fel ca toți oamenii de știință, artă și cultură, la fel ca întregul nostru popor, sîntem de partea aceluia care ne-a dăruit o patrie liberă, independentă, suverană, o vatră adevărată a frăției, o maică ce își iubește deopotrivă toți fiii.Mulțumim partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru faptul că prin dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție în toate județele, prin crearea deplinei egalități in drepturi, s-a unit sufletul tuturor fiilor iubitei noastre patrii într-o unitate frățească, puternică, de neînfrînt.Nu demult, în cadrul unei adunări de partid de pe Valea Tîrnavei un muncitor maghiar

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE DINU
delegat al organizației județene de partid Prahova

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși.Vă rog să-mi permiteți să-mi exprim întreaga adeziune și întreaga aprobare față de Raportul magistral prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, față de proiectul de Directive și de celelalte documente ale Congresului, care deschid noi și luminoase perspective operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de trecere la edificarea societății comuniste in patria noastră.Documentele supuse dezbaterii poartă amprenta spiritului creator, a gîndirii științifice cu- tezătbare, de larg ' orizont, a perstinalității de excepție ă tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitor al României moderne. Pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele poporului nostru exprim, din toată ființa mea, adeziunea la hotărîrea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema funcție de secretar general al partidului.In continuare, vorbitorul a spus : Industria chimică reprezintă, prin ponderea ei în economia națională și prin ritmurile înregistrate, o ilustrare grăitoare a politicii Înțelepte, clarvăzătoare a partidului de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare armonioasă, echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul patriei. De la începutul actualului cincinal și pînă în prezent, în industria chimică s-au realizat noi platforme industriale în toate județele țării. Realizarea unui număr mare de produse chimice noi în primii 4 ani ai acestui cincinal și creșterea calității producției

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE RADULESCU 
delegat al organizației județene de partid Dîmbovița

Mult Iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși,A devenit un adevăr unanim prețuit că în istoria partidului și a țării noastre Congresul al IX-lea a inaugurat o nouă epocă și, în consecință, un nou climat în toate sferele activității sociale. Societatea noastră a avut o nevoie acută de un asemenea moment calitativ novator și de o energie cutezătoare capabilă să-1 declanșeze. Momentul acela, care a marcat decis înnoirea și trecerea spre o altă etapă în revoluția socialistă românească, a fost memorabilul Congres' al IX-Iea al partidului, iar energia creatoare, mintea îndrumătoare șl conștiința revoluționară care au înfăptuit această istorică mutație a fost cîrmaciul nostru înțelept, tovarășul Nicolae Ceaușescu, căruia îi datorăm devenirea noastră pînă astăzi și, tot lui, înălțătoarele perspective spre care năzuim.Cel ce conduce, ca un strateg înțelept, destinele României socialiste s-a relevat drept o personalitate remarcabilă a mișcării comuniste și socialiste internaționale, a cugetării marxiste creatoare a timpurilor noastre, prețuit și respectat unanim în lumea întreagă. Gin- durile mele, ca și ale dumneavoastră, ale tuturor, se îndreaptă și acum, la acest al Xljl-lea Congres al partidului nostru, cu firească și îndreptățită recunoștință, către tovarășul Nicolae Ceaușescu, în personalitatea căruia sîntem mîndri că avem garantul înfăptuirilor din perspectiva anului 2000, cărora, acum și aici, le așezăm fundamentele.O înaltă datorie morală mă

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI HAJDU GYOZO
delegat al organizației județene de partidspunea : „Votăm pentru secretarul nostru general, pentru că tovarășul Nicolae Ceaușescu ne este credincios, și-1 simțim tot timpul aproape. Votăm pe iubitul nostru conducător, pentru că este om de-al nostru, care ne iubește și pe noi, maghiarii din România, așa cum îi iubește pe toți cetățenii țării".Apreciind că aceste cuvinte simple, pornite din adîncul inimii; reflectă dragostea fierbinte și'devotamentul nețărmurit pe care maghiarii din România, întregul popor le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a subliniat că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului exprimă marea și legitima dorință a tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din România socialistă, prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului va face să crească continuu prestigiul internațional al patriei noastre, a cărei înțeleaptă politică externă, bazată pe principii clare, ferme, contribuie la menținerea păcii, la crearea unui climat de colaborare și înțelegere între popoare.Avem o singură țară. O patrie comună a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Și noi, scriitorii maghiari, ne simțim aici acasă. Numai aici și nicăieri în altă parte. Inima noastră nu este și nu va fi nicicind de vinzare.

se corelează strîns cu ceea ce știința, cercetarea, proiectarea, ingineria tehnologică au soluționat în beneficiul ramurii. In actualul cincinal, investițiile din industria chimică se realizează în întregime pe baza tehnologiilor originale românești.Din cele 20 programe prioritare și cele 24 programe speciale care au revenit industriei chimice, întocmite din inițiativa și sub îndrumarea nemijlocită a tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, au fost realizate sarcinile scadente din programele prioritare privind creșterea productivității muncii, a nivelului tehnic și calitativ al produselor,- de asimilări de produse noi.Nomenclatorul de export al Industriei chimice s-a îmbogățit cu noi grupe de produse Cu grad m. sporit de prelucrare și 'cu va- loare unitară mai ridicată, care asigură o valorificare superioară a materiilor prime pe baza tehnologiilor elaborate de Institutul Central de Chimie.In acest înalt forum al partidului doresc să relev rolul proeminent pe care tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele C.N.Ș.T., îl are în orientarea și sprijinirea directă a industriei chimice, valorificarea în producție a rezultatelor remarcabile pe care le-a obținut cercetarea chimică românească, ridicarea nivelului tehnic al ramurii și înnoirea ei tehnologică. Pentru toate acestea o rugăm respectuos să primească sincere și călduroase mulțumiri și expresia sentimentelor noastre de prețuire și de aleasă recunoștință.Ca urmare a eforturilor depuse de toți oamenii muncii din industria chimică și a sprijinului primit, a spus în continuare vorbitorul, pe primele 10 luni ale anului 1984 producția-marfâ 

face să afirm cu tărie de la. început că Raportul magistral, strălucit, de cea mai. înaltă valoare teoretică și practică, prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, celelalte documente supuse dezbaterii Congresului al XIII-lea, dînd expresie orientărilor din Programul partidului, devin, prin realismul și cutezanța lor revoluționară, coordonate de bază ale intereselor fundamentale ale poporului român, asigurîndu-i continuitatea evoluției pe calea socialismului și comunismului. Documentele confirmă justețea și fermitatea politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, evidențiază atașamentul neclintit al poporului român față de idealurile progresului social, ale păcii și colaborării internaționale. Viabilitatea acestei politici a fost probată deosebit de edificator în actualul cincinal : chiar în împrejurările complexe ale stagnării sau reducerii producției pe plan mondial, România a înregistrat ritmuri pozitive, in curs de accentuare, și a acționat pentru ridicarea în continuare a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Aceste înfăptuiri au fost dobîndite prin învingerea unor greutăți de tot felul ; nimic n-a fost ușor, iar totul a fost realizat prin munca creatoare a întregului popor. Cu toții sîntem convinși că drumul parcurs, care face parte integrantă din procesul complex de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a fost istoricește necesar.Țin să declar că mă alătur, din toată inima, dorinței exprimate de întregul nostru partid și popor, ca în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român să fie reinvestit tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul clarvă

Ca parte organică a vieții spirituale a țării, arta și literatura naționalităților conlocuitoare nu au fost niciodată așa de bogate și de înfloritoare ca în ultimele două decenii. Iată de ce respingem cu fermitate orice încercare de falsificare a istoriei poporului român, de denigrare a realităților noastre contemporane din partea oricui ar veni.Oamenii muncii de la noi — români, maghiari, germani deopotrivă — au învățat dintr-o serie de întîmplări triste ale trecutului că nu trebuie să se mai lase niciodată conduși în eroare de către exploatatori, că nu trebuie sâ mai îngăduie niciodată ca alții să dispună de soarta și viitorul lor. Unitatea și solidaritatea noastră frățească din „Epoca Ceaușescu" sînt mai tari ca orice, fiindcă ele s-au născut în inimile milioanelor de oameni, fiindcă ele exprimă forța invincibilă a unei țări, a întregului nostru popor sțrîns unit in jurul partidului nostru revoluționar, Partidul Comunist Român.Noi, scriitorii, indiferent de limba în care scriem, considerăm de datoria noastră de onoare să slujim marea operă a întregului popor, de edificare a socialismului și comunismului, să ne aducem contribuția la îmbogățirea patrimoniului cultural al patriei.Pornind de la acest deziderat, vorbitorul a relevat faptul că, pe lingă operele valoroase, au 

și productivitatea muncii au fost realizate și depășite, iar la export realizările pe 10 luni sînt mai mari cu 18 la sută față de perioada corespunzătoare a anului 1983. Rezultatele obținute pînă în prezent puteau fi mult mai bune dacă în activitatea noastră se manifesta mai multă fermitate în realizarea măsurilor pentru funcționarea continuă a instalațiilor, atingerea parametrilor proiectați, punerea în funcțiune a instalațiilor noi.De aceea, pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan pe ultimele 2 luni ale acestui an și pe anul 1985, consiliul de conducere al ministerului, împreună cu consiliile oamenilor muncii ale centralelor și întreprinderilor au luat măsuri deosebite în vederea mobilizării tuturor forțelor materiale și umane, creșterii răspunderii în muncă la toate nivelurile și întăririi disciplinei tehnologice și a muncii.Asigur Congresul, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că harnicul detașament al chimiștilor își va face un titlu de mîndrie pentru a transpune în fapte sarcinile mobilizatoare ce ii revin din documentele programatice ce vor fi aprobate. Potențialul productiv, tehnic și uman de care dispunem ne dă temeiul să exprimăm angajamentul ferm că vom realiza ritmul mediu anual de 8,5—9 la sută prevăzut în Directive și nivelurile stabilite pentru anul 1990. La realizarea acestui ritm, ponderea importantă revine producției de mic tonaj și chimie fină, care în cincinalul următor se va dubla față de realizările actualului cincinal. Dezvoltări importante se vor realiza în producția de medicamente, coloranțl și pigmenți, reactivi și substanțe pure pentru microelectronică, produse 

zător al partidului și statului, ctitorul României socialiste moderne, din inițiativa și sub a cărui nemijlocită îndrumare au fost elaborate și documentele prezentate Congresului nostru, ca și toate hotărîrile importante adoptate în ultimele două decenii.Exprimînd întreaga adeziune față de conținutul documentelor supuse dezbaterii Congresului, doresc să vă asigur pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, respectată tovarășă Elena Ceaușescu, pe dumneavoastră, stimați delegați la acest Congres, că voința și puterea mea de muncă vor fi in întregime îndreptate spre înfăptuirea hotărîrilor ce le vom adopta, că voi milita neabătut și în viitor pentru aplicarea politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru. In energia creatoare, una și indivizibilă, cu care întregul nostru popor va acționa pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XIII-lea veți găsi contopită și contribuția mea, care nu are alt țel decît acela al înălțării patriei întru triumful idealurilor antifasciste și comuniste ale tinereței generației noastre, ale acelei generații care a avut, încă din anii treizeci ai acestui veac, drept personalitate exponențială pe iubitul nostru secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In continuare, vorbitorul s-a referit la cîteva probleme relevate în documentele Congresului, între care conceptul — elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — cu privire la eficiența economică în condițiile edificării socialismului, ale trecerii de la dezvoltarea de tip extensiv la cea intensivă, concept ridicat la rangul de coordonată esențială a politicii partidului și statului.

Mureșfost editate și unele lucrări lipsite de mesaj, cu abordări facile ori confuze, care nu servesc opera de făurire a omului nou socialist, unitatea și frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Tocmai de aceea — a subliniat vorbitorul — în viitor, concomitent cu perfecționarea măiestriei artistice, va trebui să adîncim spiritul militant al operelor literare, amplificîndu-ne astfel aportul la înfăptuirea mărețelor idealuri ale partidului.Fidelitatea noastră față de partid și patrie este veșnică și ea ne leagă, pînă la ultima bătaie a inimilor noastre, de iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Corabia noastră înaintează mereu spre noi orizonturi. Pe punte se află un cîrmaci înțelept : eroul de azi și de miine al patriei noastre dragi. Puternic răsună în țară urarea, pe care o rostim din tot sufletul și toată inima : trăiască marele fiu al poporului și patriei, adevărat român, adevărat om și adevărat comunist, proeminent militant pentru înțelegere și colaborare pașnică intre țările și popoarele lumii.Slavă puternicului nostru partid, Partidul Comunist Român !Slavă celui al cărui nume va fi de-a pururi înnobilat în memoria poporului nostru cu efigia păcii, libertății, independenței, egalității și frăției, slavă tovarășului Nicolae Ceaușescu I

chimice pentru protecția plantelor.Pentru prima dată în țară, In cincinalul viitor se vor produce cauciuc siliconic și cloroprenic, polimeri armați cu fibre de sticlă, poliuretani, săruri ale metalelor rare. Datorită mecanizării și automatizării proceselor de producție, introducerii metodelor perfecționate de conducere și organizare, urmează ca întreaga creștere a producției din cincinalul următor să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii. Vom acorda o atenție deosebită perfecționării stilului șî metodelor de muncă ale organelor de conducere colectivă, pentru creșterea răspunderii și a ariei de decizie la nivel de întreprindere și centrală, aplicînd cu fermitate principiul autocon- ducerii muncitorești, autogestiu- știpuțafinanțării-.iorss ăvVă rog să-mi permiteți ca în is numele chimiștilor români să exprim totala adeziune față de politica externă a partidului nostru, strălucit concepută de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu, bazată pe o analiză profundă a fenomenelor lumii contemporane, pe o viziune realistă și de largă perspectivă, care asigură dezvoltarea armonioasă a relațiilor. cu toate națiunile lumii, pacea și prietenia între popoare.In numele tuturor oamenilor muncii din industria chimică, mă angajez in fața Congresului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abnegație, în spirit revoluționar, pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotă- rîrile și documentele Congresu- lui, crescînd și mai mult contri- ) buția chimiei românești în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și comunismului în țara noasti^j.

In acest context, vorbitorul s-a referit pe larg la cîțiva dintre factorii de creștere mai accentuată a beneficiilor și a rentabilității. Intre aceștia, pe prim plan a fost situată promovarea largă a progresului tehnic în toate ramurile, încorporarea în producție a cuceririlor științei și tehnicii înaintate. In concordanță cu această orientare, programele de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pentru cincinalul 1986- 1990 și deceniul 1991—2000. elaborate sub conducerea tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de reputație și prețuire mondială, țintesc tocmai soluționarea problemelor esențiale ale dezvoltării intensive a economiei naționale, prin accentuarea considerabilă a factorilor calitativi, de eficiență economico-financiară, în asigurarea creșterii economice.Pentru fiecare unitate economică, pentru fiecare colectiv de conducere și om al muncii trebuie să devină o preocupare constantă, de zi cu zi, realizarea de produse fizice de înalt nivel tehnic, solicitate pe piețele interne și externe. Sîntem recunoscători secretarului general al partidului de a fi subliniat necesitatea înfăptuirii, în cincinalul următor, a unei adevărate revoluții in ridicarea nivelului tehnic și calitativ al întregii producții. Acest obiectiv, tovarăși, are semnificația unei mutații radicale în activitatea economică, cu efecte directe a- supra sporirii gradului de valorificare a resurselor materiale și de muncă și, implicit, a- supra creșterii beneficiilor și nivelului rentabilității, iar in final asupra sporirii venitului național.Totodată, ridicarea nivelului rentabilității este condiționată de reducerea substanțială a cos

turilor de producție, șl cu deosebire a cheltuielilor materiale. Noua noastră orînduire nu este compatibilă cu risipa de orice natură, cu dezordinea, indisciplina în gospodărirea resurselor, cu folosirea irațională a acestora. Cerințele autogestiunii economico-financiare, ca și interesele societății socialiste presupun în mod obligatoriu o gospodărire rațională, economicoasă, a tuturor resurselor disponibile și valorificarea lor superioară.Pornind de la faptul că expresia cea mai concentrată a eficienței economico-financiare este productivitatea muncii sociale, documentele Congresului prevăd ritmuri mai accentuate la acest indicator și un aport mai mare al acestui factor la creșterea venitului național. Aceasta este pe deplin posibil, atît pe calea introducerii rapide și a generalizării automatizării și mecanizării proceselor de producție, folosirii mai bune a timpului de muncă, cit și prin ridicarea neîncetată a nivelului de pregătire profesională, tehnică și științifică, de cultură al tuturor oamenilor muncii. O atenție mai mare trebuie acordată organizării științifice a producției și a muncii, pentru că decalajele de productivitate față de țările înaintate nu sînt numai decalaje tehnologice, ci și decalaje de organizare. Acolo unde organizarea producției este deficitară și învechită, progresul este în suferință și primejduit.După ce s-a referit pe larg la rolul controlului financiar în preîntîmpinarea irosirii resurselor materiale și bănești, vorbitorul a subliniat însemnătatea tezei prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raport, cu privire la îmbinarea organică a democrației muncitorești, revoluționare, cu prin
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI DIAMANTA LAUDONIU
delegată a organizației municipale de partid București

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe șl stimați 
tovarăși.Raportul prezentat Ia actualul forum al comuniștilor români de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, constituie un document de cea mai mare însemnătate teoretică și practică pentru partidul nostru sintetizind experiența și realizările obținute în perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea și care jalonează direcțiile dezvoltării continue a patriei pe drumul socialismului și comunismului.Exjp^imîndu-mi acordul. . cu terne stabilite' in Raport, . cu indicațiile privind dezvoltarea științei și tehnicii, Îmi îndeplinesc, totodată, cu mare satisfacție, mandatul încredințat de tovarășii mei de muncă de la întreprinderea de cercetare șl producție pentru materiale semiconductoare, de a susține cu toată căldura realegerea, în suprema funcție de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru, conducător politic și de stât clarvăzător, patriot înflăcărat și revoluționar încercat. Avem ferma convingere că acest act politic constituie cea mai sigură garanție a continuării pe trepte și mai înalte a procesului de dezvoltare 'și înflorire economico-socială a țării noas

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI I0ACHIM M0GA
Mult stimate șl iubite tovarășe 

secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,îmi îndeplinesc cu profundă mîndrie patriotică mandatul încredințat de comuniști, de către toți cei ce trăiesc și muncesc în județul Cluj, de a aproba, din toată inima, magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucită sinteză științifică a marilor înfăptuiri obținute în amplul proces revoluționar de edificare socialistă a patriei. Tezele pe care le conține îmbogățesc substanțial patrimoniul de gîndire revoluționară cu concluziile desprinse din activitatea complexă desfășurată în condițiile actuale ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României, avînd astfel o inestimabilă valoare teoretică și practică.împreună cu întregul partid, comuniștii din județul Cluj dau o înaltă prețuire excepționalei activități teoretice, politice și organizatorice desfășurate în fruntea partidului și statului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre socialiste, omul In a cărui strălucită personalitate se îmbină fericit înalta principialitate comunistă, gîndi- rea cutezătoare, spiritul de dreptate, fermitate și exigență.Cu adîncă satisfacție, cu cele mai alese sentimente de dragoste și recunoștință, participanții la conferința organizației județene de partid mi-au încredințat mandatul de a exprima și susține cu toată căldura realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, simbol al unității depline dintre partid și popor, cea mai sigură garanție a făuririi socialismului și comunismului pe pămintul României. .In acest cincinal a relevat In continuare vorbitorul — și 

cipiile centralismului democratic, cu rigorile planului național unic. Aceste cerințe fac parte din conceptul mai larg al secretarului general al partidului privitor la rolul statului în actuala etapă a construcției socialiste și in perspectiva e- voluției societății — pe care îl consider de o importanță capitală în sfera științei și practicii conducerii sociale. O economie dinamică, prosperă, care urmărește țeluri programatice bine determinate, are imperioasă nevoie de buna funcționare a statului și organelor sale, de perfecționarea continpă a mecanismelor de conducere și e- conomice. Slăbirea acestora nu ar putea duce decît la dezorganizare și anarhie, la dispersarea forțelor, la apariția și agfavarea contradicțiilor.în acest cadru, trebuie subliniată semnificația deosebită a mecanismului economico-finan- ciar — mecanism al dezvoltării intensive, al cărui creator este tovarășul Nicolae Ceaușescu. In centrul mecanismului se află situată unitatea productivă, cu autogestiune economico- financiară, a cărei menire este de a-și administra cit mai eficient patrimoniul încredințat de societate, astfel încît ea să-și afirme capacitatea de a se autofinanța și de a contribui cu resurse tot mai mari la formarea fondurilor generale ale societății.Să recunoaștem, tovarăși, că promovarea autoconducerii muncitorești și autogestiunii e- conomico-financiare a constituit un act cu adevărat revoluționar, de răscruce în sistemul nostru de conducere și planificare, de retribuție și de stimulare materială, în sistemul de organizare a relațiilor fi- nanciar-bancare și în activizarea pîrghiilor economico-finan

tre, a promovării neabătute a politicii de pace și colaborare care a ridicat, fără precedent, prestigiul țării noastre în rîn- dul națiunilor lumii.Așa cum s-a subliniat în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizarea cu succes a mărețelor obiective economico-sociale ale cincinalului următor impune o angajare în spirit revoluționar, trecerea la o calitate nouă a cercetării științifice și ingineriei tehnologice, chemate să aducă o contribuție esențială la modernizarea mijloacelor de producție, la îmbunătățirea calității și competitivității produselor, la valorificarea tot mai eficientă a materiilor prime și materialelor și reducerea consumului de energie. ! o'sen i>-:Proiectul de Directive ale Congresului prevede, potrivit necesităților industriei moderne, ale tehnicii de vîrf — îndeosebi ale industriilor electronică, microelectronică și electrotehnică, aerospațială și energetică nucleară, energetică solară și altele — obținerea de materiale noi, cu proprietăți speciale, diferiți compuși și elemente chimice policristaline și monocris- taline și multe altele, toate de puritate foarte avansată. In acest scop ne-am 'creat deja o bază de cercetare și producție in actualul cincinal, din inițiativa și sub îndrumarea permanentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. Pentru sprijinul deosebit acordat în permanență îi aducem și cu acest prilej recunoștința noastră și cele mai vii mulțumiri, angajîndu-ne să acționăm 

delegat al organizației județene de partid Clujjudețul nostru, Împreună cu Întreaga țară, a cunoscut prefaceri înnoitoare. Volumul producției industriale a sporit de la 25,5 miliarde lei in 1980 la 34 miliarde lei în prezent, iar la sfîr- șitul cincinalului viitor va ajunge la peste 52 miliarde lei. Prevederile planurilor anuale ale actualului cincinal au fost sistematic depășite, obținîndu-se pînă în prezent o producție suplimentară de 1,8 miliarde lei. în acești ani s-au asimilat și introdus în fabricație 530 noi tipuri de mașini și utilaje și 786 materiale și bunuri de consum. S-a dezvoltat baza tehnico-ma- terială a județului, au apărut subramuri industriale de vîrf, purtătoare de progres tehnic, care valorifică superior creativitatea românească și resursele indigene. Au fost date în exploatare noi obiective industriale și agrozootehnice, construcții social-culturale, județul Cluj devenind o citadelă a industriei moderne românești.In agricultură s-a realizat o producție cu 31 la sută mai mare față de cincinalul anterior, livrîndu-se statului cantități însemnate de produse agricole vegetale și animale. Efectivele de animale au crescut la toate speciile și în toate sectoarele, iar în acest an s-a livrat la fondul de stat cu 70 000 hectolitri lapte și cu peste 5 100 tone carne mai mult decît în 1983.S-au dezvoltat continuu știința, invățămîntul și arta, viața spirituală cunoaște o înflorire fără precedent, prin valorificarea superioară a bogatelor tradiții românești de cultură din a- ceastă parte a țării.Ne face o aleasă cinste să a- ducem mulțumirile noastre mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate de frunte a vieții politice din țara noastră, eminent om de știință, savant de renume mondial, pentru îndrumarea permanentă acordată dezvoltării și perfecționării în- vățămîntului și cercetării științifice, pentru sprijinul dat Clu

ciare. In continuare, vorbitorul a spus : trebuie acționat cu toată fermitatea și exigența pentru ca autogestiunea economico-financiară să se transforme într-o realitate vie in fiecare unitate economică, pentru ca spiritul de chibzuință și de responsabilitate în folosirea resurselor materiale și bănești, de disciplină în îndeplinirea sarcinilor să devină caracteristici definitorii în activitatea tuturor colectivelor de muncă.Doresc să exprim întreaga mea adeziune la politica externă a partidului și statului nostru, față de activitatea neobosită, de larg răsunet și aprobare internațională, a președintelui țării noastre. In spiritul unei înalte responsabilități față de destinele poporului român și ale întregii lumi, tovarășul Nicolae Ceaușescu acționează statornic pentru cauza generală a socialismului și comunismului, pentru întărirea unității forțelor revoluționare, progresiste, democratice, antiimperia- liste, pentru soluționarea constructivă, in interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ale contemporaneității, pentru apărarea drepturilor fundamentale la viață, la pace și libertate, ale oamenilor de pretutindeni.In temeiul corelațiilor obiective dintre factorii interni și externi ai construcției socialiste, interdependențelor crescîn- de dintre economiile naționale, statul nostru — acordînd prioritate mobilizării și valorificării resurselor țării în vederea dezvoltării economico-sociale — militează, totodată, consecvent pentru amplificarea continuă, pe baze echitabile, a colaborării economice și tehnico- științifice cu toate statele socialiste, în primul rînd cele vecine, participă activ la perfec

cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea, cu bune rezultate, și a acestui domeniu al tehnicii de vîrf.Succesele obținute In organizarea cercetării românești și a- plicarea în producție a rezultatelor acesteia sînt indisolubil legate de personalitatea proeminentă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, care, printr-o activitate neobosită, a conferit un nou statut științei și tehnologiei în țara noastră.Colectivul nostru și-a însușit Intru totul indicațiile concrete ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul recentelor vizite de lucru la unitățile de cercetare și de producție, privind asimilarea în fabricație, îh timp cit mâi scurt, a materialelor pure și liltrapure, care încă se importă, și a stabilit măsuri, împreună cu toți factorii responsabili, pentru realizarea sarcinilor care îi revin.Acordînd o atenție deosebită cerințelor mereu crescînde in ceea ce privește calitatea și diversitatea produselor, colectivul nostru a continuat cercetările de perfecționare a tehnologiilor și instalațiilor pentru obținerea de noi produse solicitate de beneficiari, asimilînd astfel în producție circa 30 de sortimente de siliciu față de 14 prevăzute in proiect și realizînd siliciu monocristalin cu diametre mai mari față de cele prevăzute inițial. Sint in curs de finalizare cercetări pentru asimilare in producție și microproducție a unui număr de 30 de tehnologii 

jului In Împlinirea vocației Iui de puternic focar al culturii noastre naționale.In continuarea cuvîntului său, vorbitorul a spus : Bilanțul perioadei parcurse din actualul cincinal putea fi mai bogat dacă în munca organelor și organizațiilor de partid, în organizarea și conducerea activității economice nu ar fi existat și unele neajunsuri. Nu peste tot eficiența folosirii fondurilor fixe s-a ridicat la nivelul dotării de care dispunem; am realizat unele produse cu un consum mare de materiale și manoperă ; în unele întreprinderi, datorită încetinelii cu care s-a acționat pentru mecanizarea și automatizarea proceselor de producție, pentru perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor, productivitatea muncii este incă scăzută.Conferința organizației județene de partid, analizind activitatea desfășurată intr-un spirit de înaltă exigență și răspundere, in lumina indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, a stabilit măsuri corespunzătoare, care să ducă la folosirea eficientă a potențialului economic. Ne-am angajat să depășim prevederile de plan din actualul cjncinal, la producția industrială, cu cel puțin 2,2 miliarde lei, in cincinalul 11386—1990 să realizăm peste prevederi o producție industrială în valoare de cel puțin 1,5 miliarde lei, iar productivitatea muncii să se dubleze înainte de anul 1990. Ne preocupăm cu prioritate de înfăptuirea măsurilor care vizează creșterea bazei de materii prime și energetice, asimilarea de noi produse, mecanizarea, automatizarea și robotizarea proceselor de producție, folosirea largă a specialiștilor, a cadrelor din cercetare și proiectare.In agricultură, corespunzător Indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, vom acționa cu toată fermitatea pentru folo

ționarea și dezvoltarea activității C.A.E.R., extinde relațiile cu țările in curs de dezvoltare și nealiniate, cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială. Angajarea tot mai largă a României în circuitul economic mondial constituie o orientare de bază a viitorului cincinal și una din direcțiile de dezvoltare a țării noastre în perioada pînă în anul 2000.Raportul prezentat Congresului, tezele noi, de mare valoare teoretică și practică expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind ..evoluțiile pe plan mondial, caile de soluționare a problemelor grele existente în viața internațională, rolul popoarelor, partidelor comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice — teze față de care îmi exprim întreaga mea adeziune — confirmă hotărîrea neclintită a partidului nostru, a României socialiste, a conducătorului partidului și statului nostru, de a acționa și în viitor, cu toată consecvența, pentru realizarea năzuințelor poporului român, ale tuturor popoarelor, de a trăi în pace și colaborare, într-o lume mai bună și mai dreaptă, fără arme și războaie.Privind cu dragoste în această sală de comuniști, delegați la al XIII-lea Congres al partidului nostru, sînt întru totul convins că țelul nostru, al tuturor — înălțarea și progresul României socialiste — va fi înfăptuit. Și aceasta pentru că în fruntea noastră, a tuturor, stă, dîrză și neclintită, înțelepciunea Încercatului, iubitului nostru secretar general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

pentru elemente și compuși po- licristalini și monocristalirii, în vederea reducerii importurilor in diferite domenii ale tehnicii avansate. Colectivul nostru, ho- tărit să elimine neajunsurile existente încă în activitatea sa, este preocupat să scurteze termenele de asimilare in producție a rezultatelor cercetării pentru a satisface solicitările din acest domeniu al economiei naționale.Creșterile importante prevăzute pentru industriile electronică, microelectronică și altele, așa cum rezultă din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, impun dezvoltări importante și intr-un ritm cit mai rapid a producției de materiale ultrapure și semiconductoare. In arest scbp, în cincinalul următor este prevăzută dezvoltarea Capacităților existente și realizarea de noi obiective, care să permită asimilarea de materiale cu caracteristici tehnice superioare și o creștere a producției de peste 10 ori, pentru a asigura necesarul țării și a crea un excedent pentru export.In încheiere, declarîndu-mă Intru totul de acord cu conținutul documentelor prezentate Congresului, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii, și toți oamenii muncii din unitatea noastră vor depune toate eforturile, vor acționa cu toată puterea de muncă și priceperea lor pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile ce le Va adopta Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.

sirea mai bună a pămîntulul, realizarea tuturor lucrărilor de desecare și combatere a eroziunii solului, cultivarea unor suprafețe tot mai mari în regim intensiv, dezvoltarea mai puternică a zootehniei, asigurind astfel sporirea contribuției județului la satisfacerea cerințelor economiei naționale, înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizionare în profil teritorial.Așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, în Raportul prezentat în fața Congresului, vom situa în centrul activității noastre creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid în toate unitățile economico-sociale, pentru ca acestea să se implice în și mai mare măsură în soluționarea optimă a tuturor problemelor, pentru întărirea spiritului de răspundere, de ordine și disciplină. Vom acționa cu toată hotărîrea pentru ridicarea nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, pentru dezvoltarea conștiinței lor patriotice, revoluționare, care să se reflecte în atitudinea înaintată în muncă, în spiritul de dăruire, pasiune și abnegație, în înfăptuirea exemplară a politicii partidului.In încheierea cuvîntării sale, vorbitorul a spus: Vă rog să-mi îngăduiți să exprim voința unanimă a celor peste 117 mii comuniști, a tuturor oamenilor muncii clujeni de a vă urma și In viitor, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în tot ceea ce gîndiți și întreprindeți pentru progresul neîntrerupt al patriei noastre. Ne angajăm solemn în fața dumneavoastră de a face totul pentru a îndeplini neabătut sarcinile ce ne revin din documentele ce vor fi adoptate de înaltul forum al comuniștilor, sporind contribuția județului la accelerarea dezvoltării economico-sociale, la triumful socialismului și comunismului pe pămintul României.

I
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN ANDREI 

delegat al organizației județene de partid Teleorman
Mult stimate tovarășe secre

tar general,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimat! 

tovarăși,
Doresc, fn primul rînd, să-ml exprim, de la înalta tribună a Congresului, deplina adeziune la voința unanimă a întregului nostru partid și popor privind realegerea în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român a celui mai stimat fiu ăl națiunii noastre socialiste, conducătorul clarvăzător și cutezător al partidului și statului, proeminentă personalitate a vieții politice contemporane, luptător vajnic pentru cauza păcii și independenței popoarelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu îndreptățită mîndrie față de bilanțul bogat al marilor împliniri pe vatra strămoșească a patriei socialiste, obținute în perioada de adînci prefaceri înnoitoare și puternic dinamism care a urmat Congresului al IX-lea, partidul și poporul nostru fși exprimă într-o impresionantă unanimitate voința să acționeze în continuare sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru realizarea programului măreț de făurire a unei Românii tot mai bogate, puternice și prospere.Imaginea României în lumea contemporană — imagine a unui stat liber și independent — este indisolubil asociată numelui secretarului general al partidului, președintele Republicii noastre, cuvintele Ceaușescu — România simboli- zînd în inimile și conștiința popoarelor aspirațiile cele mai înalte ale națiunii române și marile idealuri de pace și libertate, dezarmare și securitate, înțelegere și colaborare internațională, pentru care militează șl acționează cu atîta tenacitate președintele republicii noastre socialiste.In actualele condiții internaționale — a relevat în continuare vorbitorul — împovărate de probleme grave care au dus la o încordare fără precedent, realegerea în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, stimat și prețuit in întreaga lume pentru înalta principialitate, realismul, spiritul dinamic și consecvența cu care militează pentru pace, colaborare și destindere, va fi privită cu deosebită satisfacție în cele mai largi cercuri ale opiniei publice internaționale și salutată . ca o chezășie sigură a continuității și amplificării politicii externe active a României.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a afirmat și este recunoscut pe plan mondial ca promotor activ al unei concepții revoluționare științifice asupra lumii, reafirmată în mod strălucit în Raportul prezentat la Congres,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI CIZELA VLAD 
delegată a organizației județene de partid Covasna

Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

Mult iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,Trăim cu firească emoție și legitimă mîndrie patriotică fericirea de a fi prezenți la unul dintre evenimentele de istorică însemnătate ale vieții noastre politico-sociale, așa cum au fost toate forumurile supreme ale comuniștilor români, începînd cu Congresul al IX-lea, ale cărui hotărîri și-au proiectat lumina peste timp, rodind în înflorirea fără precedent a țării în epoca pe care poporul nostru o numește, în semn de o- magiu, „Epoca Ceaușescu".Inaugurînd politica celei mai autentice democrații, secretarul general al partidului ne spunea în urmă cu două decenii că drumul pe care trebuie să-1 străbatem nu va fi ușor. Acum putem spune că, sub conducerea înțeleptului său cîrmaci, poporul nostru a parcurs acest drum cu succes, învingînd obstacolele pe care i le-au scos în cale calamitățile naturale sau seismele economiei mondiale. Istoria a validat astfel, cu strălucire, o generoasă concepție politică, cuprinzătoare și unitară, profund științifică, pe care v-o datorăm dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în care ați inclus, ca o componentă esențială, și dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării.Referindu-se apoi la dezvoltarea social-economică în profil teritorial, vorbitoarea a arătat că, beneficiind din plin de această orientare politică umanistă, județul Covasna a primit fonduri de investiții de aproape 20 miliarde lei. Ca urmare, valoarea fondurilor fixe

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI SIMION SCUTEA
delegat al organizației județene de partid Sibiu

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,îndeplinind cu înaltă responsabilitate comunistă mandatul politic încredințat de Conferința organizației județene de partid Sibiu, susținem și aprobăm din toată inima documentele programatice înscrise pe ordinea de zi a Congresului partidului nostru. 

minunat și atotcuprinzător program pentru întreaga activitate internă și internațională.De numele tovarășului Nicolae Ceaușescu este strîns legat conceptul că temelia păcii, securității și colaborării între națiunile lumii o constituie afirmarea și respectarea între toate statele a egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî în mod liber destinele, fără nici un amestec din afară.în indisolubilă unitate cu politica internă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, activitatea externă a României în perioada dintre congrese, purtînd pecetea gîn- dirii și acțiunii secretarului general al partidului și președintele țării, s-a caracterizat prin- tr-o largă deschidere internațională, materializată prin dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor cu toate țările socialiste, cu statele în curs de dezvoltare și nealiniate și, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, cu celelalte state ale lumii.Pe toate continentele se bucură de largă prețuire și admirație impresionanta și excepționala activitate internațională desfășurată de președintele României, analizele și pozițiile pe care le elaborează, propunerile, inițiativele și demersurile întreprinse, vizitele efectuate peste hotare, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, numeroasele întîlniri cu șefi de state și guverne, parlamentari, personalități ale vieții politice, științifice și culturale — evenimente de referință, prilejuri de dinamizare și dezvoltare a relațiilor României, de întărire a conlucrării pe plan internațional în interesul păcii și securității în lume.în continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a spus : încadrată într-o viziune planetară, politica externă a României s-a desfășurat în jurul unor a- semenea comandamente centrale ca : oprirea procesului de agravare a încordării și dezorganizare a relațiilor internaționale, a tendințelor de intensificare a cursei înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare ; trecerea la adoptarea de măsuri practice de reducere a 'înarmărilor ; reglementarea pe cale politică a stărilor de conflict și război dintre state lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale; reluarea politicii de pace, destindere, colaborare și independență națională, apărarea dreptului fundamental al popoarelor la pace, la viață, la libertate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat pericolul grav pe 

a crescut de 9 ori, iar ponderea personalului muncitor din industrie a sporit de la 37 la sută la peste 74 la sută. în a- gricultUră, producțiile anuale medii sînt mai mari decît cele înregistrate în cincinalul precedent, cu aproape 10 la sută la cartofi și 27 la sută la sfecla de zahăr.Acest suport economic solid a permis creșterea simțitoare a nivelului de trai. Veniturile provenite din retribuția muncii au sporit în ultimele două decenii de aproape 5 ori, veniturile bănești ale membrilor cooperatori de 2 ori ; s-au dat jn folosință aproape 30 000 locuințe noi ; au cunoscut o puternică înflorire învățămîntul, arta și cultura.In continuare, vorbitoarea a spus : Animată de cele' mai.a- lese sentimente de profunda recunoștință și nesfîrșită admirație pentru tot ceea ce ați făcut și faceți pentru binele și fericirea poporului nostru, conferința organizației județene de partid, in numele comuniștilor, al tuturor cetățenilor români, fără deosebire de naționalitate, din județul Covasna, mi-a încredințat mandatul să exprim, într-un gînd cu țara întreagă, dorința arzătoare ca cel de-al XlII-lea Congres să vă reinvesteâscă, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Roman. Aducem, totodată, omagiul respectuos, al tuturor locuitorilor județului Covasna, tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate politică proeminentă, savant de renume mondial, pentru contribuția sa de mare preț la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului nostru, la afirmarea științei românești, la promovarea păcii în întreaga lume.

Trăim acest moment politic, de o excepțională însemnătate pentru prezentul și viitorul României, cu certitudinea că el se înscrie la loc de seamă în cronica de aur a edificării societății socialiste și comuniste, cu simțămîntul participării la un act de maximă responsabilitate istorică prin care jalonăm cursul unei noi etape în dezvoltarea țării, științific fundamentată prin direcțiile, obiectivele și datele cuprinse in 

care îl reprezintă uriașele acumulări de armament nuclear, capabile să distrugă omenirea de mai multe ori, și a precizat că în actualele condiții un război mondial s-ar transforma, fără îndoială, într-un război nuclear, care ar pune în primejdie înseși condițiile vieții pe planeta noastră și, de aici, concluzia de deosebită importanță pentru lupta popoarelor, pentru uriașele mișcări pentru pace din Europa și de pe alte continente : problema fundamentală a zilelor noastre o constituie oprirea cursei înarmărilor, și în primul rînd a înarmărilor nucleare, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, salvgardarea și întărirea păcii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a depus eforturi stăruitoare, neobosite, a desfășurat o largă activitate internațională pentru a se ajunge la oprirea escaladării cursei nucleare pe continent, dezvăluind pericolul deosebit generat de trecerea la amplasarea rachetelor americane cu rază medie de acțiune și, ca urmare, la contramăsurile nucleare anunțate de Uniunea Sovietică. în Raportul la Congres, secretarul general al partidului nostru a evidențiat cu deosebită pregnanță necesitatea opririi amplasării rachetelor americane și a contramăsurilor nucleare sovietice și reluării negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii care să ducă la eliminarea de pe continent a rachetelor nucleare Cu rază medie de acțiune și în continuare a tuturor armelor nucleare. Subliniind rolul și responsabilitatea deosebită Care revin celor două mari puteri nucleare, tovarășul Nicolae Ceaușescu accentuează cu totul îndreptățit că problemele înarmării nucleare privesc viața și securitatea tuturor popoarelor continentului și că, în consecință, și celelalte state europene trebuie și au datoria să participe, într-o formă sau alta, la negocierile privind rachetele nucleare cu rază medie de acțiune, să desfășoare o intensă activitate politico-diplomatică în interesul opririi cursei înarmărilor și pentru trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară.Clarviziunea, spiritul constructiv, novator în care tovarășul Nicolae Ceaușescu abordează problemele vieții internaționale și-au găsit o concludentă expresie în concepția strălucit formulată în Raport privind făurirea unei Europe unite, în care, pe baza respectării diversității orînduirilor sociale, a dreptului fiecărui popor de a-și alege orînduirea pe care o dorește, state, independente și suverane să dezvolte larg raporturile,,politice, .economic^, tehnico-știin- țific'e și în’aîtfe domenii, să : contribuie la întărirea încrederii și securității, la desfășurarea unei colaborări neîngrădite în interesul popoarelor europene, al păcii și securității internaționale.

Analizînd într-un spirit de înaltă responsabilitate comunistă rezultatele obținute în anii actualului cincinal — a spus în continuare vorbitoarea — conferința organizației județene de partid a apreciat că acestea nu se ridică încă la nivelul sarcinilor stabilite de conducerea partidului. Astfel, la unii indicatori ai activității industriale, planul nu a fost realizat mai avem rezerve de sporire a eficienței ; recoltele de cereale sînt încă nesatisfăcătoare ; nu am atins nivelurile planificate la efective și producțiile animaliere.Conferința organizației județene de partid — se arată apoi in cuvîntare — a stabilit lin complex de măsuri menite să asigure îndeplinirea în bune condiții a planului pe acest an și pe intregul cincinal. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în ultimul timp am recuperat o bună parte din restanțele înregistrate în realizarea planului în industrie, am încheiat în condiții bune campania agricolă de toamnă. Ne angajăm să trecem încă de anul viitor la producții intensive la principalele culturi, realizînd 4 500—5 000 kg. grîu la hectar, peste 30 000 kg. cartofi și peste 40 000 kg la sfecla de zahăr pe cel puțin jumătate din suprafețele cultivate.Oamenii muncii din județul Covasna își exprimă înalta apreciere și adînca recunoștință față de modul în care partidul nostru, cu aportul fundamental al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a rezolvat pentru totdeauna problema națională. Vă asigurăm că, în spiritul orientărilor formulate în Raportul prezentat în fața Congresului, vom intensifica preocuparea organelor și organizațiilor de partid, a tuturor factorilor pentru educarea patrio

proiectul de Directive ale Congresului. •Documentele pe care le dezbatem, Raportul prezentat în fața marelui forum al comuniștilor, strălucită sinteză a activității desfășurate de partid, de Comitetul Central, de popor in anii care au trecut de la Congresul al XII-lea, cuprind idei, teze și aprecieri ce se constituie într-o nouă și magistrală contribuție, profund originală, de înaltă ținută, a tovarășului Nicolae Ceaușescu la îmbogă

în strategia globală de pace și stabilitate politică și economică internațională promovată de președintele României, un loc central revine restructurării cadrului economic internațional, astfel încît să se asigure lichidarea subdezvoltării', a marilor decalaje dintre țările bogate și cele sărace prin făurirea unei noi ordini economice mondiale, bazată pe echitate și egalitate, care să excludă vechile raporturi de dominație și exploatare.Consecvent concepției sale generale asupra relațiilor internaționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu militează statornic pentru o politică de dialog, de negocieri în domeniul dezarmării, al soluționării conflictelor și divergențelor existente, în toate problemele majore ale vieții internaționale, ca singura alternativă la politica de confruntare și încordară, de înarmare și război. Apelul înflăcărat adresat de la tribuna Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se face totul pentru trecerea urgentă la soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea tratativelor capătă în actualele condiții internaționale adinei semnificații și va avea, desigur, ecouri puternice, fiind încărcat de întreaga autoritate morală și de imensul prestigiu internațional al omului politic eminent care slujește cu o înaltă principialitate și consecvență cauza păcii și prieteniei între popoare.In încheiere, vorbitorul a spus : Mă declar întru totul de acord cu Raportul prezentat de secretarul general al partidului, cu celelalte documente ale Congresului, pe care le aprob cu toâtă hotărîrea, avînd deplina convingere că ele înarmează partidul, întregul popor cu un nou și mobilizator program de muncă și luptă, de excepțională însemnătate pentru înaintarea continuă a României pe calea socialismului și comunismului. Doresc să exprim, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce lucrăm în domeniul relațiilor externe, angajamentul ferm de a munci fără preget, cu întreaga noastră capacitate și abnegație, pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XlII-lea, pentru sporirea aportului nostru la realizarea planului de relații economice externe, pentru proiectarea în străinătate a unei imagini corecte, reale a României, pentru îndeplinirea misiunilor încredințate de conducerea partidului și statului în aplicarea politicii externe de pace, colaborare egală și înțelegere între națiuni, corespunzătoare intereselor de pace, liniște și...colaborare ale poporului român, ale tuturor popoarelor lurhii, politică magistral fundamentată, . elaborată și înfăptuită sub conducerea directă a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tică a oamenilor muncii, pentru cultivarea sentimentelor de dragoste față de patrie, partid și popor, de respect față de supremele valori materiale și spirituale ale societății socialiste, create prin munca unită și înfrățită a tuturor constructorilor noii orînduiri. Vom combate cu toată fermitatea orice manifestări de. naționalism sau șovinism, vom respinge cu toată hotărirea orice încercări — indiferent din partea cui ar veni ele — de denigrare a mărețelor realizări ale poporului nostru, a politicii naționale juste a partidului.Raportul prezentat în fața Congresului și celelalte documente definesc liniile de forță ale dezvoltării patriei în cincinalul următor și în perspectivă. Vom situa in centrul preocupărilor noastre realizarea intocmai a programelor a- doptate pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, ridicarea calității și sporirea competitivității produselor, înfăptuirea noii revoluții tehnice, perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii.Vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general — a spus în încheiere vorbitoarea — că toți comuniștii, toți oamenii muncii, români și maghiari din județul Covasna, însuflețiți de înflă- căratele dumneavoastră chemări, de minunatele perspective de progres deschise de documentele Congresului, își vor stringe și mai mult rîndurile în jurul partidului, făcînd legă- mînt solemn de a acționa, în deplină unitate și frăție, cu profund devotament patriotic, pentru înfăptuirea întocmai a mărețelor obiective ce le va stabili actualul forum național al comuniștilor, spre binele patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România.

țirea tezaurului socialismului științific, proiectînd cu o nouă vigoare rolul hotărîtor al secretarului general al partidului nostru în trasarea căilor progresului continuu al României.Acesta este temeiul încrederii de nestrămutat a celor peste 80 000 de comuniști din județul Sibiu, a tuturor locuitorilor a- cestuia — români, germani șl maghiari — care susțin din inimă, cu profundă dragoste, stimă și recunoștință, realegerea dumneavoastră, mult stimate tova

rășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, văzînd în această opțiune istorică chezășia unor noi și strălucite izbînzi pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Raportăm Congresului că, ac- ționînd pe baza indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, oamenii muncii din județul Sibiu încheie perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea al partidului cu un rodnic bilanț, depășind planul producției-mar- fă cu peste 1 miliard lei, cel al producției nete cu peste 1,1 miliarde lei, întregul spor de producție fiind realizat pe seama creșterii productivității muncii.Intensificarea preocupărilor privind accentuarea laturilor calitative ale activității economice ne-a condus la obținerea a 338 milioane lei economii și a unui volum suplimentar de beneficii de peste 500 milioane lei. Aflîndu-ne într-o permanentă ofensivă pentru promovarea progresului tehnic, am reușit să asigurăm ca ponderea produselor noi și modernizate, în totalul productiei-marfă în industrie să se ridice la 63 la sută, superioară nivelului planificat.în continuare, vorbitorul s-a referit la sarcinile din dome
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI MARIA GHIȚULICĂ
delegată a organizației județene de partid Vrancea

Mult stimate tovarășe secretar 
general,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.Vă rog să-mi permiteți ca, de la această înaltă tribună, să-mi îndeplinesc mandatul încredințat de cei aproape 50 000 de comuniști din Vrancea de a exprima adeziunea fierbinte, aprobarea deplină față de documentele supuse dezbaterii Congresului, față de orientările și direcțiile de acțiune cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Este pentru noi, cei ce muncim pe străvechile meleaguri românești de la curbura Carpa- ților, care au beneficiat din plin de roadele politicii de dezvoltare armonioasă, echilibrată, a tuturor zonelor patriei, un minunat prilej de a da glas simțămintelor de nețărmurită încredere în politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, profundei recunoștințe ce o purtăm tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru clarviziunea științifică și cutezanța revoluționară cu care a descătușat energiile creatoare ale poporului român, deschizînd cea mai fertilă perioadă din întreaga noastră istorie, denumită pe drept cuvint „Epoca Ceaușescu".Magistralul Raport prezentat de tovarășul secretar general Nicolae Ceaușescu — sinteză strălucită a luptei eroice a partidului, analiză competentă și realistă a vastei problematici a construcției noii societăți în România, a modalităților de acțiune în practica vieții economi- co-sociale, program cutezător de prefigurare a viitorului — constituie un document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, o contribuție creatoare, profund originală, la îmbogățirea tezaurului materialismului dialectic și istoric, a strategiei și tacticii făuririi so
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LUDOVIC FAZEKAS

delegat
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, eveniment de însemnătate excepțională in viața politică și social- economică a României socialiste, se desfășoară în anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, eveniment istoric, care a deschis drumul trecerii României pe calea construcției socialiste. Etapa parcursă, ilustrată prin profunde transformări și realizări revoluționare în toate domeniile, îndeosebi marile succese obținute după Congresul al IX-lea al partidului, sînt indisolubil legate de geniul revoluționar, gîndirea profund științifică, exigența și principialitatea comunistă care caracterizează activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de clarviziunea cu care ne conduce în edificarea socialismului și comunismului pe pămintul scumpei noastre patrii.Cu adîncă emoție și simțăminte de puternică mîndrie patriotică, am ascultat Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, autentic act de creație prin amploarea și profunzimea analizei efectuate, magistrală contribuție la îmbogățirea tezaurului socialismului, pentru făurirea pe mai departe a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei noastre spre comunism.în continuare vorbitorul a spus : Documentele Congresului prefigurează dezvoltarea viitoare a României și deschid mărețe perspective în noua etapă pe care o vom parcurge în înfăptuirea Programului de desăvîr- șire a societății socialiste multilateral dezvoltate, pe baza accentuării aportului cercetării științifice și a introducerii progresului tehnic in toate ramurile de activitate, al intensificării factorilor calitativi ai dezvoltării economico-sociale. Iată de ce, din îndemnul celor mai profunde rațiuni și convingeri izvorîte din aspirațiile comuniste pentru un viitor luminos, îmi exprim adeziunea deplină față de Raportul prezentat de to

niul agriculturii, arătînd că organele și organizațiile de partid și-au asumat drept obiectiv prioritar valorificarea mai susținută a rezervelor existente în această ramură, ceea ce a condus la creșterea producțiilor vegetale și animaliere, la livrarea suplimentară a unor importante cantități de produse la fondul centralizat al statului și la înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovizio- nare teritorială, domeniu în care ne-am înscris cu rezultate superioare față de anii trecuți.Vă raportăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în conferința organizației județene de partid am analizat, într-un climat de înaltă răspundere și exigență, într-un pronunțat spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată de organele și organizațiile de partid, desprinzînd toate învățămintele și stabilind măsuri energice, în special în domeniul exportului, producției fizice, investițiilor, încadrării în costurile planificate, unde avem în prezent unele rămîneri în urmă. Astfel de măsuri au fost luate și în agricultură, deoarece producțiile realizate atît în sectorul vegetal, cît și în zootehnie sînt sub nivelul planificat și al posibilităților pe care le are județul Sibiu. Nerealizările 

cietății socialiste și comuniste.De aceea, exercitîndu-mi mandatul încredințat de comuniști, de toți oamenii muncii din Vrancea, susțin din adîncul inimii, cu cea mai aleasă dragoste și prețuire, Hotărîrea Plenarei Comitetului Central privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului.în continuare, vorbitoarea s-a referit la viața politică și economică a județului pe care îl reprezintă, arătînd că : Acțio- nind neabătut în spiritul prețioaselor orientări și indicații ale tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de partid din Vrancea au desfășurat o intensă activitate organizatorică și politico-educativă pentru cunoașterea, înțelegerea și aplicarea în viață de către toți oamenii muncii a hotărîrilor de partid și legilor statului, a principiilor autoconducerii și auto- gestiunii, asigurînd îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne-au revenit din hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Raportăm Congresului că, la 15 noiembrie, județul Vrancea a îndeplinit planul pe 4 ani ai cincinalului la principalii indicatori din ...industrie și investiții, realizînd suplimentar o produc- ție-marfă industrială în valoare de 1,3 miliarde lei, o producție netă în valoare de 470 milioane lei și lucrări de investiții în valoare de 325 milioane lei.Acțiunile întreprinse, sub conducerea organizațiilor de partid, de către consiliile oamenilor muncii, de către organizațiile de masă și obștești, in direcția modernizării tehnologiilor, creșterii răspunderii pentru valorificarea superioară a materiilor prime, energiei și combustibilului, a ridicării calității produselor, au asigurat sporirea continuă a productivității muncii, a producției nete și bene

al organizației județene de partidvarășul Nicolae Ceaușescu, față de celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării forului nostru suprem, care asigură înaintarea României pe noi culmi de progres și civilizație socialistă.Partidul nostru se poate mîn- dri pe bună dreptate cu realizările obținute pînă în prezent. Economia țării a cunoscut, în această perioadă, o dezvoltare dinamică, forțele de producție s-au amplificat și modernizat, avuția națională a sporit considerabil. Pe baza vastului program de investiții stabilit de partid, au fost construite și date in funcțiune noi unități industriale și agrozootehnice,' s-au dezvoltat și reutilat multe întreprinderi existente. Aceasta ă avut ca urmare creșterea numărului personalului din industrie și din celelalte sectoare de activitate.Dar ceea ce găsesc că este mai semnificativ în tot ceea ce s-a dobîndlt în acești ani este înfățișarea nouă, modernă, gradul înalt de civilizație, care caracterizează toate județele și localitățile patriei, noua înfățișare a țării fiind rezultatul aplicării consecvente a politicii de sistematizare a teritoriului și localităților, elaborată și condusă în mod nemijlocit de marele arhitect al României socialiste moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Gîndirea sa cutezătoare privind rolul major al sistematizării teritoriului, ideile sale novatoare vizînd utilitatea, confortul și frumosul citadin și-au pus puternic amprenta în ultimii 20 de ani asupra dezvoltării generale a României socialiste.In această perioadă de mare avînt constructiv, organele centrale și locale de stat cu atribuții și răspunderi în acest domeniu au beneficiat de valoroasele îndrumări concrete și practice, de soluții ingenioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, izvorîte din concepția sa clară, dinamică și științifică cu privire la locul și rolul sistematizării, pe baza cărora au rezolvat probleme'' complexe ale urbanisticii. modernizării localităților rurale, creării orașelor agroindustriale și edificării centrelor civice.Relevînd faptul că pe baza unei asemenea concepții de lar

se datoresc, desigur, șl faptului că în activitatea unor organe și organizații de partid s-au manifestat unele neajunsuri, generate de slăbirea spiritului de combativitate, de automul- țumirea ce a apărut pe alocuri.Ne angajăm ca, acționînd cu fermitate pentru transpunerea în viață a măsurilor adoptate, pentru mobilizarea și mai activă a colectivelor de oameni al muncii, în anul 1985 să realizăm suplimentar o producție industrială în valoare de 500 milioane lei și economii de 400 milioane lei, prin reducerea consumurilor specifice. In agricultură, prin întărirea climatului de ordine și disciplină, prin mai buna organizare a muncii și prin aplicarea largă a științei agricole înaintate, vom asigura condiții pentru depășirea producțiilor planificate nu numai pe cele 7 000 hectare cu culturi intensive, ci în toate unitățile și pe toate suprafețele.Referind.u-se la unele rezultate obținute în activitatea eco- nomico-socială a județului, vorbitorul a arătat : Sîntem convinși că, prin generalizarea experienței înaintate, prin promovarea gîndirii novatoare, vom putea realiza ceea ce ați indicat la Conferința organizației de partid a Capitalei și ați subliniat din nou în Raportul prezentat în Congres — o nouă re

ficiilor, a eficienței economice. Așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, la 15 noiembrie am realizat planul la export pe 11 luni, dînd o producție suplimentară în valoare de 54 milioane lei, iar la 15 decembrie vom îndeplini planul la export pe întregul an. De la Congresul al XII-lea al partidului, și în județul nostru au fost puse în funcțiune noi capacități de producție, printre care amintesc întreprinderea metalurgică, întreprinderea de aparataj electric, filatura de bumbac din Focșani, Combinatul de celuloză și hîrtie din Adjud, întreprinderea de tricotaje din Panciu și altele, s-au dat în folosință 8 500 de apartamente, școli, edificii culturale, spații comerciale, importante lucrări edilitar-gospodă- rești, care au determinat remarcabile înnoiri în munca și viața tuturor locuitorilor meleagurilor vrîncene.Vorbitoarea a subliniat apoi că, în lumina Directivelor Congresului al XlII-lea, județul Vrancea va înregistra și în perioada 1986—1990 ritmuri de dezvoltare superioare ritmurilor medii pe țară : producția-mar- fâ industrială va crește cu 38,3 la sută, producția agricolă cu 32,5 Ia sută, producția pentru export cu aproape 50 la sută. Sarcinile care ne revin sînt cu totul realizabile prin creșterea rolului și răspunderii organelor și organizațiilor de partid, a capacității acestora de mobilizare a tuturor oamenilor muncii.în agricultură, am analizat în fiecare unitate in parte condițiile naturale existente și raportăm Congresului că, începînd din anul viitor, sîntem în măsură să organizăm și noi terenuri pentru producții record de 8 000 kg grîu la hectar și 20 000 kg porumb știuleți la hectar pe 30 la sută din supra

gă perspectivă în organizarea și amenajarea teritoriului, pentru valorificarea la un înalt nivel de eficiență economico-socială a potențialului material și uman existent, a investițiilor alocate, sistematizarea și-a putut aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea echilibrată și armonioasă a întregii țări, vorbitorul a arătat, în continuare, că forțele de producție au fost distribuite rațional pe teritoriul țării, ceea ce a asigurat dezvoltarea rapidă a tuturor județelor și îndeosebi a celor rămase în urmă în trecut, îmbunătățirea continuă și apropierea condițiilor de muncă și viață ale tuturor cetățenilor patriei noastre. Pe aceste baze, județe ca : Bistrița-Nă- săud, Botoșani, Buzău, Călărași, Covasna, Ialomița, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vaslui și altele, au înregistrat ritmuri de creștere de 1,5—4 ori mai mari decît ritmul mediu de creștere al întregii economii.Aceasta ilustrează justețea politicii Partidului Comunist Român de. asigurare a condițiilor de muncă și viață egale tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate, de satisfacere deplină a nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor muncii. cadrul larg democratic în care se poate împlini, în deplină egalitate, personalitatea umană spre binele și fericirea întregului popor.Orice încercare de denaturare a acestor relații de trainică și frățească conviețuire, existente de veacuri pe aceste meleaguri, se fringe în fața adevărului și realităților create în patria noastră, ca de un zid ferm pe care noi, românii de altă naționalitate, care ne-am născut și muncim în această țară, iubitori ai adevărului, îl formăm în jurul partidului și statului nostru, de care ne simțim indisolubil legați prin aspirații și idealuri comune.Datorăm secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — înțelepciunii, clar- viziunii, intuiției extraordinare cu care ne conduce — strategia dezvoltării României, realizarea pe întreg teritoriul țării a unui sistem complex și integrat de dotări și echipamente tehnice șl edilitare, care stau la baza cerințelor mersului înainte 

voluție nu numai în agricultură, dar și în industrie, în tehnică, în toate domeniile. In acest scop, vom situa pe primul plan al preocupărilor noastre perfecționarea profesională, ridicarea nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, pentru a forma convingeri care să-i determine să gîndească și să acționeze ca autentici proprietari, producători și beneficiari ai avuției naționale.Exprimîndu-mi din toată inima deplina adeziune față de hotărîrile istorice pe care le va adopta Congresul al XlII-lea, vă rog să-mi permiteți să exprim, încă o dată, de la această înaltă tribună a forumului comuniștilor români, profunda noastră recunoștință pentru grija permanentă pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, o acordați dezvoltării județului Sibiu, pe multiple planuri, înălțării României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres. Vă încredințăm solemn că noi, comuniștii, toți oamenii muncii de pe plaiurile sibiene vom munci cu pasiune și dăruire, punînd în slujba partidului, a țării, a poporului întreaga putere de muncă și creație pentru înflorirea continuă a patriei noastre libere și independente, Republica Socialistă România.

fața ce va fi ocupată cu aceste culturi, urmînd ca in anul 1986 aceasta să ajungă la 50 la sută. Producții record vom realiza și la sfecla de zahăr și cartofi. Totodată, Vrancea, fiind un județ cu puternice tradiții și cu o bună experiență în viticultură, vom organiza plantații de viță de vie pe care să obținem peste 17 000 kg struguri la hectar.Sîntem pe deplin conștiențl că înfăptuirea acestor obiective calitativ noi impune ridicarea pe o treaptă superioară a muncii organizatorice, a rolului de conducător al organizațiilor de partid, manifestarea unui puternic spirit revoluționar, întărirea exigenței și răspunderii în toate sectoarele de activitate. Concomitent, vom acționa cu toată hotărîrea pentru perfecționarea întregii activități politico-educative și dezvoltarea unei mișcări cultural- artistice viguroase și elevate, pentru educarea comunistă a tinerei generații și formarea omului nou, hotărît să-și consacre toate forțele, cu pasiune și abnegație, cauzei partidului, operei de înflorire multilaterală a patriei, deplin încrezător în luminoasele idealuri ale socialismului și comunismului.In încheiere, exprimind deplinul acord cu conținutul—.tuturor documentelor supuse dezbaterii și aprobării Congresului, angajamentul de a ne înzeci eforturile pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate, doresc să dau încă o dată expresie voinței neclintite a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Vrancea de a vă urma, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cu nezdruncinată încredere, cu devotament fără margini, pe drumul făuririi socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România.

Neamțal industriei, agriculturii, transporturilor, întregii economii.Jn acest cadru, permiteți-mî să reliefez, ca o mărturie a rolului generos pe care îl au ideile luminoase și gîndurile îndrăznețe, revoluționare ale iubitului și stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, construcția Canalului Dunăre-Marea Neagră, genială lucrare, întruchipare a potențialului tehnic și științific care caracterizează economia națională. lucrare ce strălucește în zestrea de valori creată de poporul nostru sub conducerea partidului, a secretarului său general, pentru popor și pentru urmașii acestui popor.Referindu-se la impetuoasa dezvoltare economică ce a determinat o amplă reconstrucție a localităților urbane, ponderea populației acestora ridieîndu-se la peste 50 la sută din totalul locuitorilor țării noastre, vorbitorul a arătat că dezvoltarea a- cestor localități se înfăptuiește folosind rațional teritoriul prin- tr-o corectă zonificare funcțională, prin organizarea judicioasă a cartierelor de locuințe și înzestrarea lor cu toate dotările necesare, prin sistematizarea rețelei de drumuri, asigurîndu-se, astfel, un grad superior de confort și civilizație, de viață materială și spirituală pentru toți locuitorii țării. în perioada 1965—1984, s-au realizat peste 2 100 000 apartamente, 74 700 locuri în spitale, 11 500 săli de clasă, 3 730 000 mp spații comerciale. Numai în cadrul actualului plan cincinal se vor construi peste 750 000 locuințe, spații comerciale și edificii publice în 80 zone centrale, precum și în peste 300 ansambluri și cartiere de locuințe.In amplul proces al urbanizării localităților, comunele și satele componente cunosc, la rîn- dul lor, forme specifice de reconstrucție și dezvoltare pe calea transformării lor în viitoare centre urbane, cu noi și variate funcțiuni economice, agrare, industriale, dezvoltare Ia baza căreia se află principiile și regulile sistematizării.Un număr mare de obiective economice, cu preponderență agrozootehnice, de industrie mică și prestări de servicii au
(Continuare în pag. a VIII-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL Xffl-LEA Al PAIÎTIDI I I I COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a Vil-a) fost realizate în aceste localități. S-au construit numeroase locuințe, școli, dispensare, cămine cultui ale, lucrări de alimentare cu apă potabilă și drumuri.Cu toate aceste rezultate, în munca consiliilor populare se manifestă uneori formalismul și birocrația în relațiile cu cetățenii, nu se aplică întotdeauna cu fermitate prevederile legii, nu se manifestă grijă permanentă față de modul de folosire a terenului, față de bunurile nou create, față de buna gospodărire a localităților.Succesele obținute în toate domeniile vieții noastre materiale și spirituale stimulează și angajează consiliile populare în înfăptuirea prevederilor din Directivele Congresului al XIII- lea, etapă superioară de perfecționare a activității sociale.In lumina acestor documente, a sarcinilor și orientărilor rezultate din amplul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea consiliilor populare se va axa în primul rînd pe valorificarea la un nivel mai ridicat a întregului potențial material și uman, a tuturor capacităților de producție existente, stimulînd pe toate căile energiile creatoare, forțele științei și culturii, ridicînd în acest fel rolul lor în conducerea întregii activități eco-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI I0AN MUREȘAN
delegat al organizației județene de partid Sălaj

Mult stimate și iubite tovară- 
șe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.Comuniștii din municipiul Zalău și din întregul județ Sălaj mi-au încredințat mandatul de a susține din toată inima și cu toată căldura realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, văzînd în aceasta chezășia sigură a progresului neîntrerupt al patriei, garanția înfăptuirii hotărîrilor ce urmează să le adopte Congresul al XIII-lea al partidului. Ală- turindu-ne cu glasul inimilor și al conștiinței acestei fericite opțiuni istorice, care reflectă pe deplin maturitatea politică a unui partid care știe să-și aleagă conducătorul și să-l urmeze în cele mai cutezătoare planuri, exprimăm, de fapt, gîndurile și sentimentele de adîncă prețuire și profundă recunoștință pentru tot ce s-a înfăptuit în județul Sălaj în cele două decenii de cînd partidul vă are în fruntea sa, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al partidului și poporului român, revoluționar Înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Exprimăm, totodată, înalta apreciere și deplina aprobare la conținutul Raportului Comitetului Central, la conținutul proiectului de Directive, la celelalte documente programatice — documente ce se impun prin înalta lor ținută științifică, care

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI RICHARD WINTER
delegat

Mult Iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși.Vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de legitimă mîndrie și deosebită satisfacție pe care mi le inspiră tezele și orientările de mare profunzime și claritate cuprinse în strălucitul Raport prezentat Congresului de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vigoarea înaintării noastre pe drumul societății socialiste multilateral dezvoltate, forța șl unitatea partidului, adîncirea continuă a democrației socialiste, rezolvarea în mod strălucit, în spiritul concepției revoluționare a partidului nostru, a problemei naționale, unitatea de nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului sînt nemijlocit legate de activitatea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător și strateg, Înflăcărat patriot și distins om politic.Partidul, întregul popor dau 
o înaltă apreciere rolului decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu în stabilirea și fundamentarea politicii noastre interne și externe, în organizarea vastei activități pentru transpunerea acesteia în viață, în conducerea Întregii opere de edificare a socialismului și comunismului în România.Iată de ce îmi exprim adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului, la ldeile-forță cuprinse în magistralul Raport, în celelalte documente supuse dezbaterii Congresului. Iată de ce susțin cu toată convingerea și căldura realegerea în funcția supremă de secretar general al partidului a ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, garanție deplină a traducerii cu succes în viață a țelurilor și idealurilor nobile pe care documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului le pun în fața întregului popor.Subliniind deosebita însemnă
tate a tezelor cuprinse în Ra- 

nomico-sociale pe plan local la nivelul cerințelor actuale.Experiența acumulată, criteriile științifice promovate în organizarea și sistematizarea teritoriului și localităților — călăuziți fiind de un temerar și încercat conducător în lupta pentru înfăptuirea viitorului comunist al patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — întăresc convingerea că vom reuși să dăm noi valențe cadrului material creat la nivelul întregului teritoriu pentru folosirea mai eficientă a resurselor și creșterea gradului de ocupare a populației din fiecare județ, precum și pentru gospodărirea mai bună a fondului funciar.Vom acționa cu mai multă eficiență pentru organizarea judicioasă a tuturor localităților, ca unități administrativ-te- ritoriale de bază ale societății noastre, pentru gruparea localităților în vederea intensificării procesului de modernizare și dotare a acestora, pentru ridicarea nivelului funcționalității ansamblurilor de locuințe și a cadrului arhitectural menit să confere un grad superior de civilizație și confort și să reprezinte, totodată, un mijloc de educație cetățenească în spiritul ordinii și disciplinei, al respectării valorilor materiale create de regimul nostru socialist.Realizarea construcțiilor de locuințe, a celorlalte obiective 

sintetizează capacitatea prospectivă, gîndirea vie, cutezanța revoluționară — calități caracteristice personalității secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vă raportăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — a spus în continuare vorbitorul —iță previziunea dumneavoastră de acum mai bine de un deceniu, „că orașul Zalău va deveni un oraș modern, care va oferi locuitorilor săi condiții tot mai bune de muncă și viață", a devenit o realitate evidentă. In această epocă de profunde transformări revoluționare, județul Sălaj a cunoscut o dezvoltare accelerată, dispunînd astăzi de puternice platforme industriale, unde s-au construit importante unități economice, punîndu-se bazele unei industrii moderne, reprezentată prin ramuri de vîrf, purtătoare de progres tehnic, cum sînt : electrotehnica, metalurgia, chimia, construcțiile' de mașini. De la o producție industrială de circa 700 milioane de lei, cit realiza județul Sălaj în anul 1968, am ajuns să realizăm în acest an o producție industrială de a- proape 12 miliarde lei, din care peste 9 miliarde în municipiul Zalău. Volumul exportului a crescut în ultimii 5 ani de 2,4 ori. Și în județul nostru, în perioada pe care o numim cu mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu" s-au dezvoltat puternic învățămîntul, activitatea politico-ideologică și culturală, s-au produs profunde transformări pozitive în pregătirea profesională și ridica-ea nivelului conștiinței socialiste a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.Deși am făcut pași însemnați 

al organizației județene de partid Vasluiport cu privire la întărirea rolului statului în planificarea dezvoltării echilibrate a economiei, la aplicarea fermă, neabătută, a noului mecanism econo- mico-financiar, vorbitorul a arătat, în acest context, că și în domeniul aprovizionării tehnico-materiale se impune a fi asigurată cu spirit de răspundere — prin conlucrarea directă cu ministerele, cu centralele industriale, cu ceilalți factori — corelarea cit mai judicioasă a bazei materiale cu planul producției fizice, ținînd cont de normele de consum stabilite, în vederea aprovizionării normale și continue a proceselor de fabricație. In același timp, e necesar să se militeze cu toată fermitatea pentru ca fiecare unitate economică să producă ceea ce este prevăzut în plan și este angajat prin contractele economice, pentru a se asigura astfel o circulație rațională a materiilor prime și materialelor, preintîmpinarea dereglărilor în procesul de aprovizionare, eliminarea abaterilor de la stocurile normate, optimizarea fluxurilor de transport.Una din coordonatele fundamentale ale politicii economice a partidului nostru o constituie dezvoltarea bazei proprii de materii prime, asigurarea necesarului de materiale, combustibili și energie, în cit mai mare măsură din producția internă. Pot afirma că fermitatea șl consecvența riguroasă cu care secretarul general al partidului a pus în fața noastră, în fața întregii țări această problemă s-au dovedit factorii motori care au dinamizat, îndeosebi în perioada de după cel de-al XII- lea Congres, asimilarea în fabricația internă a numeroaselor materiale, produse și piese de schimb, care au permis să rezolvăm mai bine nevoile de aprovizionare cu aceste resurse, în condițiile unei puternice desprinderi de dependenta față de piața externă.O importanță vitală pentru dezvoltarea economico-socială o reprezintă intensificarea recuperării și valorificării materialelor refolosibile, cea mai ieftină 

social-culturale șl edilitare se va face în continuare corespunzător planurilor de sistematizare a localităților.Consiliile populare vor acorda o mai mare atenție creșterii nivelului de confort și a calității construcțiilor de locuințe, pe baza îmbunătățirilor recent aprobate de conducerea de partid, prin extinderea procesului de industrializare și de finisare din fabrică a locuințelor și prin valorificarea în mai mare măsură a specificului arhitecturii locale, a capacității de creație și resurselor existente.în industria mică și prestările de servicii se va acționa cu mai multă hotărîre pentru creșterea ritmurilor de dezvoltare, conform prevederilor proiectului de Directive, prin diversificarea producției și a gamei serviciilor, pe baza valorificării în mai mare măsură a materiilor prime și materialelor locale.Consiliilor populare, organe reprezentative ale puterii locale de stat, le revine sarcina de a-și intensifica continuu mijloacele și formele de activitate cu masele de cetățeni, în scopul de a-i implica și mai mult în efortul general al societății noastre pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru îndeplinirea sarcinilor mărețe rezultate din documentele celui de-al XIII-lea 

pe linia dezvoltării economice și sociale, trebuie să arătăm că nu am acționat cu toată consecvența pentru punerea în valoare a întregii baze materiale, a potențialului tehnic și uman de care dispunem, fapt ce a influențat negativ îndeplinirea unor indicatori de plan din sectorul industrial. în principal, nerealizările înregistrate se localizează la întreprinderea de anvelope, unde am avut și avem și în prezent probleme de ordin tehnic, pentru a căror rezolvare ministerul de resort trebuie să se implice, împreună cu noi, mult mai eficient.In spiritul cerințelor noii revoluții agrare, trăgînd concluziile cuvenite din neajunsurile care s-au manifestat în activitatea anterioară, acordăm o atenție deosebită problemelor agriculturii. Măsurile care s-au luat în ultima perioadă de către comitetul județean de partid sînt de natură să conducă la obținerea, în anii viitori, a unei producții ridicate, sigure și stabile, așa cum ne-am angajat în recenta conferință județeană de partid.Referindu-se la sarcinile ce revin județului, vorbitorul a arătat': Documentele supuse dezbaterii Congresului pun și în fața județului Sălaj, a municipiului Zalău obiective de mare însemnătate, a căror realizare presupune eforturi susținute, perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de partid. In 1990 vom realiza pe ansamblul județului o producție-marfă industrială de peste 20 miliarde lei, din care 15 miliarde lei în Zalău. Și a- gricultura județului va cunoaște o puternică dezvoltare, ur- mînd să ajungem, la sfîrșitul cincinalului următor, la o pro

și certă sursă de aprovizionare, care va trebui să participe cu pînă la 50 la sută — și la unele materii prime chiar mai mult — la necesarul consumului intern. Pe această cale, în cincinalul viitor urmează să recuperăm și să reintroducem în circuitul productiv peste 50 milioane tone oțel și fontă, 850 mii tone metale neferoase, peste 700 mii tone uleiuri minerale, peste 1,7 milioane tone hirtie și alte materiale refolosibile valoroase. Vom acționa cu mai multă fermitate pentru a organiza o adevărată industrie, care să asigure pregătirea, prelucrarea și valorificarea integrală a tuturor categoriilor de materiale refolosibile și punerea în funcțiune la termen a capacităților înscrise în plan în acest sens.Sarcinile și orientările stabilite la Conferința Națională a partidului, indicațiile date de secretarul general al partidului cu ocazia expozițiilor organizate în această perioadă, a numeroaselor vizite de lucru în uzine, fabrici, institute de cercetare și proiectare au dat un nou impuls acțiunilor de reducere mai accentuată a consumurilor de materii prime, materiale și energie, de întărire a spiritului gospodăresc, pentru economisirea și valorificarea la maximum, cu înaltă eficiență, a bazei materiale de care dispune economia.Asigurînd Congresul că se va acționa cu toată hotărîrea pentru generalizarea experienței pozitive, de limitare a utilizării materialelor energointensive și a celor deficitare, pentru modernizarea și ușurarea greutății produselor, introducerea tehnologiilor cu pierderi minime sau fără pierderi, măsuri menite să conducă la reducerea și mai accentuată a consumurilor în .întreaga economie, vorbitorul a arătat că se va milita cu egală responsabilitate pentru creșterea randamentelor energetice ale instalațiilor, încărcarea completă și uniformă a capacităților, modernizarea unor tehnologii mari consumatoare de ,e- nergie și combustibili, precum

< Congres, pentru respectarea șl aplicarea întocmai a prevederilor legii.Așa cum rezultatele obținute în dezvoltarea economico-socia- lă multilaterală a țării noastre sînt legate organic de activitatea neobosită desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și a statului, tot astfel rolul tot mai mare, ca și prestigiul internațional al României socialiste pe planul relațiilor externe sînt rodul gîndirii sale cutezătoare, revo- luționar-novatoare, care a sudat într-o unitate dialectică politica internă și externă a partidului și statului cu aspirațiile vitale ale poporului român, cu interesele cauzei socialismului, păcii și colaborării internaționale.Cu aceste convingeri, de inimă și conștiință, susțin cu toată bucuria și satisfacția propunerea privind reînvestirea în funcția de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, omul a cărui viață și capacitate creatoare este pusă încă din fragedă tinerețe în slujba intereselor și fericirii poporului, realegere care constituie o chezășie trainică a continuării neîntrerupte a activității rodnice de înfăptuire neabătută a Programului partidului, a asigurării mersului ferm al României pe drumul socialismului și comunismului.

ducție globală agricolă mai mare cu 38,5 la sută decit în prezent, ceea ce reprezintă o creștere superioară ritmului mediu prevăzut pe țară.Ținînd seama de necesitatea realizării acestor obiective deosebite, vom acționa mai hotărît pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, pentru întărirea spiritului revoluționar, a răspunderii în muncă a fiecărui comunist și om al muncii. în această direcție vom beneficia în yiitor și de îmbunătățirile care vor fi aduse Statutului partidului, care sînt de natură să contribuie la ridicarea nivelului calitativ al întregii munci a organelor și organizațiilor de partid.împreună cu întregul popor, susținem pe deplin întreaga politică externă a partidului nostru, ampla și neobosita activitate internațională desfășurată de secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care acționează neobosit pentru cauza socialismului, pentru o lume a sacuiătățij,, păcii și progresului social. ' .în Încheiere, vă asigurăm pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii din județul Sălaj, din municipiul Zalău, în frunte cu comuniștii, vom face totul și vom acționa cu dăruire și devotament pentru a înfăptui în cele mai bune condiții istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului nostru.Să ne trăiți întru mulți ani, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului și statului nostru 1 

și pentru realizarea dotărilor necesare recuperării tuturor resurselor energetice refolosibile, astfel ca în anul 1990 să consumăm cu 20 la sută mal puține resurse energetice pe unitatea de venit național.Continuarea ritmurilor înalte de dezvoltare impune utilizarea și încărcarea judicioasă a impresionantei zestre tehnice a economiei, create îndeosebi în ultimele două decenii. Este de datoria noastră de a veghea la consolidarea acestei importante componente a proprietății socialiste, la utilizarea completă, eficientă și în condiții de deplină siguranță a acesteia, întărind controlul asupra modului cum sînt gospodărite fondurile fixe, asupra efectuării la timp a lucrărilor de întreținere și reparații, asupra desfășurării acțiunilor de modernizare a mașinilor și instalațiilor, astfel incit să asigurăm ridicarea parametrilor calitativi ai acestora.Conștienți de faptul că in perfecționarea întregii activități economico-sociale sarcini importante ne revin și nouă, celor care lucrăm în domeniul aprovizionării tehnico-materiale, ne angajăm să acționăm cu răspundere comunistă pentru eliminarea neajunsurilor din munca noastră, să milităm neobosit în vederea înfăptuirii obiectivelor care privesc utilizarea și valorificarea superioară a resurselor tehnice și materiale ale economiei și pentru asigurarea condițiilor optime de desfășurare ritmică a producției, în strînsă concordanță cu prevederile planului național unic.Cel mai ales omagiu pe care vi-1 putem aduce, mulț iubite și stimate tovarășe secretar general, îl constituie angajamentul nostru ferm de a munci cu dăruire și pasiune revoluționară, așa cum ne-ați călăuzit în permanență pașii, cu răbdare și înțelepciune, angajamentul tuturor celor care avem fericirea de a lucra sub conducerea dumneavoastră, pentru traducerea în viață a Programului partidului, în slujba înfloririi continue a patriei, a viitorului nostru luminos — comunismul.

delegat
Mult stimate și Iubite to

varășe secretar general,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to

varăși,Am ascultat cu profundă emoție și firească bucurie magistralul Raport prezentat Congresului, document de o covîr- șitoare importanță pentru destinul poporului nostru, în care își găsesc expresie gîndirea creatoare și originală, spiritul revoluționar, impresionanta capacitate prospectivă, caldul umanism comunist și patriotismul înflăcărat, proprii tovarășului Nicolae Ceaușescu.Țin, de la început, să-mi exprim totala adeziune la acest istoric Raport, la toate documentele programatice ale Congresului, care jalonează cu claritate dezvoltarea economico- socială a patriei în viitorul cincinal și în perspectivă, prefi- gurînd ridicarea României socialiste pe noi trepte de civilizație materială și spirituală, înflorirea plenară a personalității umane.Garanția supremă a Înfăptuirii acestor grandioase obiective o constituie prezența dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului și statului nostru. Iată de ce, animat de cele mai vii sentimente de stimă și prețuire, de recunoștința ce v-o purtăm pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele țării și bunăstarea poporului, sînt fericit să dau glas voinței unanime a făuritorilor recoltelor din „Bărăganul brăilean dintre ape", susținînd din toată inima realegerea dumneavoastră în funcția supremă
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE PUNGAN 

delegat al organizației județene de partid Brașov
Mult stimate și Iubite to

varășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,în consens cu voința șl gîndurile întregului nostru popor, doresc să exprim, în numele comuniștilor, al nostru al tuturor celor care lucrăm în sistemul relațiilor economice externe, voința totală și dorința fierbinte ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.întreaga noastră națiune yede In această realegere garanția cea mai sigură a realizării grandioaselor programe de înflorire a patriei, a continuării cu succes a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Mă alătur tovarășilor care au subliniat însemnătatea excepțională a Raportului prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, amplă analiză a procesului de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, definind cu rigoare științifică, înflăcărat patriotism și înalt spirit revoluționar liniile de forță ale programului de înaintare impetuoasă a României pe culmile civilizației și progresului, ale socialismului și comunismului, reprezentînd, totodată, o sinteză profundă și originală a principalelor fenomene, v tendințe și evoluții ale lumii contemporane.Consider de datoria mea să declar în fața Congresului — a subliniat vorbitorul — că sprijinul direct și îndrumarea inestimabilă pe care secretarul general al partidului le-a acordat permanent activității de comerț exterior au conferit participării României la diviziunea internațională a muncii dinamism, noi dimensiuni și o perspectivă fără precedent. Este semnificativ în această privință faptul că volumul comerțului nostru exterior a crescut de 8 ori în ultimele două decenii.Realizările obținute în dezvoltarea economiei naționale, politica externă a partidului și sta- tulu^ vizitele întreprinse de președintele României — împreună cu mult stimata tova

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION MARIN
al organizației județene de partid Brăilade secretar general al partidului.Anii care au trecut de Ia Congresul al XII-lea s-au constituit și pentru noi într-o perioadă de muncă avintată, de eforturi stăruitoare pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare. Raportez Congresului, dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, că, potrivit indicațiilor și sarcinilor pe care ni le-ați dat cu prilejul vizitelor efectuate în județul Brăila, am acționat cu toată răspunderea pentru a perfecționa continuu organizarea producției și a muncii în cadrul complexelor și fermelor pe baza acordului global, pentru respectarea și aplicarea tehnologiilor stabilite, pentru îndeplinirea cu fermitate a programului special de măsuri adoptat în vederea îmbunătățirii activității de ansamblu a întreprinderii noastre.Urmare a acestor măsuri și acțiuni, a voinței ferme a colectivului nostru de muncă de a întîmpina cu rezultate cit mai bune Congresul al XIII-lea al partidului, I.A.S. Insula Mare a Brăilei a obținut anul acesta cele mai mari producții din istoria sa : peste 250 000 tone de cereale și mai bine de 22 000 tone de soia și floarea-soarelui. Am realizat în medie peste 5 000 kg grîu pe 12 000 ha, peste 5 100 kg orz pe 8 000 hectare și mai mult de 7 tone porumb boabe la hectar pe 23 000 hectare. Pe o suprafață de 1200 hectare am realizat peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar.Am mandatul comuniștilor, al întregului nostru colectiv de muncă, să mă angajez în fața Congresului, a dumneavoastră, tovarășe secretar general, că 

rășă Elena Ceaușescu — în diferite țări, convorbirile purtate cu numeroși conducători de partid și de stat, cu reprezentanți guvernamentali și ai unor mari organizații economice și financiare din lume au creat premise trainice amplificării, și în acest cincinal, a schimburilor noastre economice externe.Concomitent cu sporirea volumului de schimburi s-au produs mutații importante în structura exportului românesc, materializate, pe de o parte, în lărgirea nomenclatorului de mărfuri și servicii pe care le oferim partenerilor, externi și, pe de altă parte, în creșterea ponderii produselor,tcu, pp grgd Eir dicat de prelucrare. Exportul de mașini, utilaje,' mijloace de transport și produse chimice s-a dezvoltat mai rapid, ajun- gînd să ocupe primul loc, reprezentînd peste 41 la sută din totalul exportului, față de numai 6 la sută în 1950 și 25 la sută în 1965.Schimbările de structură se oglindesc favorabil în creșterea eficienței exportului românesc. In intervalul 1981—1983, prețul mediu de valorificare a unei tone de produse exportate a sporit, pe ansamblu, cu peste 10 la sută, iar la unele grupe de mărfuri, cum sînt utilajele tehnologice, cu circa 18—20 la sută.Ca o expresie a politicii de pace, conlucrare și prietenie a României cu toate popoarele, s-a amplificat cooperarea economică internațională, formă avansată a schimburilor economice externe, la a cărei inițiere, fundamentare conceptuală și promovare practică rolul determinant a revenit și revine secretarului general al partidului nostru. în 1984, prin acțiunile de cooperare economică internațională se derulează peste 27 la sută din exporturile românești șl se asigură aproape 20 la sută din materiile prime necesare economiei naționale. Rod al strategiei elaborate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, printre rezultatele cele mai importante ale activității desfășurate în intervalul de timp dintre cele două congrese se înscriu excedentele 

încă din anul viitor vom ridica nivelul mediu al producției la hectar la 6 000 kg grîu și orz pe întreaga suprafață de 23 500 ha, la 3 000 kg floarea-soarelui și soia la hectar, pe o suprafață de 11 000 hectare și peste 8 000 kg porumb boabe pe o suprafață de 24 000 hectare. Vom realiza la grîu, pe 5 000 ha, peste 8 000 kg la hectar, iar la porumb pe 10 000 hectare vom realiza peste 20 000 kg porumb știuleți la hectar. Am creat și vom crea, în continuare, toate condițiile pentru înfăptuirea acestor obiective. Pînă la sfîrșitul lunii vom termina arăturile pînă la ultimul hectar. în 1985 vom moderniza rețeaua de desecare, executînd drenajul pentru combaterea excesului de umiditate pe circa 10 000 hectare, vom efectua lucrări de nivelare și modelare pe mai mult de 3 000 hectare, vom spori suprafața arabilă cu peste 200 hectare, ceea ce va asigura ca potențialul ridicat al unității noastre să fie valorificat la cote mult superioare.Referindu-se la celelalte sectoare ale întreprinderii, vorbitorul a subliniat că in zootehnie efectivele de bovine vor ajunge la peste 200 000 capete, în paralel dezvoltîndu-se sectoarele de creștere a peștelui și a albinelor și construirea de noi capacități de producție pentru creșterea taurinelor pentru carne și lapte. Ne angajăm ca în cincinalul viitor, încă din primul an, să ridicăm ponderea producției animale în cadrul producției globale la aproape 50 la sută, producția globală ur- mind să atingă nivelul de peste 1,5 miliarde lei.Analizînd munca desfășurată 

crescînde pe care le-am înregistrat, în ultimii ani, in balanța comercială și care au fost obținute în condițiile asigurării importurilor necesare unei bune aprovizionări a economiei naționale. Soldul activ al balanței comerciale ne-a permis să reducem în mod substanțial datoria externă, România fiind una dintre puținele țări din lume care, prin efortul propriu, a reușit această performanță într-o perioadă în care economia mondială a fost supusă unor grave perturbații.Toți cei care lucrăm în comerțul exterior știm că în ac- .tivitatea ■ noastră s-au manifestat și mai persistă o serie de neajunsuri și lipsuri. Țin să subliniez șl în fața Congresului, mult stimate tovarășe secretar general, că nu am folosit decît în parte marile deschideri pe care ni le-ațl creat prin neobosita dumneavoastră activitate, nu am perfectat la timp, în structura producției, contracte externe pentru a da industriei posibilitatea să se pregătească corespunzător, am folosit incomplet marile avantaje pe care le oferă cooperarea economică internațională. Raportez că, în conformitate cu indicațiile dumneavoastră, am luat deja măsuri pentru îndreptarea grabnică a acestor stări de lucruri și încredințez Congresul, pe dumneavoastră — mult stimate tovarășe secretar general — că acționăm hotărît pentru eliminarea lipsurilor, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului de comerț exterior și cooperare economică internațională.In continuare vorbitorul s-a referit la dezvoltarea în perspectivă a comerțului exterior românesc, prefigurată în documentele Congresului, arătând că, așa cum se desprinde din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și din Directivele Congresului, în viitorul cincinal participarea României la diviziunea internațională a muncii va continua să se intensifice, prevăzîndu-se creșterea comerțului nostru exterior în ritmuri mai rapide decît produsul social" și producția-marfă 

in această perioadă, sîntem perfect conștienți — a spus în continuare vorbitorul — că in activitatea noastță s-au manifestat și unele deficiențe și neajunsuri. Astfel, nu am gospodărit judicios pămîntul, fapt ce a făcut ca în fiecare an să realizăm producții scăzute de pe circa 2 000 hectare, mai ales ca urmare a excesului de umiditate. De asemenea, nu am aplicat cu consecvență o rotație corespunzătoare a culturilor, am ajuns la un grad de îmburuie- nare care a diminuat nivelul recoltei. Sîntem insă la fel de conștienți că dispunem de forța necesară pentru ca, încă din noul an agricol, să înlăturăm aceste neajunsuri și să ne ridicăm la nivelul exigențelor actuale, ferm și limpede formulate în Raportul prezentat Congresului.încredințăm Congresul, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea noastră de a transpune neabătut în practică programele și măsurile ce vor fi adoptate la acest înalt forum al partidului, pentru a transforma I.A.S. Insula Mare a Brăilei într-una dintre cele mai puternice și fertile unități ale agriculturii românești.In încheiere, îmi exprim deplina adeziune la politica externă a partidului, care corespunde intereselor vitale ale poporului nostru, ale întregii lumi, de instaurare a unei păci trainice, a unui climat de înțelegere și colaborare între toate țările, care să asigure liniștea, securitatea și construcția pașnică pe întreg cuprinsul globului.

industrială, o dinamică mal înaltă a exporturilor în raport cu importurile.Pentru înfăptuirea obiectivelor ce ne stau în față, vom acționa — împreună cu ministerele economice și centralele industriale — in vederea îmbunătățirii continue a producției de export, punînd accentul pe traducerea neîntirziată în viață a programelor adoptate de conducerea partidului, care vizează — în ansamblu — creșterea competitivității produselor românești pe piețele externe.Vom acționa cu fermitate pentru aplicarea orientărilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind extinderea unor forme superioare de coo- perare, cum sini : construirea, conducerea și exploatarea în comijm a unor obiective industriale ; realizarea de acțiuni comune pe terțe piețe ; constituirea de societăți mixte de producție și comercializare. Vom acționa pentru ridicarea ponderii activității de cooperare pe termen lung șl pe baze stabile, vom prospecta și folosi mai bine piețele internaționale, depunînd toate eforturile pentru valorificarea superioară a produselor românești.Conștienți de sarcinile ce ne revin, vă rog, a spus în încheiere vorbitorul, să-mi permiteți să reafirm, încă o dată, angajamentul solemn și hotărîrea fermă a tuturor celor ce lucrăm în domeniul relațiilor economice externe de a nu precupeți nici un efort, de a acționa cu toate forțele, cu cel mai înalt devotament și simț de răspundere, pentru a contribui astfel, în tot mai mare măsură, la traducerea In viață a tuturor sarcinilor trasate de dumneavoastră, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, a hotărîrilor Congresului al XIII-lea, care prefigurează imaginea României socialiste mereu mai înfloritoare, factor activ în lupta pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, eliberată de teroarea războiului, lume în care toate țările să se dezvolte liber, independent, într-o deplină concordanță cu voința popoarelor lor.
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONGRESULUI
Secțiunea pentru dezvoltarea forțelor de producție, 

a bazei de materii prime și a producției de energie, 

infăptuirea Programului de dezvoltare economică

și socială a țării
La lucrările Secțiunii pentru dezvoltarea forțelor de producție, a bazei de materii prime și a producției de energie, înfăptuirea Programului de dezvoltare economică și socială a țării, conduse de tovarășul CONSTANTIN DĂSCALESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au participat 545 delegați. In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 51 tovarăși.La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii : Cornel Boca, delegat al organizației județene de partid Galați, Elena Nae, delegată a organizației județene de partid Sibiu, Mihalache Niculescu, delegat al organizației de partid a municipiului București, Marin Stanciu, delegat al organizației județene de partid Constanța, Vasile Cădar, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, loan Ungur, delegat al organizației județene de partid Mureș, Alexandru Gagu, delegat al organizației județene de partid Brăila, Nicolae Bușui, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Lucian Lefter, delegat al organizației de partid a municipiului București, Ilie Cîșu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Ștefan Mangu, delegat al organizației județene de partid Neamț, Gheorghe Predoiu, delegat al organizației județene de partid Buzău, Gheorghe Davidoaia, delegat al organizației județene de partid Iași, Kelemen Iosif, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Aurel Bejan, delegat al organizației județene de partid Arad, Ion Andrei, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Marin Niță, delegat al organizației județene de partid Giurgiu, Constantin Zanfir, delegat al organizației județene de partid Argeș, loan Bolunduț, delegat al organizației județene de partid Alba, Emilia Căpriță, delegată a organizației județene de partid Harghita, Pantelimon Găvănescu, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, loan Folea, delegat al organizației județene de partid Alba, Constantin Duțu, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Emil Huidu, delegat al organizației județene de partid Gorj, loan Florea, delegat al organizației județene de partid Suceava, Valerică Drăgulin, delegat al organizației județene de partid Olt, Elena Nicula, delegată a organizației județene de partid Teleorman, Dobre Manolache, delegat al organizației județene de partid yrancea, Gheorghe Dragomir, delegat al organizației județene de partid Călărași, Mircea Ionescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Nicolae Dicu, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Mihail Ion, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Alexandru Giogu, delegat âl organizației de partid a municipiului București, Rosemarie Felmeth, delegată a organizației județene de partid Sibiu, Ilie Matei, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, loan Stan, delegat al organizației județene de partid Mureș, Florica Năforniță, delegată a organizației județene de partid Vaslui, Mihai Găinara, delegat al organizației județene de partid Suceava, Racz Attila-Arpad, delegat al organizației județene de partid Harghita, Dumitra Ardelean, delegată a organizației județene de partid Brașov, Lina Țenghea, delegată a organizației județene de partid Neamț, Grigore Vîrtej, delegat al organizației județene de partid yilcea, Bokor Francisc, delegat al organizației județene de partid Covasna, Vasile Solcan, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Dumitru Alecu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Dumitru Popescu, delegat al organizației județene de partid Giurgiu, Nicolae Roman, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Nicu Vicol, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Elena Angelescu, delegată a organizației județene de partid Gorj, Ion Moraru, delegat al organizației județene de partid Olt ; Maria Hladi, delegată a organizației județene de partid Suceava.Intr-o atmosferă însuflețitoare, de pu

ternică angajare politică, cu alese sentimente de mîndrie patriotică, participanțil la dezbateri și-au exprimat adeziunea și aprobarea deplină față de ideile și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a forumului național al comuniștilor — model de analiză aprofundată a problemelor fundamentale ale procesului revoluționar de construire a noii societăți, contribuție de excepțională însemnătate la dezvoltarea socialismului științific — cit și față de celelalte documente programatice supuse dezbaterii și adoptării celui de-al XIII-Iea Congres al P.C.R. în acest cadru a fost subliniată contribuția determinantă, de înaltă valoare științifică, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea strategiei dezvoltării economico-sociale a României în viitorul cincinal și mai departe, în perspectivă, pînă la orizontul anului 2000.Exprimînd cele mai înalte sentimente de stimă, prețuire și respect, de nețărmurită dragoste față de secretarul general al partidului — comunistul de omenie, devotat trup și suflet țării și poporului ei muncitor, profund preocupat de cauza socialismului și păcii în lume, eroul național care a făcut din ultimele două decenii cea mai rodnică etapă din întreaga istorie a poporului român — participanții la lucrările secțiunii, îndeplinindu-și mandatul politic încredințat de conferințele județene de partid, și-au exprimat, într-o unitate de gînd și de voință, totala aprobare pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al partidului, subliniind că toți comuniștii, întregul popor văd în aceasta garanția obținerii unor noi și strălucite izbînzi in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate și comuniste în țara noastră.Participanții la dezbateri și-au manifestat hotărirea de a acționa cu fermitate pentru realizarea unei creșteri economice intensive; prin modernizarea în continuare a structurilor de ^producție, ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea productivității muncii, accentuarea specializării și integrării producției, în vederea utilizării cu randament maxim a capacităților de producție, reducerii cheltuielilor de producție, creșterii substanțiale a eficienței economice în toate ramurile de activitate.într-un puternic spirit de lucru a fost dezbătută problema realizării Programului energetic, elaborat sub Îndrumarea nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, subliniindu-se faptul că înfăptuirea acestui obiectiv de mare importanța pentru progresul economic și social al patriei impune extinderea și intensificarea cercetărilor geologice, a prospecțiunilor seismice pentru detalierea gradului de cunoaștere a structurilor geologice cu conținut de țiței și gaze, identificate pină in prezent pe uscat și pe platoul continental al Mării Negre, punerea în evidență a unor noi structuri geologice de perspectivă, precum și pentru stabilirea tehnologiilor de valorificare a zăcămintelor cu condiții geominiere mai grele. S-a subliniat faptul că nivelurile de creștere a producției de cărbune, țiței și alte substanțe minerale utile sînt în concordanță cu nevoile economiei naționale, ele fiind pe deplin realizabile. Vorbitorii care au abordat aceste probleme și-au exprimat hotărirea de a-și spori eforturile pentru mecanizarea lucrărilor miniere, folosirea completă a tehnicii din dotare, punerea în funcțiune la termen a noilor obiec

tive, întărirea ordinii și disciplinei în toate sectoarele de activitate, pentru realizarea măsurilor privind aplicarea de procese tehnologice în vederea creșterii factorului final de recuperare a țițeiului dip zăcăminte.In domeniul energetic au fost pe larg dezbătute măsurile privind creșterea producției de energie pe bază de cărbune, prin mărirea siguranței in funcționarea grupurilor energetice, îmbunătățirea calității lucrărilor de reparații și Întreținere, întărirea ordinii și disciplinei, punerea integrală și la termen în funcțiune a noilor capacități de producție energetice din hidrocentrale, termocentrale și centrale nu- clearo-electrice. A fost subliniată necesitatea creșterii capacității de execuție a unităților de construcții-montaj pentru intensificarea ritmului de lucru la amenajarea potențialului hidroenergetic, precum și la noile termocentrale pe cărbune și nuclearo-electrice.Numeroși vorbitori s-au referit la aplicarea în practică în termen scurt a rezultatelor cercetărilor privind utilizarea noilor surse de energie : solară, eoliană, geoter- mică, biogazul, precum și la valorificarea în mai mare măsură a resurselor energetice refolosibile, îndeosebi în unitățile industriei chimice, metalurgice și energetice. Au fost, de asemenea, abordate aspecte legate de reintroducerea în circuitul economic a materiilor prime, materialelor și resurselor energetice refolosibile generate de procesele de fabricație. S-a subliniat că una din principalele căi de creștere a bazei energetice a țării este stabilirea și realizarea unui regim de economii cit mai riguros.Evidențiind justețea politicii partidului nostru de industrializare a țării, de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, vorbitorii s-au angajat ca în anul 1985 și în cincinalul viitor să acționeze cu hotărire pentru dezvoltarea pe o treaptă superioară a forțelor de producție, militind pentru asimilarea de noi utilaje tehnologice complexe, necesare dezvoltării bazei energetice și a industriei extractive, pentru modernizarea agriculturii, a celorlalte sectoare ale economiei. In spiritul ideilor expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat Congresului, o atenție deosebită se va acorda concentrării și specializării producției, introducerii progresului tehnic în toate sectoarele de activitate, pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor. Vorbitorii s-au angajat să pună accent deosebit pe modernizarea sectoarelor primare, pe introducerea liniilor de fabricație mecanizate și automatizate, care să asigure în cursul cincinalului viitor dublarea productivității muncii.O preocupare prioritară, subliniată de majoritatea vorbitorilor, o va constitui $i în viitor producția pentru export, lărgirea schimbului de mărfuri și extinderea unor acțiuni de cooperare în producție, pe bază de contracte pe termen lung, care să asigure stabilitatea relațiilor economice externe.In cadrul dezbaterilor au fost analizate în spirit de exigență, critic'și autocritic, unele neajunsuri' care s-au manifestat in activitatea ministerelor, centralelor industriale, întreprinderilor, a organelor de conducere colectivă ale acestora, a organelor și organizațiilor de partid în organizarea și conducerea activității economice.în cadrul dezbaterilor au fost făcute numeroase propuneri vizînd urgentarea asimilării în producție a unor materiale, piese de schimb și subansamble, ridicarea calității unor mașini, utilaje și instalații destinate unor mari obiective de investiții, mai buna corelare - de către organele de planificare a cotelor de materii prime, materiale șl combustibili cu sarcinile de producție, creșterea competitivității anumitor produse pe piața externă prin concentrarea producției destinate exportului într-un număr mai redus de unități, perfecționarea de către institutele de cercetare și proiectare a proceselor de producție și fluxurilor tehnologice în vederea creșterii gradului de automatizare și robotizare a producției. Unele propuneri au vizat aplicarea cu mai mare eficiență a noului mecanism economi co-financiar.Participanții la lucrările secțiunii și-au exprimat, în numele comuniștilor, al oamenilor muncii pe care-i reprezintă, deplinul angajament, hotărirea fermă de a depune toate eforturile, întreaga lor capacitate de muncă și creație pentru transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-Iea, de a-și aduce întreaga contribuție la opera de înflorire și propășire a patriei noastre socialiste.

Secțiunea pentru cercetare științifică, dezvoltare

tehnologică și introducerea progresului tehnic,

perfecționarea invățămintului, pregătirea forței

de muncă și a cadrelor
Sub conducerea tovarășei academician doctor inginer ELENA CEAUȘESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprlm-ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, s-au desfășurat lucrările Secțiunii pentru cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducerea progresului tehnic, perfecționarea invățămintului, pregătirea forței de muncă, a cadrelor.La lucrările secțiunii au luat parte 325 de delegați și 60 de invitați. La dezbateri au participat 40 de tovarăși.Au luat cuvîntul tovarășii : Ion Ursu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Octavian Juncu, delegat al organizației municipale de partid București, Ion Buzescu, delegat al organizației municipale de partid București, Maria Ionescu, delegată a organizației județene de partid Mureș, Ion Anton, delegat al organizației județene de partid Timiș, Marin Ivașcu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Nicolae Dobre, delegat al organiza-, ției municipale de partid București, Nicolae Petrescu, delegat al organizației municipale de partid București, Ion Traian Ștefănescu, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Filofteia Negruțiu, delegată a organizației județene de partid Brașov, Stelian Postelnicu,, delegat al organizației județene de parti'd Brăila, lulia Petrescu, delegată a organizației municipale de partid București, Ștefan Ilieș, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Voicu Tache, delegat al organizației municipale de partid București, Gheorghe Marcu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Nicolae Zăvoianu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Viorica Pișcoi, delegată a organizației județene de partid Bihor, Iancu Drăgan, delegat al organizației județene de partid Galați, Maria Miron, delegată a organizației județene de partid Bacău, Constantin Sîrbu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Ion Teoreanu, delegat al organizației județene de partid Iași, Maxim Berghianu, delegat al organizației județene de partid Bihor, Constantin Teo- dorescu, delegat al organizației municipale de partid București, Barbu Petrescu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Lucia Roșea, delegată a organizației municipale de partid București, Lorica Gavriliță, delegată a organizației județene. de partid Iași, Voinea Radu, delegat al organizației municipale de partid București, Tiberiu Nicola, delegat al organizației județene de partid Dolj, Ștefan Vasiu, delegat al organizației județene ‘tie pârtia Sibiu, Jean Mbncea, delegat al organizației municipale de partid București, Pasztor Francisc, delegat al organizației județene de partid Covasna, Gheorghe Stoian, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Dumitru An- dreescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Cristofor Simionescu, delegat al organizației județene de partid Iași, Mircea Drăgulin, delegat al organizației județene de partid Alba, Vlad Bilbiie, delegat al organizației municipale de partid București, Marina Toader, delegată a organizației județene de partid Argeș, Gelu Kahu, delegat al organizației județene de partid Galați, Elena Mateiaș, delegată a organizației județene de partid Călărași, Victor Gheorghe Bancu, delegat al organizației județene de partid Mureș.într-o atmosferă de puternică angajare comunistă, vorbitorii și-au manifestat deplina aprobare și adeziune față de magistralul Raport al Comitetului Central prezentat Congresului de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de excepțională însemnătate teoretică și practică, în care sînt fundamentate mărețele obiective de dezvoltare a economiei românești, de înaintare a României'pe calea progresului și civilizației socialiste și comuniste.Exprimînd sentimentele de înaltă prețuire și profundă dragoste pe care comuniștii, oamenii muncii, întregul nostru popor le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții la dezbateri au subliniat contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului la elaborarea 

și fundamentarea documentelor programatice ale partidului, care stabilesc cu clarviziune și realism căile dezvoltării societății noastre în viitorul cincinal și pînă în anul 2000. Cei prezenți au dat glas voinței unanime a comuniștilor, a tuturor celor care lucrează în domeniul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și învăță- mîntului — în consens deplin cu gîndurile și năzuințele fierbinți ale întregului popor — ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, conducător încercat al partidului și statului, proeminentă personalitate a vieții politice contemporane, să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului.Participanții la dezbateri și-au exprimat convingerea că această opțiune politică fundamentală constituie garanția îndeplinirii cu succes a istoricelor obiective ale Congresului al XIII-Iea, împlinirii celor mai înalte idealuri și aspirații de independență, libertate, pace, progres și prosperitate ale poporului nostru.Relevînd cu mîndrie patriotică succesele obținute în actualul cincinal în domeniul aplicării rezultatelor cercetării științifice, al introducerii noului în toate domeniile vieții social-economice, în dezvoltarea și modernizarea invățămintului, perfecționarea forței de muncă și a cadrelor, vorbitorii au analizat și dezbătut Programul de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic pe perioada 1988—1990 și în perspectiva anului 2000, relevînd direcțiile de acțiune șl măsurile concrete în vederea aplicării cu succes, cu rezultate tot mai bune, a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnologiei, angajîndu-se cu fermitate să facă totul pentru ca activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică să-și sporească contribuția la dezvoltarea multilaterală a patriei noastre.Cu alese sentimente de înaltă stimă șl profundă prețuire, participanții au subliniat rolul hotărîtor al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de renume mondial, în conducerea întregii activități ce se desfășoară în țara noastră pe tărîmul științei, tehnologiei, Invățămintului și culturii, contribuția remarcabilă pe care o aduce la înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-socială a țării, la intensificarea participării științei românești la schimbul de valori internaționale, la afirmarea în lume a cauzei păcii, progresului și înțelegerii. Așa cum sublinia tovarășa Elena Ceaușescu în cuvîntarea rostită în plenul Congresului, în realizarea mărețelor obiective prevăzute în documentele marelui forum al comuniștilor români, întreaga cercetare științifică și tehnologică- are înalta răspundere, în fața partidului, a poporului, de a fi în primele rinduri ale progresului tehnic, de a elabora noi tehnologii moderne în toate domeniile pentru dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate.în mod unanim s-a apreciat că cercetarea științifică și ingineria tehnologică trebuie să-și sporească tot mai mult aportul la creșterea substanțială a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic al produselor, la reducerea consumurilor de materii prime, energie și combustibil, la creșterea mai accentuată a gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor și combustibililor, la sporirea producției, la reducerea costurilor de producție și la creșterea venitului național.Relevînd necesitatea sporirii gradului de competitivitate al produselor, vorbitorii s-au angajat să facă totul ca, așa cum s-a arătat în magistralul Raport al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pînă în 1990, circa 95 la sută din produsele noastre să fie 

la nivelul tehnic și calitativ atins de cele existente pe plan mondial, realizîndu-se, totodată, un procent de 2—5 la sută produse cu parametri care să situeze România pe primul loc în lume.Vorbitorii s-au angajat ca în cincinalul următor să asigure soluționarea unor obiective de mare complexitate cum sînt trecerea la producția de energie nucleară, adîncirea gradului de extracție și valorificare a țițeiului, gazelor, sării, substanțelor nemetalifere, introducerea în circuitul economic a noi resurse minerale, obținerea de produse chimice noi, de oțeluri speciale noi, dezvoltarea microelectronicii, aeronauticii, sporirea producției la hectar pentru principalele producții agricole. A fost relevată, de asemenea, importanța îmbinării cercetării aplicative cu cercetarea fundamentală într-o serie de domenii ale științei, determinînd astfel sporirea contribuției acestora la înfăptuirea cincinalului 1986—1990, precum și a obiectivelor de după anul 1990.Referindu-se la necesitatea folosirii cu maximă eficiență a bazei tehnico-mate- riale asigurate cercetării și Invățămintului, numeroși delegați au prezentat modalități și soluții concrete pentru sporirea eficientei cercetării și a invățămintului, pentru pregătirea forței de muncă la nivelul cerințelor actuale și de perspectivă ale țării.Vorbitorii s-au referit, în mod critic și autocritic, la unele neajunsuri, propunînd o serie de măsuri vizînd introducerea mai rapidă în producție a rezultatelor cercetării științifice, asimilarea de produse și tehnologii de mare eficiență, cu un ridicat nivel tehnic, care să ducă la înlocuirea importurilor, reducerea consumului de materiale, energie electrică și combustibil, creșterea eficienței întregii activități.în legătură cu problematica amplă șl complexă a pregătirii forței de muncă, vorbitorii au arătat că dispunem de un învă- tămînt modem, dezvoltat și diversificat, de un bun nivel științific, subliniind cerința ca școala de toate gradele să-și sporească contribuția la creșterea și formarea cadrelor de muncitori, tehnicieni și specialiști necesari, corespunzător programelor de dezvoltare a fiecărui sector al economiei naționale și vieții sociale, la ridicarea nivelului de pregătire cultural-științifică al întregului popor. Trebuie să se aibă permanent în vedere faptul că dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție, noile cuceriri ale științei și tehnicii, noua revoluție agrară, ca dealtfel întreaga dezvoltare a patriei, necesită înalte cunoștințe, o înaltă pregătire profesională, tehnică, științifică, culturală, astfel incit, in raport cu cerințele societății, oamenii muncii să poată ușor trece de la o activitate la alta, să poată să îndeplinească în cele mai bune condiții rolul de făuritori ai tuturor bunurilor materiale și spirituale din România socialistă.Pornind de la profunda analiză efectuată în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, participanții la dezbateri au relevat necesitatea creșterii contribuției cercetării științifice la dezvoltarea științelor economice și social-politice, la studierea legităților obiective ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării Românipi spre comunism, la.perfecționarețL.... organizării și conducerii întregii vieți eco-eios nomice și sociale, a democrației muncitorești, revoluționare.Participanții s-au angajat să aeționeze pentru îmbunătățirea organizării muncii, utilizarea cu maximă eficiență a timpului de lucru, a bazei tehnico-materiale și a cadrelor din cercetare, proiectare, învățămint superior și producție, să pună in centrul întregii activități politico-educative a personalului din acest sector promovarea concepției revoluționare a partidului, a secretarului său general. Ei s-au angajat, însu- șindu-și în totalitate orientările politicii internaționale a partidului nostru, să facă totul ca minunatele cuceriri ale științei, ale tehnicii, ale cunoașterii să fie puse numai și numai în slujba dezvoltării economico- sociale pașnice, in slujba fericirii oamenilor, fiind ferm hotăriți să depună toate eforturile pentru realizarea inițiativelor și acțiunilor Comitetului Național Român „Oamenii de știință și pacea“.Dind expresie mandatului încredințat, delegații au exprimat hotărirea fermă a tuturor celor ce muncesc pe tărîmul științei, tehnologiei, invățămintului, pregătirii forței de muncă și a cadrelor să facă totul pentru soluționarea mai rapidă și eficientă a sarcinilor de mare răspundere ce le revin, pentru accelerarea progresului tehnic și economico-social al țării, pentru afirmarea cu putere a revoluției tehnico-științifice ca pirghie de bază în transpunerea în viață a mărețului Program al partidului de făuriră a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Delegația Organizației Pionierilor prezintă Congresului salutul celor mai tinere vlăstare ale României socialiste
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONGRESULUI
Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, industrie

alimentară și gospodărirea apelor
La lucrările Secțiunii pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și gospodărirea apelor, conduse de tovarășul ION DINCĂ, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., au participat 376 de delegați, luînd cuvintul 52 de tovarăși.în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Ion Savu, delegat al organizației județene de partid Alba, Georgeta Oprea, delegată a organizației județene de partid Giurgiu ; Niculai Murariu, delegat al organizației județene de partid Neamț, Aurelia Colceriu, delegată a organizației județene de partid Harghita, Andrei Pui, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, Elena Lazăr, delegată a organizației județene de partid Călărași, Florea Gruia, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Niculina Niță, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița, Mihai Petrescu, delegat al organizației județene de partid Buzău, Cos- tică Mișcă, delegat al organizației județene de partid Prahova, Ana Ferentz, delegată a organizației județene de partid Arad, Ion Davidoiu, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Costel Eremia, delegat al organizației județene de partid Brăila, Elena Oros, delegată a organizației județene de partid Bihor, Ana Crișan, delegată a organizației județene de partid Mureș, Liviu Groza, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Constantin Sdn- teie, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Alexandrina Bostan, delegată a organizației județene de partid Galați, Andrei Balint, delegat al Organizației județene de partid Brașov, Ion Neamu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Marin Vasile, delegat al organizației județene de partid Olt, Viorel Vizureanu, delegat al organizației municipale de partid București, Ion Cioară, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, Ion Badea, delegat al organizației județene de partid Bacău, Gheorghe Tănase, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Nicolae Iovan, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Arpad Tanko, delegat al organizației județene de partid Covasna, Ion Susanu, delegat al organizăției județene de partid Brăila, Nicolae Doggendorf, delegat al organizației județene de partid Timiș, Ștefana Tudorică, delegată a organizației județene de partid Tulcea, Nicolae Mantz, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Cezar Marinov, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Irma Fazekaș, delegată a organizației județene de partid Sălaj, Nicolae Mitruț, de- • legat al organizației județene de partid Vilcea, Nicolae Leuștean, delegat al organizației județene de partid Bacău, Ștefan Vulpe, delegat al organizației județene de partid Galați, Gratian Pop, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Constantin Gib, delegat al drganizației județene de partid Călărași, Constanța Balint, delegată a organizației județene de partid Cluj, Augustin Todea, delegat al organizației județene de partid Cluj, Emil Petrache, delegat al organizației județene de partid Olt, Gheorghe Dusoi, delegat al organizației județene de partid Gorj, Tudor Done, delegat al organizației județene de partid Suceava, Floarea Teodorescu, delegată a organizației județene de partid Constanța, Marin Nedea, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Gheorghe Duma, delegat al organizației județene de partid Mureș, Emilian Ștefă- nescu, delegat al organizației județene de partid Olt, Ion Neacșu, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Ana Mureșan, delegată a organizației județene de partid Timiș, Gheorghe Rață, delegat al organizației județene de partid Brăila, Aurica Borcan, delegată a organizației județene de partid Olt, Magdalena Manoliu, delegată a organizației municipale de partid București.Toți participanții la dezbateri au exprimat totala adeziune la orientările și tezele de inestimabilă valoare teoretică și practică, cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, au dat o înaltă apreciere activității multilaterale, novatoare, exemplare, plină de dinamism, a secretarului general al partidului, consacrată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră și Înaintarea spre comunism și, în acest context dezvoltării continue a agriculturii pe baza modernizării și creșterii intensive, înfăptuirii noii revoluții agrare in scopul ridicării substanțiale a producției agricole vegetale și animale, sporirii contribuției la formarea venitului național și ridicarea bunăstării întregului popor.Vorbitorii au relevat concepția profund novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind politica partidului în toate domeniile de activitate, concepție ce și-a aflat o strălucită materializare după Congresul al IX-lea care a deschis o etapă nouă, superioară, marcată de dezvoltări și perfecționări multilaterale, fundamentale în întreaga vigță politică, economică și social- culturală din patria noastră. Pe drept cu- vînt, această perioadă deosebit de fertilă, cea mai bogată în înfăptuiri din întreaga Istorie a poporului nostru, este numită, cu legitimă mîndrie patriotică, „Epoca Ceaușescu".într-o atmosferă însuflețitoare, de profundă angajare politică, exprimînd mandatul organizațiilor care i-au delegat la Congres, sentimentele de fierbinte dragoste și adîncă prețuire ce le poartă conducătorului partidului și statului nostru, recunoștința lor nemărginită față de tot ceea ce a făcut și face secretarul general pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii noastre socialiste, pentru înflorirea satului românesc și creșterea bunăstării țărănimii, delegații au susținut cu deosebită căldură și mindrie patriotică realegerea tovarășului Niqolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului. Comuniștii, întregul popor văd în această opțiune garanția sigură a Înfăptuirii neabătute a Programului partidului, a hotăririlor ce vor fi addptate de Congresul al XHI-lea, a obținerii unor noi și strălucite izbinzi în construcția societății socialiste și comuniste în țara noastră.în cadrul dezbaterilor desfășurate în lumina orientărilor fundamentale și a direcțiilor de acțiune cuprinse in Raportul pre

zentat la Congres, a obiectivelor clar definite în proiectul Directivelor Congresului al XIII-iea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalull986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000, vorbitorii au relevat sprijinul deosebit pe care partidul și statul nostru îl acordă creșterii și modernizării continue a bazei tehnico-materiale a agriculturii în cincinalul următor, sprijin concretizat și în cele peste 190 de miliarde lei, cît însumează investițiile alocate acestei ramuri de bază.Subliniind caracterul profund realist și mobilizator al prevederilor din proiectul de Directive ale Congresului al XIII-iea al partidului, participanții la dezbateri au relevat necesitatea folosirii tuturor rezervelor, în special a fondului funciar, aplicării corecte a tehnologiilor avansate, întăririi răspunderii, ordinii șl disciplinei în producție, în toate unitățile, la fiecare loc de muncă pentru realizarea în anul 1990 a 30—32 milioane tone de cereale, precum și de recolte sporite de sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, soia, in, cînepă, legume, fructe și struguri.De asemenea, s-a reliefat însemnătatea deosebită a sarcinilor privind creșterea producției animaliere, a cărei pondere in producția agricolă va ajunge, în 1990, la 46—48 la sută. în acest sens, mai mulți vorbitori au pus un deosebit accent pe asigurarea cantitativă și calitativă a bazei furajere, valorificarea superioară a tuturor resurselor furajere, modernizarea adăposturilor și proceselor de producție, urmărirea atentă a acțiunilor privind reproducția și selecția animalelor, permanentizarea cadrelor și creșterea competenței profesionale a acestora. Un numitor comun al dezbaterilor desfășurate în cadrul secțiunii l-a constituit afirmarea faptului că agricultura noastră socialistă dispune de toate condițiile necesare pentru realizarea în viitorul cincinal a unor producții agricole mult superioare. în sprijinul acestor prevederi mobilizatoare a fost scoasă in evidență experiența valoroasă din unitățile agricole fruntașe, cooperatiste și de stat, care au demonstrat potențialul mare pe care îl avem de obținere, in toate zonele țării, a unor producții agricole mari, sigure și stabile, chiar și în condiții climatice mai puțin favorabile.După ce au arătat că unul din obiectivele esențiale ale cincinalului viitor îl reprezintă înfăptuirea noii revoluții agrare, numeroși vorbitori au relevat necesitatea implicării mai profunde a cercetării științifice, a tuturor cadrelor tehnice, în promovarea fermă a noului, a cuceririlor științei și tehnicii agricole avansate. S-a insistat asupra creării unor noi soiuri și hibrizi cu înalt potențial productiv și conținut mai ridicat de substanțe utile, mai precoce, mai rezistente la ger, la boli și dăunători. S-a subliniat, de asemenea, necesitatea intensificării acțiunilor desfășurate de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, de către institutele și stațiunile de cercetări și organele județene, pentru cunoașterea și generalizarea tehnologiilor specifice culturilor intensive, finind seama de ponderea pe care urmează să o aibă aceste culturi in agricultura noastră.Dînd o înaltă apreciere măsurilor adoptate de conducerea partidului, din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privitoare la îmbunătățirea sistemului de contractări și achiziții, mai mulți vorbitori au pus accentul pe aplicarea întocmai a prevederilor noului mecanism economico-financiar, pe intensificarea acțiunilor organizatorice, de gospodărire rațională a tuturor mijloacelor materiale și financiare, în scopul creșterii producției și productivității muncii, reducerii cheltuielilor, a costurilor de producție, creșterii rentabilității, a eficienței economice în toate sectoarele de activitate.Numeroși vorbitori au scos in evidență modul în care s-a acționat pentru ducerea la îndeplinire a indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, in vederea mai bunei gospodăriri a fondului forestier și a pajiștilor din zona montană și perimetrul forestier din celelalte zone. In acest context s-a insistat asupra măsurilor care trebuie luate pentru creșterea producției de masă lemnoasă la hectar, executarea lucrărilor de îngrijire a pădurilor tinere, regenerarea la timp a suprafețelor exploatate, prin promovarea de specii autohtone valoroase, valorificarea produselor nelem- noase ale pădurii. Totodată s-a pus accentul pe intensificarea lucrărilor pe pajiști, pentru creșterea producției de masă verde la hectar.Ținînd seama de cerințele, de dezvoltarea continuă a localităților patriei, de necesarul sporit de apă, inclusiv pentru irigații, participanții la discuții s-au referit Ia măsurile care trebuie aplicate pentru gospodărirea cît mai judicioasă a acestei resurse, precum și la intensificarea acțiunilor privind protecția mediului înconjurător.Apreciind faptul că în centrul atenției politicii partidului și statului se află grija pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, o serie de vorbitori au relevat acțiunile ce se întreprind pentru continua dezvoltare a industriei alimentare, valorificarea superioară a materiilor prime oferite de agricultură, diversificarea și ridicarea calității produselor, pentru satisfacerea în condiții tot mai bune a' cerințelor populației cu produse agroalimentare.în intervențiile lor, vorbitorii, analizînd cu competență și răspundere activitatea desfășurată pînă acum, au făcut, totodată, propuneri pentru perfecționarea, în continuare, a activității în agricultură, silvicultură, industrie alimentară și gospodărirea apelor, propuneri care se referă, în principal, la extinderea și îmbunătățirea mecanizării și chimizării, la gospodărirea judicioasă a fondului funciăr, la perfecționarea activității în sectoarele zootehnice, ridicarea calificării profesionale a cadrelor, perfecționarea organizării producției și a muncii. >

însușindu-șl pe deplin orientările șl obiectivele cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, participanții la lucrările secțiunii s-au angajat să acționeze ferm, cu înaltă responsabilitate patriotică,
Secțiunea pentru investiții, construcții, transporturi

si telecomunicații
Lucrările Secțiunii pentru investiții, donstrucții, transporturi și telecomunicații au fost conduse de tovarășul ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La lucrări au fost prezenți 256 de participanți, iar în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 51 de delegați.La dezbateri au participat tovarășii : Maria Gheorghe, delegată a organizației județene de partid Neamț, Gheorghe Alboiu, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Nicolae Mănăsiescu, delegat al organizației județene de partid Timiș, Gheorghe Grigore, delegat al organizației municipale de partid București, Virgil Marcoșanu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, loan Geană, delegat al organizației județene de partid Brăila, Ștefan Stoinoiu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Vasile Bulucea, delegat al organizației județene de partid Constanța, Rozalia Borș, delegată a organizației județene de partid Mureș, Petru Barna, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Nicolae Mănescu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Dumitru Horia Dediu, delegat al organizației județene de partid Galați, Gheorghe Gheorghiu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, Mircea Ilie, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Ion Stan, delegat al organizației județene de partid Prahova, Eremia Ca- targiu, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Ionel Manole, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Veres Edit, delegată a organizației județene de partid Harghita, Nicolae Bărbu- leScu, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Gelu Popescu, delegat al organizației județene de partid Călărași, Petre Constantinescu, delegat al organizației municipale de partid București, Ion Neagu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Paul Blaier, delegat al organizației municipale de partid București, Ion C. Petre, delegat al organizației județene de partid Olt, Antonie Bălănescu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Mihai Szilagy, delegat al organizației județene de partid Brașov, Ion Lucaciu, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Gheorghe Enachi, delegat al organizației județene de partid Iași, Despa Andrei, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Teodorescu Stelian, delegat al organizației județene de partid Dolj, Filioreanu Alexandru, delegat al organizației județend de partid Iași, Alexan- drescu Gheorghe, delegat al organizației județene de partid Buzău, Pancu Mihail, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Petroșanu Petre, delegat al organizației municipale de partid București, Latiș Eusebie, delegat al organizației județene de partid Suceava, Vlad I. Ion, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Bora Alexandru, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Țenea Mihai, delegat al organizației municipale de partid București, Stoianovici Marin, delegat al organizației județene de partid Brașov, Năstase Dumitru, delegat al organizației județene de partid Galați, Graor Corvin, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Căr- bunaru Zaharia, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Gheorghe Patru, delegat al organizației județene jde partid Timiș, Costea Aurel, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Hădărean Pamfilie, delegat al organizației județene de partid Constanța, Turcu Petre, delegat al organizației județene de partid Cluj, Coman Nicolae, delegat al organizației județene de partid Olt, Boroiu Marin, delegat al organizației județene de partid Argeș, Fiilop Carol, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Dumitrescu Corneliu, delegat al organizației municipale de partid București, Vizireanu Gheor- ghița, delegată a organizației județene de partid Tulcea.In numele organizațiilor de partid și al colectivelor de oameni ai muncii pe care le reprezintă, participanții la dezbateri și-au exprimat unanima și entuziasta lor aprobare față de Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congres — strălucită sinteză a bogatei activități desfășurate de partidul și poporul nostru, a prefacerilor revoluționare ce au avut loc în viața întregii societăți, document, care prin tezele și orientările pe care le cuprinde prefigurează în chip minunat viitorul luminos al patriei, constituind o contribuție inestimabilă, originală, la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a strategiei și tacticii partidului nostru .în opera de făurire a societății socialiste și comuniste pe pă- mîntul României.Prin amploarea orientărilor și concluziilor, prin întregul său conținut de idei, Raportul evidențiază cu rigoare științifică cerințele prioritare ale dezvoltării econo- mico-sociale a țării, definesc cutezător direcțiile fundamentale ale activității în cincinalul viitor și, în perspectivă, pînă în anul 2000, în concordanță deplină cu Programul partidului. în această atmosferă însuflețitoare, de profundă angajare politică, participanții au dat glas adeziunii lor depline față de celelalte documente ale Congresului, cu convingerea fermă că ho- tărîrile ce vor fi adoptate de marele forum al comuniștilor vor imprima un puternic impuls activității creatoare, pline de abnegație, a harnicului nostru popor, sub conducerea clarvăzătoare a partidului. In intervențiile lor, vorbitorii au dat o înaltă apreciere rolului determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea șl transpunerea în viață a întregii politici interne și externe a partidului și statului, în conducerea destinelor patriei și națiunii noastre socialiste, în promovarea neobosită a idealurilor păcii, activitatea sa prodigioasă constituind sursa vie a creșterii continue a prestigiului internațional al României socialiste.Cu entuziasm și alese sentimente de mîndrie patriotică, delegații care au luat cuvintul, toți participanții la lucrările sec

în spirit revoluționar, pentru îndeplinirea exemplară a prevederilor cincinalului 1986— 1990 și a programelor speciale aprobate de conducerea partidului, pentru dezvoltarea agriculturii noastre și creșterea aportului ei la progresul general al țării.

țiunii și-au exprimat totala lor adeziune la Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — cea mai sigură garanție a înfăptuirii cu succes a hotăririlor ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-iea al partidului.Evidențiind realizările remarcabile obținute de comuniștii din organizațiile pe care le reprezintă, de oamenii muncii din sectoarele investiții-construcții, transporturi și telecomunicații, în perioada de la Congresul al XII-lea și pînă în prezent, vorbitorii au dat, în context, o înaltă apreciere realizării Canalului Dunăre — Marea Neagră, cel mai grandios obiectiv de investiții din întreaga istorie a țării, măreață ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu". Re- levîndu-se contribuția determinantă a secretarului general al partidului la îmbunătățirea activității de organizare și realizare a investițiilor, prin introducerea sistemului stimulativ de retribuire în acord global a personalului muncitor din activitatea de construcții-montaj și preluarea lucrărilor în antrepriză, în cursul dezbaterilor au fost prezentate pe larg succesele obținute de colectivele de oameni ai muncii, angajate în procesul de realizare a investițiilor, experiențele pozitive care au dus la îmbunătățirea producției și a muncii pe șantiere, creșterea productivității muncii, scurtarea duratelor de execuție și punerea în funcțiune a unui important număr de capacități de investiții din industrie și agricultură, obiective social-cul- turale și construcții de locuințe în condiții de eficiență economică superioară.Cu exigență și responsabilitate comunistă, vorbitorii au analizat, în spirit cfitic și autocritic, neajunsurile manifestate în domeniul pregătirii investițiilor, organizării muncii pe șantiere, folosirii forței de muncă și a potențialului tehnic și material la întreaga sa capacitate. De asemenea, în activitatea de transporturi și telecomunicații, au fost scoase în evidență lipsurile legate de folosirea cu eficiență a bazei tehnico- materiale, asigurarea condițiilor de confort în mijloacele de transport, calitatea servirii populației cu prestații de poștă și telecomunicații.Dezbaterile secțiunii au acordat o deosebită atenție direcțiilor de acțiune și măsurilor ce trebuie să jaloneze, în lumina orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistralul său Raport, a prevederilor proiectului de Directive ale Congresului al XIII-iea, activitatea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din sectoarele de investiții-construcții, transporturi și telecomunicații pentru etapa următoare.Arătînd că asigurarea unei eficiențe economice înalte constituie o direcție fundamentală a politicii de investiții, participanții s-au referit pe larg la problemele legate de realizarea la timp și chiar mai devreme a tuturor obiectivelor și capacităților planificate, reducerea stăruitoare a costurilor de investiții, executarea unor lucrări de un înalt nivel calitativ. Reliefînd amploarea și complexitatea programului de investiții din viitorul cincinal, vorbitorii s-au angajat să acționeze cu hotărire și maximă exigență pentru organizarea judicioasă' a lucrărilor, promovarea unor soluții constructive superioare, creșterea mai accentuată a productivității muncii. în acest cadru au fost făcute referiri și propuneri privind măsurile menite să determine pregătirea temeinică, din timp și Ia un nivel calitativ corespunzător, a lucrărilor la noile obiective de investiții, îmbunătățirea activității de aprovizionare tehnico-materială pe șantiere, creșterea gradului de industrializare și mecanizare a lucrărilor, în paralel cu perfecționarea în continuare a activității de proiectare, extinderea tipizării la toate categoriile de construcții șî livrarea pe șantiere, cu punctualitate și de calitate ireproșabilă, a mașinilor și echipamentelor tehnologice prevăzute. S-a relevat necesitatea simplificării formelor de aplicare a sistemului de retribuire în acord global, astfel incit acesta să ducă într-o măsură și mai mare la concentrarea eforturilor depuse de colectivele de oameni ai muncii de pe șantiere în vederea scurtării termenelor de execuție și realizării obiectivelor de investiții în condiții de eficiență sporită.Corespunzător cerințelor sporite ale economiei naționale, vorbitorii și-au exprimat hotărîrea ca în activitatea de transporturi și telecomunicații să acționeze prin măsuri ample, politice și organizatorice, pentru utilizarea mai bună a capacităților, asigurarea satisfacerii depline a cerințelor economiei naționale, atît în transportul intern cit și în cel internațional, în condiții ae siguranță deplină cu eficiență superioară și însemnate economii de energie și cu. bu- ranți. Numeroși vorbitori au subliniat că, pentru îmbunătățirea activității din acest sector de importanță majoră al economiei naționale, eforturile personalului muncitor trebuie concentrate in direcția utilizării intensive a mijloacelor de transport, dezvoltării tehnologiilor moderne de transport, intensifi' ării activității de transport auto cu mașini de mare capacitate, în vederea reducerii consumului de carburanți, îmbunătățirii calității prestațiilor de poștă și telecomunicații, creșterii operativității in servirea populației.Intr-o însuflețitoare unanimitate, participanții la dezbateri s-au angajat ca, în unitățile în care-și desfășoară activitatea, să acționeze cu perseverență și hotărire, cu entuziasm și abnegație pentru transpunerea neabătută în practică a istoricelor hotărîri ce'vor fi adoptate de Congresul al XIII-iea al partidului.

Secțiunea pentru dezvoltarea economico-socială 

in profil teritorial, creșterea nivelului de trai, 

ridicarea continuă a calității vieții, dezvoltarea 

producției bunurilor de consum, a comerțului 

și serviciilor pentru populație
Lucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul MANEA MĂNESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. La lucrările secțiunii au participat 480 de delegați. In cadrul dezbaterilor au luat cuvintul 66 de tovarăși.Au luat cuvintul tovarășii : Ion Bogdan Băluță, delegat al organizației județene de partid Bacău, Ion Anastasiu, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Gheorghe Poțincu, delegat al organizației județene de partid Argeș, Trifon Darie, delegat al organizației județene de partid Arad, Alexandru Mazilu, delegat al organizației județene de partid Brăila, Ana Ciurea, delegată a organizației județene de partid Brașov, Suzana Saivan, delegată a organizației județene de partid Bistrița- Năsăud, Teodor Coman, delegat al organizației județene de partid Mureș, Vasile Bărbuleț, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Csucsuj Paraschiva Elisabeta, delegată a organizației județene de partid Bihor, Maria Chiriac, delegată a organizației județene de partid Iași, Fazekaș Ferenc, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Viorica Gheorghe, delegată a organizației municipale de partid București, Ion Siminiceanu, delegat al organizației județene de partid Suceava, Ana Prisăcaru, delegată a organizației județene de partid Botoșani, Gavrila Birluțiu, delegat al organizației județene de partid Alba, Emilia Dîmb, delegată a organizației județene de partid Sălaj, Elena Bleahu, delegată a organizației județene de partid Sibiu, Viorica Nicoară, delegată a organizației județen de partid Satu Mare, Victor Oprescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Petre Dănică, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Rodica Cherț, delegată a organizației județene de partid Neamț, Mircea Boștinâ, delegat al organizației județene de partid Gorj, Bedo Elisabeta, delegată a organizației județene de partid Harghita, Nicolae Grosu, delegat al organizației județene de partid Constanța, Clara Avram, delegată a organizației județene de partid Călărași, Marin Capisizu, delegat al organizației municipale de partid București, Venerica Pătru, delegată a or- gantzației județene de partid Vîlcea, Gheorghe N. Radu, delegat al organizației județene de partid Buzău, Maria Moise, delegată a organizației județene de partid Covasna, Radn Voicu, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Maria Terba, delegată a organizației județene de partid Caraș-Severin, Felicia Voicea, delegată a organizației județene de partid Dolj, Georgeta Tamaș, delegată a organizației județene de partid Vaslui, Costică Iurea, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Maria Stanciu, delegată a organizației județene de partid Mureș, Vasile Dumitrescu, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Aneta Ciocan, delegată a organizației județene de partid Olt, Maria Selea, delegată a organizației județene de partid Teleorman, Ion Rădulescu, delegat al organizației județene de partid Cluj, Lucia Toma Anghelescu, delegată a organizației județene de partid Timiș, Niculina Moraru, delegată a organizației județene de partid Ialomița, Eugenia Giurea, delegată a organizației județene de partid Vrancea, Eugenia Anghel, delegată a organizației județene de partid Mehedinți, Nicolae David, delegat al organizației județene de partid Galați, Ionel Lazăr, delegat al organizației județene de partid Giurgiu, Elena Frățilă, delegată a organizației județene de partid Constanța, Maria Baciu, delegată a organizației județene de partid Cluj, Doina Dirja, delegată a organizației județene de partid Suceava, Victoria Ado- chiței, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița, Elisabeta Simonca, delegată a organizației județene de partid Satu Mare, Viliam Heinz, delegat al organizației de partid Timiș, Joița Cirneci, delegată a organizației județene de partid Călărași, Marina Părăianu, delegată a organizației județene de partid Gorj, Olimpiu Achiin, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Vochița Iordache, delegată a organizației județene de partid Ba ău, Ion Ca- zacu, delegat al organizație: județene de partid Mehedinți, Ilie Morodan, delegat al organizației județene de partid Timiș-, Be- nedek Endre, delegai al organizației județene de partid Covasna, Constantina lones- cu Drulă, delegată a organizației județene de partid Dolj, Marin Ristea, delegat al organizației județene de partid Argeș, Gheorghe Oiță, delegat al organizației județene de partid Olt. Grațian Faur, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Petru Roman Todea, delegat al organizației județene de partid Maram ireș, Constantin Enache, delegat al organizației județene de partid Neamț, Marica Anghel, delegată a organizației județene de partid Arad.In unanimitate, participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere magistralului Raport prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit bilanț al grandioaselor împliniri obținute de poporul nostru, sub conducerea înțeleaptă, clarvăzătoare a partidului, în perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea, un adevărat model de analiză profundă, științifică a activității multilaterale desfășurate de organizațiile de partid, de comuniști, de toți oamenii muncii pentru propășirea patriei noastre socialiste.Intr-o atmosferă vibrantă, toți cei care au luat cuvintul și-au exprimat adeziunea deplină la Raportul prezentat Congresului, ' la celelalte documente supuse dezbaterii, cu convingerea că înfăptuirea lor asigură mersul înainte al României pe drumul socialismului multilateral dezvoltat.Ca o expresie vie, fierbinte a sentimentelor ce animă întregul partid, întregul popor, în cuvintul tuturor participanților a 

fost afirmată dorința arzătoare, izvorîtă din adincul inimilor, ca tovarășul Nicplae Ceaușescu, fiu devotat al clasei muncitoare, revoluționar neînfricat, patriot înflăcărat, neobosit luptător pentru pace și înțelegere între popoare, să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului.Desfășurate într-o pronunțată atmosferă de lucru, dezbaterile au relevat marile succese obținute în dezvoltarea economico-socială a României, in creșterea necontenită a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. Delegații au subliniat grija deosebită pe care partidul n< - tru o acordă ridicării calității vieții oamenilor • țelul suprem al întregii sale politici — contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea programelor și măsurilor de creștere a nivelului de trai al populației.In anii care au trecut de la Congresul al XII-lea, au arătat vorbitorii, nivelul de trai a cunoscut o ascensiune dinamică ce ilustrează politica umanistă de ridicare continuă a condițiilor de viată materiale și spirituale ale poporului. Venitul national sporește anual cu 7,8 la sută în actualul cincinal, retribuția medie nominală va ajunge ta finele acestui interval la circa 3 000 lei, iar veniturile țărănimii sporesc cu peste 11 la sută. încă 750 000 de familii beneficiază de locuințe noi. In această perioadă crește substanțial volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist, ca și al prestărilor de servicii. S-a modernizat baza materială a ocrotirii sănătății, învă- țămîntului, artei și culturii, sportului șl turismului.Vorbitorii au evidențiat totodată importanța deosebită a prevederilor proiectului de Directive și a programelor supuse dezbaterii, care se referă la amplasarea echilibrată a forțelor de producție în teritoriu, valorificarea superioară a resurselor locale și a forței de muncă din fiecare zonă, sistematizarea și modernizarea localităților urbane și rurale — componente esențiale ale creșterii gradului de progres și cfvîli- zație. Au fost 'reliefate justețea și continuitatea politicii de Creștere a nivelttltif de trai, de sporire a venitului național și, pe această bază, a veniturilor oamenilor muncii, ale celorlalte categorii ale populației.In cadrul dezbaterilor s-a subliniat că pentru perioada 1986—1990, pe temeiul dezvoltării puternice a forțelor de producție, se prevede asigurarea menținerii nivelului de trai realizat și sporirea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, în corelare strinsă cu creșterea venitului național, cu ridicarea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale. Reali zarea acestor obiective — au arătat vorb torii — este nemijlocit condiționată de îndeplinirea integrală a sarcinilor de producție, a indicatorilor de eficiență în fiecare unitate. Creșterea avuției societății, a venitului national — au arătat particinanții la discuții — este singura bază a sporirii veniturilor populației. S-a relevat însemnătatea satisfacerii cerințelor de consum ale populației, ceea ce presupune dezvo’Tea susținută a producției industriei alimentare și industriei ușoare, extinderea și diversificarea structurii sortimente , creșterea calității produselor, ridicarea gradului de finisare. S-a exprimat satisfacția pentru faptul că prin sporirea productivității muncii, prin organizarea superioară a producției se va Ajunge la reducerea săptămb de lucru la 44 de ore, oamenii muncii neficiind în felul acesta de 2 zile libere pe lună în afara duminicilor.Numeroși vorbitori ,-au referit la căile și modalitățile optime de acțiune pentru îndep.inirc prevederilor referitoare la creșterea producției bunurilor de consum, sporirea dese arii de mărfuri și a volumului presiâ.iior, in condițiile stabilității prețurilor cu amănuntul și tarifelor pentru servicii în limitele planificate. Au fost evidențiate succesele deosebite realizate in construcția de locuințe, în dezvoltarea bazei materiale a ocrotirii sănătății, a culturii și artei, în extinderea și modernizarea rețelei comerciale și de prestări, in crearea unor condiții cit mai bune pentru odihnă și turism.Trecînd in revistă realizările obținute în ridicarea calității vieții oamenilor, în creșterea gradului de civilizație și bunăstare, cît și mobilizatoarele perspective deschise de documentele Congresului al XIII-iea, participanții la dezbateri au analizat, cu exigență revoluționară, în spirit critic și autocritic, și neajunsurile care se mai fac simțite în domeniile de activitate vizate de această secțiune. Astfel, au fost relevate unele minusuri în realizarea la timp a unor obiective de investiții, în îndeplinirea programelor de autoconducere și auto- aprovizionare, insuficienta folosire a resurselor locale ; s-au formulat critici cu privire la anumite neajunsuri in activitatea comercială și de prestări de servicii, în acordarea asistenței medicale etc.Totodată, pentru îmbunătățirea activității în aceste domenii, vorbitorii au formulat numeroase propuneri referitoare la amplasarea noilor obiective de investiții, folosirea în mai mare măsură a forței de muncă existente în unele zone, înființarea unor unități de mică industrie care să pună în valoare resursele locale și să utilizeze mai bine disponibilitățile existente în gospodăriile populației, diversificarea in continuare a gamei sortimentale și îmbunătățirea calității bunurilor de consum, adaptarea într-o măsură sporită a serviciilor la cerințele populației, aplicarea unor măsuri care să asigure îmbunătățirea, în continua-
(Continuare în pag. a Xl-a)
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(Urmare din pag. a X-a)re, a condițiilor de muncă pentru femei, perfecționarea asistenței medicale acordate mamei și copilului, asigurarea unui număr corespunzător de medici de specialitate in localitățile cu natalitate mai ridicată.S-au făcut, de asemenea, propuneri privind organizarea mai bună a timpului liber al celor ce muncesc, în concordanță cu aplicarea măsurilor de reducere a săptâ- mînii de lucru, precum și utilizarea pe scară mai largă și în mod mai eficient a factorilor naturali pentru păstrarea și recuperarea sănătății.

Secțiunea pentru activitatea internațională

a partidului și statului nostru și comerț exterior
Lucrările secțiunii au fost conduse de tovarășul GHEORGHE OPREA, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. La lucrările secțiunii au participat 307 delegați și au luat cuvintul 60 de tovarăși.Au luat cuvintul tovarășii : Nicolae Mi- halache, delegat al organizației județene de partid Constanța, Traian Comșa, delegat al organizației județene de partid Galați, Paula Prioteasa, delegat al organizației județene de partid Bihor, Carolică Vasile, delegat al organizației județene de partid Buzău, Susana Zablău, delegat al organiza- , ției județene de partid Mureș, Iacob Topli- cean, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Constantin Oancea, delegat al organizației județene de partid Mureș, Gheorghe Dinu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Dumitru Badea, delegat al organizației de partid a municipiului București, Nicolae Eremia, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Gheorghe Avram, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Constantin Boștină, delegat al organizației județene de partid Cluj, Viorel Pescaru, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Traian Dudaș, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Nicolae Țărnea, delegat al organizației județene de partid Brașov, Veronica Cristolțan, delegat al organizației județene de partid Cluj, Ion M. Nicolae, delegat al organizației județene de partid Argeș, Virgil Cazacu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Ioniță-Livius-Traian Bagiu, delegat al organizației județene de partid Timiș, Gheorghe Cazan, delegat al organizației județene de partid Constanța, Marcu Ionescu, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Maria Nacu, delegat al organizației județene de partid Neamț, Ferdinand Nagy, delegat al organizației județene de partid Călărași. Valentin Coman, delegat al organizației județene de partid Bistrița-Nă- săud, Maria Cristea, delegat al organizației . județene de partid Alba, Nicolae Angheloiu, delegat al organizației județene de partid Arad, Agurița Alexandrescu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Florea' Joița, delegat al organizației județene de partid Olt, Emeric Szabo, delegat al organizației județene de partid Bihor, Victorița ■ Andrei, delegat, al organizației județene de parțțțl Tulcea, Aurelia Varga, delegat al , prgatiizației județene ..de, partid Satu Mare, Fănica Gurău, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Constantin David, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Alexandru Bercean, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Vasile Bontaș, delegat al organizației județene de partid Constanța, Frusina Taș- mău, delegat al organizației de partid a municipiului București, Ileana Jalbă, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Nicolae Barbu, delegat al organizației județene de partid Brăila, Emiliu Ferdinand Toth, delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin, Csaba Iștvan Jakabos, delegat al organizației județene de partid Covasna, Ion Bărbieru, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Ioana Arbore, delegat al organizației județene de partid Călărași, Eli- sabeta Stanciu, delegat al organizației de partid a municipiului București, Zoltan Rakosi, delegat al organizației județene de partid Harghita, Emil Cîrjan, delegat al organizației județene de partid Giurgiu, Ilarie Hirnoveanu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Gheorghe Lazăr, delegat al organizației județene de partid Neamț, Ion V. Cristea, delegat al organizației județene de partid Călărași, Radu Liscnche, delegat al organizației județene de partid Brașov. Nechifor Moraru Eugen, delegat al organizației județene de partid Iași, Petru Plăcintă, delegat al organizației județene de partid Bacău, Ana Gălă- țean, delegat al organizației județene de partid Mureș, Emilia Apostolescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Ion LupulescU, delegat al organizației județene de partid Dolj, Ion Ionescu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Eugenia Felicia Georgevici, delegat al organizației județene de partid Timiș, Ion Pîrvan, delegat al organizației județene de partid Dîmbovița, Elena Drăguțu, delegat al organizației județene de partid Brașov, Emil Mărginean, delegat al organizației județene de partid Bihor, Traian Jugunaru, delegat al organizației județene de partid Constanța.într-o impresionantă unanimitate, participanții la dezbateri au exprimat deplina adeziune și aprobare față de Raportul prezentat marelui forum al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de inestimabilă valoare teoretică și practică, ce prefigurează cu rigoare științifică dezvoltarea viitoare a patriei, cuprinzînd, în același timp, o strălucită analiză, în spiritul materialismului dialectic și istoric, a principalelor procese ale evoluției vieții internaționale. Vorbitorii au dat o înaltă / apreciere politicii externe a partidului și statului, rolului determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu — strălucit promotor al " intereselor fundamentale ale poporului român, personalitate proeminentă a lumii < contemporane — în elaborarea și transpunerea in viață a acestei politici, activității sale neobosite, prodigioase, desfășurate in slujba mărețelor idealuri ale păcii, colaborării și securității internaționale, activitate ce constituie sursa vie a creșterii continue a prestigiului României socialiste în lume.într-o atmosferă de puternică vibrație patriotică, revoluționară, îndeplinind mandatul încredințat și în deplin consens cu sentimentele și voința întregului partid și întregului popor, participanții au susținut cu căldură, cu deosebită însuflețire propunerea de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar general al partidului — chezășia fundamentală a îndeplinirii cu succes a mărețului program de continuă înflorire a României socialiste, de înaintare neabătută pe

în intervențiile lor, participanții la lucrările secțiunii s-au angajat să-și mobilizeze toate forțele, întreaga lor capacitate și putere de muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin, cu convingerea fermă că hotărîrile ce vor fi adoptate de cel de-al XIII-lea Congres vor deschide noi orizonturi, minunate perspective propășirii României socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, revoluționarul înflăcărat, conducătorul încercat și clarvăzător al scumpei noastre patrii.

noi culmi de progres și civilizație, de sporire a contribuției la soluționarea marilor probleme ale contemporaneității.Caracterizindu-se printr-un pronunțat caracter de lucru, dezbaterile secțiunii au pus in evidență însemnătatea politicii partidului și statului de dezvoltare economico- socială a patriei, care oferă României socialiste o puternică bază materială pentru lărgirea și diversificarea participării la schimbul mondial de valori. Participanții și-au exprimat sprijinul unanim față de orientarea programatică cuprinsă în Raport de a se acționa și în viitor pentru întărirea și dezvoltarea colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste avansate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.în cadrul dezbaterilor s-a subliniat vasta activitate internațională desfășurată de partidul și statul nostru — evidențiată de relațiile diplomatice și economice pe care România le întreține cu 155 de state ale lumii, precum și de relațiile de colaborare ale P.C.R. cu peste 200 de partide comuniste și muncitorești, socialiste și sociai- democrate, partide de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare, mișcări de eliberare națională, alte forțe democratice. Vorbitorii au relevat că un rol hotăritor in dezvoltarea amplă, fără precedent, a acestor relații il au vizitele Întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în numeroase țări, întâlnirile și convorbirile secretarului general al partidului, președintele Republicii, cu conducători de state și guverne, cu lideri politici de pe toate meridianele globului.Vorbitorii au subliniat sprijinul ferm al comuniștilor, al întregului popor, față de acțiunile perseverente ale partidului și statului nostru pentru înfăptuirea unei politici de pace, destindere, dezarmare, in primul rînd de dezarmare nucleară, de colaborare și respect al independenței naționale â tuturor popoarelor. JEi au exprimat adeziunea lor unanimă față, d^ pozițiile, orientările și inițiativele cuprinse in Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu ia Congres, care evidențiază imperativul unor măsuri concrete în problema cardinală a epocii noastre — apărarea păcii, oprirea cursei înarmărilor și tracerea la măsuri practice de dezarmare, în primul rînd nucleară, pentru salvgardarea civilizației umane de primejdia unui război atomic. Referindu-se la necesitatea realizării securității europene, vorbitorii au relevat temeinicia pozițiilor exprimate în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu privind încetarea amplasării de rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune și a contramăsurilor sovietice și reluarea negocierilor dintre U.R.S.S. și S.U.A., eliminarea rachetelor nucleare din Europa, interzicerea militarizării spațiului cosmic.în cadrul lucrărilor secțiunii au fost relevate justețea și ampla confirmare internațională a pozițiilor României socialiste privind necesitatea soluționării prin tratative a tuturor problemelor interstatale litigioase, eradicarea politicii de forță și amenințare cu forța, asigurarea dreptului fiecărui popor de a-și decide singur destinele, resr pectarea cu strictețe a principiilor de bază ale relațiilor internaționale. S-a subliniat, de asemenea, contribuția marcantă la promovarea obiectivului major al lichidării subdezvoltării și instatftării unei noi ordini economice mondiale.Delegații și-au exprimat acordul deplin cu conținutul documentelor, supuse dezbaterii și aprobării Congresului, referitoare la participarea tot mai activă a României la circuitul economic mondial. Ei au reliefat rezultatele bune obținute în creșterea și diversificarea exportului, angajîndu-se să acționeze pentru îndeplinirea sarcinilor cuprinse în Raport în vederea amplificării schimburilor comerciale internaționale, dezvoltării cooperării în producție, încheierii unor acorduri de lungă durată, promovării sistemului de compensare în schimburile economice cu diferite state.în acest cadru, s-a subliniat importanța dezvoltării colaborării economice și tehnico- științifice cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, paralel cu dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării în producție cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii.Vorbitorii s-au angajat, in numele lor șl al colectivelor pe care le reprezintă, să depună eforturi pentru realizarea unei balanțe comerciale și de plăți active, acțio- nind ferm — așa cum s-a formulat în Raportul Comitetului Central — astfel ca, în primii ani ai cincinalului viitor, să fie lichidată complet datoria externă și să fia consolidată rezerva valutară a țării.Subliniind importantele sarcini ce revin întreprinderilor, centralelor și ministerelor în activitatea de comerț exterior în anul 1985 și în cincinalul 1986—1990, delegații au formulat numeroase .propuneri concrete vi- zind sporirea competitivității produselor, îndeosebi prin creșterea calității acestora ; o mai mare rigoare în realizarea la termen, conform contractelor, a comenzilor partenerilor de peste hotare ; gospodărirea rațională a materiilor prime în vederea diminuării importurilor și adaptarea operativă a producției la exigențele pieței externe ; o repartizare mai corespunzătoare de către ministere și centrale a comenzilor de export pe întreprinderile producătoare ; intensificarea prospectării piețelor și încheierea de noi contracte externe ; perfecționarea cooperării întreprinderilor pentru fabricarea de produse la un înalt nivel calitativ ; adincirea specializării și modernizarea capacităților de producție ale secțiilor, întreprinderilor care realizează produse pentru export ; atragerea într-o 

mai largă măsură a Întreprinderilor producătoare la activitatea de prospectare și contractare etc.Participanții la dezbateri s-au angajat ferm ca, împreună cu colectivele din care fac parte, sub conducerea și îndrumarea organelor și organizațiilor de partid, să-și intensifice eforturile și să-și consacre întreaga capacitate și putere de muncă în
Secțiunea pentru problemele orinduirii sociale și de 

stat, conducerii științifice a societății și dezvoltării 

democrației socialiste, perfecționării mecanismului 

economico-financiar și ridicării continue a eficienței 

activității economice
Lucrările Secțiunii pentru problemele orinduirii sociale și de stat, conducerii științifice a societății și dezvoltării democrației socialiste, perfecționării mecanismului economico-financiar și ridicării continue a eficienței activității economice au fost conduse de tovarășul GHEORGHE RADULESCU, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. La lucrările secțiunii au participat 344 delegați și 122 invitați și au luat cuvintul 47 de tovarăși.La dezbateri au participat tovarășii : Traian Girba, delegat al organizației județene de partid Suceava, Gheorghe Nicolae, delegat al organizației județene de partid Argeș, Elena Cojocaru, delegată a organizației' județene de partid Neamț, Mircea Todoran, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Lenuța Cioancă, delegată a organizației județene de partid Caraș-Severin, Paulina Gherlan, delegată a organizației județene de partid Constanța, Ion Delescu, delegat al organizației județene de partid Prahova, Nicolae Popovici, delegat al organizației municipale de partid București, Valerica Constantin, delegată a organizației județene de partid Galați, Emilia Bența, delegată a organizației județene de partid Iași, Viorel Faur, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Elisabeta Avram, delegată a organizației județene de partid Dîmbovița, Ion Știucă, delegat al organizației județene de partid Dolj, Florea Dumitrescu, delegat al organizației județene de partid Vaslui, Vădim Rusu, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Nicolae Ganea, delegat al organizației județene de partid Gorj, Aurica Bejan, delegată a organizației județene de partid Vaslui, Vergiliu Stroe, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Kovacs Gheza, delegat al organizației județene de partid Harghita, Constanța Rodica Pădu- reanu, delegată a organizației județene de partid Giurgiu, luliana Dubei, delegată a organizației județene de partid Bihor, Gheorghe Dănescu, delegat al organizației municipale de partid București, Dumitru Bejan, delegat al organizației județene de partid Călărași, Decebal Luca, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Veronica Haraidon, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Vasile Purdea, delegat al organizației județene de partid Alba, Vinczer Peter, delegat al organizației județene de partid Mureș, Gheorghe Stoica, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Szabo luliana, delegată a organizației județene de partid Covasna, Nicolae Spătar, delegat al organizației județene de partid Sibiu, Caterina Bogdan, delegată a organizației județene de partid Arad, Nicolai Burcuș, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Alexandru Petriceanu, delegat al organizației județene de partid Sălaj, Otilia Soare, delegată a organizației județene de partid Bistrița-Năsăud, Hajnalka Raicu, delegată a organizației județene de partid Brașov, Dumitru Brenciu, delegat al organizației județene de partid Olt, Petre Gigea, delegat al organizației județene de partid Buzău, loan Florișca, delegat al organizației județene de partid Cluj, loan Caița. delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Nicolae Rovinaru. delegat al organizației municipale de partid București, Constantin Nuțâ, delegat al organizației județene de partid Maramureș, Ion Deaconu, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Irina Negrescu, delegată a organizației municipale de partid București, Nicolae Badea, delegat al organizației municipale de partid București, Gheorghe Chi- vulescu, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Ioana Țigău, delegată a organizației județene de partid Buzău, Ștefan Panaitiu, delegat al organizației județene de partid Botoșani.în unanimitate, vorbitorii au exprimat, cu profundă convingere și puternică angajare revoluționară, acordul lor deplin față de tezele, orientările și sarcinile reliefate în magistralul Raport expus de tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna înaltului forum al comuniștilor. A fost relevată, cu fierbinte mîndrie patriotică, inestimabila valoare teoretică și practică a acestui document pentru înaintarea societății românești spre culmile înalte ale socialismului și comunismului, contribuția de seamă pe care o înscrie la tezaurul gîndirii umaniste, subliniindu-se larga lui cuprindere, realismul și vitalitatea ideilor sale, sinteza exemplară realizată între experiența practică a edificării noii orînduiri în condițiile concrete ale țării noastre și gîndirea cutezătoare, largă, clarvăzătoare, profund novatoare a secretarului general al partidului, promotor consecvent al spiritului revoluționar în teoria și practica vieții sociale.Totodată, vorbitorii și-au afirmat adeziunea totală față de cuprinsul celorlalte documente programatice aflate în dezbaterea Congresului, evidențiind că ele prefigurează căile și obiectivele concrete ale înaintării României pe calea progresului și a prosperității.într-o atmosferă de vibrant patriotism, cu conștiința participării la un act politic de cea mai mare însemnătate, a îndeplinirii mandatului ferm încredințat de organizațiile de partid pe care le reprezintă, participanții la dezbateri au dat glas solemn voinței unanime a comuniștilor, a întregului popor, de a susține realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, in funcția supremă de secretar general al partidului, garanția cea mai sigură a înfăptuirii mărețelor destine ale țării, a înaintării ei spre culmile glorioase ale socialismului și comunismului.Participanții au abordat problemele concrete ale perfecționării activității statului, organelor sale, în contextul conducerii științifice a întregii vieți economico-sociale,
\ 

deplinirii integrale a sarcinilor izvorîte din istoricele documente ale Congresului al XIII-lea, să facă totul pentru realizarea sarcinilor trasate în Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind întărirea și amplificarea relațiilor țării noastre cu toate statele lumii, în interesul poporului român, al cauzei păcii, progresului și colaborării internaționale.

stăruind asupra experienței concrete do- bîndite în această privință în perioada ce a urmat Congresului al XII-lea. De a- semenea, au fost analizate formele și metodele care marchează dezvoltarea sistemului organelor democrației muncitorești, a întregului cadru democratic, care a- sigură participarea organizată a. maselor largi la dezvoltarea tuturor județelor și localităților, a întregii societăți. A fost pregnant reliefat adevărul, confirmat de practica de zi cu zi a vieții sociale, că forța democrației noastre socialiste se reflectă, în mod nemijlocit, în eficiența participării active, responsabile, a maselor largi la soluționarea concretă a problemelor dezvoltării economice și sociale, în capacitatea de a uni elanul și energiile maselor largi populare la realizarea mărețelor obiective ale construcției socialiste, la afirmarea zi de zi a spiritului gospodăresc.Trecîndu-se în revistă progresele importante întreprinse in actualul cincinal pentru aplicarea cu hotărîre a principiului autoconducerii și autogestiunii muncitorești, pentru generalizarea noului mecanism economico-financiar, vorbitorii au relevat creșterea răspunderii comune a colectivelor de oameni ai muncii asupra bunei gospodăriri a unităților de producție, concomitent cu înțelegerea majoră a necesităților generale ale economiei, a imperativului îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce decurg din planul 'unic de dezvoltară economică și socială. S-a subliniat -necesitatea aplicării ci*  hotărîre a principiului autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, exprimîndu-se totodată satisfacția pentru măsurile luate in perioada dintre Congresele al XII-lea și al XIII-lea ale partidului pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în actualul cincinal, precum și pentru recentele măsuri de reducere a dobînzilor și stabilire a unor limite maxime ale rentabilității la o serie de produse, de stimulare a oamenilor muncii și a întreprinderilor pentru creșterea productivității muncii, introducerea progresului tehnic, ridicarea calității produselor, pentru sporirea mai accentuată a eficienței economice.într-un spirit de angajare comunistă pentru înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Congres, vorbitorii au scos în evidență că perspectivele mobilizatoare ce se desprind din documentele supuse dezbaterii implică o și mai bună înțelegere a rolului fiecărui colectiv în ansamblul producției materiale și mai multă abnegație în îndeplinirea sarcinilor de plan, cadrul democratic existent urrnînd să asigure, în mod optim, valorificarea priceperii si energiei .tuturor membrilor colectivelor de muncă la rezolvarea sarcinilor tot mai complexe pe care le ridică viața, progresul.In cadrul dezbaterilor a fost relevată Importanța deosebită a tezei cuprinse în Raportul secretarului general al partidului că, și în viitor, cu cit se va amplifica și diversifica dezvoltarea economico-socia- lă, cu atît mai mult se impune asigurarea conducerii într-o concepție unitară a întregii activități pe baza centralismului democratic. Măreția obiectivelor cincinalului viitor, ale dezvoltării României în perspectiva anului 2000, imperativul înfăptuirii lor impun creșterea și mai puternică a rolului statului în planificarea, organizarea și conducerea unitară a întregii activități economico-sociale, pe baza planului național unic, imbinîndu-se armonios, în desfășurarea concretă a muncii, activitatea organelor de stat cu aceea a noilor organisme democratice. Vorbitorii au evidențiat necesitatea ca inițiativa fiecărei unități să se manifeste din plin în realizarea exemplară a sarcinilor economice, în ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, în îndeplinirea întocmai și la timp a tuturor indicatorilor de plan.A fost dată o înaltă apreciere politicii economico-financiare a partidului de dirijare a eforturilor către dezvoltarea producției materiale, înfăptuirea și consolidarea echilibrului financiar-bugetar, monetar și valutar, ridicarea eficienței întregii activități economice, de asigurare a stabilității prețurilor și întărire continuă a monedei naționale.Participanții la secțiune au analizat, In spiritul exigențelor actuale, activitatea organelor de conducere colectivă, a colectivelor de oameni ai muncii pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în Întrecerea socialistă, apreciind rezultatele obținute pe plan economic și financiar, precum și folosirea eficientă a resurselor materiile și umane de care dispunem.Numeroși particlpanți la dezbaterile din secțiune s-au referit pe larg la necesitatea întăririi răspunderii organelor de stat și organizațiilor și organismelor obștești pentru aplicarea întocmai a legilor, ca și pentru realizarea sarcinilor ce revin unităților economice și administrativ-teritoriale din documentele Congresului al XIII-lea al partidului. Un loc important in dezbateri l-au avut referirile concrete la activitatea consiliilor populare, la creșterea rolului lor în înfăptuirea politicii de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, a planurilor de sistematizare a localităților, în realizarea programelor de autocon- ducere și autoaprovizionare. S-au subliniat răspunderile importante ale organelor lo-

■ * 4cale ale puterii și administrației de stat in atragerea unor mase cit mai largi de cetățeni la soluționarea tuturor problemelor de bună gospodărire a localităților.De asemenea, a fost evidențiată cerința de a se acționa cu toată hotărîrea pentru creșterea rolului și răspunderii ministerelor și centralelor în conducerea unitară a sectoarelor de activitate ce le revin, concomitent cu mai buna exercitare a rolului și atribuțiilor consiliilor oamenilor muncii, ale adunărilor generale, pentru buna gospodărire a părții din avuția națională ce le-â fost încredințată spre administrare.în dezbateri s-a reliefat că sistemul democrației noastre socialiste, care dă expresie voinței și Intereselor întregii națiuni și asigură înfăptuirea socialismului cu poporul și pentru popor, își va afirma tot mai puternic superioritatea, forța, trăinicia.In secțiune au fost făcute numeroase
Secțiunea pentru problemele activității de partid, 

organizatorice, politico-ideologice și educative și ale 

organizațiilor de masă și obștești
Lucrările secțiunii, la care au luat parte 482 râșul EMIL BOBU, membru al ComitetuluiLa dezbateri au luat parte 40 de tovarăși.Au luat cuvintul tovarășii : Pavel Aron, delegat al organizației județene de partid Arad, Ion Popa, delegat al organizației municipală de partid București, Teodor Spinean, delegat al organizației județene de partid Mureș, Ilinca Mocanca, delegată a organizației județene de partid Giurgiu, Dinu Drăgan, delegat al organizației județene ' de partid Alba, Ilie Ceaușescu, delegat al organizației județene de partid Suceava, Suzana Gâdea, delegată a organizației județepe de partid Botoșani, Carol Tiberiu Pascu, delegat al organizației județene de partid Hunedoara, Ștefan Rab, delegat al organizației județene de partid Covasna, Tudor. Mohora, delegat al organizației județene de partid Mureș, Poparad Mantho Elena, delegată a organizației municipale de partid București, Nicolae Tarr, delegat al organizației județene de partid Mureș, Mihai Marina, delegat al organizației județene de partid Bistrița- Năsăud, Petre Răducanu, delegat al organizației municipale de partid București, Letiția Brindescu, delegată a organizației județene de partid Timiș, Gheorghe Bălăi- ță, delegat al organizației municipale de partid Sibiu, Mihai Bodoașcă, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Alecu Floareș, delegat al organizației județene de partid Iași, Szilagyi Dezideriu, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Maria MoiseScu, delegată a organizației județene de partid Caraș-Severin, Ion Mitran, delegat al organizației județene de partid Prahova, Bratu Păun, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Haralambie Alexa, delegat al or- gamzațief jbdețfenă de partid Buzău. Constanță Zamfiră, delegată st organizației județene de partid Olt, Ion Brad, delegat al organizației municipale de partid București, Floarea Leuștianu, delegată a organizației județene de partid Suceava, Lau- rean Tulai, delegat al organizației județene de partid Bihor, Nicolae Călinoiu, delegat al organizației municipale de partid București, Victoria Bistriceanu, delegată a organizației județene de partid Dolj, Radu Beligan, delegat al organizației municipale de partid București, Elena Precupețu, delegată a organizației municipale de partid București, Eugen Florescu. delegat al organizației județene de partid Timiș, Silviu Stănculescu, delegat al organizației municipale de partid București, Elena Mihai, delegată a organizației municipale de partid București, Constantin Rățoi, delegat al organizației județene de partid Brașov, Margareta Hausser, delegată a organizației județene de partid Vîlcea. Constantin Stanca, delegat al organizației județene de partid Satu Mare, Cecilia Stan, delegată a organizației județene de partid Alba, Andrei Muszka, delegat al organizației județene de partid Harghita, Constantin Tola, delegat al organizației județene de partid Gorj.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere Raportului prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu — sinteză amplă a marilor realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în dezvoltarea economico-socială a țării, document de largă viziune și profundă analiză științifică a problemelor fundamentale ale dezvoltării patriei noastre, ale evoluției vieții internaționale, program mobilizator de muncă pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate $i intrarea României într-un stadiu superior de dezvoltare, stadiul devenirii ei comuniste. Ei și-au exprimat, totodată, adeziunea unanimă la Raport, la celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării Congresului, care, elaborate cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, se disting prin abordare științifică complexă, prin orientările de amplă perspectivă pe care Ie imprimă proiectul de Directive progresului multilateral al României socialiste. Ș-a subliniat de către toți vorbitorii rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în conducerea partidului și a destinelor țării pe drumul marilor împliniri socialiste, care, prin cele mai importante ctitorii ale ultimelor două decenii, dau impresionante dimensiuni acestei perioade istorice, numită cu legitimă mîndrie de poporul nostru „Epoca Ceaușescu".într-o atmosferă de înaltă vibrație patriotică, de puternică angajare revoluționară, exprimînd voința, convingerile și sentimentele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii pe care-i reprezintă, în consens deplin cu întregul partid și popor, delegații la secțiune au reafirmat mandatul încredințat de organizațiile județene de partid de a vota pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului — opțiune politică fundamentală pentru a asigura dezvoltarea României pe drumul proiectat cu atîta clarviziune de Programul partidului, de istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea.în cadrul dezbaterilor a fost abordată o paletă deosebit de largă a activității de partid, organizatorice și politico-ideologice, a organizațiilor de masă și obștești. Vorbitorii au relevat In primul rînd experiența pozitivă obținută în acest domeniu de organele și organizațiile de partid, materializată, In special după Consfătuirea de la Mangalia, prin imprimarea unui caracter mal unitar și mai eficient întregii munci de partid, prin creșterea eficienței și conținutului ei revoluționar. Ei au reliefat pe larg experiența pozitivă acumulată de organele și organizațiile de partid în condu- 

propuneri, care, In principal, se referă la : perfecționarea în continuare a activității de conducere a unităților din economie, crearea condițiilor tehnico-organizatorice pentru aplicarea consecventă a noului mecanism economico-financiar, a acordului global, folosirea pirghiilor financiare pentru stimularea tuturor activităților, imbu- nătățirea sistemului de planificare și de asigurare a îndeplinirii planului.Delegații și invitații la secțiune și-au manifestat hotărîrea fermă de a acționa pentru perfecționarea activității organelor de conducere colectivă, pentru legarea mai directă a conducerii centrale de unitățile economice, înfăptuirea planurilor de dezvoltare economico-socială, întărirea răspunderii în aplicarea legilor țării, de a-și consacra toate forțele, întreaga energie pentru îndeplinirea exemplară a hotăririlor ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului.

delegați, au fost conduse de tova- Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
cerea și organizarea activității politice șl organizatorice, pentru întărirea rolului conducător al partidului în toate sferele de activitate, prin acțiuni organizatorice șl politice complexe, menite să asigure unirea tuturor energiilor poporului pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale, a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului. în cadrul dezbaterilor s-a pus un accent deosebit pe modalitățile practice de creștere a rolului conducător al partidului, și, în context, pe necesitatea perfecționării stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, îmbunătățirii vieții interne de organizație, întăririi disciplinei și democrației de partid, amplificării muncii organizatorice, politico-ideologice și cultural-educative și implicării ei tot mai active în soluționarea problemelor esențiale ale activității economico-sociale, ridicării nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al celorlalți oameni ai muncii, accentuării exigențelor de ordin calitativ la primirea in partid, repartizării judicioase a cadrelor de partid în raport cu calitățile profesionale și politice, cu experiența de care dispun, exercitării unui control competent, permanent și exigent privind îndeplinirea sarcinilor, a hotăririlor de partid și a legilor țării, a felului cum fiecare membru de partid Iși desfășoară activitatea pentru a fi un exemplu de muncă, cinste, devotament față de cauza partidului, a clasei muncitoare. S-a apreciat, de asemenea, că modificările ce vor fi aduse Statutului partidului de către. Congres corespund mutațiilor calitative produse în viața- de “partid? # noilor sarcffii ce decurg din cerințele creșterii tot mai puternice a rolului conducător al partidului în noua etapă de dezvoltare a societății românești.O cerință esențială a conducerii cu succes a operei de construcție socialistă o constituie, au subliniat vorbitorii, perfecționarea continuă a conducerii și îndrumării organizațiilor de sindicat, U.T.C., femei, a celorlalte organizații de masă și obștești, în vederea unirii eforturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii la înfăptuirea politicii generale a partidului. Dealtfel, în spiritul cerințelor formulate în Raportul prezentat la Congres pentru perfecționarea generală a activității de partid s-a subliniat că ridicarea la un nivel superior a întregii activități a organelor și organizațiilor de partid necesită o analiză critică și autocritică temeinică, o poziție fermă față de lip- "suri și neajunsuri, care să conducă peste tot la înlăturarea stărilor de lucruri negative, la îmbunătățirea activității de partid In toate sectoarele vieții materiale și spirituale.Subliniind că un rol hotărîtor In înfăptuirea politicii partidului îl are pregătirea, selecționarea și promovarea cadrelor, vorbitorii au relevat rezultatele deosebite obținute în acest domeniu și s-au angajat, în spiritul orientărilor Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca în viitor să acționeze pentru înfăptuirea unei politici de largă perspectivă, care să asigure organelor și organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și obștești, organismelor autoconducerii muncitorești cadre cu pregătire corespunzătoare, cu un nivel politic și ideologic ridicat, cu cunoștințe tehnice, științifice și culturale pe măsura stadiului actual și cerințelor dezvoltării societății noastre.In abordarea problemelor politico-ideologice, participanții au dat o înaltă apreciere conținutului bogat de idei al Raportului, tezelor teoretice fundamentale prin care acesta îmbogățește patrimoniul gindirii și practicii revoluționare contemporane, contribuției hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului si statului nostru. S-a acordat, de asemenea, o atenție deosebită activității politico-educative desfășurate pentru formarea omului nou, a conștiinței socialiste, revoluționare, patriotice, relevîndu-se importanța coordonării unitare de către organele șl organizațiile de partid a amplului proces educațional ce se desfășoară, cu participarea tuturor factorilor cu răspunderi în acest domeniu, în societatea noastră. Participanții au apreciat în mod deosebit propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca Programul ideologic, adoptat In iunie 1982 și aprobat de Conferința Națională a partidului, să devină o parte integrantă a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism și s-au angajat să-l situeze la baza întregii activități viitoare. In context, s-a relevat rolul deosebit de important ce revine organelor și organizațiilor de partid In traducerea în viață a obiectivelor acestui program, precum și mijloacelor de informare în masă, creației literar-artistice.In cadrul dezbaterilor au fost formulate și numeroase propuneri care vizează ridicarea calitativă a muncii organizatorice, creșterea aportului ei in unirea tuturor energiilor creatoare ale poporului pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, afirmarea tot mai accentuată a spiritului revoluționar in întreaga activitate economico-socială, întărirea vieții interne de partid, perfecționarea îndrumării și activității tuturor organelor democrației muncitorești, a organizațiilor de masă și obștești în amplificarea muncii politico-educative de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.
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Deplină, entuziastă aprobare a ideilor și orientărilor din Raportul la Congres, 
unanimă voință a comuniștilor, a întregului popor ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 

să fie reales in inalta funcție de secretar generai al partidului
Telegrame adresate Congresului al XlII-lea al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ideile, tezele și aprecierile de inestimabilă valoare teoretică și practică pe care le-ați formulat în Raportul prezentat Congresului reflectă încă o dată patriotismul dumneavoastră ardent, calitatea de ctitor al României moderne, înaltul umanism și spiritul revoluționar ce caracterizează eroica activitate pe care o desfășurați pentru înfăptuirea năzuințelor sacre ale poporului român de bunăstare, libertate și independență, de pace și prietenie cu toate popoarele lumii — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R.Mindri de marile victorii obținute de poporul român, de împlinirile fără precedent ale „Epocii Ceaușescu", pe deplin încrezători în luminoasele perspective de progres și civilizație deschise de Congresul al XlII-lea al partidului, cei 97 400 de comuniști — exprimînd voința unanimă a tuturor oamenilor muncii, români, maghiari și germani din județul Brașov — își îndreaptă gîrțdu- rile cu intensă trăire patriotică spre forumul național al partidului și susțin din adîncul inimilor, cu cea mai înaltă stimă și adîncă recunoștință, realegerea dumneavoastră, mult stimate și Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român".In telegrama trimisă Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu de către COMITETUL JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se spune, printre altele : „Sub semnul deplinei unități în jurul partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Tulcea ne exprimăm totala adeziune la tezele și orientările cuprinse în Raportul prezentat Congresului de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Puternic însuflețiți' de mărețele perspective prefigurate cu clarviziune în Raportul prezentat Congresului, de exemplul strălucit, de îndemnurile și indicațiile pe care ni le-ați dat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, raportăm că, în acest climat de efervescență revoluționară creatoare, comuniștii, oamenii muncii din județul Tulcea acționează cu dăruire pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce < le revin și le vor reveni din documentele și hotărîrile Congresului*  contribuind astfel la a propășirea României socialiste, la înfăptuirea nobilelor năzuințe de progres ale națiunii noastre".Din telegrama trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂ- SĂUD AL P.C.R. pe adresa Congresului al XlII-lea al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, transcriem următoarele :„Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu satisfacția și mîndria legitimă de a trăi și munci sub conducerea dumneavoastră, care întruchipați în mod strălucit hărnicia și demnitatea talentatului nostru popor, dînd glas sentimentelor de profundă stimă, dragoste și recunoștință ce vi le poartă întreaga populație a ținuturilor Bistriței și Nă- săudului, ne unim gîndul și voința cu cele ale întregului partid și popor, susținînd cu toată căldura inimilor reinvestirea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al partidului, ca o garanție sigură a împlinirii țelului de aur al poporului român — societatea socialistă și comunistă.Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, urmîndu-vă pilduitorul exemplu de hărnicie, gîndire și acțiune revoluționară, însuflețiți de mărețele perspective definite în documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului, ne angajăm cu toată fermitatea și abnegația să îndeplinim exemplar sarcinile ce ne revin în perspectiva deschisă de hotărîrile pe care le va adopta marele forum al comuniștilor".Spicuim din telegrama trimisă Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de COMITETUL JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R. :„Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vaslui, asemenea întregului nostru popor, au urmărit cu profundă emoție și deosebit interes excepționalul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, înaltului forum al comuniștilor, document programatic de cea mai înaltă valoare teoretică și nractică pentru continuarea neabătută a grandioasei opere de făurire a socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie. Dorim și cu acest prilej, mult iubite conducător, să ne exprimăm din adîncul inimilor noastre adeziunea deplină la realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului.Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dorindu-vă din toată inima sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă pentru ca, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, să ne conduceți pe mai departe spre înaltele piscuri ale socialismului și comunismului, ne angajăm să nu precupețim nici un efort în vederea transpunerii în viață a hotărârilor istorice ce vor fi adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului".„Comuniștii șl ceilalți oameni ai muncii din MINISTERUL GEOLOGIEI au urmărit cu adîncă emoție și mîndrie patriotică Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al XlII-lelf Congres al Partidului Comunist Român și își exprimă acordul deplin cu conținutul de idei de inestimabilă valoare teoretică și practică, prin care se asigură dezvoltarea economico-socia- lă a patriei, îndeplinirea Programului partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvolta- k 

te și creșterea prestigiului internațional al României. Asigurăm Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita neabătut pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin, contribuind astfel decisiv la realizarea independenței energetice a țării noastre".„Comuniștii, toți oamenii muncii de la ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC „GRIVITA ROȘIE" ȘI CENTRALA INDUSTRIALĂ DE UTILAJ TEHNOLOGIC CHIMIC ȘI RAFINĂRII — BUCUREȘTI au luat cunoștință cu bucurie și înalt sentiment patriotic de conținutul magistralului Raport pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați prezentat Congresului, de celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării înaltului forum al comuniștilor. Cu același sentiment patriotic urăm celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român deplin succes în desfășurarea lucrărilor și în adop
„Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de secretar 

general al partidului, act politic de mare responsabilitate istorică față de destinele 
poporului român, constituie garanția cea mai sigură a înaintării neabătute 
a națiunii spre comunism, a împlinirii marilor noastre idealuri de prosperitate, 
independență și pace"

„Comuniștii, toți oamenii muncii văd in Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea al partidului un document programatic 
de o excepțională importanță, care pune în fața partidului, a întregii națiuni 
obiectivele strategice ale dezvoltării economice și sociale a României, programul 
revoluționar de muncă și de luptă dedicate binelui și fericirii poporului român"

„Exprimăm din adincul inimilor neclintita noastră hotărire de a munci cu 
abnegație și răspundere, animați de spirit revoluționar, urmind înaltul dumneavoastră 
exemplu, tovarășe secretar general al partidului, și ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort pentru transpunerea in viață a istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate 
de Congresul al XlII-lea"

tarea hotărîrilor de importanță vitală pentru înflorirea multilaterală a patriei, a mersului neabătut înainte pe drumul progresului neîntrerupt al civilizației socialiste și comuniste. Asigurăm Congresul partidului nostru, personal pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu' al poporului nostru, că nu ne vom precupeți eforturile muncind cu pasiune și 'dăruire comunistă, cu spirit revoluționar pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor pe care le va adopta forumul suprem al comuniștilor români".„într-o Indestructibilă unitate cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AI. P.C.R. — își exprimă cu vibrantă mîndrie patriotică, cu înaltă angajare revoluționară adeziunea deplină și entuziastă față de Raportul prezentat Congresului al XlII-lea de către dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucită sinteză a mărețelor realizări dobîndite în perioada de după Congresul al XII-lea, remarcabilă analiză științifică a problemelor fundamentale ale dezvoltării societății românești, a aspectelor actuale ale vieții internaționale. Cu înaltă vibrație a conștiințelor vă aducem, mult stimate tovarășe secretar general, cel mai înalt omagiu pentru modul strălucit în care acționați în vederea fundamentării și transpunerii în viață a politicii externe românești, pentru neobosita dumneavoastră contribuție la soluționarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea, la salvgardarea păcii, la realizarea dezarmării generale, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, la asigurarea dreptului sacru al tuturor popoarelor de a se dezvolta liber, de sine stătător, In cauza socialismului și comunismului".„Urmărind cu legitimă însuflețire și mîndrie patriotică lucrările Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, eveniment de însemnătate istorică în viața partidului și a întregului nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii, români și maghiari, din județul nostru au luat cunoștință cu vie satisfacție și profund interes de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. Folosim și acest prilej pentru a mentele noastre de goste și prețuire, de exprima senti- profundă dra- aleasă stimă și

recunoștință pe care le nutresc toți cei ce locuiesc pe aceste meleaguri față de dumneavoastră, cel mai iubit și prețuit fiu al națiunii române, conducător strălucit al partidului și statului nostru. Ne reafirmăm voința ca dumneavoastră, comunistul de mare omenie, ce slujiți cu pilduitor devotament interesele națiunii, vizionarul cutezător al societății comuniste de mîine, ce ați înălțat, ca nimeni altul, prestigiul României în lume, să fiți reales de înaltul forum al comuniștilor în suprema funcție de secretar general al partidului, fiind ferm convinși că prezența dumneavoastră în fruntea partidului constituie chezășia sigură a împlinirii idealurilor de libertate, independență și suveranitate ale poporului român în mersul ferm al patriei pe calea progresului și civilizației".Din telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. reproducem următoarele : „Uniți în gînduri și sentimente cu întregul popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru. își exprimă totala adeziune față de magistralul Raport — document de inestimabilă valoare teoretică și practică -- prezentat de 

aprobare față de întreaga internă și externă a parti- statului, care corespunde în înalt grad intereselor vitale
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.Bucurîndu-ne din adincul inimilor de rezultatele obținute în dezvoltarea economico-socială a patriei, ne dăm deplina politică dului și cel mai ale națiunii române.Cu conștiința datoriei împlinite, comuniștii, oamenii muncii din Teleorman raportează Congresului al XlII-lea, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că în cinstea acestui istoric eveniment și-au onorat angajamentele asumate și vă asigură că vor acționa neabătut pentru înfăptuirea exemplară a hotărîrilor care vor fi adoptate de actualul forum al partidului, a programelor de dezvoltare cială a patriei". economico-so-oamenii muncii MINELOR au„Comuniștii, toți din MINISTERUL luat cunoștință cu profundă și firească bucurie de conținutul magistralului Raport prezentat Congresului al XlII-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român. Cu deplină încredere în partid și în conducătorul său înțelept, tovarășul Nicolae Ceaușescu, asigurăm Congresul că nu ne vom precupeți forțele și energia pentru a înfăptui în mod exemplar hotărîrile Congresului, pentru a ne spori contribuția, alături de întregul popor, la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate tarea spre comunism". și înain-secretarultovarășul„Raportul prezentat de general al partidului, Nicolae Ceaușescu — se arată în telegrama trimisă de MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE — exprimă contribuția și gîndirea sa novatoare, clarviziunea politică și orientarea științifică, practică și principială, pe care le imprimă în întreaga activi- . tate a partidului și statului nostru. Cu multă satisfacție și nețărmurită bucurie ne reafirmăm și cu această ocazie adeziunea unanimă pentru realegerea, de către cel de-al XlII-lea Congres mân, în general iubit și varășul .. ., „_____fermă a înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului".

al Partidului Comunist Ro- suprema funcție de secretar al partidului, a celui mai stimat fiu al poporului, to- Nicolae Ceaușescu, garanție
„Magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, constituie un nou și profund document științific de maximă însemnătate pentru direcționarea mersului ferm al României spre viitorul socialist și comunist, 

urmărit cu vibrația mlndriei patriotice de către întreaga suflare doljea- nă — se menționează, între altele. în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R.Susținem din toată inima realegerea dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidului, care reprezintă actul de voință al întregii națiunj române, chezășia înaintării noastre impetuoase spre comunism.Asigurăm Congresul, pe dumneavoastră personal, mult iubite conducător, că, urmîndu-Vă însuflețitorul exemplu de muncă și viață, de totală dăruire și devotament nemărginit față de patrie și popor, vom munci fără preget pentru traducerea în viață a documentelor ce vor fi adoptate, a întregii politici' interne și externe a partidului și statului nostru, sporind contribuția Doljului la accelerarea dezvoltării economice și sociale a României, la ridicarea ei în rîndul țărilor dezvoltate ale lumii, pe noi trepte de progres și civilizație".„Cu voința fermă de a Înfăptui neabătut Programul partidului, de a continua drumul glorios, de progres 

multilateral al țării, de creștere continuă a bunăstării poporului, comuniștii de la ÎNTREPRINDEREA DE ALUMINIU SLATINA își exprimă dorința fierbinte și unanimă ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția de secretar general al partidului.Ne exprimăm, de asemenea, deplinul nostru acord față de Raportul prezentat, față de proiectul de Directive și celelalte documente ce se vor adopta de Congresul al XlII-lea, grandioasă proiecție a viitorului luminos al patriei. Ne angajăm să facem totul pentru ca sarcinile ce ne revin pe 1985 și în viitorul cincinal, hotărîrile Congresului al XlII-lea al partidului să fie realizate în rpod exemplar, să muncim in așa fel încît să ne situăm printre unitățile fruntașe ale țării".„Ne exprimăm acordul deplin față de tezele, ideile și obiectivele însu- flețitoare cuprinse în magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, document de o inestimabilă valoare teoretică și practică, ce îi prefigurează patriei noastre noi dimensiuni și perspective de progres și civilizație — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R.Exprimînd cele mai alese sentimente de înaltă prețuire față de activitatea dumneavoastră neobosită consacrată binelui și prosperității patriei noastre, față de contribuția inestimabilă pe care o aduceți la îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii revoluționare, noi toți cei ce trăim și muncim pe frumoasele meleaguri ale Sălajului, fără deosebire de naționalitate, susținem din adîncul inimilor noastre realegerea dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român".COMITETUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R. a trimis Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă din care transcriem următoarele :„Cu inimile vibrînd de lnsufleți- toare sentimente patriotice, revoluționare, ne exprimăm adeziunea totală la Raportul pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, l-ați prezentat Congresului al XlII-lea, document de excepțională însemnătate ce poartă amprenta personalității dumneavoastră de eminent conducător de partid și de stat, a gîndirii dumneavoastră științifice, profund novatoare. Vă adresăm prinosul recunoștinței noastre pentru meritele 

inegalabile pe care le aveți în edificarea celei mai drepte și mai umane orînduiri pe pămîntul României, pentru stima și admirația de care țara noastră se bucură astăzi în lume datorită modului strălucit în care militați pentru triumful păcii, înțelegerii și colaborării între toate statele și popoarele.Cu încredere nestrămutată că sub conducerea clarvăzătoare a partidului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom obține în viitor noi și mărețe izbînzi spre înălțarea și măreția României socialiste, ne angajăm solemn că vă vom urma neabătut, cu gîndul și cu fapta, că vom acționa cu toată energia pentru realizarea exemplară a sarcinilor și obiectivelor ce ne revin".Din telegrama trimisă Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE, reproducem următoarele : „Dînd glas voinței comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din industria ușoară, cu sentimente de profundă stimă și prețuire, ne exprimăm acordul deplin cu Raportul prezentat de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al Partidului Comunist Român. Urmind neabătut indicațiile prețioase ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, exemplul său strălucit de clarviziune și cutezanță revoluționară, comuniștii, toți oamenii muncii din industria ușoară se angajează că vor munci cu și mai multă însuflețire pentru a transpune întocmai în viață Directivele Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român".„împreună cu toți oamenii muncii de pe întinsul scumpei noastre patrii, comuniștii, toți lucrătorii din MINISTERUL MUNCII urmăresc, zilele acestea, cu inimile pline de bucurie și cu nețărmurită mîndrie patriotică, lucrările celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român — moment de importanță istorică în viața și activitatea partidului și poporului nostru, în aceste zile ne reafirmăm, asemenea întregului nostru popor, unitatea de neclintit în jurul Partidului Comunist Român, strategul și călăuzitorul dezvoltării societății românești contemporane, și, ca o expresie vie a acestei unități^ manifestăm voința noastră ca al XlII-lea Congres să vă reînvestească în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, chezășie sigură a viitorului nostru comunist, a viitorului glorios, de aur, al patriei noastre multimilenare".Din telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. spicuim: „Alături de întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii — români, germani, maghiari — de pe minunatele meleaguri sibiene, în aceste zile în care țara întreagă privește cu mîndrie, satisfacție și încredere spre marele forum al comuniștilor, dăm glas recunoștinței noastre fierbinți și totalei adeziuni față de conținutul profund științific, revoluționar al Raportului prezentat.Raportul stăruie puternic în conștiința noastră ca un exemplu de analiză revoluționară și clarviziune științifică a activității consacrate edificării prezentului socialist și viitorului comunist al țării.Dînd glas voinței unanime â celor peste 80 000 de comuniști, a tuturor celor ce muncesc pe aceste minunate meleaguri, delegații noștri la Congres au mandatul de a susține, din adîncul inimilor lor, cu deplină satisfacție și încredere, reinvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al partidului, cea mai sigură garanție a 

continuării pe o treaptă superioară a operei de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".„în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, adresăm cele mai calde urări de succes lucrărilor Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, eveniment de însemnătate excepțională în viața politică, social-economică a țării — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. Cu sentimente de dragoste fierbinte, de profundă admirație dăm glas dorinței noastre arzătoare ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, ctitorul României socialiste, strălucită personalitate a lumii contemporane, să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului.Exprimăm deplina adeziune a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ la Raportul prezentat, la celelalte documente supuse analizei și aprobării Congresului — documente elaborate sub directa îndrumare și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului și care asigură progresul neîntrerupt 

al patriei noastre socialiste, creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Cu sentimente de profundă încredere în perspectivele luminoase ale patriei, ne exprimăm voința de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea hotărîrilor ce vor fi adoptate de către cel de-al XlII-lea Congres".„împreună cu întregul nostru partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ALBA Al P.C.R. — își îndreaptă gindurile cu firească emoție și deplină încredere către Congresul al XlII-lea al partidului. Magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a Congresului al XUÎ-lea constituie un izvor de nesecate energii îndreptate spre dobindirea unor noi și remarcabile realizări în înfăptuirea Programului partidului, a e- biectivelor de dezvoltare multilaterală a patriei. întărim cu recunoștință, în numele întregii organizații județene de partid, mandatul încredințat delegaților la Congresul al XlII-lea de a susține cu întreaga căldură a inimilor, cu angajare revoluționară realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român și vă asigurăm că vom acționa cu abnegație și răspundere, cu forțele înzecite, pentru a da viață o- biectivelor și orientărilor cuprinse în documentele Congresului al XlII- lea al partidului, aducînd astfel, împreună cu țara, o contribuție tot mai mare la luri ale lui pe dragi". înfăptuirea mărețelor idea- socialismului și comunismu- pămîntul patriei npastre„Trăind în aceste momente, alături de întregul partid, de intregul popor, sentimente de înaltă vibrație patriotică, de profundă satisfacție și entuziasm, COMITETUL JUDEȚEAN GOR.I AL P.C.R. urează, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor meleagurilor gorjene, succes deplin celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Părtași cu întreaga noastră ființă la desfășurarea lucrărilor supremului forum comunist, am urmărit cu cel mai viu interes, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Raportul prezentat de dumneavoastră, document programatic de excepțională importanță, care pune în fața partidului, a întregii națiuni orientările strategice de perspectivă, direcțiile de acțiune pentru permanenta înnoire a so

cietății noastre, oferă noi și importante deschideri spre cunoașterea teoretică și soluționarea practică a problemelor cardinale âle lumii contemporane, ilustrează statornicia și trăinicia politicii înțelepte a partidului. în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în acest infloritor colț de țară, asigurăm Congresul, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa fără preget, cu dăruire revoluționară, pentru traducerea în viață a orientărilor date de dumneavoastră. pentru continua prosperitate și creșterea prestigiului internațional al patriei noastre dragi — România socialistă".„în aceste zile de maximă efer- l vescență politică, în care Congresul al _XIII-lea al partidului deschide țării noi și luminoase perspective de civilizație și progres, comuniștii, toți . oamenii muncii din județul nostru — . se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.— într-un glas cu întregul popor, • își exprimă profunda emoție și de- i plina adeziune față de magistralul : Raport pe care dumneavoastră, cel mai iubit fiu al neamului românesc, . l-ați rostit de la înalta tribună a marelui forum comunist al țării, document programatic de o inestimabilă valoare, capitol fundamental din cartea despre viitor a României. Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea în viață a documentelor supuse dezbaterii și aprobării celui de-al XlII-lea Congres al partidului, că prin munca noastră neobosită ne vom arăta demni de cei mai glorioși ani din istoria multimilenară a poporului român".„în aceste momente înălțătoare pentru istoria patriei, cei peste 41 000 de comuniști din județ — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. — exprimînd voința tuturor oamenilor muncii, tuturor locuitorilor de pe aceste străbune meleaguri, aduc salutul lor fierbinte celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Alături de întregul popor, vă adresăm din inimă, mult stimate tovarășe secretar general al .partidului*,  cele mai vii mulțumiri pentru tot ce s-a realizat în perioa-- ’ tofce Congresele alIX-lea și al XJÎI-lea șle partidului,. ,4ina ;1 ,q Jînattă apreciere rolului ho-f • tărîtdr pe care îl aveți în elaborarea și înfăptuirea mărețelor obiective ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul scumpei noastre țări, strălucitei dumneavoastră contribuții la fundamentarea Programului partidului, la ridicarea grandioaselor ctitorii ale epocii ce cu demnitate vă poartă numele, spre mîndria patriei și a națiunii^ noastre socialiste. Susținînd cu toată ființa realegerea dumneavoastră în fruntea partidului, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a hotărîrilor ce vor fi adoptate de către cel de-al XlII-lea Congres al partidului".Din telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R, spicuim : „în acest memorabil ceas istoric, cind întreaga noas- 1 tră națiune urmărește cu emoție, cu i bucurie și deosebită încredere in viitorul pe care-i prefigurează lucrările marelui forum al partidului, în 1 numele comuniștilor, al tuturor celor 1 care muncesc pe aceste meleaguri aducem Congresului al XlII-lea prinosul faptelor noastre de muncă și împliniri, ca suprem omagiu în- țeleptei politici a partidului și statului nostru, uriașei activități teoretice și practice desfășurate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general. Neclintiți în voința de a vă urma neabătut pe drumul luminos prefigurat de strălucitul Raport pe care l-ați prezentat Congresului, ferm hotărîți să ne dedicăm întreaga ființă nobilei cauze de construire a socialismului și comunismului, i-am împuternicit pe delegații noștri să susțină solemn și să voteze cu toată dragostea și convingerea realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, fiind pe deplin încredințați că, avîndu-vă și pe mai departe în frunte, poporul își va putea da întreaga măsură a vocației sale creatoare, transformînd în fapte durabile obiectivele amplului program de dezvoltare viitoare, de întărire a independenței și suveranității, a rolului și prestigiului internațional al patriei noastre scumpe, România socialistă".„Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. — împreună cu întreaga națiune, într-o unică și vibrantă simțire, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — din județul Satu Mare au luat cunoștință cu profundă satisfacție și mîndrie patriotică de luminoasele idei cuprinse în magistralul Raport pe care l-ați prezentat Congresului.Exprimăm din adîncul inimilor hotărîrea noastră de a munci neabătut pentru a înfăptui sarcinile ce ne vor reveni, conștienți fiind că numai de munca noastră, de capacitatea noastră de a gîndi și acționa ca ade- vărați revoluționari, urmind zi de zi exemplul dumneavoastră neobosit, depinde înfăptuirea viitorului strălucit al patriei, minunat prefigurat în Raportul prezentat în plenul înaltului forum al comuniștilor.în atmosfera de puternică angajare revoluționară ce caracterizează aceste zile de măreție istorică, reafirmăm încă o dată hotărîrea noastră nestrămutată de a susține realegerea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului".
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M IES A J E DE PRIETENIE Șl SOLIDARITAT E

ADRESATE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P. C. R.
Publicăm în continuare, în formă prescurtată, mesajele adresate sau trimise Congresului al XIII-lea al P.C.R. de delegațiile partidelor comuniste și muncitorești, socialiste, social- 

democrate, democratice, mișcărilor de eliberare națională și ale altor organizații progresiste — expresii ale sentimentelor de solidaritate și prietenie cu Partidul Comunist Român.

Partidul Republican ItalianTransmitem celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român salutul Partidului Republican Italian și al secretarului sâu general, senatorul Giovanni Spadolini.Partidul Republican este partidul Iul Mazzini și Garibaldi, partid istoric al democrației italiene, realizatorul unității și independenței naționale și, alături de alte forțe democratice și populare, unul dintre protagoniștii luptei împotriva fascismului, pentru libertate și pentru republică. Din această tradiție, ca și din activitatea noastră politică derivă rațiunile profunde ale prieteniei cu poporul român și cu Partidul Comunist Român, chiar dacă între partidele noastre există deosebiri de ideologie.In marea carte a istoriei noastre — continuă mesajul — se află scrisori ale lui Giuseppe Mazzini consacrate problemelor Europei de sud-est, în care realizarea unității și independenței României este apreciată ca o etapă importantă în stabilirea noului echilibru european, creat prin dizolvarea imperiilor austro-ungar și otoman, fapt care a contribuit și la înfăptuirea unității Italiei.Aceste referiri istorice sînt menite să evidențieze și mai mult importanța politică pe care o atribuim activității internaționale a României și a președintelui
Partidul Socialist Muncitoresc SpaniolDelegația Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.) adresează un salut călduros Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român și secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Republica Socialistă România — se arată In mesaj — a depus și depune eforturi importante în lupta pentru pace, destindere internațională și reducere a armamentelor, care i-au atras prietenia și încrederea tuturor țărilor lumii, independent de sistemul lor social sau de apartenența lor geo- strategică.
Partidul Socialist Revoluționar SomalezSîntem deosebit de bucuroși să luăm parte la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român și să transmitem delegaților la Congres, activiștilor de partid și poporului Republicii Socialiste România salutul de prietenie cordială și solidaritate din partea secretarului general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, președintele Republicii Democrate Somalia, tovarășul Mohamed Siad Barre, a Comitetului Central și a tuturor membri- i lor partidului nostru, a întregului popor ll somalez. •Raportul Comitetului Central al Partldu- lui Comunist Român, prezentat Congresului de către Excelență Șa tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniază mesajul, a abordat pe larg marile realizări ale poporului muncitor român, care, sub conducerea partidu- 5 lui său comunist, a transformat România intr-un stat socialist cu o economie puternică, ce se dezvoltă continuu, cu o industrie de prim rang și un potențial material J și științific uriaș.Multe din problemele majore puse în discuție aici depășesc, datorită importanței 1 lor, cadrul lucrărilor Congresului partidului dumneavoastră, ele privesc pe revoluționarii din întreaga lume. Principiile de bază expuse vor contribui la întărirea unității tuturor națiunilor iubitoare de pace și a mișcărilor de eliberare care luptă fără preget pentru drepturile lor la autodetermlna- J re și egalitate socială. Aceste principii, elaborate într-o abordare științifică și pătrunse de un spirit umanist, vor deveni criterii revoluționare pentru toate națiunile.Poporul somalez dă o înaltă prețuire realizărilor strălucite obținute de Republica Socialistă România pe calea construirii socialismului, apreciindu-le drept o contribuție de cea mai mare importanță la soli

Partidul FRELIMO din Mozambicîmi revine marea bucurie de a fi purtătorul celor mai călduroase salutări din partea tovarășului președinte al Partidului FRELIMO, Samora Moises Machel, a Comitetului Central și a întregului popor mozambican, cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Vă rugăm să primiți, tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, felicitările noastre pentru strălucitul Raport al Comitetului Central prezentat de dumneavoastră, care, prin profunzimea analizei ce o face, constituie un document valoros, descriind în detaliu uriașele victorii și realizări obținute în îndeplinirea orientărilor celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. .Poporul român — continuă mesajul — a sărbătorit de curînd a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, sărbătorire care ne-a impresionat profund, deoarece victoriile pe care le-ați obținut în acești 40 de ani le considerăm ca fiind propriile noastre victorii. De-a lungul anilor, poporul român, condus de Partidul Comunist Român, sub conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, a construit o societate socialistă înaintată, bazată pe umanism și bunăstare, care se consolidează pe zi ce trece, datorită muncii asidue pline de abnegație a maselor largi muncitoare. Marile succese politice, sociale, economice, culturale și științifice au fost obținute ca urmare a orientării și liniei politice juste a Partidului Comunist Român și a liderului său incontestabil, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a tradus în viață în mod creator principiile universale ale marxism-leninismului.în lupta contra colonialismului — continuă mesajul — Partidul FRELIMO și poporul mozambican s-au bucurat de solidaritatea și spiritul internaționalist mani-
Partidul Socialistîntr-o perioadă în care climatul de încordare internațională, întreținut și agravat de cursa înarmărilor, a ajuns la un punct extrem de îngrijorător, țări mici, cum sint România și Belgia, au sau ar putea avea un rol important de jucat, prin adoptarea 

Nicolae Ceaușescu, consacrată, înainte de toate, apărării independenței și suveranității poporului român. Considerăm că, în acest moment delicat din relațiile internaționale, rolul unor țări ca România și Italia, situate în alianțe diferite, este acela de a găsi toate punctele de convergență și dialog, care să permită deschiderea de noi căi spre înțelegeri constructive. întîlnirile, dialogul și colaborarea trebuie să se extindă la toate domeniile — politic, economic, cultural — astfel incit să constituie o bază solidă pentru prietenie și încredere, să ofere garanții reciproce privind păstrarea specificului național, securitatea și dezvoltarea.La toate acestea se adaugă încă un motiv care ne face să urmărim cu deosebită atenție lucrările Congresului al XIII-lea. Avem în vedere faptul că Raportul deosebit de interesant al secretarului general al Partidului Comunist Român abordează problemele dezvoltării economice a unei societăți noi în transformare. Urmărim, de asemenea, cu interes succesele poporului român în dezvoltarea sa.
PARTIDUL REPUBLICAN 

ITALIAN

în acest sens se poate vorbi de comunitate de idei cu poziția partidului nostru, care este partid de guvernămînt în Spania, comunitate pe care ne propunem să o dezvoltăm în continuare.
DELEGAȚIA

PARTIDULUI SOCIALIST 
MUNCITORESC SPANIOL 

(P.S.M.S.)

daritatea cu popoarele oprimate de neocolonialism și rasism. Cu ocazia Congresului dumneavoastră, ne face plăcere să remarcăm că relațiile economice, tehnice, științifice și culturale care s-au statornicit și se dezvoltă între Partidul Socialist Revoluționar Somalez și Partidul Comunist Român, Intre guvernele și popoarele noastre, bazate pe legăturile tradiționale de prietenie și cooperare trainică româno-somaleze, sînt îndreptate spre realizarea intereselor noastre comune.Partidul Socialist .Revbluțiqngr Șd.rția- lez și Ouvejtmrt Somaliei vor peționa în 'direcția dezvoltării pe" mâi departe â relațiilor dintre partidele și țările noastre, avînd convingerea că aceasta slujește intereselor popoarelor noastre, întăririi unității și solidarității statelor iubitoare de pace, mișcărilor de eliberare națională, cauzei păcii și progresului.Urăm partidului dumneavoastră, oamenilor muncii din România — se spune în mesaj — noi succese în realizarea programului care va fi adoptat de Congres, de dezvoltare a vieții economice și sociale, de ridicare a bunăstării poporului, de propulsare a societății românești spre cele mai înalte culmi ale nivelului de viață, în interesul cauzei progresului și păwi în lume.Trăiască prietenia dintre Partidul Socialist Revoluționar Somalez și Partidul Comunist Român, dintre țările și popoarele noastre !Trăiască cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român 1
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI SOCIALIST 
REVOLUȚIONAR SOMALEZ

festat în mod sincer și fără echivoc de poporul român, de partidul său comunist, in frunte cu marele său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acestea continuă să se manifeste în lupta grea pe care o ducem în prezent contra subdezvoltării. Constatăm, cu mare satisfacție, că tradiționalele noastre legături de prietenie și cooperare se cimentează necontenit, pe baza dezvoltării consecvente a relațiilor noastre economice, care contribuie la dezvoltarea economiilor noastre, la edificarea societății socialiste in țările noastre.Sîntem convinși că cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, eveniment de mare importanță pentru întregul popor român și pentru toate partidele frățești — evidențiază mesajul — va însemna un pas decisiv în consolidarea societății socialiste multilateral dezvoltate, deoarece de aici vor rezulta orientările și direcțiile vitale pentru elaborarea planului național de dezvoltare economico-socială In următorii cinci ani.Urăm succes deplin lucrărilor Congresului al XIII-lea și salutăm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pentru modul strălucit și clarvăzător cu care conduce destinele poporului român.Dorim tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu viață lungă și multe succese în conducerea gloriosului Partid Comunist Român, care a cîștigat stima și admirația partidelor și forțelor progresiste din întreaga lume.Lupta continuă IIn numele COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
FRELIMO DIN MOZAMBIC

ARMANDO EMILIO QUEBUZAmembru al Biroului Politic
Va/on din Belgiaunor politici externe novatoare și originale — se arată în mesaj.România a demonstrat că fidelitatea șl respectul pentru coeziunea alianțelor nu viri In contradicție cu exprimarea unor idei 

originale, menite să contribuie Ia scoaterea din impas a relațiilor Est-Vest.Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres, Partidul Socialist Valon din Belgia transmite Partidului Comunist Român salutul său frățesc și exprimă urarea sinceră ca România să acționeze în continuare în același
Partidul Elvețian al MunciiPartidul Elvețian al Muncii, Secretariatul, Biroul Politic și Comitetul Central ala partidului vă transmit salutul lor prietenesc și urează deplin succes celui de-al XIII-lea Congres al partidului dumneavoastră.Știm că în ultimii 40 de ani România s-a transformat dintr-o țară agrară înapoiată într-o țară industrial-agrară, care a înregistrat mari progrese în domeniile economic, social și cultural — relevă mesajul.între țările noastre există contacte și relații multiple, atît la nivel diplomatic, cît și în domeniul economico-comercial, precum și în sfera schimburilor culturale. între partidele noastre există de mulți ani relații amicale și are loc un schimb regulat și intens de idei și experiență. Acest schimb trebuie menținut și extins din ce în ce mâi mult.Partidul Elvețian al Muncii — continuă mesajul — a dezbătut și examinat, la cel de-al XII-lea Congres, care a avut loc în iunie 1983, Programul politic și linia politică, precum și strategia care a rezultat din acestea, stabilind pentru următorii ani trei sarcini principale : lupta pentru menținerea păcii mondiale și pentru evitarea unei

Uniunea Democratică de Stingă-
EDA din GreciaTransmitem salutul fierbinte al președintelui Uniunii Democratice de Stînga — EDA, Ilias Iliou, și mesajul prieteniei de nezdruncinat al Comitetului de conducere al partidului nostru stimatului secretar general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, stimaților săi colaboratori, prezidiului Congresului dumneavoastră, tuturor delegaților și poporului român.Popoarele român și grec — relevă mesajul — sînt legate prin relații istorice. Grecii nu uită că marea lor luptă de eliberare împotriva asupritorului comun a pornit de pe meleagurile României, în 1821, că aici s-a auzit prima salvă a libertății. De asemenea, ei nu uită ospitalitatea și ajutorul de neprecupețit acordate în decursul multor decenii de partidul comunist, guvernul și poporul român.Legătura strînsă care unește astăzi popoarele noastre, colaborarea existentă la multiple .njyQluri, constituie, .factorul, dinamizator, al consolidării' păcii în Balcani și în întreaga lume, Inițiativa președintelui Nicolae Ceaușescu în vederea denucleari- zării Balcanilor a fost aprobată fără rezerve și cu profund respect de către poporul grec. De asemenea, inițiativele corespunzătoare ale premierului Greciei, Andreas

Organizația pentru Eliberarea PalestineiCu prilejul Congresului partidului dumneavoastră prieten îmi face o deosebită plăcere ca, în numele meu, al fraților membri ai Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, al membrilor Comitetului Central al Mișcării de Eliberare Națională Palestiniană „Al Fatah" și al poporului palestinian din interiorul patriei noastre ocupate sau din exteriorul acesteia, să vă adresăm dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, membrilor Comitetului Politic Executiv și ai Comitetului Central, delegaților la Congres cele mai sincere sentimente de stimă și apreciere și să vă urăm dumneavoastră și Congresului dumneavoastră mult succes în realizarea țelurilor supreme ale României prietene.Congresele — continuă mesajul — constituie momente de seamă pentru analiza celor mai importante probleme naționale și internaționale și pentru adoptarea măsurilor și deciziilor care se impun. în cadrul revoluției palestiniene vom ține, in aceste zile, sesiunea Consiliului Național Palestinian pentru a ne reafirma personalitatea palestiniană independentă în această etapă deosebit de grea pe care o
Partidul Socialist Democratic Italianîn numele Partidului Socialist Democratic Italian și al meu personal, transmit cel mai cordial salut președintelui Nicolae Ceaușescu, care militează cu atita dăruire pentru progresul poporului român și promovează inițiative menite să contribuie la destinderea internațională și la înfăptuirea unei păci trainice, întemeiate pe încredere reciprocă. Este un salut pe care îl transmit, de asemenea, partidului comunist șl poporului român, cu sentimente frățești și de deosebită simpatie.Numeroasele noastre întîlniri s-au desfășurat, de fiecare dată, intr-un spirit de cordialitate și sinceritate, ele Constituind schimburi de idei cu care ne-am îmbogățit cunoștințele in mod reciproc. Sînt bucuros să reamintesc că întîlnirile dintre conducătorii partidelor noastre s-au desfășurat întotdeauna într-un spirit de prietenie și respect reciproc, exprimate și prin participarea la congresele partidului nostru.Colaborarea și schimburile economice dintre țările noastre — continuă mesajul — sînt importante, oferind ample posibilități pentru o dezvoltare și mai accentuată a acestora.Aș dori însă să subliniez importanța acțiunii perseverente depuse de guvernele noastre in vederea reluării dialogului și a tratativelor Est-Vest Am apreciat mult, cu prilejul recentelor evenimente politice internaționale, ca și în cursul Conferinței

Partidul Comunist din Argentinaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Argentina, transmitem salutul nostru militant Congresului al XIII- lea al Partidului Comunist Român, forța conducătoare în opera de construire a socialismului în România. 

mod original și constructiv pentru relansarea dialogului și favorizarea destinderii între Est și Vest.
PARTIDUL SOCIALIST VALON 

DIN BELGIA

catastrofe nucleare ; menținerea locurilor de muncă, afectate de criza capitalistă, șl grija de a asigura suficiente locuri de muncă pentru generațiile viitoare ; concentrarea tuturor forțelor în măsură să concure la edificarea unei alianțe a păturilor sociale importante, pentru limitarea puterii monopolurilor financiare capitaliste.Aceste principii și idei — încheie mesajul — aparțin unui partid popular anticapitalist care luptă pentru o lume socialistă, o lume fără foamb și mizerie, fără crize economice și război, o lume în care să domnească dreptatea socială, în care oamenii să fie fericiți, să se poată dezvolta armonios și multilateral.In numele COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI ELVEȚIAN 

AL MUNCII

HANSJORG HOFER membru al Biroului Politic al C.C„ secretar al partidului

Papandreu, confirmă dorința și încurajează speranțele popoarelor noastre de menținere și consolidare a păcii.Cu cîteva zile în urmă, reprezentantul partidului nostru a subliniat marea contribuție la lupta pentru pace pe care o constituie publicarea la Atena a volumului tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu „Pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă denuclearizată, de colaborare și pace".Congresul dumneavoastră — se spune In încheierea mesajului — va face un bilanț important al realizărilor dumneavoastră, iar hotăririle sale vor marca un punct de plecare pentru noi succese în toate domeniile. In interesul oamenilor muncii din România.în prezent, lupta și speranțele noastre sînt îndreptate spre menținerea păcii, realizarea progresului și a colaborării popoarelor. Sîntem copvinși că și Congresul dum- ?oVmSțyeUT^U‘ - realiZar9a aCeS’
DELEGAȚIA UNIUNII 

DEMOCRATICE DE STINGĂ 
- EDA DIN GRECIA

parcurge lumea arabă, din cauza amenințărilor din regiune și din cauza imperialismului internațional, care încearcă să impună jugul său palestinienilor.Folosesc acest prilej — se arată în încheierea mesajului — pentru a vă reînnoi deosebitul nostru respect și aprecierea față de poziția dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, a partidului, guvernului și poporului român, privind cauza dreaptă a poporului nostru arab palestinian. Vă rog să-mi permiteți ca, in mod deosebit, să vă felicit din inimă pentru încrederea pe care o au in dumneavoastră, in conducerea dumneavoastră poporul român și partidul său revoluționar.Vom continua lupta alături șl Împreună pînă la realizarea aspirațiilor legitime ale celor două popoare prietene — român și palestinian.Cu salutări revoluționare,
YASSER ARAFAT președintele Comitetului Executiv cl Organizației pentru Eliberarea Palestinei, comandant suprem al Forțelor Revoluției Palestiniene

de la Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa și în cadrul reuniunilor care i-au urmat, contribuția adusă de președintele Nicolae Ceaușescu și de activitatea sa diplomatică la negocieri dificile, contribuție îndreptată spre apropierea pozițiilor celor mai îndepărtate și mai lipsite de flexibilitate, spre adaptarea diferitelor situații la realități.Colaborarea dintre România și Italia In domenii de fundamentală importanță ’ — încheie mesajul — este mai ușor de realizat și devine mai rodnică nu numai pe baza tradițiilor comune ale luptelor eroice purtate pentru apărarea civilizației europene sau pentru cucerirea unității și independenței naționale, ci și datorită prieteniei și Încrederii reciproce dintre conducătorii și militanții partidelor noastre, simpatiei tradiționale dintre cei ce guvernează cele două țări și dintre cetățenii lor.Cu aceste convingeri și dorințe, transmit din nou un salut cordial președintelui Nicolae Ceaușescu. partidului comunist șl poporului român și adresez cele mai bune urări de succes lucrărilor celui de-al XIII- lea Congres al partidului dumneavoastră.
PIETRO LONGOsecretar generalal Partidului Socialist Democratic Italian

Am examinat cu atenție Directivele Congresului al XIII-lea cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000, din care reies succesele obținute și importantele perspec

tive ce vor permite crearea bazelor șl condițiilor pentru atingerea de rezultate și mai mari în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Apreciem — se spune in mesaj — succesele obținute în cei 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă. în anii construcției socialiste, clasa muncitoare și poporul din România au creat o puternică bază tehnico-materială, o industrie modernă și complexă, o agricultură ferm angajată pe calea dezvoltării intensive, un înalt potențial tehnico-științific. S-a afirmat rolul conducător al clasei muncitoare in societate, dezvoltarea continuă a alianței între muncitori și țărani și întărirea coeziunii întregii societăți, a tuturor oamenilor muncii în jurul partidului.Delegația Comitetului nostru Central care participă la Congresul dumneavoastră are posibilitatea să aprecieze propunerile ce se vor face pentru mersul neîntrerupt înainte al societății socialiste în România prietenă,
Mișcarea Populară a Revoluției din ZairCu ocazia celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, Comitetul Central al Mișcării Populare a Revoluției, partid de guvernămînt din Zair, transmite Comitetului Central al Partidului Comunist Român, delegaților la Congres și întregului popor român cele mal călduroase felicitări.Avînd în vedere convergența punctelor de vedere ale șefilor de stat din România și Zair, ale partidelor și popoarelor noastre, îndeosebi în ceea ce privește dreptul popoarelor la autodeterminare, respectul față de opțiunile și identitatea fiecărei țări, limitarea armamentelor strategice în lume, soluționarea conflictelor pe calea pașnică, promovarea dialogului și Înțelegerii — arată mesajul — Comitetul Central al Mișcării Populare a Revoluției

Partidul Democratic al Poporului 
din AfganistanComitetul Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan vă adresează dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, tuturor membrilor Partidului Comunist Român și poporului român, cele mai bune felicitări și salutări tovărășești, cu ocazia Congresului al XIII-lea — eveniment marcant in istpria partidului și a țării.Poporul Republicii Democratice Afganistan dă o înaltă apreciere succeselor poporului român, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, a obținut rezultate mărețe în construirea socialismului și In înfăptuirea cutezătoarelor aspirații revoluționare.Cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român — se spune în mesaj — are loc în condițiile în care poporul afgan liber se pregătește să sărbătoarească cea

Mișcarea Radicalilor de Stingă 
din FranțaAm sosit la București pentru a vă transmite salutul Mișcării Radicalilor de Stingă, membră în guvernul Franței, sensibilă la problemele libertății și demnității umane, principii înalte, pe care știu că le împărtășiți și dumneavoastră.România este pentru francezi o țară prietenă și sentimentele care ne leagă sint profunde și au o îndelungată tradiție; poate pentru că avem aceeași sensibilitate latină, sau poate mai ales pentru că urmărim a- celași obiectiv al înțelegerii, prieteniei, colaborării intre popoare, pe care credem că ni le rezervă un viitor de pace.în numele partidului meu, prezint cu plăcere și deosebit respect, un salut domnului președinte al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, ale cărui activitate neobosită și politică pătrunsă de originalitate le admirăm, precum și modul în care conduce cu competență și consecvență cutezătorul popor român.Partidul pe care îl reprezint are o bază mai mult rurală. Reprezentăm — se arată

Frontul de Eliberare Națională 
din AlgeriaPermiteți-ne, In numele poporului alge- rian și al partidului sâu de avangardă — Partidul Frontului de Eliberare Națională — al tuturor mihtanților săi, în frunte cu fratele Chadli Bendjedid, președintele republicii, secretar general al partidului, să vă mulțumim pentru amabila invitație care ne îngăduie să fim astăzi prezenți alături de dumneavoastră, pentru a asista la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. în numele lor, vă adresez salutul nostru cel mai cordial și urările cele mai sincere ca lucrările Congresului dumneavoastră să fie încununate de succes și să se încheie cu rezultate rodnice pentru fericirea și bunăstarea poporului român.Legăturile de prietenie șl respect care unesc cele două țări ale noastre — se spune in mesaj — constituie temelia cooperării noastre fructuoase și voinței noastre profunde de a deschide popoarelor noastre perspectivele unei ere noi, plină de speranță, inspirată de nobilele noastre idealuri.Algeria și partidul său — Frontul de Eliberare Națională — sub conducerea clarvăzătoare a președintelui Chadli Bendjedid, își continuă lupta împotriva subdezvoltării prin edificarea unei societăți socialiste conformă tradițiilor și valorilor sale naționale, cu aceeași hotărîre care a caracterizat lupta de eliberare națională, a cărei a 30-a aniversare o celebrează astăzi cu emoție.Congresul dumneavoastră — continuă mesajul — se desfășoară intr-un moment în care pacea și securitatea popoarelor se sprijină pe un echilibru internațional dintre cele mai preeare. Imperialismul, zguduit de o criză economică și de tensiuni sociale, urmărește să-și perpetueze hegemonia, și in 

peptru progres, bunăstare, pace șl democrație în lume.Ne simțim ferm angajați, alături de mișcarea comunistă internațională, pentru evitarea unei catastrofe nucleare. Sintem convinși că cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român va avea o contribuție importantă la această sarcină.Dorindu-vă mari succese în împlinirea hotărîrilor Congresului — relevă mesajul în încheiere — participăm la Congresul dumneavoastră animați de idealurile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, de dorința de a acționa consecvent pentru unitatea mișcării muncitorești și comuniste internaționale, a tuturor celor care luptă împotriva imperialismului, pentru democrație, pace și socialism.
ATHOS FAVA secretar general af Partidului Comunist din Argentina

urează Congresului al XIII-lea să contribuie, prin rezultatele sale, la dezvoltarea in continuare a relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două popoare, precum și la edificarea unei noi ordini în lume.Conștient de însemnătatea celui de-al XIII-lea Congres, care are loc într-un moment important al istoriei României, Comitetul Central al Mișcării Populare a Revoluției se alătură tuturor oamenilor iubitori de pace, independență, înțelegere și cooperare, pentru a vă exprima sprijinul său și urarea de succes deplin lucrărilpr acestui Congres.
COMITETUL CENTRAL 

AL MIȘCĂRII POPULARE 
A REVOLUȚIEI DIN ZAIR

de-a XX-a aniversare a creării Partidului Democratic al Poporului din Afganistan.în actualele împrejurări internaționale, cînd situația în lume se deteriorează, o deosebită importanță dobîndește întărirea unității și solidarității țărilor frățești.în încheiere, în mesaj se spune : Exprl- mind urarea de succes deplin lucrărilor celui de-al XIII-lea Congres, ne reafirmăm dorința ca legăturile frățești existente intre partidele, statele și popoarele noastre să se dezvolte și să se întărească în continuare.Cu salutări tovărășești, J
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI DEMOCRATIC 
AL POPORULUI 

DIN AFGANISTAN

in mesaj — pe cei ce muncesc pămintul, și in numele acestora vă rog să-mi permiteți să salut in mod frățesc pe agricultorii din țara dumneavoastră.Noi ne numărăm printre cei care doresc ca schimburile dintre popoare să fie mai largi, să se dezvolte cooperarea și colaborarea eficientă între țări. Știu că România promovează o politică de largă deschidere a relațiilor internaționale.Alături de dumneavoastră — relevă mesajul în încheiere — partidul meu va depune eforturi pentru promovarea, dezvoltarea și lărgirea colaborării intre popoarele noastre. El vă adresează cele mai sincere urări pentru ca prietenia franco-ro- mână să se dezvolte în continuare, într-un viitor de pace și securitate.
JEAN ROGERreprezentantulMișcării Radicalilor de Stingă din Franța

acest sens recurge în numeroase țări la limbajul forței și al tunurilor, care amintesc popoarelor din lumea a treia despre o pagină din istoria puțin glorioasă și pentru totdeauna apusă a trecutului istoric. Sintem convinși că aceste manevre, care vizează împiedicarea unui proces ineluctabil, iși vor găsi răspunsul corespunzător din partea forțelor progresului social și ale libertății. Popoarele noastre, care au plătit un greu tribut pentru eliberarea lor, vor continua să lupte cu dîrzenie pentru a-și consolida independența scump dobindită, punind lupta și acțiunile lor in slujba nobilelor obiective ce le animă.Poporul român, popor iubitor de libertate, de dreptate și de independență — se arată in încheierea mesajului — își va reafirma, fără nici o indoială, prin vocea delegaților săi la actualul Congres, atașamentul profund și sprijinul activ pentru cei ce luptă să-și întemeieze o patrie și o națiune, precum și un loc în comunitatea internațională, idealuri pentru care aceștia continuă să se jertfească, pentru ca principiile pe care noi toți le apărăm să dăinuie și să triumfe.Fie ca rezultatele lucrărilor dumneavoastră să răspundă acestei speranțe.Trăiască al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român!Trăiască prietenia și cooperarea algeria- no-română !
AHMED ALI CHAZALI membru al Secretariatului Permanent al Frontului de Eliberare Națională din Algeria
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE

ADRESATE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R.
Partidul Baas Arab Socialist din IrakDelegația Partidului Baas Arab Socialist din Irak are plăcerea de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, salutul conducerii partidului nostru și al tovarășului conducător Sadam Hussein, secretarul Comandamentului regional, președintele republicii.Adresăm, de asemenea, urările partidului nostru ca cel de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român să înfăptuiască aspirațiile de dezvoltare independentă ale poporului român și să conducă la noi succese.Partidul nostru și poporul Irakian — se arată în mesaj — urmăresc cu satisfacție și apreciază politica activă dusă de România, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, precum și numeroasele inițiative care vizează soluționarea problemelor internaționale contemporane, consolidarea independenței naționale, afirmarea în relațiile internaționale a principiilor egalității in drepturi, avantajului reciproc, respectării suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor și problemelor internațio
Partidul Cooperatist din Marea BritanieCu prilejul celui de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român, Partidul Cooperatist din Marea Britanie vă transmite un cald salut frățesc și felicitări.Am avut privilegiul de a fi reprezentați la cel de-al XII-lea Congres, care a avut loc la București, în noiembrie 1979, și am constatat cu mare admirație progresul realizat de partidul comunist și poporul român în perioada care a trecut de atunci. Subliniem cu satisfacție realizările economice și sociale ale României și ne exprimăm sprijinul față de eforturile susținute ale președintelui României, Nicolae Ceaușescu, în promovarea cauzei dezarmării internaționale și păcii — se arată în mesaj.Urmărim cu mult interes angajarea continuă a României pentru dezvoltarea legăturilor comerciale și culturale între toate țările, indiferent de sistemul lor social.Prețuim în mod deosebit legăturile noastre cu Partidul Comunist Român și poporul român. în cursul anilor — continuă mesajul — Partidul Cooperatist din Marea Britanie a stabilit relații strînse cu partidul dumneavoastră, concretizate în schimburi de vizite și într-un dialog continuu și fructuos. Discuțiile noastre au contribuit, în mod deosebit, la o înțelegere și cunoaștere mai 

Partidul Congresul
pentru Independența Madagascaruluii în numele tovarășilor din Partidul Congresul pentru ‘Independența Madagascarului, cel mai vechi partid cu adevărat socialist din Madagascar, îmi revine marea cinste de a adresa celui de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român salutul nostru frățesc și cele mai calde urări de succes — se spune în mesaj.Congresul al XIII-iea al Partidului Comunist Român își desfășoară lucrările într-un moment în care omenirea trece prin crize profunde. Ieșită, în urmă cu patruzeci de ani, din dezastrul provocat de fascismul hitlerist, omenirea se vede acum amenințată de declanșarea unui conflict nuclear, care riscă să anihileze însăși existența vieții pe planeta noastră, să distrugă rodul atitor eforturi depuse de popoare.Știm că România a suferit mult în timpul celui de-al doilea război mondial. De asemenea. cunoaștem cu cît avint și tenacitate construiește poporul român noua societate socialistă, sub conducerea partidului său comunist, a uneia dintre cele mai prestigioase personalități ale istoriei contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. De aceea, nu putem decît să dăm cea mai înaltă apreciere politicii de pace, coexistență pașnică și progres, promovată neobosit de România.Partidul Congresul pentru Independența Madagascarului — relevă mesajul — se simte onorat de a fi stabilit, continuat și

Partidul Comunist ParaguayanDoresc să exprim mulțumirile Comitetului Central al Partidului Comunist Paraguayan pentru invitația de a participa la istoricul Congres al XIII-iea al Partidului Comunist Român, la care am fost desemnat Bă reprezint partidul.Noi, comuniștii paraguayeni, adresăm un salut cald și frățesc secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, delegaților la acest Congres. Dorim succes deplin dezbaterilor, spre binele oamenilor muncii români, în vederea obținerii de noi și mărețe succese în construirea socialismului, în lupta pentru pacea mondială și pentru socialism — se arată în mesaj.Comuniștii paraguayeni au o profundă admirație pentru eroica tradiție de luptă a poporului român, se simt uniți cu Partidul Comunist Român în lupta contra imperialismului și fascismului.Succesele țărilor socialiste — ale României, țară pe care partidul nostru o prețuiește în cel mai înalt grad — contribuie la sprijinirea luptei poporului Paraguayan,
Partidul Congolez al MunciiLucrările celui de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român ne oferă ocazia deosebit de plăcută pentru a transmite bravilor membri ai Partidului Comunist Român, ilustrului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporului român muncitor, salutul prietenesc și militant al poporului congolez, al Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, al președintelui său, tovarășul Denis Sassou-Nguesso.Este pentru noi o onoare și o adevărată plăcere de a alătura cuvintul Partidului Congolez la glasul celorlalte delegații prezente pentru a saluta marele eveniment pe care îl constituie cel de-al XIII- iea Congres al Partidului Comunist Român, căruia îi dorim succes deplin. Dorim în mod solemn — se spune în mesaj — să exprimăm călduroasele noastre felicitări Partidului Comunist Român și secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Strălucitul Raport prezentat în fața celui de-al XIII-iea Congres constituie, prin viziunea sa deosebită și profunzimea analizei, prin valoarea datelor prezentate, o contribuție deosebită la bazele teoretice ale revoluției proletare și marxism-leninismului. Acest prețios document va sluji drept 

nale litigioase, diminuarea încordării internaționale, reducerea cursei înarmărilor, dezarmarea nucleară și revenirea la politica de destindere în viața internațională.în încheierea mesajului se arată : Urmărim cu interes drumul Partidului Comunist Român și progresul poporului român prieten și dorim să crească colaborarea dintre popoarele și țările noastre, în interesul reciproc.Folosim prilejul oferit de cel de-al XIII- iea Congres pentru a adresa, încă o dată, cordiale salutări tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și dumneavoastră, tuturor delegaților și a aduce mulțumiri pentru invitația adresată partidului nostru de a participa la lucrările acestui Congres.Vă urăm să realizați în continuare aspirațiile de progres și prosperitate ale poporului român prieten.
CONDUCEREA NAȚIONALĂ 
A PARTIDULUI BAAS ARAB 

SOCIALIST DIN IRAK

bună a țărilor noastre, a problemelor noastre economice și sociale și a dorinței comune de pace, prietenie și progres.Am parcurs cu interes Raportul Comitetului dumneavoastră Central asupra activității desfășurate și luăm cunoștință cu satisfacție de orientările pentru dezvoltarea economică și socială a României în viitor ; sîntem siguri că aceste orientări se vor bucura de un sprijin .unanim și vor duce la un progres durabil al țării dumneavoastră.în încheierea mesajului se spune : Dorim o cooperare și mai strînsă între partidele și țările noastre, o continuare a dialogului și discuțiilor, o prietenie și o înțelegere și mai mari între popoarele noastre.în numele Partidului Cooperatist din Marea Britanie, transmitem Congresului călduroasele noastre urări de succes.
BRIAN HELLOWELLpreședintelePartidului Cooperatist din Marea Britanie 

DAVID WISE secretarul general al Partidului Cooperatist din Marea Britanie 

dezvoltat relații frățești cu Partidul Comunist Român. Sînt numeroase motivele care ne-au determinat să conlucrăm stfins, solidaritatea care leagă partidele noastre, pe conducătorii noștri și popoarele noastre reflectîndu-se în rezultate concrete. România, care se află în etapa construirii societății socialiste multilateral dezvoltate, este și va rămîne pentru noi un partener privilegiat.Ne face o plăcere cu totul deosebită — se spune în încheierea mesajului — să adresăm marelui popor român, partidului său comunist și, în mod special, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, urarea de a obține în viitor tot mai multe succese și ca al XIII-iea Congres să marcheze un mare pas înainte, spre realizarea unui viitor fericit, de pace și progres social.Trăiască Partidul Comunist Român! Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu!Trăiască prietenia dintre partidele și popoarele noastre!Trăiască solidaritatea proletară internațională!
RICHARD ANDRIAMANJATO președintele Partidului Congresul pentru Independența Madagascarului, vicepreședinte al Frontului Național, membru al Consiliului Suprem al Revoluției

luptă ce se desfășoară in condiții deosebit de grele.Referindu-se la această luptă, în mesaj se arată că ea a intrat într-o nouă etapă. In condițiile unei destrămări crescînde a regimului dictatorial, se desfășoară permanente manifestații contra dictaturii, are loc o mobilizare masivă a muncitorilor, țăranilor și a studenților, în general a tuturor păturilor sociale.Folosim acest prilej pentru a aduce mulțumiri tovarășilor români pentru sprijinul valoros în această luptă, precum și reprezentanților altor partide frățești pre- zenți aici, se spune în încheierea mesajului.Trăiască unitatea militantă a forțelor revoluționare, a tuturor popoarelor în lupta pentru menținerea și consolidarea păcii mondiale și a progresului social !
ANANIAS MAIDANA PALACIOS membru al Comisiei Politice a C.C. al Partidului Comunist Paraguayan 
ghid de pregătire în lupta popoarelor doritoare de pace și dreptate socială, va imprima un nou dinamism practicii și gin- dirii revoluționare.în continuare, în mesaj se spune : în pofida a numeroase dificultăți care mai persistă, a căror cauză rezidă parțial în moștenirea colonială, se poate afirma că revoluția congoleză a marcat un pas mare în lupta pe care o duce pentru construirea în țara noastră a unei societăți socialiste. Dorim să realizăm, cu orice preț și într-un termen cît mai scurt, în toate sectoarele vieții sociale, politice și economice, o mișcare revoluționară profundă.Republica Populară Congo își aduce modesta sa contribuție la efortul tuturor celor care acționează împotriva războiului, pentru triumful principiului coexistenței pașnice între țări și popoare cu sisteme sociale diferite. Promovăm o politică de prietenie Și bună vecinătate și ne opunem oricărui amestec în treburile interne ale altor state, calificînd orice imixtiune în problemele altora drept un atentat la libertatea popoarelor, se arată în mesaj. Dezarmarea generală și completă constituie calea imperioasă a înțelepciunii pe care ar trebui, 

astăzi, s-o urmeze oamenii dacă vor să supraviețuiască. Acționind in acest fel, omenirea ar putea dispune de suficiente mijloace pentru instaurarea unei ordini economice și sociale mai drepte și mai echitabile.Considerăm că socialismul este astăzi singura cale care permite rezolvarea problemelor zilelor noastre in interesul umanității — se spune în încheierea mesajului.Trăiască Partidul Comunist Român!
Partidul ComunistTransmitem celui de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român și întregului popor român cele mai calde salutări prietenești din partea Partidului Comunist din Marea Britanie.Congresul dumneavoastră constituie un eveniment important în viața poporului român. Problemele pe care le discutați și hotărîrile pe care le adoptați vor avea o influență însemnată asupra dezvoltării ulterioare a socialismului în țara dumneavoastră, pînă în anul 2000.Partidul dumneavoastră — continuă mesajul — și-a adus o contribuție constantă la cauza reducerii încordării, a nivelului armamentelor, la promovarea cooperării în Europa.în prezent, în Marea Britanie, masele își ridică glasul împotriva acumulării armamentelor, a armelor de distrugere în masă, în ultimii ani, în Marea Britanie s-a dezvoltat mișcarea pentru pace, ca urmare a conștiinței faptului că armele nucleare nu asigură în nici un fel apărarea populației insulei noastre. Pe lîngă rachetele de croazieră și bazele aeriene americane din Marea Britanie, țara noastră își menține și propriile arme nucleare. Se cheltuiesc inu-
Congresul General Popular din Jamahiria

Arabă Libiana Populară SocialistăVă transmitem salutul conducătorului revoluției din Jamahiria Libiană, colonelul Moammer El Gaddafi, și al poporului nostru, adresat poporului român prieten. A- preciem eforturile poporului dumneavoastră în favoarea cauzei păcii, a cooperării, progresului și nealinierii. Transmitem, de asemenea, un salut deosebit adresat de conducătorul nostru prietenului său, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Apreciem în mod deosebit rolul președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea economică și socială a României socialiste.Avem puncte de vedere comune referitoare la promovarea cauzei socialismului, a dreptății sociale pentru popoarele noastre, pentru popoarele întregii lumi, pentru realizarea păcii și securității, bazate pe dreptate și egalitate — se relevă în mesaj. De asemenea, avem vederi comune în ceea ce privește desfășurarea Jț|pței popagrelor pentru eliberarea te'ritoriiloi; lor, . pentru utilizarea bogățiilor proprii, precum și referitor la întărirea mișcărilor de eliberare națională, asigurarea libertății, independenței și progresului omenirii.
Partidul Comunist din IrlandaComitetul Executiv Național al Partidului Comunist din Irlanda transmite un cald salut frățesc delegaților la cel de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român. în acest an, Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român au sărbătorit a 40-a aniversare a eliberării de fascism. Dorim să folosim această ocazie pentru a transmite salutul nostru curajoșilor comuniști și antifasciști români care au făcut totul pentru a obține o victorie importantă pentru mișcarea muncitorească din țara dumneavoastră și din lumea întreagă. )Comuniștii irlandezi, care urmăresc cu interes construirea socialismului in România, vă felicită pentru succesele dobindite și vă urează tot mai multe împliniri in transpunerea în viață a hotăririlor Congresului al XIII-iea.In zilele noastre — se arată în mesaj — situația mondială este dominată de pericolul războiului nuclear care umbrește viața tuturor națiunilor și amenință cu o catastrofă ce poate duce la dispariția rasei umane. De aceea, primul imperativ al timpului nostru este preintimpinarea catastrofei, garantarea unei păci sigure. Noi cerem ca Irlanda să-și păstreze neutralita
Partidul Liberal din Columbiaîn numele Partidului Liberal din Columbia vă adresăm un cordial salut și vă mulțumim pentru invitația de a lua parte la cel de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român. Congresul partidului dumneavoastră ne oferă prilejul să cunoaștem noi experiențe, să cunoaștem Republica Socialistă România, realizările sale în domeniile social și economic, nivelul de trai al poporului său.Partidul nostru este o grupare politică, populară și democratică, care luptă pentru depășirea dificultăților sociale ce afectează mulți cetățeni columbieni. Dorim să oferim un nivel de viață mai bun poporului nostru și vrem ca patria noastră, în prezent în

Uniunea Socialistă 
a Forțelor Populare din MarocDelegația Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din Maroc (U.S.F.P.) are plăcerea să adreseze un salut frățesc și tovărășesc celui de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român și, prin intermediul său, poporului român prieten.Acest grandios și important eveniment din viața națiunii române ne oferă prilejul să adresăm președintelui Nicolae Ceaușescu omagiul nostru respectuos pentru opera săvîrșită de poporul român sub conducerea sa, pentru contribuția neobosită în vederea statornicirii unei păci juste și durabile care să pună capăt conflictelor și exploatării altor popoare.Experiența dumneavoastră In dezvoltarea economico-socială și în domeniul culturii, bogată în învățăminte — se arată în mesaj — demonstrează că voința națională poate fi germenele hotărîtor al unei transformări progresiste, revoluționare a unui popor.în Maroc, partidul nostru (U.S.F.P.) luptă pentru construirea unei societăți a progresului, libertății și democrației. Opțiunea noastră pentru o dezvoltare de sine stătă

Trăiască Partidul Congolez al Muncii!Trăiască prietenia dintre popoarele congolez și român!Trăiască socialismul și pacea în lume!Trăiască internaționalismul proletar!
DELEGAȚIA

PARTIDULUI CONGOLEZ 
AL MUNCII

din Marea Britanietil enorme sume de bani, într-o perioadă în care se fac mari reduceri in domeniul cheltuielilor sociale, iar șomajul de masă este in creștere.în programul nostru — subliniază mesajul — includem „calea britanică spre socialism", adică modul în care noi vedem trecerea spre socialism ca posibilă în țara noastră, in raport cu condițiile specifice și tradițiile poporului nostru.Sintem parte integrantă a mișcării comuniste internaționale, constituită din partide comuniste și muncitorești independente, dar pe care Ie unesc aspirațiile și idealurile comune ale socialismului științific, ale marxismului. Să fim cu toții uniți in lupta pentru pace și socialism !Dorim succes celui de-al XIII-iea Congres al partidului dumneavoastră, în activitatea pe care o veți desfășura în traducerea în viață a hotăririlor Congresului.Trăiască prietenia dintre popoarele noastre !Trăiască pacea și socialismul !
PARTIDUL COMUNIST 
DIN MAREA BRITANIE

în continuare, mesajul relevă principiile care stau la baza luptei poporului libian împotriva planurilor imperialiste de amestec și agresiune : întărirea capacității poporului de a lupta pentru libertatea sa politică pe baza democrației populare directe ; apărarea independenței și suveranității de către poporul stăpîn pe bogățiile sale; apărarea proprietății poporului asupra bogățiilor naționale, responsabilitatea fiecărui cetățean pentru apărarea patriei ; dreptul poporului la exercitarea puterii, de a fi stăpîn pe bogățiile naționale.în încheierea mesajului se spune : Vă asigurăm de dorința de a consolida legăturile de prietenie dintre popoarele noastre, în interesul cauzei libertății, independenței, suveranității și păcii, în folosul reciproc.Trăiască prietenia dintre poporul Jama- hiriei Libiene și poporul român prieten 1
DELEGAȚIA CONGRESULUI ^.B^ERĂL POPULAR 

DIN JAMAHIRIA ARABĂ LIBIANĂ 
POPULARĂ SOCIALISTĂ

tea sa tradițională. Ne pronunțăm pentru o Irlandă unită, independentă și neutră față de orice alianță militară. Irlanda trebuie să fie liberă de amenințarea armelor nucleare și de aceea sintem pentru o Irlandă fără arme nucleare.Problema păcii — continuă mesajul — este cea mai importantă problemă a vremii noastre pentru simplul motiv că un război nuclear ar distruge întreaga viață de pe planeta noastră. Irlanda se simte responsabilă față de cauza păcii in lume.Partidul Comunist din Irlanda urează deplin succes obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român.Trăiască Partidul Comunist Român 1 Trăiască bravul popor român !Trăiască marxism-leninismul !Trăiască internaționalismul proletar 1 Trăiască pacea !
COMITETUL

EXECUTIV NATIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN IRLANDA

proces de dezvoltare, să fie în măsură să realizeze aceasta în cel mai scurt timp posibil.Sîntem convinși că avem ocazia de a întări legăturile de prietenie, înțelegere și cooperare reciprocă între popoarele noastre.Cu sentimente de cea mai înaltă considerație,
DELEGAȚIA 

PARTIDULUI LIBERAL 
DIN COLUMBIA

toare, bazată pe o participare democratică a maselor populare, este, după părerea noastră, cel mai bun mijloc de a realiza o societate a dreptății sociale și demnității umane, la care aspiră poporul nostru.Ca și dumneavoastră, ne pronunțăm pentru stabilirea unei noi ordini economice mondiale întemeiate pe echitate și egalitate în raporturile dintre state. Ca și dumneavoastră, sîntem pentru soluții radicale în problema datoriei externe, care înăbușă și paralizează astăzi orice dezvoltare independentă a țărilor în curs de dezvoltare.Activitatea desfășurată pe plan internațional de partidul dumneavoastră, în frunte cu secretarul său general, Nicolae Ceaușescu, pentru menținerea păcii și stabilității în lume se bucură de respect și sprijin din partea tuturor forțelor progresiste și democratice, a tuturor oamenilor de bună credință.Solidaritatea pe care o manifestați față de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, reprezentant unic și legitim al poporului palestinian, sprijinul acordat pentru o reglementare politică în Orientul Mijlociu și 

constituirea unui stat palestinian independent, toate acestea reprezintă contribuții concrete la eforturile pentru pace și stabilitate în această regiune atît de disputată și de sensibilă din punctul de vedere al echilibrului în lume.în încheierea mesajului se spune : Dorim ca, în numele conducerii partidului nostru și al tuturor membrilor săi, să urăm succes deplin celui de-al XIII-iea Congres al
Partidul Comunist din Danemarcaîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Danemarca și al tuturor comuniștilor danezi, adresăm cel mai călduros salut frățesc Congresului al XIII- iea, Partidului Comunist Român și Comitetului său Central. Dorim noi succese partidului în lupta dedicată progresului frumoasei dumneavoastră țări și binelui poporului român, pe care o duce de 63 de ani, atît în condițiile grele ale ilegalității, cît și după 1944, ca forță conducătoare și organizatoare a construcției socialismului.Am urmărit lupta pe care ați dus-o împotriva fascismului și a pericolului de război, împotriva dictaturii reacționare din România, precum și activitatea desfășurată pentru făurirea unei societăți socialiste multilateral dezvoltate.în Danemarca, oamenii muncii de la orașe și sate au creat condiții materiale în care s-ar putea asigura traiul tuturor fără teama zilei de mîine. Dar goana acerbă a monopolurilor daneze și multinaționale după profit și putere a creat o situație de criză, care privează 300 000 de muncitori de dreptul la muncă și o întreagă generație de tineri de posibilitatea unui viitor uman și demn.

Partidul Comunist Irakianîn numele comuniștilor irakieni, al sim- patizanților și prietenilor lor, vă adresăm salutul nostru tovărășesc cu prilejul desfășurării lucrărilor Congresului al XIII-iea al Partidului Comunist Român, precum și urările noastre sincere de a obține noi succese pe calea realizării țelurilor partidului și poporului român prieten.Sîntem convinși că acest Congres va constitui o contribuție importantă la consolidarea realizărilor socialismului, sub conducerea Partidului Comunist Român, la întărirea unității țărilor socialiste pentru pace în Europa și în întreaga lume.în încheierea mesajului se spune : Permi- teți-ne să exprimăm satisfacția noastră de a participa la lucrările Congresului al XIII- iea al Partidului Comunist Român, precum
Partidul Comunist SirianPermiteți-mi ca, în numele Comițetului Central ăl Partidului Comunist Sirian și al Bironiiuin său Politic, să transmit celui de-al XII I-lea Congres al Partidului Comunist; Român, tuturor eefnuniștilor din România, clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității cel mai călduros salut și cele mai bune urări de succes deplin în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Congresul partidului dumneavoastră are loc după 40 de ani de la victoria forțelor aliate asupra Germaniei hitleriste. în a- ceastă perioadă, gloriosul dumneavoastră partid a obținut succese mari în dezvoltarea economică, punînd bazele unei industrii și agriculturi moderne.Relațiile dintre partidele noastre — continuă mesajul — au fost și rămîn strînse, bazate pe colaborare tovărășească și ajutor reciproc, în lupta împotriva imperialismului, pentru salvgardarea independenței naționale a popoarelor, a mersului lor ferm pe calea progresului economic și social.Partidul dumneavoastră a oferit ajutoare importante poporului nostru in reali

Partidul Socialismului Democratic 
din Grecia - KODISOîn numele Comitetului Central al Partidului Socialismului Democratic — KODISO — adresăm un călduros salut celui de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român.Congresul dumneavoastră are loc într-o perioadă în care a devenit imperios necesară o înțelegere mai largă între Est și Vest, pentru a se pune capăt înarmărilor nucleare, pentru a se restabili relațiile de încredere și colaborare, pentru a fi respectate de către toți independența și suveranitatea națională, pentru încetarea amenințării cu forța împotriva oricărei țări.Tot mai evidentă devine contradicția dintre soarta tragică a sute de milioane de oameni, care mor de foame în multe țări ale Africii și pe alte continente, și fondurile colosale ce se irosesc pentru alimentarea cursei exacerbate a înarmărilor — se arată în mesaj.Partidul nostru nutrește un profund respect față de politica activă de pace și propunerile partidului, guvernului și țării dumneavoastră, în frunte cu președintele Nicolae Ceaușescu, îndeosebi cele referi

Partidul Comunist din NorvegiaAdresăm salutul nostru celui de-al XIII-iea Congres al Partidului Comunist Român și ne exprimăm dorința ca el să reprezinte un nou pas înainte în stabilirea orientărilor politice pentru activitatea din perioada cincinalului următor.Urmărim cu viu interes marile progrese înregistrate de poporul român, obiectivele ambițioase pentru următorul plan cincinal și Directivele pentru perioada pînă în anul 2000. Sîntem convinși că această evoluție ascendentă va continua și că obiectivele propuse vor fi realizate.Partidul Comunist din Norvegia consideră lupta pentru pace drept sarcina sa primordială și participă deosebit de activ la eforturile pentru stabilirea unei zone denuclearizate în nordul Europei, adică în regiunea care cuprinde Finlanda, Suedia, Danemarca și Norvegia. Un obiectiv important în lupta pentru pace este ieșirea Norvegiei din strategia nucleară a S.U.A., prin care țării noastre i se atribuie rolul de „portavion" continental în flancul nordic al N.A.T.O. Luptînd pentru o zonă nordică fără arme nucleare, urmărim cu mare interes eforturile pentru stabilirea unei zone denuclearizate în Balcani. Atingerea acestui obiectiv ar fi un stimulent deosebit și ar întări puternic forțele pentru pace din întreaga Europă.în continuare, în mesaj se spune : In 

Partidului Comunist Român, iar poporului român o tot mai mare prosperitate.
DELEGAȚIA 

UNIUNII SOCIALISTE
A FORȚELOR POPULARE 

DIN MAROC

Poporul danez — continuă mesajul — este, ca și poporul român, iubitor de pace. Dorim să folosim poziția geografică a țării noastre ca o punte de legătură între popoarele din Est și Vest.Rezultatele obținute de România și de celelalte țări socialiste, raporturile de colaborare pe care le avem constituie un sprijin în lupta noastră pentru promovarea intereselor poporului danez, pentru eliberarea de N.A.T.O. și crearea unei zone denu- clearizate în Danemarca și celelalte țări scandinave.în încheierea mesajului se spune : Animați de dorința de a întări și lărgi în continuare cooperarea dintre popoarele noastre și partidele noastre comuniste, adresăm cele mai bune urări Congresului al XIII- iea, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și Comitetului Central al partidului.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN DANEMARCA

și încrederea că aceste lucrări vor fi încununate de succes, că se va ajunge la hotă- rîri și recomandări de natură să realizeze obiectivele mărețe ale poporului român prieten, sub conducerea partidului său comunist. Totodată, nutrim dorința de a întări în continuare legăturile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Irakian, în lupta lor pentru cauza comună.Trăiască Congresul al XIII-iea al Partidului Comunist Român!Trăiască prietenia dintre partidele noastre !Trăiască pacea, trăiască comunismul !
PARTIDUL COMUNIST IRAKIAN

zarea unor obiective economice importante, pentru care poporul nostru exțiflttlă' profunda Sa recunoștință. 1De asemenea, trebuie' să menționăm*  fap» tul că relațiile dintre. partidele noastre s® bazează țîe Wpta comună pentru coexistență pașnică între state.Să se întărească permanent relațiile de prietenie dintre partidele și popoarele noastre 1Urăm Congresului partidului dumneavoastră deplin succes în obținerea de victorii tot mai mari, spre binele poporului român și al cauzei comunismului în România !Trăiască lupta pentru pace și coexistența pașnică în lume !In numele COMITETULUI CENTRA’
AL PARTIDULUI COMUNIST 

SIRIAN

ZAHER ABDUL SAMADmembru al Biroului Politic

toare la conviețuirea pașnică și colaborarea în Balcani.Acordăm, de asemenea, o apreciere deosebită voinței reciproce pentru dezvoltarea unei colaborări multilaterale româno-elene, în folosul ambelor noastre popoare, al cauzei securității și păcii în această zonă.De la această înaltă tribună — se spune în încheierea mesajului — adresăm salutul nostru fierbinte poporului român și ne exprimăm dorința ca lucrările Congresului dumneavoastră să contribuie ferm la propășirea economică și socială a țării dumneavoastră și la întărirea eforturilor sale, care sînt foarte importante, pentru făurirea unei vieți pașnice a popoarelor balcanice și pentru dezvoltarea rodnică a relațiilor tradiționale româno-elene, de prietenie și colaborare.
HARALAMBOS PROTOPAPASsecretar generalal Partidului Socialismului Democratic din Grecia - KODISO

prezent, principala sarcină a clasei muncitoare norvegiene este apărarea drepturilor pe care și le-a cîștigat. Astfel, noi luptăm pentru dreptul la muncă, pentru o nouă politică economică, care să limiteze puterea capitalului monopolist. Un alt obiectiv al clasei muncitoare norvegiene este de a participa activ la conducerea activității economice.Sarcina comună a partidelor noastre o reprezintă lupta împotriva înarmării nucleare, dar lupta împotriva forțelor războiului nu este numai o problemă a mobilizării maselor împotriva înarmării tot mai intense, ci și acțiunea fermă pentru întărirea puterii clasei muncitoare din toate țările, pentru dezvoltarea și lărgirea democrației, pentru dreptul popoarelor de a lua parte la conducerea societății.Progresele în aceste domenii realizate în țările socialiste constituie un stimulent și un sprijin în lupta desfășurată în țările capitaliste. Popoarele din aceste țări urmăresc cu mare atenție țările socialiste, procesul lor de dezvoltare.Dorim Partidului Comunist Român, întregului popor român tot mai mari succese In viitor.
PARTIDUL COMUNIST 

DIN NORVEGIA
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Vizite și întîlniri prietenești
ale unor delegafii participante 

la Congresul al XIII-lea al P.C.R.
Delegația Partidului

Comunist

din Cehoslovacia -

la întreprinderea

„Electronica”Delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia, condusă de Jozef Le- nart, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, care participă Ia lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, a făcut, miercuri, o vizită la întreprinderea „Electronica" din București.Oaspeții au fost Însoțiți de tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.în timpul vizitei, oaspeții au fost Informați despre preocupările organizației de partid pentru buna desfășurare a activității de producție, a muncii politico-educative. La expoziția întreprinderii au fost prezentate realizările colectivului de aici vizînd înnoirea și modernizarea producției, în special a televizoarelor.Vizita s-a încheiat printr-o adunare de prietenie româno-cehoslova- că, la care au luat parte numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderea gazdă.Evidențiind evoluția ascendentă • raporturilor romăno-cehoslovace, prietenia tradițională și solidaritatea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, dintre poporul român și popoarele ceh și slovac, tovarășul Roland Ioneșcu, directorul general al întreprinderii, a reliefat rolul determinant în amplificarea legăturilor prietenești pe care îl au întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.Luînd cuvîntul la adunare, tovarășul Jozef Lenart, conducătorul delegației cehoslovace, a transmis muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de Ia „Electronica", tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România salutări sincere, tovărășești in partea C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii cehoslovaci.Referindu-se la relațiile tradiționale de prietenie dintre partidele și țările noastre, vorbitorul a arătat că acestea se vor amplifica și în viitor, spre binele și în interesul popoarelor celor două țări, contribuind, totodată, la întărirea unității și solidarității țărilor socialiste, la amplificarea colaborării dintre acestea. Sintem convinși, a spus oaspetele, că progresul țărilor noastre, potențialul lor economic în continuă creștere creează noi premise pentru adîncirea colaborării economice, cu deosebire tn domeniul cooperării și specializării în producție. O deosebită importanță în acest sens au avut-o și o au întîlnirile la cel mai inalt. nivel dintre tovarășii Gustav Husak și Nicolae Ceaușescu.
Delegația Partidului

Comunist Bulgar -

Ia întreprinderea

„Electroaparataj”în cursul după-amiezii de miercuri, delegația Partidului Comunist Bulgar, condusă de tovarășul Milko Ba- lev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., care participă la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, a fost oaspetele colectivului întreprinderii „Electroaparataj" din Capitală.Delegația a fost însoțită de tovarășul Ion Cîrcei, vicepreședinte al Colegiului Central de Partid.Oaspeții au vizitat secții ale întreprinderii, o expoziție cu produse realizate aici, precum și punctul de documentare politico-ideologică.tn sala de festivități a întreprinderii a avut loc apoi o adunare de prietenie româno-bulgară, in cadrul căreia directorul unității, Panaite Drăguș, a înfățișat principalele realizări ale colectivului de oameni ai muncii de aici.Referindu-se la relațiile de bună vecinătate, strinsă prietenie și conlucrare pe multiple planuri dintre România și Bulgaria, vorbitorul a scos in evidență roiul determinant pe care il au, in evoluția mereu ascendentă a raporturilor dintre țările, partidele și popoarele noastre, intil- nirile, devenite tradiționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, care conferă, de fiecare dată, dimensiuni tot mai ample colaborării bilaterale.In cuvintul său. tovarășul Milko Balev a mulțumit, in numele delegației Partidului Comunist Bulgar, pentru primirea făcută, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște această mare întreprindere bucureșteană, ale cărei produse sînt apreciate și in R.P. Bulgaria. La dezvoltarea colaborării pe multiple planuri dintre țările, partidele și popoarele noastre, a spus vorbitorul, rolul de prim ordin îl au frecventele și fructuoasele Intilniri șl convorbiri de lucru dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, expresie a prieteniei, dorinței comune de transformare a Balcanilor într-o zonă liberă de arme nucleare, pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lume. In Raportul C.C. al P.C.R. prezentat de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești inter-' naționale, au fost formulate — a subliniat vorbitorul — obiective de 

importanță primordială care vor asigura dezvoltarea cu succes a economiei naționale a Republicii Socialiste România în cursul următorului cincinal și, in perspectivă, pină in anul 2000.
Delegația Partidului

Muncitoresc Socialist

Ungar -

Ia întreprinderea 

de mecanică finăDelegația Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, : condusă de Mehes Lajos, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al Consiliului Național al Sindicatelor din Ungaria, care ia parte la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român, a făcut miercuri, după amiază, o vizită la întreprinderea de mecanică fină din Capitală.Pe parcursul vizitării unor secții și a expoziției cu produse realizate în unitate, oaspeților le-au fost prezentate întreprinderea, precum și o seamă de produse cu înalte performanțe tehnice și calitative, destinate atît economiei naționale, cit și exportului.In continuare, delegația a avut o intîlnire prietenească cu reprezentanți ai consiliului oamenilor muncii din întreprindere. In acest cadru, oaspeților le-au fost înfățișate o serie de aspecte privind activitatea organizației de partid, a oamenilor muncii din unitate pe linia înfăptuirii sarcinilor de producție. Conducătorul delegației a mulțumit pentru primirea ospitalieră și a felicitat colectivul întreprinderii pentru rezultatele obținute. Oaspetele a exprimat satisfacția pentru posibilitatea oferită de a participa la lucrările Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, apreciind Raportul prezentat, realizările obținute de țara noastră în construcția noii societăți. El a urat comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din România succese cit mai mari în înfăptuirea obiectivelor ce vor fi stabilite de Congres, subliniind că prin aceasta P.C.R., poporul român își sporesc și mai mult contribuția la întărirea socialismului.
Delegația Partidului

Muncii din Coreea -

Ia întreprinderea 

„Republica”Miercuri, delegația Partidului Muncii din Coreea, condusă de Pak Sen Cer, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, care participă la lucrările Congresului al XIII-lea al P.C.R., a vizitat întreprinderea de țevi „Republica" din București.Delegația a fost însoțită de tovarășul Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice.In secțiile vizitate, oaspeții au foșt informați că aici se produce un bogat sortiment de țevi din oțeluri inoxidabile, aliate și inalt aliate, destinate ramurilor de vîrf ale economiei noastre, precum și exportului.In continuare, a avut loc o intil- nire prietenească între delegația din R.P.D. Coreeană și membri ai consiliului oamenilor muncii și ai comitetului de partid al intreprinderii. în convorbirile ce au avut loc a fost evocat rolul fundamental al intîlniri- lor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, și Kim Ir Sen, secretarul general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, pentru aprofundarea și dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.M.C., dintre România și R.P.D. Coreeană. De asemenea, au fost înfățișate succese ale oamenilor muncii din cele două țări in construcția societății socialiste. în Încheiere, oaspeții au mulțumit călduros pentru ospitalitatea manifestată, pentru prilejul oferit de a vizita moderna întreprindere din Capitală.
Delegația Partidului

Comunist din Cuba -

Ia întreprinderea 

de medicamenteMiercuri după-amiază, oamenii muncii de la întreprinderea de medicamente București au avut ca oaspeți pe membrii delegației Partidului Comunist din Cuba, condusă de Sergio del Valle Jimenez, membru al Biroului Politic al C.C. și al Consiliului de Stat, ministrul sănătății publice, care participă la Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român.Pe parcursul vizitei în principalele secții ale intreprinderii, oaspeților le-au fost prezentate faze ale procesului de producție, date semnificative privind dezvoltarea acestei puternice unități, în care se realizează peste 50 la sută din producția românească de medicamente.în sala de festivități a intreprinderii s-a desfășurat apoi o adunare de prietenie româno-cubaneză.în cuvîntul său, Ștefan Mureșan, directorul intreprinderii, a evocat o seamă de succese obținute de oamenii muncii din țara noastră in construcția socialistă, preocupările statornice ale partidului și statului nostru pentru sporirea bunăstării materiale și spirituale a poporului.

Evocind relațiile de prietenie și colaborare româno-cubaneze, vorbitorul a evidențiat rolul determinant pe care îl au in întărirea continuă, ascendentă, a acestora intil- nirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro.Conducătorul delegației cubaneze, tovarășul Sergio del Valle Jimenez, a adresat felicitări călduroase comuniștilor români, intregului nostru popor, care se prezintă la Congresul al XIII-lea — ce trasează liniile dezvoltării viitoare a țării — într-o unitate de monolit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, România fiind prezentă astăzi în conștiința lumii întregi ca o țară cu o industrie modernă și o agricultură dezvoltată, cu o cultură, știință și tehnică înaintate.Vorbitorul și-a exprimat convingerea că și in viitor prietenia și colaborarea dintre partidele și țările noastre se vor amplifica prin găsirea unor noi forme de cooperare și specializare în ramuri de producție cu o mare importanță pentru progresul economiilor celor două țări.
Delegația Partidului

Comunist 

din Vietnam - 

la întreprinderea

textilă „Dacia”Colectivul întreprinderii textile „Dacia" din Capitală a avut ca oaspete, miercuri după-amiază. delegația Partidului Comunist din Vietnam, condusă de Nguyen Duc Tam, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P. C. din Vietnam, care participă la lucrările marelui forum al comuniștilor români.în timpul vizitării principalelor secții de producție, precum și a unei expoziții, oaspeților le-au fost înfățișate aspecte ale dezvoltării acestei unități reprezentative a industriei noastre ușoare.în sala de festivități a avut loc apoi o adunare de prietenie româno-vietnameză, la care au participat sute de muncitori, ingineri și tehnicieni. A luat cuvîntul tovarășa Ana Cățoiu, directoarea întreprinderii, care a adresat oaspeților un salut de bun venit și a evocat raporturile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre, raporturi cimentate in perioada luptei îndelungate de eliberare națională a poporului vietnamez.în numele delegației Partidului Comunist din Vietnam, Nguyen Duc Tam a exprimat satisfacția deosebită pentru onoarea de a participa la cel de-alîXIII-lea Congres al. Parii-, dultii Comunist Român, fiind astfel martori ni unui strălucit bilanț al realizărilor obținute de poporul român în opera de edificare a socialismului. Sînt realizări prin care România contribuie la întărirea forței socialismului, a păcii și securității în Europa și în lume, a spus vorbitorul. El a evidențiat că poporul vietnamez se bucură mult de realizările mărețe ale poporului ro- măn și îi urează din inimă ca, sub conducerea P.C.R., în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină în continuare noi și tot mai mari succese în înfăptuirea Directivelor pe care le va trasa Congresul.Trecînd în revistă succesele obținute de poporul vietnamez în construirea socialismului, vorbitorul a exprimat mulțumiri partidului, guvernului și poporului frate român pentru sprijinul acordat Vietnamului, expresie a prieteniei și strinsei colaborări dintre cele două partide, țări și popoare.
Delegația Partidului

Popular Revoluționar

Mongol - 

la întreprinderea 

de pielărie 

și încălțăminte 

„Dîmbovița”Miercuri după-amiază, colectivul întreprinderii de pielărie și încălțăminte „Dîmbovița" din Capitală a avut ca oaspete delegația Partidului Popular Revoluționar Mongol, condusă de Mangaljavin Daș, secretar al C.C. al P.P.R.M., care participă la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.Cu acest prilej, delegația a fost informată despre dezvoltarea acestei fabrici, despre munca de partid, despre proiectele de dezvoltare și faptul că unitatea și-a îndeplinit angajamentele așumate in întrecerea socialistă dedicată marelui forum al comuniștilor, realizările fiind superioare prevederilor planului.După vizitarea expoziției de produse și a unor sectoare de producție, oaspeții s-au intilnit cu reprezentanți ai consiliului oamenilor muncii. Conducătorul delegației a felicitat colectivul intreprinderii pentru realizările dobindite și a adresat tuturor oamenilor muncii din patria noastră urări de succese tot mai mari în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, in înfăptuirea hotăririlor ce vor fi adoptate de Congresul al XIII-lea al P.C.R.în tot cursul vizitei, oaspeții au fost întîmpinați cu căldură de muncitorii și muncitoarele unității,.expresie a relațiilor de prietenie și. solidaritate existente intre țările și popoarele noastre. (Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,Doresc să vă mulțumesc cordial pentru urările transmise cu prilejul Împlinirii vîrstei de 60 de ani.Atît partidul nostru, cit și eu personal reafirmăm hotărîrea noastră de a continua și dezvolta relațiile internaționale cu partidul dumneavoastră.Dorim, de asemenea, să ne aducem, în continuare, contribuția noastră pozitivă la dezvoltarea multilaterală a raporturilor dintre statele și popoarele noastre.Cu salutări frățești și cu cele mai bune urări pentru sănătatea și activitatea dumneavoastră plină de răspundere.

FRANZ MUHRI
Președintele Partidului Comunist din Austria

sArbAtoarea naționala a republicii
LIBAN

tv

Excelenței Sale Domnului AMIN GEMAYEE
Președintele Repubiicii Liban BEIRUTCu ocazia celei de-a 41-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Liban, am plăcerea să vâ adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace poporului libanez prieten.Sînt încredințat că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, atît pe plan bilateral, cit și în sfera relațiilor internaționale, în interesul popoarelor rotnân și libanez, al politicii de pace, independență și largă cooperare intre toate statele.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

15,00 Telex • Știri de la lucrările ma
relui forum al comuniștilor

15,05 Studioul tineretului (parțial color)
15,55 Un partid, un brav popor. Emi

siune de versuri și cîntece patrio
tice și revoluționare (color)

16,15 Telejurnal (color) • Cronica lu
crărilor marelui forum al comu
niștilor

16,30 Soare, tinerețe, pace (color). Cin- 
tece și versuri patriotice și revo
luționare.

In jurul orei 17,00 — TRANSMISIUNE

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 noiembrie, ora 20 — 25 no
iembrie. ora 20. In țară : Vremea va fi 
in general închisă in jumătatea de nord 
a țării, unde vor cădea precipitații în
deosebi sub formă de ploaie și burni
ță. în restul țării, vremea va fi schim
bătoare cu cerul temporar noros și pre
cipitații locale sub formă de burniță și

A

In județul Sibiu s-au încheiat 
araturile de toamnaOamenii muncii din agricultura județului Sibiu au încheiat arăturile adinei de toamnă pe întreaga suprafață planificată, punînd astfel baze temeinice pentru obținerea unor producții agricole superioare în anul viitor. în prezent se acționează la executarea întregului vo

NO/ FAPTE DE MUNCĂ CONSACRATE^

CONGRESULUI PARTIDULUI
BOTOȘANI

Producție fizică 
peste prevederiLa solicitarea unor beneficiari interni și parteneri externi, mâi multe unități industriale botoșânene au sporit producția fizică, astfel incit sa poată onora integral contractele suplimentare pe care le-au încheiat. Drept urmare, intreprin- derea „Electrocontact" și-a depășit planul cu peste 700 insțalații complexe pentru automatizări. întreprinderea de utilaje și piese de schimb înregistrează un spor de 1 300 electropompe centrifugale și 45 tone de mașini pentru industria ușoară, iar unitățile de confecții din Botoșani și Dorohoi și-au devansat sarcinile la export. Valoarea producției fizice livrate peste prevederile planului de către aceste unități însumează peste 150 milioane lei. (Silvestri Ailenei, corespondentul „Scinteii").

TELEORMAN--------- y----
Livrări suplimentare 

la exportîn aceste zile, în unitățile economice din județul Teleorman se acționează energic pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan la export, in acest scop s-au luat măsuri operative pentru diversificarea producției, îmbunătățirea calității produselor, sporirea receptivității față de cer rințele partenerilor externi. Ca urmare, in cele zece luni care au trecut din acest an. 14 colective din întreprinderi industriale și unități economice din județ au livrat suplimentar partenerilor externi îngrășăminte. chimice, material ru
teatre

DIRECTA DE LA SALA PALATU
LUI REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA : ȘEDINȚA DE ÎNCHI
DERE A CELUI DE-AL XIII-LEA 
CONGRES AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN (color)

20,00 Telejurnal (color) • Cronica lu
crărilor marelui forum al comu
niștilor

20,55 Congresul al XIII-lea — Străluci
tă expresie a unității de voință a 
partidului, a intregului popor (co
lor). Dăm legătura cu țara. Opi
nii, declarații, angajamente.

21,10 LAUDA MĂREȚULUI CONGRES. 
Spectacol literar-muzical-coregra- 
fic (color)

22,00 Telejurnal (color)
22,30 închiderea programului

ploaie. Vîntul va sufla slab pină la mo
derat, cu intensificări locale îndeosebi 
in zona de munte, predomipind din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și plus 
7 grade, mai scăzute în prima noap
te, iar maximele intre zero și 10 gra
de, izolat mai ridicate. Local, se va 
produce ceață. In București : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Vor cădea precipitații slabe sub for
mă de ploaie și burniță. Vîntul va su
fla slab pină la moderat, cu intensi
ficări de scurtă * *durată  din vest. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre zero și 3 grade, cele maxime între 
5 și 8 grade. Se va produce ceață.

• Teatrul Național (14 71 71. sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19.30: (sala din Piața Cosmo- 
nauților, 11 07 57) : Intre patru ochi
— 19.30.
• Filarmonica ,,George En eseu44 
(15 68 75. Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Marin Cazaca — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Concert- 
spectacol extraordinar ..Să cînte co
piii44 - 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vic
toria și-al ei husar — 19.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19: (sala Grădi
na Icoanei. 11 95 44) : Intr-un parc 
pe o bancă — 19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic (.14 09 05) : Ro
ma iță tîrzie — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19.
• Teatrul ..Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Citadela sfărîmată — 
18.30. (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 15.
• Teatru] Giulești (sala Majestic.
14 72 34) : Anunț la mica publicita
te — 19.30.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic
despre elefanți — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.30.
• Ansamblul ..Rapsodia română44 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 19.
• Teatru] ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece — 9; Cenușărea
sa — 18.
• Teatru] evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purini-spileri — 18.30.
• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : 
Boroboață — 10; Șoricelul și păpușa
— 16: (sala din Piața Cosmonaute

lum de lucrări care au în vedere sporirea potențialului productiv al pămintului : realizarea integrală a programelor de îmbunătățiri funciare, fertilizarea cu îngrășăminte organice și chimice a terenurilor.(Agerpres)

lant. rulmenți, tricotaje, covoare și alte produse în valoare de peste 137 milioane lei. Printre colectivele cu cele mai bune rezultate se numără cele de la Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, întreprinderea mecanică de material rulant Roșiori de Vede și, Uniunea județeană a cooperativelor meșțe^ șugârești. (Stan Ștefan, corespondentul „Scinteii").
BACĂU

Cu productivitate sporităPrintr-o mai bună organizare a producției și a muncii, utilizarea din plin a mașinilor și instalațiilor aflate în dotare, reducerea continuă a consumurilor specifice de materii prime și materiale, colectivele de muncă din industria județului Bacău au realizat, în perioada care a trecut din acest an, o producție industrială suplimentară în valoare de aproape 900 milioane de lei, depășind astfel angajamentul anual asumat in întrecerea socialistă cu 400 milioane de lei. Aceasta se concretizează în aproape 10 000 tone cărbune brun. 160 milioane metri cubi gaze asociate utilizabile, mai mull de 4 000 tone produse petrochimice, mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin aschiere in valoare de 30 milioane de lei, 7 000 metri cubi cherestea de răsinoase si fag, precum si însemnate cantități de hîrtie. furnire estetice, produse ale industriei electrotehnice, confecții textile etc. Întregul spor de Producție realizat a fost obținut pe seama creșterii productivității muncii. Cu cele mai mari realizări se inscriu minerii din Comănesti, petrochimistii si energeticienii din Borzești, constructorii de mașini din Bacău, forestierii din bazinul Văii l'rotușului. (Gheorgne Bana, corespondentul „Scinteii").
lor) : Jocuri de poeți, jocuri de copil
— 15.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 19.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție î Estrada în emisie
— 19.

cinema
• Horea: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30: 14: 17; 19.30, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11.30; 14; 16.30; 19.
• Orașul văzut de sus : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18: 
20.15.
Q Capcana : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30: 15: 17; 19.
• Puterea și Adevărul : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,15; 16; 19.15.
• Femeia din Ursa Mare : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13.30; 15.45: 
18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul44 : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Columna î LUMINA (14 74 16) —
9; 12,13: 16: 19,15.
• Insula lebedelor — 9: 14,15; Pro
gram de desene animate — 11; 12,45; 
16. Surorile — 17,30: 19.30 : DOINA 
(16 35 38).
• Moara lui Călifar : GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11.15: 13,30: 15,45: 18: 
20. AURORA (35 04 66) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18: 20.
• Dreptate în lanțuri : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15: 17.15: 19.30.
• Amurgul fîntînilor : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18;
20, COSMOS (27 54 95) — 9.30; 11.30;
13,30: 15,30; 17,30: 19.30.
• Ciprian Porumbescu : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 18.
• Emisia continuă : POPULAR 
(35 15 17) — 15: 17,15; 19.30.
• Singur de cart : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17.15: 19,30.

„Țara cedrilor" — cum este denumit a- deseori Libanul — sărbătorește astăzi împlinirea a 41 de ani de ia memorabilul act al proclamării independenței naționale, care a pus capăt dominației străine și a deschis o nouă pagină în * istoria frămintată a poporului libanez. Concentrîndu-și eforturile pentru a lichida înapoierea moștenită din trecut, libanezii au obținut în primele trei decenii după 22 noiembrie 1943 o serie de importante succese pe calea dezvoltării eco- nomico-sociale, care au transformat mica țară de pe coastele răsăritene ale Meditera- nei (suprafața — 10 400 kmp ; populația — circa 3 milioane de locuitori) intr-unui dintre cele mai înfloritoare state ale Orientului Mijlociu.Dip nefericire, evoluția pozitivă înregistrată de Liban în pri-, ma parte a existenței sale ca stat suveran a fost întreruptă, la mijlocul anilor '70. ca urmare a izbucnirii‘ unor conflicte interne care s-au soldat cu mari pierderi de vieți și distrugeri materiale. Situația s-a agravat și mai mult in urma repetatelor intervenții

armate ale Israelului, ale cărui trupe ocupă și in prezent sudul țtrii.In ultima vreme, in desfășurarea evenimentelor din Liban au intervenit insă o serie de elemente noi, care vădesc dorința tot mai puternica a poporului libanez de a pune capăt acestei tragedii naționale, de a reveni cit mai rapid la o viață normală. Activitatea economică și-a reluat treptat cursul o- bișnuit. După îndelungi consultări intre diferitele forțe politice, la începutul verii a fost format un guvern de unitate națională, care a elaborat un program de reconstrucție a Libanului și depune eforturi pentru a obține lichidarea prezenței israeliene în sudul țării. Acestui scop îi sînt consacrate actualele convorbiri libanezo-israeliene din localitatea Naqhoura.Opinia publică din țara noastră, care a manifestat întotdeauna simpatie și solidaritate cu lupta pentru libertate, independentă și integritate teritorială a popoarelor arabe, s-a pronunțat cu consecvență pentru realizarea reconcilierii naționale intre toate forțele politice din

MUREȘ

Economii 
de energie electricăPreocupați in permanență de găsirea și aplicarea unor soluții tehnice care să contribuie la reducerea consumurilor energetice, oamenii muncii din industria județului Mureș au obținut, de la începutul anului și pină în prezent, importante economii de energie electrică. Ei au economisit, între altele, 57 049 MWh energie electrică, cele mai însemnate economii înregistrîn- du-le Combinatul chimic din Tirnă- veni, întreprinderea „Electromu- reș", combinatul „Azomtțreș" din Tîrgu Mureș și întreprinderea metalurgică „Republica" din Reghin. De remarcat că aceste economii au fost obținute in condițiile in care industria județului a realizat, in perioada menționată, o producție- marfâ suplimentară în valoare de peste 220 milioane lei. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scinteii").

CARAȘ-SEVERIN

Spiritul gospodăresc 
în acțiuneColectivele de muncă din unitățile industriale ale județului Caraș- Severin au obținut în cinstea Congresului al XIII-lea al partidului importante economii la . consumul de energie electrică. Ca urmare, împreună cu întreprinderea de exploatare șl întreținere a rețelelor și instalațiilor energetice și de distribuire a energiei, în toate unitățile județului au fost luate măsuri pentru înlocuirea instalațiilor și utilajelor supradimensionate și

• Zbor periculos : FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17.45; 20.
• O undă de tandrețe : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9: 11; 13.15; 15.30;
17.45: 20.
• Waterloo : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9: 12; 16: 19.
• Sezon de pace la Paris : FAVORIT 
(45 31 70) — 9: 11.15: 13,30: 15.45; 18: 20.
• Ana Pavlova : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 12: 16: 19.
• Salutări cordiale de pe Terra :
DACIA (50 35 94) — 9: 11,15; 13.30:
15.45; 18: 20.
• Dragoste pierdută : UNION
(13 49 04) — 9.30; 11.30: 13.30: 15.45; 18; 
20.
• Legenda: LIRA (317171) — 15.30; 
17,30; 19.30.
• Dosarul albastru : FERENTARI 
(80 49 85) — 15.30; 17.30; 19.30.
• Soarta Aurei și a Argentinei : 
PACEA (60 30 85) — 15,30: 17.30: 19.30.
• Zona periculoasă : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9: 11 ; 13: 15.30; 17,45: 20.
• Iubire pentru iubire : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 
20.
• Transportul : VIITORUL (10 67 40)
— 15.30: 17.30: 19.30.
• Simfonia primăverii : ARI A 
(21 31 86) — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18: 20.
• Luptătorii din umbră : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15.30; 17.30; 19.30.
• Salamandra : BUCUREȘTI (15 61 51)
— 9,15: 11 : 13.15: 15,15: 17.30: 19,45.
• Drumul spre victorie : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11.30; 14; 16.30; 19.
• Zică ce vor zice : FEROVIAR 
(50 5140) — 9; 11; 13.15: 15.30; 17.45: 
19.45.
• Domnișoara Noorie ; DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17.45; 20.
• Asociatul : MELODIA (11 13 49) — 
9: 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.
• Undeva, cfndva : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18; 
20.
• Campionul : FLACARA (20 33 40)
— 15,30: 18.30.
• Avertismentul ; MODERN (23 71 01)
— 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Strada Hanovra : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20. 

Liban, condamnînd totodată acțiunile a- gresive ale Israelului care încalcă drepturile suverane ale Libanului și mențin încordarea in zonă. In acest spirit — așa cum se reafirmă in documentele Congresului al XIII-lea al P.C.R. — România socialistă consideră că este necesar să se intensifice eforturile pentru o soluționare globală, pe calea negocierilor, a problemelor din O- rientul Mijlociu, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la rezolvarea problemei palestiniene, inclusiv la crearea unui stat palestinian independent, la realizarea unei păci trainice și juste, care să asigure integritatea și suveranitatea tuturor statelor din regiune.Reafirmindu-și solidaritatea cu cauza poporului libanez, cu năzuința sa de a obține o reglementare grabnică a situației actuale, poporul român își exprimă totodată convingerea că relațiile româno-liba- neze se vor dezvolta in continuare, în interesul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

mari consumatoare de energie, sec- torizarea și raționalizarea iluminatului in spațiile de producție. De la începutul anului și pină acum pe ansamblul județului s-au realizat economii de 40 000 MWh de energie electrică. (Nicolae Cătană, corespondentul „Scinteii").
VASLUI

Consumuri materiale 
mai reduseAcționînd cu dăruire și abnegație revoluționară, colectivele de oameni ai muncii din Întreprinderile industriale ale județului Vaslui obțin noi și remarcabile succese pe care le dedică marelui forum al comuniștilor români. Astfel, în perioada care a trecut din acest an, au fost realizate, peste prevederi, produse de mecanică fină, optică, echipamente hidraulice și pneumatice in valoare de 36,9 milioane lei, produse ale industriei electrotehnice totalizind 6,8 milioane lei, mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin așchiere insumînd 10 milioane lei, utilaje pentru explorări geologice și exploatare sonde în valoare de 8,6 milioane lei, 6 730 mc prefabricate din beton armat și panouri mari. Tot suplimentar au fost livrate confecții textile totalizind 19,4 milioane lei, 2 370 tone vată minerală și produse izolatoare, 1 260 bucăți redactoare industriale, încălțăminte, produse alimentare. De subliniat că aceste sporuri de producție au fost obținute în condițiile economisirii a peste 1 040 tone metal, 1 260 tone combustibil convențional și peste 20 milioane kWh energie electrică. (Petru Necula, corespondentul „Scinteii").

Informații sportiveHOCHEI PE GHEAȚA. La Patinoarul artificial din Galați se dispută astăzi, ineepînd de la ora 18, meciul Steaua București — Polonia Bytom, din cadrul turului al doilea al „Cupei Campionilor europeni" la hochei pe gheață. în prima manșă, hocheiștii polonezi au ciștigat cu scorul de 6—4.FOTBAL • Meciul internațional de fotbal dintre selecționatele României și Israelului, disputat la Petah Tikva, s-a incheiat la egalitate (1—1), după ce la pauza au condus gazdele. Au marcat Lăcătuș, respectiv, Oha- na. • Azi, pe stadionul „Central" din Craiova, intr-un meci contind pentru etapa a 14-a a campionatului diviziei A la fotbal, echipa Universitatea Craiova intîlnește formația F. C. Bihor. Partida începe la ora 14.ȘAH. In runda a doua a turneului feminin din cadrul Olimpiadei de șah de la Salonic, echipa României a dispus cu scorul de 2,5—0,5 puncte de formația Argentinei. Alte rezultate : U.R.S.S. — Canada 2—1 ; Iugoslavia — Elveția 2,5—0,5 ; R.P. Chineză — Brazilia 3—0. în turneul masculin, reprezentativa României a obținut o nouă victorie clară, intre- cînd cu 3,5—0,5 puncte selecționata Albaniei. Alte rezultate : U.R.S.S. — Columbia 4—0 ; Spania — Anglia 2,5—1,5 ; S.U.A. — R.P. Chineză 2—2.• Cea de-a 26-a partidă a meciului pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Anatoli Karpov și Gări Kasparov s-a încheiat remiză după 24 de mutări. Scorul râmîne in continuare 4—0 în favoarea lui Karpov, care in partida a 27-a, programată vineri, va avea piesele albe.
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RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
LA CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.R. - IMPRESIONANTĂ ILUSTRARE
A MĂREȚELOR SUCCESE OBȚINUTE DE ROMANIA SOCIALISTĂ,
A POLITICII DE PACEZiare și publicații din diverse țări ale lumii, agenții de presă, posturi de radio și televiziune consacră spații largi lucrărilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, dînd o înaltă apreciere spiritului realist și caracterului constructiv al orientărilor cuprinse in Raportul Comitetului Central,- document programatic prezentat de secretarul ge-

ȘI COLABORARE CUneral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la inalta tribună a forumului comuniștilor români.Evidențiind bilanțul bogat in impliniri din anii construcției socialiste, mărețul program de ridicare a României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres definit in Raport și in celelalte documente prezentate Congresului, presa de

TOATE STATELE LUMIIpeste hotare pune in lumină dragostea și admirația profundă cu care este înconjurat de întregul nostru popor tovarășul Nicolae Ceaușescu în neobosita sa activitate dedicată propășirii patriei noastre, soluționării problemelor cardinale ale omenirii, cauzei păcii, libertății și progresului în lume, înaltul prestigiu de care se bucură pe toate meridianele.Ziarul sovietic „PRAVDA", organ al C.C. al P.C.U.S., a relatat despre deschiderea lucrărilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. și a publicat un rezumat larg al Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român reprezintă un nou eveniment de importanță deosebită în viața partidului și a poporului român, în dezvoltarea economico-socială a patriei, în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism — arată cotidianul sovietic, citind din Raportul prezentat la forumul comuniștilor români.în continuare, „Pravda" reia pasaje largi din Raport privind bilanțul îndeplinirii hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Sînt citate date ilustrative pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre, subliniindu-se că pe această bază se poate aprecia că pe întregul cincinal, în comparație cu anul 1980, ritmul mediu anual de creștere a producției industriale va fi de 6 la sută.„Pravda" subliniază că, drept rezultat al marilor realizări obținute în dezvoltarea forțelor de producție, al creșterii susținute a potențialului economic, produsul social va fi, în anul 1985, cu 25 la sută mai mare decît în 1980.Corespunzător cerințelor progresului economico-social al țării — relevă „Pravda" — România a dezvoltat schimburile și cooperarea în producție pe plan mondial, un rol important avîndu-1 relațiile cu țările din C.A.E.R., cu toate țările socialiste. S-au extins, totodată, raporturile economice ale României cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate.Referindu-se la direcțiile cu privire Ia dezvoltarea economico- socială în cincinalul 1986—1990 și la orientările de perspectivă privind dezvoltarea economico-socială a României pînă în anul 2000, „Pravda" evidențiază aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia Congresul al XIII-lea marchează trecerea la cea de a treia etapă a realizării Programului partidului.„Pravda" relatează, de asemenea, despre cuvîntarea rostită la adunarea de prietenie de la întreprinderea de autoturisme „Dacia" de către V. V. Șcețbițki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al P.C. din Ucraina, conducătorul delegației P.C.U.S. Vorbitorul — arată ziarul sovietic — a relevat că succesele obținute de România sint un rezultat al muncii susținute și pline de abnegație a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, un rezultat al amplei activități organizatorice a detașamentului de avangardă al oamenilor muncii — Partidul Comunist Român.Ziarul redă, de asemenea, un pasaj din cuvîntare, în care se arată că relațiile româno-sovietice se dezvoltă continuu și au perspective bune pentru viitor.„IZVESTIA", „SOVETSKAIA ROSSIA", „SELSKAIA JIZNI", „KRASNAIA ZVEZDA" și celelalte ziare sovietice informează, de asemenea, despre lucrările forumului comuniștilor români, despre vizita la Pitești a delegației P.C.U.S. aflate la lucrările Congresului al XIII-lea al P.C.R.După cum rezultă din proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul 1986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000 — relevă, la rindul său, revista „EKO- NOMICESKAIA GAZETA" — procesele de modernizare și intensificare a factorilor calitativi și de sporire a eficienței, care au loc în economia românească, se vor accentua și mai mult, vor deveni predominante în viitorul cincinal.Ample relatări despre lucrările Congresului al XIII-lea al P.C.R. și despre adunarea de prietenie româno-sovietică au difuzat, de asemenea, în emisiunile lor, POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE DIN U.R.S.S.Agenția A.D.N. din R.D.G. își începe relatarea cu sublinierea tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia, în cei cinci ani care au trecut de la Congresul al XII-lea, partidul nostru a desfășurat o vastă activitate politică și organizatorică de unire a eforturilor întregului popor în vederea înfăptuirii celui de-al șaptelea cincinal, a obiectivelor privind realizarea unei noi calități a muncii și vieții, trecerii României la o nouă etapă de dezvoltare economico-socială. Agenția precizează că rata de creștere în industrie a sporit continuu în perioada 1981—1983, iar anul acesta va atinge 6 la sută, pentru 1985 pre- văzindu-se dezvoltarea industriei într-un ritm și mai susținut.Succese importante au fost obținute și în domeniul agriculturii. în pofida condițiilor dificile de climă, anul acesta obținîndu-se o producție’ de cereale de peste o tonă pe locuitor.Corespunzător cerințelor progresului economico-social al țării, s-au dezvoltat schimburile și cooperarea în producție pe plan mondial, un rol important revenind în acest context relațiilor cu țările C.A.E.R., cu toate țările socialiste — arată A.D.N. în legătură cu dezvoltarea relațiilor economice internaționale ale României și a cooperării în producție cu alte state. Relațiile economice ale Româ

niei cu 'țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările dezvoltate au fost, de asemenea, lărgite. Volumul comerțului exterior va fi în 1985 cu circa 28 la sută mai mare decît în 1980, înregistrînd o rată de creștere anuală de peste 5 la sută. Venitul național a crescut cu o rată anuală de peste 7 la sută, iar bogăția națională a sporit puternic.Subliniind că obiectivul fundamental al cincinalului 1986—1990 îl constituie continuarea fermă a politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism, agenția citată prezintă direcțiile de dezvoltare economico-socială a României în cincinalul următor.Este, de asemenea, evidențiată aprecierea secretarului general al partidului nostru potrivit căreia în viața internațională s-a ajuns în ultimii ani ia o agravare fără precedent. Nicicînd de la terminarea celui de-al doilea război mondial omenirea nu s-a aflat într-o asemenea situație de încordare, de creștere a pericolului unui nou război mondial, care, inevitabil, ar duce la o catastrofă nucleară — relevă agenția, reluînd sublinierile tovarășului Nicolae Ceaușescu. De aceea, este necesar ca popoarele să facă totul pentru a opri cursul periculos al evenimentelor. Problema fundamentală a epocii noastre este oprirea cursei înarmărilor și, în

Secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a ilustrat în Raport, printr-o serie • de date, succesele obținute de România de la congresul anterior pînă astăzi — arată ziarul. In multe domenii, România a înregistrat o asemenea dezvoltare, cum nu s-a realizat, în această perioadă, nicăieri în lume.Secretarul general al P.C.R. — relevă ziarul în continuare — a prezentat sarcinile care stau în fața partidului și poporului în perioada 1986—1990 și direcțiile de dezvoltare a României pînă în anul 2000.Referindu-se la problemele de politică externă, „Borba" scoate în relief faptul că secretarul general al partidului s-a pronunțat pentru organizarea unor consultări și conferințe regionale, internaționale sau mai largi, ale partidelor comuniste, în cadrul cărora să se ajungă la unitate și solidaritate. Reafirmîndu-se principiile românești de politica externă, care se bazează pe independență, suveranitate și neamestec în treburile interne, P.C.R. apreciază că este necesară o relansare a destinderii, iar pentru a nu se ajunge la o catastrofă nucleară, S.U.A. și U.R.S.S. trebuie să reia negocierile.Pronunțîndu-se pentru dezarmare, în primul rînd pentru dezarmare nucleară, secretarul general al P.C.R. a înfățișat opțiunea Româ

zate în Balcani, în Nordul și Centrul Europei.La lucrările Congresului, a arătat pe de altă parte ziarul, participă reprezentanții unui mare număr de partide comuniste, muncitorești, socialiste, social-democrate, mișcări de eliberare națională, forțe progresiste și democratice'din aproape 100 de state ale lumii.POSTURILE DE TELEVIZIUNE ELENE ERT-1 ȘI ERT-2 au transmis imagini filmate de la deschiderea lucrărilor Congresului, însoțite de ample relatări privind ordinea de zi și principalele idei din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.într-o relatare consacrată Raportului tovarășului Nicolae Ceaușescu, agenția REUTER relevă că deoarece nu s-a ajuns la un acord corespunzător pentru desființarea concomitentă a celor două blocuri militare — N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia — anul viitor, cind încetează valabilitatea Pactului de la Varșovia, va trebui să se aibă în vedere acceptarea prelungirii duratei tratatului. Chiar dacă se va hotări prelungirea duratei Tratatului de la Varșovia, România — se arată în continuarea relatării — se va pronunța cu toată hotărîrea pentru a se face totul în vederea creării condițiilor pentru desființarea, într-un termen cît mai scurt, a celor două blocuri militare, întrucît aceasta corespunde intereselor po
Amplu ecou internațional al lucrărilor 
marelui forum al comuniștilor romani

primul rînd. a celor nucleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci trainice în lume.Sub titlul „A început cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român — bilanțul unei munci încununate de succes", ziarul ..RUDE PRAVO". organ central al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, subliniază că in prima zi a Congresului în centrul atenției s-a a- flat Raportul privind activitatea dintre cele două congrese și sarcinile viitoare ale partidului, pe care l-a prezentat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R.Relevînd succesele importante obținute în dezvoltarea economiei naționale după Congresul al XII- lea. ziarul cehoslovac subliniază că în viitorul cincinal accentul principal va fi pus pe perfecționarea mecanismului economic, creșterea eficienței producției și extinderea bazei energetice și de materii prime a țării. O atenție sporită se va acorda îmbunătățirii calității produselor și creșterii competitivității acestora pe piața mondială, întăririi, în continuare, a rolului planului de 6tat in economia națională.Referindu-se la problemele abordate în Raport privind situația internațională, politica externă a partidului și statului nostru, „Rude Pravo" evidențiază sublinierea tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia, în prezent, cea mai importantă sarcină o constituie oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd nucleară.In continuare, ziarul informează că Itovarășul Nicolae CeaușeScu a apreciat dezvoltarea mișcării pentru pace în lume, a condamnat politica statelor capitaliste dezvoltate față de țările în curs de dezvoltare, a relevat că F.M.I. și băncile statelor capitaliste acordă țărilor în cUrs de dezvoltare împrumuturi pu- nînd condiții politice, ceea ce constituie un amestec în treburile interne ale acestora.Sînt, de asemenea, evidențiate a- precierile tovarășului Nicolae Ceaușescu privind relațiile României cu țările socialiste, relațiile P.C.R. cu celelalte partide comuniste și muncitorești din lume și acțiunea pentru consolidarea unir tății mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Sub titlul „A început Congresul al XIII-lea al P.C.R. — în întâmpinarea noilor sarcini", ziarul „PRACE" a informat, de asemenea, despre lucrările forumului comuniștilor români.„Congresul P.C.R. și-a inaugurat lucrările la București", este titlul articolului publicat de „LIDOVA DEMOCRACIE", în care se fac referiri la conținutul Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Despre lucrările Congresului și Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, sub titlul „Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român — punct de cotitură în viața țării", și ziarul „MLADA FRONTA".RADIOUL și TELEVIZIUNEA DIN R.S. CEHOSLOVACA au acordat la rindul lor spații ample lucrărilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., reluînd pasaje din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sub titlul „Dezvoltare independentă", ziarul iugoslav „BORBA" a publicat pe prima pagină o relatare amplă despre prima zi a lucrărilor Congresului, însoțită de portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, prezentând Raportul la Congresul al XIII-lea.

niei pentru dezarmarea treptată a celor două blocuri și crearea condițiilor în vederea dizolvării lor. Ținînd însă seama de situația internațională actuală, președintele Nicolae Ceaușescu a supus Congresului spre aprobare de principiu și împuternicire a Comitetului Central acceptarea prelungirii duratei Tratatului de la Varșovia, care expiră anul viitor.Raportul s-â pronunțat pentru depășirea deosebirilor de vederi existente între unele țări socialiste. El a exprimat, în mod deosebit, speranța că U.R.S.S. și China vor realiza o înțelegere cu privire la unele probleme de interes reciproc. Președintele Nicolae Ceaușescu a menționat că România va continua colaborarea _ cu țările nealiniate și cu toate țările în curs de dezvoltare.In ce privește Balcanii, poziția P.C.R. este ca peninsula să devină o zonă fără arme nucleare și baze militare străine — se arată în încheierea articolului.O relatare similară, ilustrată cu portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. a fost publicată și de ziarul „POLITIKA", sub titlul „Se stabilesc sarcini concrete".Un articol cu un conținut asemănător a fost publicat, de asemenea, de ziarul „DNEVNIK" din Novi Sad, sub titlul „Dezvoltarea pînă la sfîrșitul secolului".TELEVIZIUNEA IUGOSLAVA a prezentat la fiecare buletin de știri imagini de la Congres, subliniind realizările țării noastre, principiile de politică externă, precum și numărul mare de delegații prezente la lucrări.Ziarul grecesc „TO VIMA", sub titlul „Ceaușescu : Să fie retrase rachetele din Europa — apel adresat marilor puteri pentru dezarmare", a relatat că președintele României, Nicolae Ceaușescu, a adresat o nouă chemare la oprirea amplasării de rachete nucleare și la retragerea celor existente în Europa.Președintele României a condamnat militarizarea spațiului cosmic și s-a pronunțat pentru crearea de zone denuclearizate în Balcani, în Nordul și Centrul Europei. El a avertizat că, după cel de-al doilea război mondial, omenirea nu a cunoscut niciodată o încordare atît de mare și nicicînd nu a existat un pericol atît de grav de izbucnire a războiului.Cotidianul „VRADINI", arătând că actualul Congres al P.C.R. va adopta noul plan cincinal, a informat despre o serie de prevederi ale acestuia.Un alt ziar elen, „ELEFTHERO- TYPIA", a făcut cunoscute, la rîndul său, prevederi ale noului plan Cincinal.Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că este necesar ca U.R.S.S. și S.U.A. să reia negocierile, pentru binele omenirii, spre a evita o catastrofă nucleară — a subliniat apoi cotidianul. Adresîndu-se dele- gaților la cel de-al XIII-lea Congres al partidului, șeful statului român a declarat că țara sa salută propunerile făcute de S.U.A. și U.R.S.S., care pot pune bazele unui dialog constructiv.De asemenea — se arată mai departe — președintele României a chemat la oprirea amplasării rachetelor și la înlăturarea celor existente în Europa, împreună cu toate celelalte arme nucleare.Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că se impune să se treacă la reducerea simultană a înarmărilor și forțelor armate în cadrul N.A.T.O. și Pactului de Ia Varșovia și s-a pronunțat împotriva militarizării spațiului cosmic și, totodată, pentru crearea de zone denucleari

poarelor, cauzei păcii în Europa și în întreaga lume.într-o altă relatare, agenția Reuter subliniază că tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat pentru promovarea valorilor și idealurilor comuniste în literatura și viața culturală din România, precum și de către mijloacele de informare m masă.Președintele Nicolae Cfeaușescă a afirmat că in rîndurile partidului trebuie să fie promovați oameni ta- lentați, se arată în relatare, preci- zindu-se : Conducătorul partidului și statului român s-a pronunțat, de asemenea, pentru o luptă fermă împotriva încălcării disciplinei de partid și pentru desfășurarea unei largi activități politico-educative de formare a omului nou. Președintele Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat, de asemenea, pentru combaterea cu hotărîre a oricăror manifestări de naționalism, șovinism, antisemitism și alte forme de înjosire a omului, străine concepției revoluționare, socialiste.Agenția ASSOCIATED PRESS subliniază că secretarul general al P.C.R. a supus Congresului, spre a.probare de principiu și împuternicire a Comitetului Central, acceptarea prelungirii duratei Tratatului de la Varșovia, care expiră în 1985.într-un comentariu consacrat Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, a- genția FRANCE PRESSE informează pe larg despre faptul că secretarul general al P.C.R. a cerut Congresului aprobarea de principiu a prelungirii duratei Tratatului de la Varșovia.Pe de altă parte, cerînd reluarea negocierilor de la Geneva, Nicolae Ceaușescu și-a exprimat sprijinul față de ultimele propuneri făcute de conducătorul sovietic, Konstantin Cernenko, referitoare la demilitarizarea Cosmosului, apreciate ca deosebit de importante, se arată în comentariul agenției, menționîn- du-se, totodată, că secretarul general al P.C.R. a precizat că propunerile americane, formulate după realegerea lui Ronald Reagan la președinția S.U.A., oferă, de asemenea, posibilitatea unui dialog constructiv.Secretarul general al P.C.R., referindu-se la o posibilă organizare a unei întâlniri a partidelor comuniste, s-a pronunțat în sensul lărgirii participării la această întâlnire. Există unele probleme în cadrul mișcării comuniste internaționale, a spus el. dar, ridicîndu-ne cu hotărîre împotriva oricărui amestec în treburile altor partide, considerăm că nu trebuie să ne fie teamă de a ne întîlni, de a discuta și găsi calea întăririi solidarității și unității.In acest context. Nicolae Ceaușescu — se subliniază în comentariu — a salutat reluarea convorbirilor chino-sovietice și a apreciat necesară începerea de negocieri directe între China și Vietnam.Relatînd apoi despre partea din Raport referitoare la problemele interne, se relevă că secretarul general al P.C.R. s-a pronunțat în favoarea unei consolidări a rolului statului în economie și al partidului în toate sectoarele vieții țării.Nicolae Ceaușescu a lansat un aoel Ia combaterea manifestărilor obscurantiste și retrograde, a antisemitismului. influentelor străine concepției românești revoluționare despre lume și concepțiilor nationa- list-șovine — scrie France Presse.In sfîrșit, se precizează în comentariu, președintele României a arătat că F.M.I. ar trebui să renunțe la politica de a impune condiții economice și politice țărilor în curs de dezvoltare, aceasta consti

tuind un amestec inadmisibil în problemele statelor respective.Alte mari agenții internaționale de presă — UNITED PRESS INTERNATIONAL, D.P.A., PRENSA LATINA, E.F.E. — au inserat, de asemenea, relatări despre lucrările Congresului.Cotidianele finlandeze „KANSAN UUTISET", „SUOMENMAA" și „HELSINGIN SANOMAT" au publicat ample relatări despre începerea lucrărilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. și despre Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu.„Kansan Uutiset" a reliefat că forumul comuniștilor români va dezbate și va aproba obiectivele și sarcinile pentru dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1986—1990 și pînă în anul 2 000.Articolele au prezentat ideile principale din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, evidențiind pasajele referitoare la poziția actuală a României față de blocurile militare. Arătând că, deoarece nu s-a ajuns la un acord corespunzător pentru desființarea concomitentă a celor două blocuri militare, președintele Nicolae Ceaușescu consideră că va trebui să se pună problema acceptării prelungirii duratei Tratatului de la Varșovia — au informat ziarele finlandeze.S-a subliniat, totodată, că România va face totul în vederea creării condițiilor pentru desființarea într-un termen cît mai scurt a blocurilor militare.TELEVIZIUNEA FINLANDEZA a difuzat, în cadrul buletinelor de știri, aspecte de la lucrările Congresului.In articolul intitulat „Românii dezbat sarcinile și obiectivele dezvoltării țării în cincinalul 1986— 1990". cotidianul „ULTIMA HORA DE BRASILIA" arată că al XIII- lea Congres al Partidului Comunist Român va trasa obiectivele și direcțiile de dezvoltare economico- socială a României în următorii cinci ani și va aproba orientările de perspectivă pînă în anul 2 000.înfăptuirea obiectivelor fundamentale ale dezvoltării economico- sociale în cincinalul 1986—1990 și în perioada următoare — se relevă în articol — va asigura ridicarea României pe trepte tot mai înalte de progres și prosperitate, va duce la întărirea și mai puternică a statului român, a forței economice și sociale a societății românești.In Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al P.C.R., conducătorul partidului și statului român, Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat pentru prelungirea duratei Tratatului de la Varșovia, care expiră anul viitor, arătând că România va face totul în vederea creării condițiilor pentru desființarea celor două blocuri militare — se subliniază în relatarea agenției austriece A.P.A. ,Președintele Nicolae Ceaușescu— se menționează. în continuare— a cerut Statelor Unite și Uniunii Sovietice să revină la masa negocierilor de la Geneva și să reia negocierile de dezarmare. în același timp, a apreciat că este necesar ca ia negocieri să participe și statele europene. Țările continentului nostru nu pot fi numai spectatoare, așteptând rezultatul negocierilor dintre S.U.A. și U.R.S.S., a spus președintele Nicolae Ceaușescu. în plus, el a preconizat stabilirea unei date-limită pentru retragerea rachetelor nucleare americane și sovietice cu rază medie deja amplasate în Europa.Conducătorul partidului și statului român a prezentat proiectul viitorului plan cincinal, care conține obiectivele economice pe perioada 1986—1990 — a informat apoi agenția. Printre altele, planul prevede lichidarea datoriei externe, introducerea săptăminii de lucru de 44 ore, acoperirea din resurse proprii a necesităților energetice și creșterea producției industriale.Cotidianul norvegian „AFTENPOSTEN" a publicat articolul „Nicolae Ceaușescu ovaționat de Congresul partidului", în care sînt reluate pasaje din Raport referitoare la dezarmare, oprirea amplasării de arme nucleare în Europa, desființarea blocurilor militare, necesitatea reducerii datoriilor externe ale țărilor în curs de dezvoltare, obiectivele planului cincinal pe perioada 1986—1990.TELEVIZIUNEA NORVEGIANA a transmis secvențe filmate, însoțite de comentarii de la lucrările Congresului.De asemenea, TELEVIZIUNEA SUEDEZA a prezentat imagini de la deschiderea lucrărilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. și comentarii referitoare la Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.La Cairo, TELEVIZIUNEA EGIPTEANĂ a transmis, la rîndul său, secvențe ample de la deschiderea lucrărilor Congresului al XIII-lea al P.C.R. într-un comentariu referitor la Raport se evidențiază realizările deosebite Înregistrate de poporul român, îndeosebi în perioada de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.POSTURILE ANGOLEZE DE RADIO au informat despre deschiderea lucrărilor Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român și despre Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.(Agerpres)

j NOI ACȚIUNI ÎMPOTRIVA
[CURSEI ÎNARMĂRILOR, PENTRU DEZARMARE]
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LISABONA 21 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc în capitala Portugaliei, conducerea Partidului Eco- logiștilor din această țară a cerut autorităților să proclarpe orașul Lisabona teritoriu fără arme nucleare. în context, s-a subliniat necesitatea interzicerii intrării în port a navelor N.A.T.O. cu arme nucleare la bord.OTTAWA 21 (Agerpres). — Zia-

rul „Canadian Tribune" a publicat apelul Congresului canadian pentru apărarea păcii, care cere guvernului anularea acordului americano- canadian privind experimentarea de rachete de croazieră ale S.U.A. pe teritoriul Canadei. Documentul cere, de asemenea, guvernului să proclame Canada drept zonă fără arme nucleare, să sprijine propunerea privind înghețarea arsenalelor nucleare, să militeze împotriva militarizării spațiului cosmic.
„Săptămînă a tinerilor militanți pentru pace"BONN 21 (Agerpres). — Mișcarea pentru pace din R.F. Germania își încheie acțiunile de toamnă împotriva înarmărilor nucleare printr-o „Săptămînă a tinerilor militanți pentru pace", în cadrul căreia mii de tineri vest-germani prima refuzul categoric expectativă în fața își vor ex- de a sta în escaladării

con-cursei înarmărilor. Acțiuni de damnare a competiției pentru noi arme, tot mai sofisticate și mai distrugătoare, vor fi organizate — pe tot parcursul acestei săptămîni — în peste 30 de localități din R.F.G. Ele vor cuprinde marșuri de protest, adunări, gărzi simbolice, expoziții și proiectări de filme.
Inițierea unor ample manifestații la WashingtonWASHINGTON 21 (Agerpres).— Congresul anual al coaliției de luptă pentru pace din Statele Unite „Mobilizare pentru supraviețuirea omenirii", întrunit la New York, a adaptat un program de acțiune în favoarea dezarmării nucleare, pentru înghețarea arsenalelor atomice. Participanții, reprezentînd organizații obștești din 30 de state

ale S.U.A., au convenit asupra organizării unei ample campanii, pe întreg teritoriul țării, pentru a se pune capăt fabricării și amplasării de arme nucleare. Totodată, s-a căzut de acord asupra realizării în aprilie, anul viitor, la Washington, a unor mari manifestații în favoarea păcii și împotriva cursei înarmărilor.
varșovia : Ședința Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.VARȘOVIA 21 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc o ședință a Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., care a ascultat, printre altele, o informare privind condițiile de viață

ale populației în perioada 1981—1984, subliniind că baza îmbunătățirii a- cestor condiții constă în dezvoltarea economiei naționale, in creșterea e- ficienței ei — relevă agenția P.A.P.
Evenimentele din Orientul Mijlociu

• Secretarul general al O.N.V. a recomandat prelunqirea 
mandatului Forțelor Națiunilor Unite în zona înălțimilor 
Golan • O nouă etapă a convorbirilor între delegațiile 

militare libaneză și israelianăNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a recomandat Consiliului de Securitate să prelungească, pentru o perioadă de încă șase luni, mandatul Forțelor Națiunilor Unite de observare a dezangajării militare m zona înălțimilor Golan (F.N.U.O.D.). în raportul secretarului general, dat publicității la sediul din New York al O.N.U. se releva că ,situația din Orientul Mijlociu continuă să rămînă periculoasă și că, probabil, ea va rămîne astfel atît tâmp cit nu se va putea realiza o reglementare globală, sub toate aspectele. a problemei Orientului Mijlociu. în acest context, subliniază raportul, este necesară menținerea prezenței Forței Națiunilor Unite pentru observarea dezangajării militare în zona înălțimilor Golan.

BEIRUT 21 (Agerpres). — La sediul Forței Interimare a O.N.U. m Liban (U.N.I.F.I.L.), din localitate Naqhoura, a avut loc, miercuri, nouă rundă de convorbiri între delegațiile militare libaneză și israeliană consacrate problemelor privind retragerea forțelor israeliene din su; dul Libanului și aranjamentele ds securitate în regiune. într-un comunicat dat publicității la încheierea acestei noi etape a convorbirilor — desfășurate sub egida O.N.U. — se subliniază că delegația libaneză la negocieri a cerut părții israeliene să furnizeze detalii în lă-ț gătură cu evacuarea forțelor Israelului din Liban și, în special, cu privire la fixarea calendarului retragerii lor totale.
Situația din Africa australa
• La Națiunile Unite au început dezbaterile asupra politicii 
de apartheid promovate de R.S.A. • O declarație a lui 

Sam NujoinaNAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — La Națiunile Unite au început dezbaterile asupra politicii de apartheid promovată de regimul rasist din Republica Sud-Al’ricană. Un raport prezentat în Adunarea Generală de președintele Comitetului special al O.N.U. împotriva apartheidului cuprinde o serie de dovezi privind actele de represiune întreprinse de autoritățile rasiste sud-africane împotriva populației de culoare, majoritară, în cursul anului trecut, ca arestări, torturi, transferări forțate ale populației etc;Numeroși vorbitori au criticat aspru relațiile economice strinse dintre o serie de state occidentale și Republica Sud-Africană.

LUSAKA 21 (Agerpres). — în cadrul unei, conferințe de presă ținu la Lusaka. Sain Nujoma, președ tele Organizației Poporului din Afu- ca de Sud-Vest (S.W'.A.P.O.), a declarat că R.S.A. își intensifică politica colonialistă în Namibia. O nouă dovadă in acest sens — a spus el — o constituie hotărîrea regimului de la Pretoria de a extinde asupra Namibiei acțiunea așa-numitei legi privind apărarea Republicii Sud-Afri- cane, în baza căreia toți namibienii între 17 și 55 de ani vor fi incorporați obligatoriu în „forțele, de apărare" sud-africane și în formațiunile „forțelor teritoriale ale Africii de Vest".
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O HOTĂRÎRE A R.P. CHINEZE. După cum relatează agenția China Nouă, R.P. Chineză a aderat la Convenția privind interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și a toxinelor și distrugerea lor. Instrumentul de aderare — semnat de ministrul afacerilor externe, Wu Xueqian — a fost remis, la 15 noiembrie, pe cale diplomatică, Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Marii Britanii — țări depozitare ale convenției.LA PANMUNJON S-AU DESFĂȘURAT CONTACTE PRELIMINARE intre delegațiile Societăților de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de sud, în vederea reluării convorbirilor dintre societățile de Cruce Roșie ale celor două părți — transmite agenția A.C.T.C. Cu acest prilej, reprezentantul părții, R.P.D. Coreene a propus, printre altele, ca prima rundă a convorbirilor propriu-zise să aibă loc la Seul, iar următoarea la Phenian. S-a ajuns la un acord de principiu asupra tuturor chestiunilor abordate în cadrul acestor contacte preliminare — menționează agenția A.C.T.C.A TREIA RUNDA DE CONVORBIRI ÎN PROBLEMA CIPRIOTA. Un purtător de cuvînt al O.N.U. a confirmat oficial la Nicosia că cea de-a treia rundă de convorbiri separate pe care secretarul general al Națiunilor Unite, Javier Perez de Cuellar, le va avea cu președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, și cu liderul comunității cipriote-turce, Rauf Denktaș, va începe la New York, la 26 noiembrie. Purtătorul de cuvînt a reamintit declarația lui Perez de Cuellar potrivit căreia

noua rundă este, în același timp, și I etapa finală a acestor cpnvorbiri j menite să contribuie la soluționarea politică a situației din Cipru, i
1N SPANIA CONTINUA AC- * 

ȚIUNILE DE PROTEST ALE LU- , 
ORATORILOR DIN INDUSTRIA 
CONSTRUCTOARE DE NAVE față I 
de planul de restructurare a aces- ■ 
tui sector, anunțat de autorități, I 
care ar urma să se soldeze cu | 
pierderea a 11 000 de locuri de 
muncă din totalul de 40 000. La ■ Bilbao și Euskalduna, in provincia ] 
spaniolă Țara Bascilor, muncitorii * 
au protestat împotriva acordului 
dintre guvern și centrala sindicală I 
Uniunea Generală a Muncitorilor | 
din Spania, acord la care nu au 
aderat celelalte organizații sindica- i 
le. In cursul ciocnirilor cu poliția, ] 
șase persoane au fost rănite — ' 
transmite agenția Reuter.ȘOMAJUL ÎN R.F.G. Și In iianul 1985 șomajul în R.F. Germania va afecta 2 200 000 pînă la I 2 250 000 de persoane — a apreciat j Heinrich Franke, președintele Ofi- 1 ciului federal al muncii de la , Niirnberg, într-un interviu acordat I ziarului „Siiddeutsche Zeitung". I Franke a precizat că, în ultimii zece ani, în R.F.G. au fost supri- I mate 1,5 milioane locuri de || muncă.
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Mexico, și-au pierdut viața 324 de * 
persoane, iar peste 2 000 au fost ră- 
nite — relevă Ministerul mexican I 
de Interne, citat de agenția France 
Presse. .
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