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Congresul al XIII-lea al partidului 
și-a încheiat lucrările împlinind 
voința fierbinte a întregii națiuni:

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A FOST REALES SECRETAR GENERAI
AL PARTIDULUI COMUNIST RUMÂN
Partidul, țara, poporul au astfel o garanție sigură a înaintării 
ferme și neabătute spre noi și strălucite izbînzi ale 
socialismului pe pămîntul patriei libere și demne, spre

fericirea națiunii și spre binele cauzei păcii!

ȘEDINȚA DE ÎNCHEIERE A LUCRĂRILOR
Joi, 22 noiembrie, s-au în

cheiat la București lucrările 
Congresului ăl XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, 
care a adoptat hotăriri și do
cumente de însemnătate isto
rică, înscriindu-se ca un eve
niment de cea mai mare sem
nificație in viața țării, a na
țiunii noastre socialiste.

Exprimind voința tuturor 
comuniștilor, a întregului 
partid și popor, care s-a ma
nifestat intr-o puternică uni
tate- in cadrul marelui forum 
comunist, întrunind un impre
sionant consens național, dele
gații la Congresul al XIII-lea 
al partidului au ales, in baza 
mandatului încredințat de’ con
ferințele organizațiilor jude
țene de partid, in funcția su
premă de secretar general al 
Partidului Comunist Român 
pe cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre socialiste, ctitor al 
României moderne, strălucit 
militant revoluționar și patriot 
înflăcărat, personalitate' pro

eminentă a vieții internațio
nale, care și-a dedicat viața 
și activitatea slujirii neabă
tute a celor mai scumpe 
idealuri de libertate, indepen
dență și progres ale poporului 
român, triumfului revoluției 
socialiste, înfloririi neconteni
te a patriei, cauzei colaborării, 
înțelegerii și păcii în lume, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Această opțiune de impor
tanță excepțională pentru în
treaga activitate a partidului, 
pentru continuarea politicii 
sale, interne și externe; ce co
respunde în cel mai 'înalt grad 
intereselor și aspirațiilor fun
damentale ale poporului ro
mân, pune pregnant în lumină 
profunda prețuire, nețărmurita 
dragoste și încredere nutrite 
de toți fiii României față de 
cel care slujește, cu gindul, 
inima și fapta sa eroică, cu 
nestrămutată credință comu
nistă, cauza partidului și po
porului, idealurile socialismu
lui și păcii, față de conducă

torul iubit și brav, care 
călăuzește, cu înțelepciune și 
cutezanță revoluționară, desti
nele națiunii, în anii luminoși 
ai edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intării patriei spre comunism.

Sub semnul acestor înălță
toare sentimente, al unității 
strinse, indisolubile, a poporu
lui în jurul partidului și se
cretarului său general, s-a 
desfășurat ședința de închide
re, la care aw participat, de 
fapt, prin intermediul trans
misiei directe a posturilor 
noastre de radio și televiziu
ne, toți locuitorii patriei, fă- 
cind să bată la unison inima 
întregii țări.

...Ora 17. Are loc ședința de 
închidere a lucrărilor celui 
de-al XIII-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

Alături de delegați și invi
tați, in sală se află oaspeți de 
peste hotare.

Sînt prezenți, de asemenea,

șefii misiunilor diplomatice 
acreditați in țara noastră, pre
cum și corespondenți ai pre
sei străine, trimiși speciali ai 
unor agenții de presă, cotidia- 
ne, posturi de radio și televi
ziune de peste hotare.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Manea Mănescu a spus :

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși,
Cu înaltă conștiință revolu

ționară și patriotică, cu 
profundă răspundere pentru 
destinele țării și ale poporu
lui, delegații la Congres, 
exercitîndu-și mandatul în
credințat, au ales in deplină 
unanimitate pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Marele act politic, de impor
tanță națională, pe care l-am 
înfăptuit astăzi in forumul

(Continuare în pag. a XV-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român se încheie într-o atmosferă de entuziasm revoluționar și de deplină unitate, caracteristică unității partidului, a întregului nostru popor, care înfăptuiește neabătut politica internă și externă a partidului. (Aplau

ze și urale puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“).Timp de patru zile, în cadrul lucrărilor din plenul Congresului și în secțiuni, s-au dezbătut pe larg problemele fundamentale ale activității partidului și statului nostru, s-a făcut o amplă analiză a felului cum s-a desfășurat activitatea de la Congresul precedent pînă a- cum, atît în vederea realizării programelor adoptate de Congresul alXII-lea,  cît și pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate. în același timp, s-au dezbătut pe larg Directivele și orientările generale de dezvoltare a României în cincinalul al optulea,

1986—1990, și în perspectivă pînă în anul 2000.în cadrul lucrărilor Congresului au luat cuvîntul 486 de tovarăși, care au continuat, de fapt, dezbaterile și discuțiile ce au avut loc în întregul partid, cu întregul popor. Se poate spune că tovarășii care au luat cuvîntul au sintetizat propunerile, dorințele comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii.Este cunoscut că timp de mai bine de două luni întregul partid și popor au dezbătut pe larg documentele pentru Congresul alXIII-lea  al partidului. Numai în adunările și în conferințele de partid au luat cuvîntul peste 690 000 de tovarăși. Adăugind însă la aceasta dezbaterea largă cu întregul popor, se poate afirma, fără teama de a greși, că, de fapt, sute și sute de mii de nemembri de partid au participat, de asemenea, activ la dezbateri, au luat cuvîntul și și-au spus părerea cu privire la documentele Congresului nostru, la perspectivele dezvoltării României.

Iată de ce putem spune că toate documentele pe care le-am adoptat în deplină unanimitate în Congresul nostru sînt expresia voinței partidului, a poporului nostru, care, într-o deplină unitate, dorește să înfăptuiască neabătut Programul partidului, să asigure victoria societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea condițiilor pentru trecerea la făurirea societății comuniste — a visului de aur al omenirii ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“).Dezbaterile din Congres, din secțiuni, ca dealtfel discuțiile care au avut Ioc în întregul partid s-au caracterizat printr-o atitudine de ‘mare răspundere a tuturor delega- ților față de interesele poporului, ale socialismului, ale dezvoltării economico-sociale și ridicării bunăstării materiale și spirituale a națiunii noastre socialiste, față de cauza socialismului, de cauza păcii și colaborării internaționale. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Toți vorbitorii au analizat, în- tr-un spirit critic și autocritic, activitatea depusă pînă acum de organizațiile de partid din toate sectoarele, au prezentat numeroase propuneri, și-au luat angajamentul ferm de a acționa cu toată hotărîrea în direcția lichidării unor neajunsuri, a unor lipsuri, pentru îmbunătățirea întregii activități și ridicarea nivelului muncii partidului, a organelor de stat din toate domeniile la înălțimea cerințelor puse de Congresul al XIII-lea privind dezvoltarea pe o nouă treaptă a societății noastre socialiste.Iată de ce putem afirma că, de fapt, pregătirile Congresului — și Congresul însuși — au constituit o puternică manifestare democratică a societății noastre, a partidului, a poporului, o expresie a participării directe a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregii națiuni la făurirea conștientă a propriului viitor — viitorul liber, indepen
dent, comunist ! (Aplauze și urale

puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.l", 
„Ceaușescu și poporul !“).Toate documentele supuse dezbaterii Congresului au fost adoptate în deplină unanimitate, oglindind voința partidului, a poporului nostru de a acționa cu fermitate pentru înfăptuirea neabătută a acestor hotărîri, deoarece ele reprezintă viitorul națiunii noastre. Ele dau o perspectivă luminoasă întregii noastre națiuni — de a-și asigura un nivel tot mai înalt de dezvoltare economică, socială, științifică, culturală, de a ocupa un loc demn în rîndul națiunilor libere ale lumii. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).Aș dori să menționez, cu multă satisfacție, că pregătirile pentru Congres — adunările generale, conferințele și înseși lucrările Congresului — au evidențiat creșterea puternică a nivelului politico-ideologic al activiștilor de partid și de stat, al comuniștilor și, în general, al tuturor oamenilor muncii, al întregului nostru popor,

ca rezultat al activității intense desfășurate^ pentru formarea omului nou, constructor conștient al viitorului său socialist și comunist. 
(Aplauze puternice, prelungite).Doresc să vă mărturisesc, tovarăși, că m-a impresionat felul responsabil și nivelul înalt la care toți delegații au abordat problemele, răspunderea lor față de partid, față de popor — ceea ‘ce înseamnă4 că avem un partid minunat, puternic, unit — și aceasta reprezintă garanția că hotărîrile noastre vor fi îndeplinite cu suc
ces ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).Poate că unii observatori de peste hotare vor pune întrebarea, sau vor spune : ce fel de democrație poate fi aceea unde se adoptă hotărîrile într-o deplină unanimitate ? Aș dori să anticipez și să le răspund că unitatea care s-a manifestat în partidul și în Congresul nostru, în rîndurile poporului este expresia unității de interese, deoa

rece în Republica Socialistă România au fost lichidate clasele antagoniste.-Națiunea română este formată din clase și categorii sociale prietene, avînd aceleași interese — de a făuri o societate nouă, fără asupritori, o societate a egalității și dreptății sociale, care să asigure fiecărui membru al său drepturi depline în toate domeniile — dreptul la muncă, la învățătură, la cultură, dreptul de a participa activ la conducerea întregii societăți ! Aceasta este cauza și factorul hotărîtor al unității indestructibile a partidului și poporului nostru ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul „Ceaușescu —
P.C.R. !“).Așa cum am menționat și in Raportul meu, sîntem mîndri de minunatele rezultate pe cara le-am obținut ; dar nu trecem cu vederea lipsurile, greutățile ce le
(Continuare în pag. a III-a)

MOMENT PENTRU ISTORIE, moment de înaltă vibrație patriotică, revoluționară : se propune Congresului realegerea strălucitului fiu al națiunii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, in funcția supremă de secretar general al partidului
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Ședința plenară 
a Comitetului Central

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

secretar general al Partidului Comunist Român, 
joi, 22 noiembrie, a avut loc prima ședință plenară 
a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, ales de Congresul al XIII-lea.

Plenara a adoptat următoarea ordine de zi :

' 1. Alegerea Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

2. Alegerea Secretariatului C.C. al P.C.R.

3. Alegerea președintelui Colegiului Central de 
Partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus să fie 
aleagă o comisie care să facă propuneri privind 
componența Comitetului Politic Executiv, a Secre
tariatului C.C. al P.C.R.

în unanimitate, Comitetul Central a ales Comisia 
cu următoarea componență : tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Dumitru Necșoiu, Ion Catrinescu, Anton 
ILungu, Pavel Aron, Mihai Marina și Ion Sîrbu.

După deliberările comisiei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus, spre aprobarea plenarei, că 
din Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. să 
facă parte 23 membri și 25 membri supleanți.

Plenara a adoptat în unanimitate această pro
punere.

S-au supus, apoi, votului propunerile nominale 
pentru Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
și Secretariatul C.C. al P.C.R., care au fost 
adoptate în unanimitate. (Componența Comitetului 
Politic Executiv și a Secretariatului C.C. al P.C.R. se 
publică alăturat).

Președinte al Colegiului Central de Partid a fost 
ales tovarășul Miu Dobrescu.

In încheierea lucrărilor plenarei, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a adresat felicitări membrilor Comitetului Cen
tral și a exprimat convingerea că toți cei aleși 
vor acționa — ca membri ai Comitetului Central 
și în domeniul lor de activitate — în spiritul în 
care s-au desfășurat lucrările Congresului — de 
exigență, de unitate, de hotărîre fermă de a în
deplini în cele mai bune condiții obiectivele 
stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Memhrii Ccmitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Membrii supleanți 
ai Comitetului Pelitic Executiv

losif Banc

Emil Bobu

Virgil Cazacu

Elena Ceaușescu

Lina Ciobanu

Ion Coman

Nicolae Constantin

Constantin Dăscălescu

Ion Dincă

Miu Dobrescu

Ludovic Fazekas

Alexandrina Găinușe 

Manea Mănescu 

Paul Niculescu 

Constantin Olteanu 

Gheorghe Oprea 

Gheorghe Pană 

Ion Pățan 

Dumitru Popescu 

Gheorghe Rădulescu 

llie Verdeț 

Stefan Voitec

Ștefan Andrei 
Ștefan Bîrlea 
Nicu Ceaușescu 
Leonard Constantin 
Gheorghe David 
Marin Enache 
Petru Enache 
Mihai Gere 
Maria Ghițulică 
Nicolae Giosan 
Suzana Gâdea 
Nicolae Mihalache

Secretariatul

loachim Moga 
Ana Mureșan 
Elena Nae 
Marin Nedelcu 
Cornel Pacoste 
Tudor Postelnicu 
Ion Radu 
Ion Stoian 
Gheorghe Stoica 
losif Szasz 
loan Totu 
Ion Ursu 
Richard Winter

C.C. al P.C.R.
NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Secretari ai C.C. al P.C.R. :
losif Banc 
Emil Bobu 
Ion Coman 
Silviu Curticeanu 
Petru Enache

Constantin Radu 
Ion Radu 
Ion Stoian 
llie Verdeț

Membrii Comitetului Central al Partidului Comunist Român
1 NICOLAE CEAUȘESCU 35. Nicolae Bușui

36. Gherghina Buzatu

2. Neculai Agachi

37. Marin Capisizu
38. Vasile Carolică
39. Vasile Carp

3. Haralambie Alexa 40. Gheorghe Catană
4. Agurița Alexandrescu 41. Irimie Catargiu
5. Dumitru Alecu 42. Elena Catrina
6. Ion Anastasiu 43. Ion Catrinescu
7. Ștefan Andrei 44. Virgil Cazacu
8. Emilia Andronache 45. Vasile Cădar
9. Gheorghe Anghel 46. Elena Ceaușescu

10. loan Anton 47. llie Ceaușescu
11. Pavel Aron 48. Nicu Ceaușescu
12. loan Avram 49. Dorina Ceguș
13. Teodora5Avram ”/J1’ ' 50. Ionel Mihail Cetățeanu
14. Maria Bradea 51. Maria Chiriac
15. losif Banc 52. Gira Chiru....  - -
16. loan Dodu Bălan 53. Gheorghe Chivulescu
17. Radu Bălan 54. Ion Cioară
18. Ion Bogdan Băluță 55. Lina Ciobanu
19. Vasile Bărbulescu 56. Maria Ciocan
20. Vasile Bărbuleț 57. loan Ciorbă
21. Ștefan Bîrlea 58. Aurel Cioruga
22. Dumitru Bejan 59. Ion Cîrcei
23. Radu Beligan 60. llie Cîșu
24. Maxim Berghianu 61. Alexandru Coadă
25. Victoria Bistriceanu 62. Eleonora Cojocaru
26. Elena Bleahu 63. Ileana Colesnicencu
27. Emil Bobu 64. Ion Coman
28. Maria Bobu 65. Teodor Coman
29. Gheorghe-Mihai 66. Leonard Constantin

Bodoașcă 67. Nicolae Constantin
30. llie Bologa 68. Gheorghe Constantinescu
31. Ion Brad 69. Maria Costache
32. Ion Bucur 70. Aurel Costea
33. luliana Bucur 71. Iulian Costescu
34. Vasile Bulucea 72. Simion Cotoi

73. Ion Crețu
74. Poliana Cristescu
75. Constantin Crișan
76. Silviu Curticeanu
77. Alexandru Czege
78. Gheorghe David
79. Petre Dănică
80. Constantin Dăscălescu
81. Ion Dincă
82. Constantin Dinu
83. Gheorghe Dinu
84. Gheorghe M. Dinu
85. Emilian Dobrescu
86. Miu Dobrescu
87. Tamara Dobrin
88. Dinu Dragan
89. Traian Dudaș

—90. Aure! Duma— ! | . ț
91. Florea Dumitrescu
92. Eduard Eisenburger
93. Marin Enache
94. Petru Enache
95 Gheorghe Moisescu Enică
96. Costel Eremia
97. Viorel Faur
98. Ludovic Fazekas
99. luliu Fejes

100. Eugen Florescu
101. Mihail Florescu
102. Maria Flucsă
103. Petre Fluture
104. loan Folea
105. loan Foriș
106. Ion Frățilă
107. Alexandru Gagu
108. Susana Galpal
109. Alexandrina Găinușe
110. Pantelimon Găvănescu

111. Suzana Gâdea
112. Mihai Gere
113. Maria Gheorghe
114. Nicolae Gheorghe
115. Dumitru Ghișe
116. Maria Ghițulică
117. Petre Gigea
118. Nicolae Giosan
119. Nicolae Gîrbă
120. Traian Gîrba
121. Gheorghe Grigore
122. Margareta Hedwiga 

Hausser
123. George Homoștean
124. Constantin Horobeț
125. Neculai Ibănescu
126. Viorel Igreț
127. loan Inceu
128. Ion M. Nicolae
129. Dumitru lonaș
130. Letiția lonaș
131. Alexandru lonescu
132. Angela Isăroiu
133. Marin Ivașcu
134. Ileana Jalbă
135. Natalia Jipa
136. Alexandru Koppandi
137. Diamanta Laudoniu
138. Ioana Lăncrăjan
139. La jos Letay
140. Floarea Leuștean
141. Ion Licu
142. Anton Lungii
143. Virgil Dimitrie Marcoșanu
144. Tiberiu Marian
145. Vasile Marin
146. Mihai Marina
147. Valeria Marinescu
148. Gheorghe Matei

149. llie Matei
150. Eugenia Măndița
151. Manea Mănescu
152. Nicolae Mihalache
153. Vasile Milea
154. Constantin Mitea
155. Ion Mitran
156. loachim Moga
157. Lucreția Moldovan
158. Emeric Molnar
159. loan Morar
160. Mihai Moraru
161. Niculina Moraru
162. Valeria Moraru
163. Ilarie Munteanu
164. Ana Mureșan
165. loan Mușat
166. Vasile Mutu
167. Elena Nae
168. Ferdinand Nagy
169. Diomid Năstase
170. Eugen Moraru Nechifor
171. Dumitru Necșoiu
172. Alexandru Necula
173. Viorica Neculau
174. Marin Nedea
175. Marin Nedelcu
176. Ștefan Negreț
177. Tiberiu Nicola
178. Paul Niculescu
179. Constantin Niță
180. Constantin Olteanu
181. Gheorghe Oprea
182. Alexandru Orzață
183. Cornel Pacoste
184. Gheorghe Pană
185. Gheorghe Pardi
186. Aristina Parotă
187. loan Pavel

188. Venerica Pătru
189. Ion Pățan
190. loan C. Petre
191. Barbu Petrescu
192. Gheorghe Petrescu
193. Gheorghe Petrescu
194. Iulian Ploștinaru
195. Mihai-Dorel Popa
196. Ion Popa
197. Dumitru Popescu
198. Dumitru Radu Popescu
199. Ion B. Popescu
200. Ion Popescu Puțuri
201. Nicolae Popovici
202. Titus-Viorel Popovici
203. Tudor Postelnicu
204. Petre Preoteasa
205. Paula Prioteasa
206. Eugen Procă
207. Elena Pugna
208. Vasile Pungan
209. Ștefan Rab
210. Constantin Radu
211. Ion Radu
212. Gheorghe Rădulescu
213. Nicodim Roșea
214. Alexandru Roșu
215. Teodor Roman
216. Aurel Sandu
217. Ion Savu
218. Ion Sălăjan
219. Ana Săndulescu
220. Simion Săpunaru
221. Simion Scutea
222. Ion Sîrbu
223. Emilia Sonea
224. Andrei Sorcoiu
225. Aneta Spornic
226. Cecilia Stan

227. Zamfir Stancu
228. Elisabeta Stătescu
229. Ion Stănescu
230. Adrian Stoica
231. Costică Stoica
232. Gheorghe Stoica
233. Ion Stoian
234. Anton Storobăneanu
235. Emeric Szabo
236. losif Szasz
237. Dezideriu Szilagyi
238. Marin Ștefanache
239. Ion Traian Ștefănescu
240. Ștefan Ștefănescu
241. Voicu Tache
242. Frusina Tașmău
243. Gheorghe Tănase
244. Florin Teodor Tănăsescu
245. ” Constanți fT Teod o rescu‘d ...
246. Ion Teoreanu
247. Iulian Topliceanu
248. loan Totu
249. Costache Trotuș
250. Laurean Tulai
251. losif Uglar
252. loan Ungur
253. Nicolae Ungureanu
254. Decebal Urdea
255. Ion Ursu
256. llie Văduva
257. Dumitru Velicu
258. llie Verdeț
259. Rodica Paraschiva Vîlcu
260. Iulian Vlad
261 Radu Voinea
262. Ștefan Voitec
263. Richard Winter
264. Constantin Zanfir
265. Gheorghe Zărnescu

Membrii supleanți ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român
1. Elena Albu
2. Vasile Albu
3. Paraschiv Alecu
4. Nicolae Amza
5. Dimitrie Ancuța
6. Dumitru Apostoiu
7. Vasile Ardeleănu
8. Ion Badea
9. Nicolae Badea

10. Constanța Balint
11. Gheorghe Bălăiță
12. Nicolae Bărbulescu
13. Cameluța Beldie
14. Mariana-Adriana Bejan
15. lugenia Bichi
16. Manole Bivol
17. Cristian Boiangiu
18. Rozalia Borș
19. Ernest Breitenstein
20. Dumitru Brenciu
21. Letiția Brindescu
22. Ecaterina Brisc
23. Floarea Bucur
24. Elena Burac
25. Elena-Verona Burtea
26. Lucia-Maria But
27. Stela Chioveanu
28. Florentin-Doru Cârpanu
29. Veronica Ciobănete
30. Aneta Ciocan
31. Elena Ciocan
32. Florica Ciutacu
33. Ana Ciurea
34. Silvia Cojocariu
35. Dumitru Constantin
36. Ion Constantinescu
37. Valentina Constantinescu

38. Gheorghe Costea
39. Ion Cotoară
40. Nicolae Croitoru
41. Andrei Csilag
42. Paraschiva-Elisabeta 

Csucsuj
43. loan Culda
44. Ion Cumpănașu
45. Ion Davidoiu
46. Constantin-Ion Deaconu
47. Coleta De Sabata
48. Alexandrina Diaconescu
49. Vasile Dima
50. Gheorghe Dimoiu
51. Carol Dina
52. Gheorghe Dragomir
53. loan Drăghici
54. Mircea Drăgulin
55. Nicolae Dobre
56. Dan Dulamă
57. Aneta Duca
58. Mihai Dulea
59. Vasile Dulgheru
60. Elena Marta Dumitrescu
61. Veronica Valentina Ene
62. Nicolae Eremia
63. Ana Fărcaș
64. Ana Ferencz
65. Ana Filimon
66. Gheorghe Floarea
67. Nicolae-Dan Fruntelată
68. Carol Fiilop ,
69. Lorica Gavriliță
70. Floarea Ghiță
71. Grigore Ghiță
72. Ortansa Grecu
73. Ștefan Gușă

74. loan Hadnagy
75. Emil Huidu
76. luliana Haidu
77. Gyozo-Victor Hajdu
78. Mircea-Radu lacoban
79. Viorica Ignat
80. Gheorghe llie
81. Victoria-Ștefania Iliescu
82. Marin Ion
83. Ion lonescu
84. Maria lonescu
85. Mircea lonescu
86. Ștefania lonescu
87. Steliana Istodorescu
88. Ofilia-Doina Ivan
89. loan Josu
90. Ștefan Korodi
91. Anica Lazăr
92. Elena Lazăr
93. Maria Lazăr
94. Marin Lungu
95. Ștefan Mangu
96. Florea Marin
97. Elena Mateica
98. Victor Mazilu
99. Nicolae Mănescu

100. Gheorghe Mărginean
101. Elena Mihai
102. Nicolae Mihai
103. Victor-Traian Mihu
104. Cornel Mihulecea
105. Mircea Mocanu
106. Ion Moldoveanu
107. Tiberiu Mureșan
108. Victor Neag
109. Ion Neamu

110. Filofteia Negruțiu
111. Aurel Negucioiu
112. Vasile Nicolcioiu
113. Constanța Niculescu
114. Mihail Niculescu
115. Constantin Nuță
116. Rodica-Cristina Oneț 

Năstase
117. Georgeta Oprea
118. Gheorghe Oprea
119. Arpad Pall
120. Vasile Pană
121. Gheorghe Paraschiv
122. Bratu Păun
123. Pătru Păun
124. Constantin Petre
125. lulia Petrescu
126. Stelian Pintilie
127. Viorica Pișcoi
128. Georgeta Podaru
129. Eugenia Popa
130. loan-loviț Popescu
131. Sabina-Rodica Pușcaș
132. Alexandru Raicu
133. Raveca Rațiu
134. Petre Răducanu
135. Floarea Rădulescu
136. Constantin Rățoi
137. Valeriu Rîpeanu
138. Alexandru Reimer
139. loan Retegan
140. Constantin Roșea
141. Dumitru Roșu
142. Maria Roșu
143. Andrei-Iosif Roth
144. Susana Saivan
145. Ion Sasu

146. Vasile Sava
147. Constanța Semeniuc
148. Aneta Slivneanu
149. Stan Soare
150. Olimpia Solomonescu
151. Aurica Spătărelu
152. Gheorghe Sprințeroiu
153. Ana Spirache
154. Aristotel Stamatoiu
155. Ion Stiucă
156. Alexandra Stoian
157. Alexandru Szabo

Membrii

158. Irina Szabo
159. Maria Ștefan
160. Georgeta Tamaș
161. Maria Taune
162. Stelian Teodorescu

* 163. Ana-Maria Ticușan
164. Mihai Tiron
165. lacob Toplicean
166. Emiliu-Ferdinand Toth
167. Ecaterina Tucă
168. Elena Tudoran
169. Mircea Tudoran

170. Nicolae Țarcă
171. Pantelimon Ungureanu
172. Vasile-Petru Uscat
173. Nicolae Vaidescu
174. Doina Vasilescu
175. Ștefan Vasiu
176. Andrei Vela
177. Ileana Vișu
178. Ion Vîlsan
179. Constantin Vlad
180. Gizela Vlad
181. Gheorghe Voinea

Comisiei Centrale de Revizie
1. Ion Albulețu
2. Damian Anfile
3. Augustin Angheleanu
4. Elena Apostol
5. Emilia Apostolescu
6. Vasile Baltac
7. Dumitru Berinde
8. loan Blag
9. Nicolae Bracaciu

10. Mihai Burcă
11. Dumitru Calancea
12. Zaharia Cărbunaru
13. Ion Ceaușescu
14. George Ciucu
15. Petre Cîmpeanu
16. Trandafir Cocîrlă
17. Lucreția Cristea
18. Valentina Dan
19. Traian Darolți
20. lancu Drăgan
21. Cecilia-Maria Drăghici
22. Aurel Duca
23. luliana Duda
24. Dumitru S. Dumitru
25. Constantin Duțu

26. lacob Eacoviță
27. Elena Ene
28. Mihai Găinariu
29. Ion Geană
30. Dănuț-Emanuel Georgescu
31. Dumitru Gheorghișan
32. loan Giurgea
33. Ion Giuvelcă
34. Gheorghe Glodeanu
35. Ștefan Dan Hatmanu
36. Ana Herman
37. Florian lonescu
38. Nicolae lonescu
39. Ștefan llieș
40. Vochița lordache
41. Cornel luga
42. Gheorghe Jianu
43. Albert Kiss
44. Gheorghe Marinicâ
45. Cornelia-Georgeta Măriuț
46. Georgeta Mecu
47. Maria Meiloiu
48. Gheorghe Milca
49. Alexandrina Mocanu
50. Petru Moț

51. Maria Navruc
52. Teodor Năchescu
53. Andrei Neagu
54. Alexandru Nicolae
55. Maria Nițescu
56. Traian Novolan
57. Marina Părăianu
58. Mihai Părăluță
59. Nicolae Pleșiță
60. loan Popa
61. Corneliu Popescu
62. Victor Popescu
63. Attila Arpad Racz
64. Lazăr Sandra
65. Veronica Sandu
66. Ion Siminiceanu
67. Ion Spătărelu
68. Marin Stoianovicl
69. Constantin Stoica
70. Florea Sucală
71. Otto-Dan Surulescu
72 Nicolae Tarnea
73. Virgil Teodorescu
74. Viorel Vizureanu
75. Vasile Vîlcu

Președinte al Comisiei Centrale de Revizie a fost ales tovarășul Vasile Vîlcu.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I)mai avem. în Congres am discutat pe larg, și foarte critic, despre acestea. Dar, criticînd lipsurile, neajunsurile și greutățile pe care le mai avem de învins, o facem cu voința și hotărîrea de a.întări unitatea și de a acționa într-o singură direcție pentru lichidarea acestora, pentru a asigura mersul nostru tot mai hotărît înainte ! (Aplauze 
și uraie puternice, prelungite).Am adoptat un program măreț, de mare perspectivă, privind dezvoltarea economico-socială. El reprezintă năzuințele și voința partidului și poporului nostru. A- ceste prevederi de dezvoltare a patriei noastre pînă în anul 2000 se bazează pe puternica forță materială pe care am realizat-o, pe creșterea nivelului tehnic, științific, profesional al clasei muncitoare, al țărănimii, al intelectualității. Deci, dispunem și de forța materială și — mai cu seamă —, de forța umană necesară realizării cu succes a tuturor programelor și prevederilor de dezvoltare în perspectivă a patriei noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).Avem ferma convingere că, tre- cînd în a treia etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism, trecem la o muncă ce va cere, în continuare, eforturi susținute din partea întregului partid, a tuturor oamenilor muncii, a întregului nostru popor.Am menționat, în Raportul meu, că pornim să urcăm o treaptă mai înaltă a dezvoltării noastre. A- ceasta va cere eforturi susținute, va cere să facem totul pentru a merge pe cel mai bun și cel mai scurt drum, pentru a evita eforturi prea mari. Dar va trebui să facem eforturi și să învingem multe greutăți ! Avem o călăuză sigură, — și a- ceasta este socialismul științific, materialismul dialectic și istoric, Programul partidului nostru. Avem un partid care știe să învingă greutățile și sîntem convinși că întregul popor va merge ferm înainte, sub conducerea comuniștilor, spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație ! (Aplauze și uraie 
prelungite ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul").

Nu ne este teamă de greutățile pe care le mai avem de învins. Comuniștii au învins multe greutăți, au acționat multă vreme în condiții grele, de ilegalitate ; dar nu ne-am temut nici de închisori, nici de gloanțe, am fost gata întotdeauna — și mulți dintre noi și-au dat viața — pentru cauza eliberării poporului, pentru independența și bunăstarea sa. Cu atît mai mult acum nu ne temem de greutăți. Avem ferma hotărîre să mergem cu toată forța înainte, învingînd toate .greutățile, deoarece acestea sînt astăzi incomparabil mai mici decît cele pe care a trebuit să le învingem în trecut. Perspectiva minunată care stă în fața noastră ne cere să lucrăm în spirit revoluționar, să facem totul pentru a păstra tradiția și spiritul de luptă al comuniștilor, al partidului nostru, să servim în orice împrejurări poporul, cauza socialismului ! (Aplauze și 
uraie puternice ; se scandează în
delung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).După adoptarea în unanimitate a programelor de dezvoltare, acum hotărîtoare este munca organizatorică, politică, pentru realizarea acestora. Consider că trebuie să facem totul pentru perfecționarea și îmbunătățirea activității partidului, a organelor de stat, a tuturor organismelor democrației noastre socialiste, să asigurăm unirea eforturilor întregii națiuni într-o direcție unică.Să întărim necontenit rolul conducător al partidului, forța politică conducătoare a națiunii noastre socialiste !Acționînd cu fermitate, în toate sectoarele, pentru înfăptuirea hotă- rîrilor adoptate de Congres, vom asigura realizarea neabătută a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare spre comunism, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, de întărire a independenței României ! (Aplauze și uraie îndelungi; 
se scandează : „Ceaușescu—Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).într-o deplină unanimitate, Congresul a dezbătut și aprobat activitatea internațională, politica Comitetului Central și a Guvernului României socialiste, de colaborare cu toate statele lumii, fără deo

sebire de orînduire social-poli- tică de a acționa cu toată hotărîrea pentru întărirea unității și colaborării cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor și, în primul rînd, a înarmărilor nucleare, pentru dezarmare și, îndeosebi, pentru dezarmare nucleară, pentru o pace trainică în întreaga lume ! (Uraie și aplauze 
puternice, prelungite ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).La încheierea lucrărilor marelui forum democratic al comuniștilor și al poporului român, doresc să adresez, din nou, tuturor forțelor politice și tuturor statelor, șefilor de guverne și de state, chemarea de a face totul pentru a salva omenirea de la un nou război mondial, de la catastrofa nucleară ! Să acționăm cu deplină răspundere față de popoarele noastre, față de întreaga omenire pentru a opri amplasarea noilor rachete nucleare cu rază medie în Europa, pentru retragerea celor existente, pentru o Europă fără arme nucleare ! Să acționăm cu toată hotărîrea pentru a se desfășura tratative corespunzătoare, atît între Statele Unite ale Ameri- cii și Uniunea Sovietică, cît și cu participarea altor state, în alte organisme pentru dezarmare, în vederea opririi cursei înarmărilor, trecerii la dezarmare, a reducerii forțelor armate, pentru făurirea unei lumi fără războaie și fără arme, a unei lumi a colaborării pașnice, egale între toate națiunile. 
(Uraie și aplauze puternice, înde
lungate. Se scandează: „Ceaușescu 
— pace!", „Dezarmare — pace!").

Stimați tovarăși,Doresc ca, și la încheierea lucrărilor Congresului nostru, să exprim, încă o dată, calde mulțumiri tuturor partidelor și organizațiilor care au participat la Congresul Partidului Comunist Român, tuturor partidelor și organizațiilor, precum și personalităților care au trimis mesaje de salut Congresului nostru. în toate acestea vedem încă o expresie a relațiilor de prietenie existente între partidele și popoarele noastre, o manifestare a solidarității și colaborării lor, a do

rinței de conlucrare activă în interesul țărilor noastre, al păcii și progresului economico-social în întreaga lume. (Aplauze puternice, 
prelungite).Adresăm tuturor partidelor și organizațiilor participante la Congres, sau care ne-au trimis mesaje, cele mai bune urări — și exprimăm dorința noastră de a dezvolta continuu colaborarea și solidarita-. tea, în interesul popoarelor noastre, al cauzei progresului și păcii în lume. (Aplauze și uraie prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu —• 
România, pacea și prietenia !“).încă o dată, adresăm tuturor partidelor și organizațiilor, tuturor popoarelor care au participat, într-o formă sau alta, la lucrările Congresului nostru, cele mai bune urări de succes în întreaga lor activitate, de bunăstare, de progres, de independență ! (Aplauze puter
nice, prelungite).Aș dori, de asemenea, să mulțumesc, în acest cadru, presei și ra- dioteleviziunii românești pentru felul în care, în desfășurarea pregătirii Congresului și în timpul Congresului, au oglindit lucrările, informînd poporul despre ce gîn- desc comuniștii, despre ce gîndește Congresul nostru și ce trebuie să facem pentru a asigura înfăptuirea hotărîrilor. (Aplauze și uraie pu
ternice, prelungite).Doresc, de asemenea, să exprim mulțumiri și presei străine, posturilor de radio și televiziune, care au scris sau au transmis despre lucrările Congresului nostru. Am putut constata, din unele informații, că, pe ansamblu, au scris bine, corect, despre Congresul nostru. Ați putut, domnilor — mă refer la presa străină — și tovarăși — pentru că sînt și ziariști din țările socialiste —, să vedeți în ce spirit a dezbătut problemele Congresul nostru, să constatați că tot ceea ce plănuim, plănuim deschis, împreună cu poporul, pentru că putem să le realizăm numai împreună cu poporul ! Nu am avut, și nu avem, nimic de ascuns în fața poporului nostru și nici în fața altor popoare ! Năzuințele poporului nostru, de bunăstare, de libertate, de independență, pentru socialism, nu reprezintă nici un pericol pentru vreun popor ; dimpotrivă, cu cît vom reali

za mai bine programele noastre, cu atît vom putea participa mai activ la întreaga viață internațională, la colaborarea mondială, la lupta pentru pace. (Aplauze puter
nice, prelungite).Ați putut să constatați — și puteți fi siguri — că n-am discutat nici un fel de lucruri secrete sau că ne gîndim la acțiuni care să dăuneze intereselor altor popoare. Am „uneltit" ceva — dacă se poate spune așa — și am discutat cu mulți reprezentanți străini la Congresul nostru — cum să facem să oprim pericolul războiului, să salvăm pacea. Dar noi am dori ca toate congresele altor partide, indiferent de apartenență, să aibă în centrul lor această preocupare și să facă totul pentru a întări colaborarea cu orice partid, cu orice fel de oameni care doresc pacea și vor să trăiască liberi și independenți. (Aplauze și 
uraie puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — pace !“)..Am saluta și am aprecia mult dacă, și în viitor, presa, posturile de radio și televiziune ar scrie sau ar transmite numai ceea ce servește colaborării, întăririi prieteniei între națiuni, cauzei păcii și independenței popoarelor. (Aplau
ze puternice, prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,Acum, după încheierea Congresului, trebuie să ne întoarcem fiecare la locurile noastre de muncă. Avem încă multe de făcut pentru a încheia acest an cu rezultate cît mai bune, pentru pregătirea și realizarea în bune condiții a planului pe 1985, astfel încît cincinalul al 7-lea să-l încheiem cu rezultate chiar superioare față de ceea ce am apreciat în Raportul prezentat în Congres. Să trecem de pe acum la pregătirea temeinică a noului cincinal !După cum vedeți, tovarăși, în timpul Congresului, însăși natura a dorit să demonstreze acordul său cu realizarea noii revoluții agrare. (Animație în sală ; vii aplauze). Ploile care au căzut creează condiții bune pentru ca toate angajamentele care au fost luate aici cu privire la agricultură să fie realizate în bune condiții.Sînt convins că toți participanții la Congres, reîntorși acasă, vor arăta în organizațiile lor, în con

ducerile organizațiilor județene, cum s-a desfășurat Congresul, ce trebuie făcut pentru înfăptuirea în viață a tuturor hotărîrilor.în numele Comitetului Central ales de Congres, doresc să exprim cele mai calde mulțumiri pentru încrederea acordată și să asigur întregul partid și națiunea noastră că noul Comitet Central va face totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții marile răspunderi ce-i revin în conducerea activității partidului și poporului nostru, pînă la Congresul alXIV-lea  al partidului. Desigur, tovarăși, Comitetul Central va acționa în așa fel încît tot ceea ce am hotărît să se realizeze în bune condiții. (Aplauze puternice, 
prelungite).Doresc, și în încheiere, să mulțumesc Congresului, partidului și întregului popor pentru realegerea mea în înalta funcție de secretar general al partidului. (Aplauze și 
uraie puternice ; se scandează în
delung : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu a fost ales la al 
XIII-lea Congres !“).Vă asigur, dragi tovarăși, asigur partidul și poporul nostru că și în viitor — ca și pînă acum — voi face totul pentru a răspunde încrederii ce mi s-a acordat, că voi acționa cu întreaga fermitate, cu toate forțele, în vederea înfăptuirii hotărîrilor Congresului nostru, a Programului partidului, pentru asigurarea ridicării poporului, a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, pentru întărirea continuă a independenței și suveranității României socialis
te ! (Aplauze și uraie puternice ; 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").în același timp, voi face totul și în viitor pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de colaborare internațională. Vă asigur că nu voi precupeți nici un efort pentru a contribui la realizarea unei păci trainice în întreaga lume ! (Aplauze și uraie pu- 

. ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— pace !“, „Ceaușescu — Româ
nia, pacea și prietenia !“).în încheiere, doresc să-mi exprim deplina convingere că toți participanții la Congres, întregul partid, întreaga noastră națiune vor acționa într-o deplină unitate pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Jtin-lea al partidului,

pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres, de bunăstare și fericire, pentru triumful socialismului și comunismului, pentru întărirea independenței și suveranității naționale, pentru a asigura României un loc demn în rîndul națiunilor lumii. (Aplauze 
și uraie puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“).Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, întregului partid și întregului popor, succese tot mai mari, și tot mai mari, în întreaga activitate, multă sănătate și fericire ! (Aplauze și uraie pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).Declar închise lucrările celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român. (Aplauze 
și uraie ; se scandează „Ceaușescu 
a fost ales la al XIII-lea Con
gres !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trăiască gloriosul nostru partid comunist, conducătorul încercat al ■ întregului popor pe drumul socialismului și comunismului ! (A-
plauze și uraie puternice ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).Trăiască poporul nostru, constructor conștient al socialismului și comunismului, trăiască scumpa noastră patrie, Republica Socialistă România ! (Aplauze și uraie pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu, România
— stima noastră și mindria !“).Trăiască prietenia, colaborarea și solidaritatea internațională a tuturor forțelor progresiste și anti- imperialiste ! (Aplauze și uraie pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu
— pace !“).Să triumfe rațiunea, să triumfe pacea în lume ! (Aplauze și uraie 
puternice ; se scandează „Dezar
mare — pace !“, „Ceaușescu — 
pace !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu a fost ales la al XIII- 
lea Congres !“. într-o atmosferă 
de puternică unitate, însufle
țire, toți cei prezenți în marea 
sală a Congresului se ridică în 
picioare și ovaționează îndelung, 
minute în șir, cu entuziasm, pentru 
Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare a națiunii 
noastre socialiste — pentru secre
tarul general al partidului, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU). .

--------------------------------------------- ÎN PIAȚA REPUBLICII-----------------------------------------------
Entuziastă manifestație populară, expresie vie a satisfacției întregului popor

Piața Republicii din Capitală, mar
tora atîtor mari evenimente din is
toria partidului și poporului nostru, 
a fost joi seara, la încheierea lucră
rilor Congresului al XIII-lea al 
partidului, locul de desfășurare a 
unei grandioase adunări populare. 
Peste 100 000 de bucureșteni — mun
citori, intelectuali, militari, studenți 
și elevi — care au urmărit, împre
ună cu toți cetățenii țării, cu viu in
teres și deplină aprobare, lucrările 
înaltului forum al comuniștilor ro
mâni, s-au Întrunit în marea piață 
pentru a da expresie sentimentelor 
de satisfacție profundă, mindrie pa
triotică și deplină încredere de care 
sînt animați locuitorii Capitalei, toți 
cetățenii patriei pentru reînvestirea 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar pa
triot, care conduce cu clarviziune 
destinele României pe drumul lumi
nos al socialismului și comunismu
lui.

Un mare număr de participanți 
poartă drapele ale partidului și sta
tului, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, flori, pancarte cu urări 
adresate partidului, secretarului său 
general, poporului român, vrednic 
constructor al socialismului și comu
nismului în patria noastră. Printre 
manifestanți se află grupuri de ti
neri și tinere în costume naționale 
reprezentînd diferitele zone folclori

ce ale țării, formații artistice, an
sambluri muzicale, grupuri de spor
tivi, pionieri, șoimi ai patriei.

Cei prezenți scandează cu însufle
țire „Ceaușescu-P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu-Pace". Din 
mii de piepturi răsună cu putere cu
vintele cunoscutului cîntec „Partidul- 
Ceaușescu-România".

Este ora 17. în Sala Palatului se 
desfășoară ultima ședință a marelui 
forum al comuniștilor români. Trans
misă de posturile noastre de radio, 
ședința este urmărită cu viu interes 
de miile de bucureșteni prezenți in 
Piață. Ei primesc cu aplauze furtu
noase, cu îndelungi ovații, anunțul 
realegerii, în deplină unanimitate, _'a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului.

Cei prezenți au urmărit, apoi, cu 
deosebită atenție cuvîntarea de în
chidere a lucrărilor rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. îndemnu
rile secretarului general al partidu
lui au fost primite cu hotărîrea fer
mă- de a le transpune în viață, spre 
binele și prosperitatea patriei, spre 
bunăstarea tuturor.

In . aclamațiile puternice ale 
bucureștenilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat își fac apariția la 
balconul Palatului Republicii Socia
liste România.

Prin îndelungi uraie și ovații, prin 

aplauze nesfîrșite și lozincile scanda
te cu putere, miile de participanți la 
adunare dau glas sentimentelor de 
deplină aprobare față de hotărîrile 
adoptate de marele forum al comu
niștilor, voinței lor nestrămutate de 
a face totul pentru transpunerea lor 
în viață, spre binele și fericirea pa
triei noastre scumpe, Republica 
Socialistă România.

Răspunzînd acestei manifestații de 
profundă dragoste și nețărmurită în
credere în partid, a luat cuvîntul to
varășul Nic0|ae Ceaușescu 
care a spus :

Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc pentru manifestarea 

călduroasă la adresa Congresului al 
XIII-lea ai partidului, al noului 
Comitet Central.

In această manifestare vedem ex
presia unității întregului nostru po
por in jurul Partidului Comunist 
Român, forța politică conducătoare 
a națiunii noastre. (Aplauze și uraie 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Hotăririle Congresului a! XIII-lea 

al partidului deschid o nouă perspec
tivă luminoasă dezvoltării patriei 
noastre socialiste, ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a poporului.

Congresul nostru s-a pronunțat 
ferm pentru o politică de colaborare 

și de pace, considerînd că pacea, 
dezarmarea, înlăturarea armelor nu
cleare constituie o necesitate pentru 
toate popoarele lumii, o necesitate 
pentru asigurarea bunăstării și inde
pendenței fiecărei națiuni (Aplauze 
și uraie puternice ; se scandează 
îndelung : Ceaușescu a fost ales 
pentru al patriei progres).

Dragi tovarăși.
Oamenilor muncii, cetățenilor Ca

pitalei patriei noastre socialiste le 
revin sarcini deosebit de mari din 
hotăririle Congresului al XIII-lea, 
ținind seama de rolul important pe 
care industria și celelalte sectoare 
din Capitală ii au in economia noas
tră. Am convingerea că toți comu
niștii, oamenii muncii din Capitală 
vor face totul pentru a îndeplini cu 
cinste, exemplar, sarcinile de 
mare răspundere ce Ie revin în pe
rioada următoare. (Aplauze și uraie 
puternice, prelungite).

Cu această convingere, vă doresc 
succese tot mai mari in întreaga ac
tivitate, multă sănătate și fericire, 
dragi tovarăși. (Aplauze și uraie 
puternice, prelungite ; șe scandează 
îndelung : „Ceaușescu' — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
reales pentru al patriei progres !“).

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au avut un profund ecou 
în inimile celor prezenți. Văzduhul 
vibrează de puternice uraie, de cîn- 

tece dedicate partidului și patriei 
noastre socialiste. Este o atmosferă 
impresionantă, de neuitat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului străbat 
pe jos marea piață luminată feeric, 
îndreptîndu-se spre sediul Comi
tetului Central al partidului. Gru
puri de tineri, de șoimi ai pa
triei și pionieri, de oameni ai muncii 
înconjoară cu multă căldură pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu, oferindu-le 
buchete de flori, strîngîndu-le mina 
și îmbrățișîndu-i cu dragoste. Cei 
prezenți urează secretarului general 
al partidului, din adîncul inimii, via
ță lungă, multă sănătate și putere 
de muncă în fruntea partidului și 
statului, spre fericirea și prosperita
tea întregii noastre națiuni. Artiștii 
amatori din Capitală întregesc a- 
ceastă atmosferă de bucurie și voie 
bună, interpretînd dansuri și cîntece 
din bogatul folclor românesc. Peste 
tot răsună cîntece revoluționare și 
patriotice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
multă prietenie, cu dragoste părin
tească, tuturor celor care au venit 
să-și manifeste bucuria, deplina sa
tisfacție pentru realegerea celui mai 
iubit fiu al poporului în funcția su
premă de secretar general al parti
dului.

Și la această mare sărbătoare șe 

cîntă și se joacă „Hora Unirii". Td- 
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu se prind în horă 
alături de oamenii muncii.

Imaginea prezenței tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in mijlocul oa
menilor muncii, devenită atit de 
firească și dragă tuturor, exprimă 
cu forța celei mai vii realități unita
tea indestructibilă dintre popor și 
partid, dintre năzuințele națiunii și 
politica partidului, voința tuturor 
cetățenilor patriei de a-și consacra 
energiile creatoare înfăptuirii hotă- 
rîrilor Congresului al XIII-lea, a 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

La intrarea în sediul Comitetului 
Central răsună cu putere cuvintele 
cîntecului „La mulți ani cu sănăta
te", vibrantă urare de viață lungă 
adresată secretarului general al par
tidului* conducătorul erou al scum
pei noastre patrii socialiste.

De la balconul Comitetului Cen
tral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresat din nou 
mulțimii, spunînd :

Dragi tovarăși.
Doresc încă o dată să vă mulțu

mesc pentru această manifestare la 
adresa Congresului al XIII-lea al 

partidului nostru, ca expresie a uni
tății de voință și de muncă a între
gii noastre națiuni.

Ați ascultat ceea ce am spus la în
cheierea lucrărilor Congresului. De 
aceea nu doresc să mai repet aceste 
probleme. Am adoptat un program 
de perspectivă care asigură ridicarea 
României pe noi culmi de progres și 
civilizație, creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale, întărirea suve
ranității și independenței patriei 
noastre socialiste. Să facem totul, 
dragi tovarăși, pentru a realiza in 
cele mai bune condiții aceste hotă- 
rîri istorice pentru viitorul României. 
(Aplauze și uraie puternice, înde
lungate).

Vă urez, din toată inima, succese 
tot mai mari în întreaga activitate. 
Multă sănătate și fericire ! (Aplau
ze, uraie și ovații ; se scandează în
delung „Ceaușescu' — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
reales pentru al patriei progres !“).

Cei prezenți aplaudă îndelung, 
ovaționează cu putere și însuflețire 
minute în șir. Grandioasa adunare 
se constituie într-o vibrantă mani
festare a dragostei nețărmurite a 
poporului față de Partidul Comu
nist Român, față de conducătorul 
încercat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitor al României mo
derne, al patriei noastre socialiste.
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HOTĂRÎRI ALE CONCHISULUI Al XIII-IEA 
AI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Hotărirea cu privire la aprobarea Raportului
si a activității Comitetului Central

Congresul al XIII-Iea al Partidu
lui Comunist Român aprobă in una
nimitate RAPORTUL COMITETU
LUI CENTRAL CU PRIVIRE LA 
ACTIVITATEA PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN IN PERIOADA 
DINTRE CONGRESUL AL XII-LEA 
ȘI CONGRESUL AL XIII-LEA SI 
ACTIVITATEA DE VIITOR A PAR
TIDULUI IN VEDEREA ÎNFĂPTU
IRII OBIECTIVELOR DEZVOLTĂ
RII ECONOMICO-SOCIALE IN 
CINCINALUL 1986—1990 ȘI, IN 
PERSPECTIVA, PlNA ÎN ANUL 
2 000, A ROMÂNIEI, prezentat de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușeseu.

Congresul dă cea mai inaltă apre
ciere activității prodigioase, desfă
șurată cu clarviziune și spirit crea
tor, cu pasiune revoluționară și pa
triotism inflăcărat, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu — cel mai iubit fiu al 
poporului, militant de frunte al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane — con
tribuției sale decisive, de inestima
bilă valoare la realizarea neabătută 
a hotăririlor Congresului al XII-lea, 
a Programului partidului de creștere 
a forței și puterii economice a în
tregii țări, de sporire continuă a 
avuției naționale, de ridicare, pe a- 
ceastă bază, a nivelului general de 
bunăstare și civilizație al întregului 
popor.

Congresul aprobă în mod unanim 
activitatea internațională desfășurată 
în această perioadă de Partidul Co
munist Român, de România socialis
tă, dă o apreciere deosebită iniția
tivelor și acțiunilor de largă rezo
nanță internațională ale tovarășului

Nicolae Ceaușeseu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, consacrate idea
lurilor nobile ale păcii, înțelegerii 
și colaborării între popoare, apărării 
dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor la viață, la independență, 
la existență liberă și demnă.

Congresul hotărăște ca Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, document progra
matic de excepțională însemnătate 
teoretică și practică ce prefigu
rează viitorul strălucit al patriei 
noastre — să devină programul de 
muncă și de luptă al partidului, al 
întregului popor, să stea la baza 
activității tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid pentru unirea și 
mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii in opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru ridicarea țării pe noi culmi 
de progres și civilizație, pentru 
înaintarea fermă a României spre 
comunism.

Congresul al XIII-Iea al Partidului 
Comunist Român — forumul suprem 
al partidului nostru — adresează tu
turor organelor și organizațiilor de 
partid, comuniștilor — detașamentul 
cel mai înaintat al națiunii — în
tregului nostru popor chemarea de a 
face totul, de a-și consacra întrea
ga putere de muncă și creație, ta
lentul și priceperea înfăptuirii în 
cele mai bune condiții a mărețelor 
obiective adoptate de istoricul nos
tru Congres, asigurînd astfel întări
rea necontenită a forței economice 
și spirituale a țării, a independen
ței și suveranității patriei, triumful 
socialismului și comunismului în 
România.

Hotărirea privind aprobarea Prcgramului-
Directivă de dezvoltare economico-socială 
a României in profil teritorial in perioada 

1986-1990
Congresul al XIII-Iea al Partidu- mico-socială a României în profil 

Iui Comunist Român aprobă Progra- ...
muI-Directivă de dezvoltare econo- teritorial în perioada 1986—1990.

Hotărirea privind aprobarea Programului- 
Directivă de creștere a nivelului de trai 
și de ridicare continuă a calității vieții 

in perioada 1986-1990
Congresul al XIII-Iea al Partidu

lui Comunist Român aprobă Progra- 
mul-Directivă de creștere a nivelului

de trai și de ridicare continuă a ca
lității vieții în perioada 1986—1990.

Hotărirea cu privire la modificarea unor 
prevederi ale Statutului 

Partidului Comunist Român

Conducătorul delegației Partidului Comunist Chinez

Hotărirea cu privire la aprobarea Raportului 
si a activității Comisiei Centrale de Revizie
Congresul al XIII-Iea al Partidu- tul și activitatea Comisiei Centrale 

Iui Comunist Român aprobă Rapor- de Revizie.

Congresul al XIII-Iea al Partidu
lui Comunist Român aprobă propu
nerile cu privire la modificarea unor

prevederi ale Statutului Partidului
Comunist Român.

Hotărirea privind adoptarea Programului 
ideologic ca parte integrantă a Programului

Hotărirea referitoare la aprobarea Directivelor 
cu privire la dezvoltarea economico-socială 

a României in cincinalul 1986-1990
a societății socialiste multilateral dezvoltate 

si înaintare a României spre comunism
și orientările de perspectivă pină in anul 2000

Congresul al XIII-Iea al Partidu
lui, Comunist Român aprobă Directi
vele cu privire la dezvoltarea eco-

nomico-socială a României în cinci- 
naiul 1986—1990 și oricrjtările de 
perspectivă pină în artful 2 080.

Congresul al XIII-Iea al Partidu
lui Comunist Român își însușește pe 
deplin propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretarul general al 
partidului, și hotărăște ca Progra
mul i.IebSSgic adopfaW de Plenari 

Si® sS ■

C.C. al P.C.R. din iunie 1982 și apro
bat de Conferința Națională a parti
dului să devină parte integrantă a 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism-

LUCRĂRILE CON G R E S U L UI
din dimineața zilei de 22 noiembrie

Joi. 22 noiembrie, Congresul al 
XIII-Iea al Partidului Comunist 
Român și-a reluat lucrările in plen.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

tovarășa Elena Ceaușeseu, ceilalți 
tovarăși dim prezidiul Congresului 
au fost întîmpinați, ca și in zilele 
precedente, la sosirea in Sala Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia, cu puternice aplauze și urale. 
Participanții au scandat îndelung, 
cu multă însuflețire, „Ceaușeseu — 
P.C.R.!“, „Ceaușeseu — reales la al 
XIII-Iea Congres!". S-a dat, astfel, 
expresie vie simțămintelor de 
aleasă prețuire, de inaltă conside
rație, deosebit respect și fierbinte 
recunoștință ale comuniștilor, ale 
întregului popor față de conducă
torul iubit al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
pentru dăruirea patriotică, revolu
ționară cu care conduce destinele 
țării.

Alături de delegați și invitați, Ia 
lucrările celui de-al XIII-Iea Con
gres al Partidului Comunist Român 
au participat delegații de peste ho
tare.

Prima parte a ședinței de di
mineață a fost condusă de tova
rășul Emil Bobu,

în cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul tovarășii Gheorghe Oprea, 
delegat al organizației județene de 
partid Cluj, Marin Nedelcu, dele
gat al organizației județene de 
partid Brașov, Tiberiu Mureșan, 
delegat al organizației județene de 
partid Ialomița. Maria Lazăr, dele
gată a organizației județene de 
partid Buzău, Petru Enache, dele
gat al organizației județene de 
partid Gorj.

Tovarășul Emil Bobu a informat 
că pe adresa Congresului au mai 
sosit încă 3 767 de mesaje și tele
grame — în total 16 390 mesaje și 
telegrame — din partea organiza
țiilor de partid, a colectivelor de 
muncă din unități economice și so- 
cial-culturale, a unui mare număr 
de comuniști și alți oameni ai 
muncii.

Congresul a adresat cele mai 
calde mulțumiri tuturor celor care 
au trimis mesaje și telegrame.

Participanții au fost informați, 
de asemenea, că pe adresa Congre
sului Partidului Comunist Român 
au mai sosit mesaje din partea ur
mătoarelor partide :

— Partidul Național Democrat 
din Republica Arabă Egipt ;

— Partidul Popular Revoluționar 
Laoțian ;

— Uniunea Democratică a Po
porului Finlandez ;

— Partidul Socialist din Senegal;
— Partidul Comunist din India ;
— Partidul African al Indepen

denței din Guineea-Bissau și Insu
lele Capului Verde ;

— Partidul Comunist Peruan ;
— Partidul Național Unit din Sri 

Lanka ;
— Partidul Revoluției Populare 

a Beninului ;
— Partidul Democratic Muncito

resc din Brazilia ;
— Partidul Laburist din Noua 

Zeelandă ;
— Partidul Comunist din Co-* 

lumbia ;
— Partidul Socialist Flamand din 

Belgia ;
— Partidul Progresist al Poporu

lui din Guyana ;
— Partidul Socialist Elvețian ;
— Partidul Popular Socialist din 

Mexic ;
— Partidul Intransigent din Ar

gentina ;
.— Mișcarea de eliberare din Sao 

Tome și Principe.
în numele participanților la ma

rele forum al comuniștilor români, 
au fost exprimate mulțumiri căldu
roase pentru urările adresate Con
gresului, pentru sentimentele de 
solidaritate frățească manifestate 
față de partidul nostru.

Delegații și invitații au primit c.u 
deosebită satisfacție mesajele adre
sate Congresului.

în continuarea dezbaterilor, au 
luat cuvîntul tovarășii Alexandru 
Necula, delegat al organizației ju
dețene de partid Iași, loan Ungur, 
delegat al organizației județene de 
partid Mureș, Ana Mureșan, dele
gată a organizației județene de 
partid Brăila.

Tovarășul Miu Dobrescu a pre

zentat, apoi, Raportul Comisiei 
pentru examinarea apelurilor adre
sate Congresului al XIII-Iea al 
partidului, raport aprobat cu una
nimitate de voturi de marele forum 
al comuniștilor.

în plenul lucrărilor au mai luat 
cuvîntul tovarășii Ștefan Bîrlea, 
delegat al organizației județene de' 
partid Tulcea, Ion Popa, delegat al 
organizației județene de partid Ar
geș, Cameluța Beldie, delegata a 
organizației județene de partid Iași, 
Marin Ștefanache, delegat al orga
nizației județene de partid Hune
doara, Marin Enache, delegat al 
organizației județene de partid 
Galați.

Congresul a fost informat că, din 
cei. 267 de tovarăși înscriși la cu- 
vînt, au vorbit în plenul lucrărilor 
76 ; în cele opt secțiuni, din 1 126 
însfriși, au luat cuvîntul 410 — în 
total la dezbateri participînd 486 
tovarăși. Apreciind că în plen și 
in secțiuni au luat cuvintul delegați 
din toate domeniile de activitate și 
categoriile sociale, care s-au refe
rit pe larg la documentele înscrise 
pe. ordinea de zi, la întreaga pro
blematică a activității politice, eco
nomice, sociale, științifice și cultu
rale desfășurate de partid intre 
cele două congrese, precum și la 
sarcinile de viitor ale Partidului 
Comunist Român, Prezidiul Con
gresului a propus sistarea dezbate
rilor, urmînd ca tovarășii care nu 
au luat cuvintul sau cei care mai 
au probleme deosebite de ridicat să 
prezinte în scris aceste probleme la 
secretariatul Congresului. Propune
rea a fost aprobată de delegați in 
unanimitate.

în continuarea lucrărilor, delega
ții au adoptat documentele înscri
se pe ordinea de zi a celui de-al 
XIII-Iea Congres al Partidului Co
munist Român.

în unanimitate, Congresul a a- 
doptat Hotărirea prin care se aprobă 
Raportul Comitetului Central cu 
privire la activitatea Partidului 
Comunist Român în perioada din
tre Congresul al XII-lea și Con
gresul al XIII-Iea și activitatea de 
viitor a partidului în vederea în

făptuirii obiectivelor dezvoltării 
economico-sociale în cincinalul 
1986—1990 și, in perspectivă, pină 
in anul 2000, a României, prezentat 
de tovarășul, Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al partidului.

Congresul a adoptat, de aseme
nea, în unanimitate, Hotărirea prin 
care se aprobă Raportul și activi
tatea Comisiei Centrale de Revizie.

Marele forum al comuniștilor a 
adoptat, apoi, in unanimitate, ho- 
tăriri prin care se aprobă :

— Directivele Congresului al 
XIII-Iea al Partidului) Comunist 
Român cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în 
cincinalul 1986—1990 și orientările 
de perspectivă pină în anul 2000.

— Programul-Directivă de dez
voltare economico-socială a Româ
niei'in profil’teritorial în perioada 
1986—1990.

— Programul-Directivă de crește
re a nivelului de trai și de ridicare 
continuă a calității vieții în peri
oada 1986—1990.

Aceste documente, elaborate din 
inițiativa și cu participarea nemij
locită a secretarului general al 
partidului, documente care prefigu
rează dezvoltarea economico-socială 
a României in cincinalul viitor și 
în perspectivă, pină la sfîrșitul a- 
pestui mileniu, au fost .primite cu 
îndreptățită mindrie patriotică, cu 
legitim interes și vie satisfacție.

Congresul a aprobat, in unani
mitate, Hotărirea cu privire la mo
dificarea unor prevederi ale Sta
tutului Partidului Comunist Ro
mân.

Marele forum al comuniștilor a 
aprobat, în unanimitate, Hotărirea 
privind adoptarea Programului 
ideologic, ca parte integrantă a 
Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României . spre comu
nism.

în continuare, lucrările Congre
sului au fost consacrate alegerii 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, alegerii Comite
tului Central al partidului și a Co
misiei Centrale de Revizie,

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi, pe 
Wan Li, membru al Biroului Politic 
și al Secretariatului C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, conducătorul 
delegației Partidului Comunist Chi
nez, care a participat la lucrările 
celui de-al XIII-Iea Congres al 
P.C.R.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, din 
partea tovarășilor Hu Yaobang, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Deng 
Xiaoping, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, președintele Comi
siei Centrale Consultative a P.C. 
Chinez, Zhao Ziyang, membru al 
Comitetului Permanent' al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Li Xiannian, membru al

Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele Republicii Populare Chine
ze, cele mai calde salutări, urări de 
sănătate și noi succese în activitate. 
Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
prevederilor și. orientărilor cuprinse 
în Raportul prezentat la Congres de 
secretarul genera) al Partidului Co
munist Român și a urat noi .succese 
poporului nostru în înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de actualul 
forum al comuniștilor români.

Apreciind prezența la Congresul al 
XIII-Iea al Partidului Comunist Ro
mân a delegației Partidului Comunist 
Chinez ca o expresie a bunelor rela
ții statornicite intre P.C.R. și P.C. 
Chinez, tovarășul Nicolae Ceaușeseu 
a mulțumit și a, rugat șă se trans
mită tovarășilor Hu Yaobang, Deng 
Xiaoping, Zhao Ziyang, Li Xiannian 
cele mai calde salutări, urări de 
sănătate și noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a fost exprimată satisfacția față de 
nivelul relațiilor de strînsă prietenie 
și colaborare dintfe partidele și ță
rile noastre, dintre popoarele român 
și chinez. S-a apreciat că dezvol
tarea și adincirea în continuare a 
-raporturilor româno-chineze în dife
rite domenii de activitate sînt în 
folosul popoarelor român și chinez, 
al cauzei păcii, destinderii și înțele
gerii internaționale.

La primire .a participat Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte Li Ximing, membru 
al C.C. ăl P.C. Chinez, secretarul 
Comitetului municipal Beijing al 
P.C. _ Chinez, Li Shuzheng, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez, ad
junct al șefului Secției pentru 
Relații Externe a C.C. al P.C. Chi
nez, Li Zewang, ambasadorul R.P. 
Chineze la București.

Reprezentantul Partidului Național Democrat din Egipt

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, pe 
Helmy El Hadidy, secretar general 
adjunct al Partidului Național De
mocrat din Egipt, care a participat 
la lucrările Congresului al XIII-Iea 
al P.C.R.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, din partea pre
ședintelui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, președin
tele Partidului Național Democrat 
din Egipt, un cald mesaj de priete
nie, precum și urări de succes în 
activitatea ce o desfășoară in frun
tea partidului și statului, de sănătate

și fericire. Dînd o înaltă apreciere 
lucrărilor Congresului al XIII-Iea al 
P.C.R., Raportului prezentat în des
chiderea lucrărilor, el și-a exprimat 
satisfacția față de hotărirea comu
niștilor, a întregului popor român 
ca tovarășul Nicolae Ceaușeseu să 
fie reales în înalta funcție de secre
tar general al partidului.

Mulțumind pentru mesaj și pentru 
sentimentele exprimate, conducătorul 
partidului și statului nostru a rugat 
să se transmită președintelui Mo
hamed Hosni Mubarak un cald salut 
prietenesc și cele mai bune urări. 
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a apre
ciat că prezența delegației Partidu-

Conducătorul delegației Partidului Socialist

Iui Național Democrat din Egipt la 
lucrările actualului Congres al 
P.C.R. evidențiază bunele relații 
existente intre cele două partide, 
dorința reciprocă de a le dezvolta 
în continuare.

In cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a fort reliefată hotă- 
rîrea comună de a se întări conlu
crarea româno-egipteană pe arena 
internațională, în lupta peiîtru pace 
și înțelegere, pentru progres econo
mic și social.

La primire a luat parte Ion Sto
ian, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Revoluționar Somalez

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi» pe. generalul de brigadă Âhmed 
Suleiman Abdullah, membru al Bi
roului, Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, mi
nistru de interne, conducătorul de
legației Partidului Socialist Revolu
ționar Somalez, care a participat la 
lucrările celui de-al XIII-Iea Con
gres al P.C.R.

Oaspetele a inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu un mesaj din 
partea președintelui Republicii De
mocratice Somalia, secretar general 
al Partidului Socialist Revoluționar

Somalez, tovarășul Mohamed Siad 
Barre, însoțit de urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese in 
prodigioasa sa activitate pe care o 
desfășoară în fruntea partidului și 
statului nostru. Totodată, oaspetele 
a urat poporului român noi succese 
și realizarea importantelor hotărîri 
stabilite de forumul comuniștilor 
români.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
mulțumit pentru mesaj și urările a- 
dresate, pentru reprezentarea la lu
crările Congresului P.C.R. a Parti
dului Socialist Revoluționar Somalez 
și a transmis tovarășului Mohamed 
Siad Barre salutul său călduros și 
cele mâi bune urări pentru poporul

somalez în dezvoltarea independentă 
a patriei.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
s-a manifestat dorința de a dezvol
ta și extinde raporturile româno- 
somaleze în diferite domenii de in
teres comun, îndeosebi al cooperării 
economice. S-a relevat importanța 
înfăptuirii înțelegerilor convenite la 
nivel înalt pentru extinderea și a- 
dîncirea continuă a acestor bune re
lații, pe baze reciproc avantajoase.

La primire a luat parte Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C, al P.C.R.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE^CEAUȘESCU
Conducătorul delegației Partidului Baas Arab Socialist din Irak Conducătorul delegației Partidului Muncii din Israel

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe 
conducătorul delegației Partidului 
Baas Arab Socialist din Irak, Abdul 
Ghani Abdul Ghafour, membru al 
Comandamentului regional al parti
dului, care a participat la cel de-al 
XIII-lea Congres al P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost transmis un mesaj prietenesc și 
cele mai bune urări din partea secre
tarului general al Partidului Baas 
Arab Socialist din Irak, președintele 
Republicii Irak, Saddam Hussein. 
Oaspetele a adresat conducătorului 
partidului și statului nostru felicitări 
pentru Raportul prezentat la Con
gres, relevind că a fost profund im

Conducătorul delegației Congresului General Popular 
din Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, l-a primit, joi, pe 
conducătorul delegației Congresului 
General Popular din Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă, 
Mohamed Mahmud Hijazi, membru 
al Secretariatului General al Con
gresului General Popular, secretar 
pentru problemele comitetelor popu
lare, care a participat la lucrările 
marelui forum al comuniștilor ro
mâni.

în numele conducătorului Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie, colo
nelul Moammer El Geddafi, precum 
și al Congresului General Popular și 
al său personal, oaspetele a mulțu
mit pentru invitația de a participa 
la Congresul al XIII-lea al Partidu

Conducătorul delegației Partidului Baas Arab Socialist din Siria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, pe 
conducătorul delegației Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, 
Muteeb Shanan, membru al Coman
damentului Național al partidului, 
prezent la lucrările celui de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R.

Conducătorului partidului și statu
lui nostru i-a fost transmis un mesaj 
de prietenie, urări de succes, sănă
tate și fericire din partea secretaru
lui general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al Assad, iar 
poporului român prieten progres și 
prosperitate. Conducătorul delegației 

presionat de ideile cuprinse în acest 
document, in special de cele referi
toare la situația din Orientul Mijlo
ciu, care pun in lumină poziția con
structivă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu in legătură cu ne
cesitatea intensificării luptei pentru 
pace, soluționării tuturor stărilor de 
Încordare și conflict exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și pentru 
aprecierile exprimate și a transmis 
președintelui Saddam Hussein un 
salut cordial și cele mai bune urări, 
iar poporului irakian succese in dez
voltarea economico-socială, in reali
zarea în cel mai scurt timp a păcii. 
Secretarul general al partidului nos
tru a menționat că participarea dele

lui Comunist Român, prilej de a con
stata, cu deosebită satisfacție, uni
tatea deplină a poporului în jurul 
partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care se oglindește in 
voința unanimă a comuniștilor ro
mâni de a realege în fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
prieten al poporului libian.

Cu prilejul, primirii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate 
din partea colonelului Moammer El 
Geddafi un cald mesaj de prietenie 
și cele mai bune urări, împreună cu 
dorința de dezvoltare și adincire con
tinuă a bunelor relații de prietenie 
și colaborare dintre țările noastre, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Congresul General Poptilar. .

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a adresat conducătoru
lui Marii Revoluții de la 1 Septem

siriene a dat o înaltă apreciere Ra
portului prezentat la Congres, care 
oferă o imagine grăitoare a progre
selor remarcabile inregistrate de 
România, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ară tind că a fost 
impresionat de perspectivele dezvol
tării țării noastre in perioada urmă
toare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Hafez Al-Assad calde 
urări (de sănătate și fericire, de pro
gres și prosperitate pentru poporul 
sirian prieten. Conducătorul partidu
lui și statului nostru a apreciat 
participarea delegației Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria la 

gației irakiene Ia Congresul comu
niștilor români ilustrează bunele ra
porturi statornicite între cele două 
partide, evoluția lor continuu ascen
dentă.

în cursul întrevederii, care a 
decurs într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a fost evidențiată dorința 
co'mună de a se extinde și aprofun
da relațiile economice dintre țările 
noastre, colaborarea dintre partide, 
de a întări conlucrarea pe plan in
ternațional, spre binele ambelor po
poare, în interesul cauzei păcii și în
țelegerii intre națiuni.

La primire a participat Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

brie al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste urări de sănătate, 
de prosperitate pentru poporul libian 
prieten.

în cadrul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, a fost reafirmată voința 
comună de dezvoltare și diversificare 
a raporturilor multilaterale româno- 
libiene, atit pe plan bilateral, cit și 
în probleme internaționale de interes 
comun.

La primire a participat Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Abdel Hamid Far- 
hat, secretar al Comitetului Popular 
al Biroului Popular al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste la 
București.

marele forum al comuniștilor români 
ca o expresie a evoluției pozitive pe 
care o cunosc relațiile de prietenie, 
solidaritate și colaborare dintre cele 
două partide, dintre Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Siriană.

în timpul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a fost exprimată hotărirea partidelor 
și țărilor noastre de a-și întări in 
continuare conlucrarea pe multiple 
planuri, in interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

La întrevedere a participat Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, 
pe Uzi Baram, secretar general al 
Partidului Muncii din Israel, condu
cătorul delegației Partidului Muncii 
din Israel, care a participat la lu
crările celui de-al XIII-lea Congres 
al P.C.R.

Secretarul general al Partidului 
Muncii din Israel a înminat pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea președintelui Parti
dului Muncii din Israel și prim-mi- 
nistru al Israelului, Shimon Peres, 
însoțit de urări de fericire și sănă
tate, de progres și prosperitate pen
tru poporul român din partea con
ducerii Partidului Muncii din Israel.

Oaspetele a exprimat satisfacția 
de a fi prezent la lucrările Congre
sului al XlII-leș al P.C.R., apreciind 
că acesta a fost un eveniment de o 
deosebită importanță în viața parti
dului și a poporului român, în dez
voltarea multilaterală a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj, pentru 
urările adresate și a transmis, la 
rindul său, președintelui Partidului 
Muncii din Israel și prim-ministru 
israelian, precum și conducerii 
Partidului Muncii din Israel salutul 
său și cele mai bune urări pentru 
poporul israelian,

în cadrul întrevederii, care a de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, pe Hanan Erez, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit din 
Israel (MAPAM), prezent la lucră
rile celui de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a 
fost inmînat un mesaj din partea 
secretarului general al Partidului 
Muncitoresc Unit — (MAPAM), Vic
tor Shemtov, însoțit de urări de să
nătate și succes in activitatea des
fășurată pentru bunăstarea și feri
cirea poporului român. Oaspetele a 
mulțumit pentru invitația de a parti
cipa la lucrările Congresului P.C.R., 
subliniind că aceasta i-a permis să 
cunoască și mai bine România, preo
cupările actuale și de perspectivă 
ale poporului român pentru dezvol
tarea multilaterală a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și urările 
adresate și a transmis, la rîndul său, 
secretarului general al Partidului 
Muncitoresc Unit — (MAPAM), Co
mitetului Central al partidului un 
salut cordial și cele mai bune urări.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost reliefate bunele raporturi 
existente intre P.C.R. și MAPAM și

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
s-a întîlnit cu conducători de delegații participante 

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a întîl
nit, joi dimineață, cu conducători 
de delegații ale partidelor socialiste 
și muncitorești din Europa, Asia, 
Africa și America Latină și repre
zentanți ai unor mișcări de elibera
re națională participante la lucră
rile celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Secretarul general al partidului 
nostru a transmis mulțumiri Comi
tetelor Centrale și conducerilor

curs într-o atmosferă cordială, au 
fost evocate bunele raporturi exis
tente între P.C.R. și Partidul Muncii 
din Israel. S-a exprimat, totodată, 
dorința de a amplifica și diversifi
ca aceste raporturi, în interesul re
ciproc, al dezvoltării relațiilor de 

Reprezentantul Partidului Muncitoresc Unit din Israel (MAPAM)

s-a exprimat dorința de a se acționa 
în continuare pentru dezvoltarea lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat in acest context importan

partidelor respective pentru trimi
terea de reprezentanți la al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, apreciind aceasta ca o expre
sie a relațiilor bune dintre partidele 
și poooarele noastre, ca o manifes
tare a solidarității și voinței de a 
colabora și în viitor pentru soluțio
narea marilor probleme ale vieții 
internaționale, in interesul fiecărei 
națiuni, al progresului, democrației, 
libertății, independenței naționale și 
păcii.

Subliniind preocuparea partidului 
și statului nostru, a poporului ro

cooperare și colaborare dintre Româ
nia și Israel, dintre popoarele noas
tre, spre binele cauzei păcii și înțe
legerii internaționale.

în acest context, președintele 
Nicolae Ceaușescu a relevat necesi
tatea intensificării eforturilor in di

ta deosebită a continuării eforturi
lor in vederea realizării unei păci 
globale, juste și durabile în Orientul 
Mijlociu.

mân, ca dealtfel a tuturor popoarelor, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, in primul rind 
nucleară, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat importanța deosebită pe 
care o are întărirea colaborării și 
solidarității in lupta comună pentru 
înfăptuirea aspirațiilor de progres și 
bunăstare ale omenirii, de realizare 
a noii ordini economice internațio
nale, a unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

In cadrul intilnirii. desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că Partidul Co

recția realizării unei păci globale, 
juste și durabile în Orientul Mijr 
lociu.

La primire a luat parte Ion Sto
ian, membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La primire a luat parte Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

munist Român, poporul român dor 
resc să colaboreze strins cu parti-f 
dele socialiste șt muncitorești, cu 
partidele democratice și mișcările 
de eiiberare națională reprezentate 
la Congres — cărora le-a adresat 
cele mai bune urări de succes itț 
întreaga lor activitate — în luptsj 
pentru pace, pentru independență! 
pentru o lume mai bună și mal 
dreaptă, a păcii, înțelegerii și co- 
laborării.

A fost prezent Ion Stoian, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE OPREA 
delegat al organizației județene de partid Cluj

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI TIBERIU MUREȘAN
Mult iubite și stimate to

varășe Nicoiae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,
în aceste vibrante momente 

de istorie națională cu adinei 
ecouri in conștiința întregului 
popor, cind forumul suprem al 
partidului dezbate documente 
de cea mai mare însemnătate 
pentru prezentul și viitorul lu
minos al patriei, trăim cu toții 
sub puternica impresie pe care 
ne-a produs-o magistralul Ra
port prezentat in fața Congre
sului de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. Acest document de 
mare profunzime deschide noi 
Orizonturi de progres și civili
zație pentru societatea româ
nească, sintetizează cu strălu
cire concepte și teze de inesti
mabilă valoare pentru teoria și 
practica construcției socialiste, 
îmbogățește gindirea revoluțio
nară contemporană — socialis
mul științific.

Orientările strategice formu
late in Raport — la care sub
scriu în totalitate — constituie 
un model de analiză științifică, 
vizionară, a realităților actuale, 
interne și internaționale, de a- 
plicare creatoare a legilor gene
rale ale dezvoltării economico- 
sociale la condițiile concrete, 
specifice ale țării noastre și la 
Cerințele obiective ale etapei pe 
care o parcurgem. Ele izvorăsc 
din cunoașterea și înțelegerea 
profundă a intereselor și nă
zuințelor poporului român, a as
pirațiilor de pace, conlucrare și 
progres ale întregii umanități.

Raportul și proiectul de 
Directive ale Congresului al 
XlII-lea prevăd in anii viitori 
dezvoltarea puternică a bazei 
tehnico-materiale pe temeiul 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii, înfăptuirea in 
linii generale a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, crearea condițiilor necesare 
trecerii la edificarea comunis
mului in România.

Analizînd legitățile progresu
lui economico-social al țării 
noastre in contextul evoluției 
actuale a economiei mondiale, 
Raportul prezentat Congresului 
de secretarul general al partidu
lui a subliniat încă o dată rolul 
hotărîtor al efortului propriu, al 
valorificării la maximum a tu
turor resurselor de care dispu
nem, precum și necesitatea lăr
girii continue a colaborării e- 
conomice cu toate țările, parti
cipării active și eficiente 
la diviziunea internațională a 
muncii.

Activitatea neobosită desfășu
rată in această direcție de tova
rășul Nicoiae Ceaușescu în cele 
aproape două decenii de cind 
se< află în fruntea partidului, 
preocuparea sa permanentă 
pentru creșterea și moderniza
rea continuă a tuturor sectoa
relor economiei naționale, asi
gurarea unui echilibru cores
punzător între diferitele ei ra
muri, convorbirile rodnice pe 
care le-a avut în cadrul vizite
lor și contactelor politice la ni
vel înalt cu șefi de state și de 
guverne din peste 100 de țări 
de pe toate continentele, nume
roasele tratate, acorduri și alte 
înțelegeri economice convenite 
cu aceste ocazii au deschis cele 
mai largi perspective pentru 
dezvoltarea comerțului exterior, 
asigurînd relațiilor noastre eco
nomice externe o bază solidă și 
durabilă.

Ca rezultat al dezvoltării și 
diversificării producției mate
riale, s-au extins continuu re
lațiile comerciale și cooperarea 
în producție cu țările socialiste 
•— care în 1983 au deținut circa 
53 la sută din volumul comer
țului exterior al României — 
cit și cu țările în curs de dez- 
voltare_ și cu statele capitaliste 
dezvoltate.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MARIN NEDELCU
delegat

Mult stimate și iubite tova
rășe secretar general al parti
dului, Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Este o mare bucurie pentru 

mine să-mi Îndeplinesc man
datul încredințat de Conferința 
organizației județene de a 
susține, in numele celor aproa
pe 100 000 comuniști, al tuturor 
fiilor patriei care trăiesc și 
muncesc in județul Brașov, 
realegerea in funcția de se
cretar general al partidului a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu.

Raportul prezentat de tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, stră
lucită sinteză a marilor suc
cese obținute de harnicul nos
tru popor in edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, proiecție magistrală a 
viitorului luminos al patriei, 
ne dă certitudinea că avem o 
politică științific fundamen
tată, că partidul își îndepli
nește cu cinste misiunea sa is
torică de a conduce poporul 
român pe calea progresului și 
a prosperității, de a contribui 
la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră, de a spori permanent 
prestigiul internațional al 
României.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la viața economico- 
socială a județului pe care il 
reprezintă, spunind : Vă rapor
tăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicoiae 
Ceaușescu, că și in actualul 
Cincinal județul Brașov a cu-' 
noscut o puternică dezvoltare 
economico-socială. Producția- 
marfă industrială a sporit con
tinuu, îndeosebi pe seama 
creșterii productivității muncii, 
ponderea produselor noi și mo
dernizate a ajuns la peste 46 
la sută din totalul producției- 
marfă, iar volumul exportului 
a crescut cu 48 la sută față de 
anul 1980. De asemenea, in ac
tualul cincinal au fost puse in 
funcțiune 293 noi capacități de 
producție, cu o valoare totală

Este meritul deosebit al to
varășului Nicoiae Ceaușescu că 
in această perioadă in care ma
nifestările crizei economico-fi- 
nanciare mondiale s-au amplifi
cat și se resimt in toate statele 
lumii în virtutea interdependen
țelor existente, cînd ritmul co
merțului mondial s-a redus con
siderabil datorită intensificării 
fără precedent a barierelor pro- 
tecționiste, partidul și statul 
nostru au adoptat un complex 
de măsuri de natură să asigure 
depășirea dificultăților și con
tinuarea dezvoltării dinamice a 
economiei naționale. Pe această 
bază, țara noastră a reușit să 
realizeze in anii 1983 și 1984 o 
sporire continuă a exportului, 
tendință ce se va menține și in 
1985, ceea ce ne va permite să 
înregistrăm, la sfîrșitul actualu
lui cincinal, o creștere a aces
tuia cu aproape 76 la sută față 
de anul 1980.

Dezvoltarea și diversificarea 
exportului și efectuarea impor
turilor în strictă concordanță cu 
necesitățile economiei au asigu
rat în actualul cincinal, an de 
an, balanțe comerciale exceden
tare. în acest an — a arătat 
vorbitorul — urmează să reali
zăm de asemenea un excedent 
al balanței comerciale cel puțin 
la nivelul anului trecut, care a 
fost de 2,4 miliarde dolari. A- 
ceste rezultate, datorate unei 
orientări ferme, bazate pe ana
liza profundă a posibilităților 
economiei noastre și a tendin
țelor economiei mondiale, au 
permis României să-și onoreze 
la timp și integral obligațiile de 
plată rezultate din angajamen
tele anterioare, să asigure fon
durile corespunzătoare pentru 
realizarea, importurilor necesare 
și, totodată, să ramburseze o 
parte însemnată din datoria ex
ternă. Realizările obținute in 
acest domeniu constituie garan
ția îndeplinirii obiectivului tra
sat de secretarul general al 
partidului — ca în primii ani 
ai viitorului cincinal datoria 
noastră externă să fie achitată 
integral și să crească totodată 
rezerva valutară a statului 
nostru.

Sub conducerea și îndruma
rea nemijlocită a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, în actualul 
cincinal s-a desfășurat o largă 
activitate de cooperare interna
țională — economică, tehnică și 
științifică — pe această cale 
realizindu-se în anul 1983 a- 
proape 30 la sută din volumul 
de export. în numeroase țări 
ale lumii funcționează peste 120 
obiective economice construite 
de România în colaborare cu 
statele respective. Mii de spe
cialiști români acordă acestor 
țări asistență tehnică în cele 
mai diverse domenii.

Rezultatele deosebite obținute 
în dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale, în ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ 
al produselor au determinat 
schimbări importante in struc
tura comerțului nostru exterior. 
Un loc tot mai important re
vine exporturilor de produse 
cu performanțe tehnico-funcțio- 
nale ridicate, care valorifică su
perior materiile prime, energia 
și forța de muncă, capacitatea 
noastră de creație tehnico-știin- 
țifică. în acest context, doresc 
să subliniez aprecierea deose
bită pe care noi toți o dăm ac
tivității energice, perseverente 
și de inaltă competență a to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, pentru 
orientarea cercetării științifice 
și tehnologice în deplină con
cordanță cu obiectivele majore 
ale economiei naționale, pentru 
contribuția sa fundamentală la 
stabilirea măsurilor și acțiuni
lor vizînd ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
sporirea productivității muncii 
și a eficienței ecpnomice, ceea 
ce s-a răsfrint in mod conside
rabil asupra creșterii competi
tivității produselor românești 
pe piețele externe.

al organizației județene de partid Brașov
de 25 miliarde lei. Dezvoltarea 
și modernizarea impetuoasă a 
industriei și a celorlalte sec
toare ale economiei județului a 
determinat creșterea ' 
a clasei muncitoare, 
prefaceri calitative in 
acesteia, Brașovul 
una dintre cele mai 
citadele muncitorești ale 
în economia județului 
lucrează in prezent 
250 000 de muncitori, cu o 
meinică pregătire 
o înaltă calificare 
profesională, clasa 
afirmîndu-se ca

continuă, 
profunde 
structura 
devenind 
puternice 

țării.
Brașov 

peste 
tă
cu 
Și

politică, 
tehnică 
muncitoare 

puternică 
viața 

județului, 
t de

o 
forță revoluționară în 
economico-socială a j___,

în perioada care a trecut 
la Congresul al XII-lea al par
tidului a crescut aportul cerce
tării științifice și invățămintu- 
lui superior la realizarea pro
gramelor de ridicare a nivelu
lui tehnic și calitativ al produ
selor și de creștere a produc
tivității muncii, la crearea de 
noi materiale, de noi mașini și 
utilaje, dobîndind un rol tot 
mai important in dezvoltarea 
economico-socială a județului. 
S-a accentuat, de asemenea, 
caracterul militant, revoluțio
nar al activității din invăță- 
mint, artă și cultură, al în
tregii munci ideologice și poli
tico-educative.

Cinstind prin hărnicie și e- 
fort creator cei 40 de ani de 
viață nouă și cel dd-al XlII- 
lea Congres al partidului, co
muniștii, toți oamenii muncii 
din județul Brașov raportează, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, că in cri
mele 10 luni din acest an au 
realizat o producție-marfă in
dustrială suplimentară in va
loare de peste 655 milioane lei, 
depășindu-se astfel angaja
mentul anual.

în perspectiva sarcinilor mari 
și complexe ce ne revin in 
cincinalul viitor sintem hotă- 
riți să tragem toate învățămin- 

*tele din lipsurile și neajunsu
rile cu care ne-am confruntat, 
avind in vedere că in unele do
menii de activitate sarcinile ce

Stimați tovarăși,
Analizind activitatea noastră, 

a celor care avem răspunderi 
în domeniul comerțului exte
rior, prin prisma exigențelor 
formulate de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu in magistralul Raport 
prezentat Congresului, trebuie 
să recunosc că în acest dome
niu mai există și unele neîm- 
pliniri. Astfel, nu au fost reali
zate prevederile de plan la ex
port de către unele întreprin
deri și subramuri economice, iar 
la unele exporturi și acțiuni de 
cooperare internaționale efi
ciența a fost redusă. Aseme
nea neajunsuri nu au fost 
determinate doar de conjunc
tura externă nefavorabilă, ci 
și de unele carențe mani
festate în pregătirea și deru
larea fondului de marfă pentru 
export la unele produse, în 
încheierea contractelor, în stu
dierea și prospectarea pieței 
externe. Ministerele, centralele 
industriale nu au acționat cu 
toată energia, la nivelul sarci
nilor ce le revin, pentru pro
movarea stăruitoare la export 
a celor mai noi mărfuri, pen
tru asigurarea creșterii compe
titivității produselor, a opera
tivității livrărilor și pentru a- 
daptarea flexibilă a producției 
la cerințele pieței internațio
nale.

Avem obligația de a lichida 
fără întîrziere asemenea nea
junsuri, cu atit mai mult cu cit 
Directivele Congresului al XIII- 
lea prevăd amplificarea în con
tinuare a relațiilor economice 
și tehnico-științifice internațio
nale cu toate statele lumii. în 
anul 1985 și în cincinalul viitor 
comerțul exterior va înregistra 
ritmuri superioare celor stabi
lite pentru produsul social și 
producția-marfă industrială, iar 
exportul va cunoaște o dinami
că și mai accentuată, potrivit 
tendințelor ce trebuie să carac
terizeze orice economie moder
nă, în plin progres.

înfăptuirea marilor obiective 
stabilite în acest domeniu — a 
arătat în continuare vorbitorul 
— implică responsabilități spo
rite pentru toate ministerele, 
centralele industriale, întreprin
derile de producție și unitățile 
de comerț exterior. Este nece
sar să se acționeze prioritar și 
cu mai multă fermitate in di
recția realizării programelor 
privind ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, reducerea 
consumurilor specifice și a 
cheltuielilor de producție, rea
lizarea mărfurilor în structura 
sortimentală și la termenele 
stabilite în contracte, potrivit 
cerințelor pieței externe. Tre
buie ca în fiecare întreprinde
re să se asigure colective spe
ciale' care să lucreze pentru 
export, asistență tehnică cores
punzătoare și control riguros 
asupra calității, astfel îneît 
toate produsele fabricate să în
trunească cerințele de compe
titivitate ale pieței externe. De 
asemenea, așa cum a indicat 
secretarul general al partidului, 
trebuie să asigurăm din timp 
portofoliul de contracte la ni
velul planului de export, in 
mod deosebit pentru anul 1985, 
anul de legătură cu cincinalul 
viitor. Un accent deosebit se 
va pune pe încheierea de con
tracte de lungă durată, care să 
asigure o mai mare stabilitate 
a relațiilor comerciale, pe de
rularea operativă și integrală a 
mărfurilor destinate exportului.

Sîntem conștienți că reali
zarea sarcinilor din domeniul 
comerțului exterior este condi
ționată și de perfecționarea 
formelor de comercializare, de 
lărgirea piețelor de desfacere, 
în viitor, vom intensifica pros
pectarea piețelor externe, vom 
activiza echipele complexe pen

ne-au revenit nu au fost înde
plinite la nivelul posibilităților, 
ca urmare a faptului că orga
nele și organizațiile de partid 
nu au acționat cu toată stă
ruința pentru aplicarea progra
melor, a hotărîrilor și- măsuri
lor stabilite.

Referindu-se la obiectivele și 
sarcinile de viitor, vorbitorul a 
spus : Ferm hotăriți să înfăp
tuim neabătut indicațiile și 
orientările dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, privind realizarea u- 
nei calități noi, superioare, în 
toate domeniile de activitate, in 
industrie vom asigura mobiliza
rea mai puternică a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
în vederea reducerii mai sub
stanțiale a consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie 
și combustibil, valorificării su
perioare a resurselor materiale 
și energetice, creșterii mai ac
centuate a productivității mun
cii, ridicării continue a nivelu
lui tehnic și calitativ al produ
selor, sporirii mai substanțiale 
a -eficienței economice. Astfel, 
pentru asimilarea unor produse 
competitive și comparabile cu 
cele mai bune produse similare 
pe plan mondial, am concentrat 
toate forțele de’ care dispunem 
in întreprinderi, in institutele 
de cercetare și în invățămintul 
superior.

Am mandatul să transmit 
Congresului angajamentul ferm 
al comuniștilor, al oamenilor 
muncii din județul Brașov de a 
realiza in cele mai bune condi
ții planul pe anul 1985 cu o de
pășire a producției-marfă indus
triale de cel puțin 250 milioane 
lei. în agricultură ne angajăm 
să obținem, la culturile de bază, 
producții intensive de peste 
30 000 kg cartofi la hectar pe 35 
la sută din suprafață și peste 
40 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar pe 50 la sută din supra
față.

Pornind de la indicațiile și 
orientările dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, privind folosirea mai efi
cientă a pămintului și realiza

tru contractare, vom asigura 
dezvoltarea rețelei de service și 
depozite de piese de schimb.

Vom acționa, în continuare, 
pentru promovarea mai fermă 
a schimburilor economice in 
compensație, extinderea în con
diții de eficiență sporită a ac
tivității de cooperare, înființa
rea de noi societăți mixte, 
pentru creșterea ponderii obiec
tivelor complexe, a lucrărilor 
de construcții-montaj și a ser
viciilor în ansamblul activității 
de comerț exterior.

Ca unul care am răspunderi 
în înfăptuirea obiectivelor trasa
te de conducerea partidului in 
domeniul comerțului exterior, 
vă asigur, stimate tovarășe 
secretar general, că voi munci 
cu toată energia, pentru ca ori
entările și sarcinile stabilite în 
acest domeniu să fie realizate 
in mod exemplar, pentru ca 
România să promoveze un co
merț modern, eficient, care să 
contribuie într-o măsură tot mai 
importantă la dezvoltarea gene
rală a economiei naționale, la 
asigurarea mersului ferm inain- 
jnte al patriei noastre pe calea 
progresului și prosperității.

Stimați tovarăși,
Raportul și celelalte documen

te prezentate actualului Congres 
poartă cu pregnanță însemnele 
gindirii originale, novatoare a 
marelui nostru conducător, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, ge
nial strateg și ctitor al Româ
niei socialiste, personalitate de 
înalt prestigiu și autoritate a 
vieții politice contemporane.

Calitățile strălucite de condu
cător revoluționar ale tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu, spiritul 
său creator, clarviziunea și pro
funzimea gindirii sale dialectice, 
receptivitatea față de tot ceea ce 
este nou și înaintat, capacitatea 
de a previziona cursul dezvoltă
rii istorice și de a mobiliza e- 
nergiile creatoare ale înțregului 
popor au impulsionat în mod 
hotărîtor opera de edificare a 
societății socialiste în patria 
noastră, au impus in conștiința 
umanității numele României so
cialiste ca luptătoare neobosită 
pentru progres, pace, indepen
dență națională și colaborare 
internațională.

Iată de ce mă alătur din toată 
inima și cu deosebită satisfacție 
voinței unanime a partidului și 
poporului ca tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu — simbol al propăși
rii și înfloririi României socialis
te, al afirmării celor mai 
înalte aspirații ale poporului, al 
idealurilor profund umaniste de 
pace, echitate și dreptate în 
lume — să fie reales in funcția 
supremă de secretar general al 
partidului.

încrederea nestrămutată de 
care se bucură tovarășul Nicoiae 
Ceăușescu din partea clasei 
muncitoare, a țărănimii și inte
lectualității, a tuturor cetățeni
lor patriei noastre ișl are izvo
rul în îndelungată sa activitate 
revoluționară de peste cinci de
cenii, desfășurată în numele ce
lor mai scumpe valori ale po
porului român, in aportul său 
hotărîtor, novator și de profund 
orizont științific, la elaborarea 
și realizarea politicii partidului, 
în abnegația și eroismul cu care 
conducătorul nostru iubit a 
apărat și apără interesele supre
me de bunăstare, independență 
și pace ale națiunii noastre.

Faptul că în fruntea parti
dului nostru se va afla în 
continuare tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, revoluționar încercat 
și făuritor al României moderne 
de astăzi, reprezintă garanția 
supremă că vom înfăptui neabă
tut istoricele hotărîri pe care le 
va adopta Congresul al XlII-lea, 
pentru progresul și înflorirea 
patriei, pentru înaintarea fermă 
a României spre zările luminoa
se ale comunismului.

rea unor producții agricole mari 
și stabile, vom acționa cu inaltă 
răspundere pentru realizarea 
integrală și înainte de termene
le prevăzute a programelor de 
îmbunătățiri funciare, extinde
rea mecanizării în producția ve
getală și in zootehnie, aplicarea 
cu înalt randament a tehnologii
lor moderne de cultivare a plan
telor și de creștere a animale
lor, utilizînd în acest scop, la un 
nivel superior, puternicul po-‘ 
tențial uman și material al ju
dețului.

în spiritul înaltelor exigențe 
formulate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, in magistralul Ra
port prezentat Congresului, vom 
acționa consecvent, cu răspun
dere comunistă, pentru întări
rea rolului de conducător poli
tic al organizațiilor de partid in 
toate domeniile de activitate, 
pentru sprijinirea și îndruma
rea organizațiilor de masă și 
obștești in vederea mobilizării 
tuturor cetățenilor județului la 
realizarea marilor sarcini ce ne 
revin din documentele ce vor fi 
adoptate de înaltul forum al 
partidului. Vom intensifica pre
ocupările organelor și organiza
țiilor de partid pentru afirma
rea plenară a spiritului revolu
ționar in munca și viața comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii.

De la înalta tribună a Con
gresului — a spus in încheiere 
vorbitorul — vă adresăm din 
toată inima, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, cele mai calde 
mulțumiri din partea comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Brașov pentru aju
torul direct și permanent pe 
care ni l-ați acordat, angajin- 
du-ne solemn să acționăm cu 
perseverență și înaltă dăruire 
pentru întărirea continuă a for
ței și unității partidului nostru, 
pentru progresul patriei și 
inaintarea fermă a României pe 
drumul luminos al socialismu
lui și comunismului.

delegat al organizației județene de partid
Mult iubite și stimate to

varășe Nicoiae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Raportul prezentat de to

varășul secretar general Nicoiae 
Ceaușescu, strălucit model de 
îmbinare a gindirii teoretice și 
practice, a definit cu claritate 
sarcinile principale ale dezvol
tării economice și sociale a 
României în perspectiva anului 
1990 și pină la finele acestui 
secol.

Elaborate din inițiativa și prin 
contribuția determinantă a to
varășului Nicoiae Ceaușescu, do
cumentele Congresului al XlII- 
lea reflectă forța creatoare a 
gindirii «i acțiunii sale revolu
ționare, care trasează in chip 
magistral calea mereu ascen
dentă a patriei spre noi culmi 
de progres și civilizație.

Constituie un motiv de legi
timă mîndrie pentru întreaga 
noastră națiune că dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu, promotor 
neobosit al dialogului dintre 
state, reafirmați constant — 
cum ați făcut-o și in Raportul 
prezentat Congresului — hotă- 
rîrea și voința fermă a Româ
niei. socialiste, a întregului popor 
român de a conlucra activ cu 
toate țările in interesul colabo
rării și păcii, destinderii și se
curității internaționale.

Așa cum se menționează în 
Raport, un ' rol deosebit în dez
voltarea tuturor ramurilor eco
nomiei naționale revine cerce
tării științifice. Doresc să relev 
și cu acest prilej solemn apor
tul excepțional al tovarășei aca
demician Elena Ceaușescu, pre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, la 
organizarea cercetărilor științi
fice pe baze noi, moderne, la 
elaborarea și fundamentarea 
programelor unitare de cerce
tare, care au deschis cele mai 
largi perspective de afirmare a 
puterii 'de creație a poporului 
nostru.

delegată
Mult stimate și iubite tova

rășe Nicoiae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată tova

rășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
îndeplinindu-mi mandatul în

credințat de conferința organi
zației județene de partid, de 
cei peste 81 000 de comuniști 
buzoieni, cu deosebită mîndrie 
patriotică, îmi exprim deplina 
aprobare față de conținutul Ra
portului prezentat de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. Document 
programatic de largă cuprinde
re, care poartă amprenta perso
nalității secretarului general al 
partidului, Raportul ne înfăți
șează o imagine amplă a dez
voltării societății românești 
contemporane, conturează cu 
claritate și limpezime înainta
rea fermă a patriei noastre pe 
drumul glorios al revoluției și 
construcției socialiste, repre- 
zentînd un model de analiză 
științifică a acțiunii legităților 
dezvoltării sociale in condițiile 
specifice ale României.

Un loc important în străluci
tul Raport prezentat de tova
rășul Nicoiae Ceaușescu îl ocu
pă teză,, cu privire la creșterea 
rolului statului în conducerea 
activității economice și sociale 
în etapa actuală. în lumina 
acestei teze, organelor locale ale 
puterii de stat le revin atribu
ții și răspunderi mari în înfăp
tuirea planului de dezvoltare 
economico-socială în profil te
ritorial.

Vă rog să-mi permiteți ca, 
din împuternicirea conferinței 
județene de partid, să raportez 
Congresului — a spus apoi vor
bitoarea — că in spiritul pre
țioaselor indicații pe care ni 
le-ați dat, a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, am 
acționat pentru valorificarea 
superioară a tuturor resurselor

Mult stimate și iubite to
varășe Nicoiae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
în anii care au trecut de la 

Congresul al XII-lea, partidul, 
Comitetul Central, sub condu
cerea nemijlocită a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, au desfășu
rat o amplă și multilaterală ac
tivitate. Intr-o perioadă în care, 
așa cum atit de expresiv subli
nia secretarul general al parti
dului nostru, lumea se înfăți
șează ca o mare „cu valuri 
uriașe, provocate de cutremure, 
furtuni și uragane economice, 
politice și militare", partidul a 
adoptat cele mai realiste solu
ții și a condus țara spre noi 
izbinzi, cu mari deschideri in 
spațiul și timpul patriei socia
liste, de dimensiunile unei noi 
epopei naționale. România a 
străbătut cu succes , o etapă im
portantă pe drumul luminos al 
socialismului și comunismului.

înfăptuirile fără precedent 
din economie, învățămint și cul
tură dau anilor noștri valoarea 
unei impresionante renașteri. 
Marile victorii dobîndite in 
acești ani au fost posibile da
torită faptului că nava noastră 
cutezătoare, care poartă minu
natul nume al României socia
liste, a avut mereu de veghe, 
la catargul cu tricolor, un 
cirmaci destoinic și înțelept, un 
conducător încercat, pe tovară
șul Nicoiae Ceaușescu, omul 
politic care — preocupat stator
nic, cu inflăcărat patriotism de 
destinul poporului său, acțio- 
mnd pentru progresul continuu 
al patriei — s-a impus în ace

în continuare, vorbitorul a 
spus : Directivele Congresului 
al XlII-lea prevăd — pe te
melia trainică a noii revoluții 
agrare — accelerarea procesului 
de dezvoltare intensivă și de 
modernizare a agriculturii ca 
una dintre cele mai importante 
priorități de care depinde dez
voltarea întregii economii na
ționale, ridicarea bunăstării în
tregului popor. înfăptuirea a- 
cestui obiectiv de hotărîtoare 
importanță pentru progresul 
general al patriei impune ri
dicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a intregii activități 
pe care o desfășurăm în cerce
tarea științifică agricolă.

Prin integrarea tot mai strîn- 
să a activității științifice cu 
cerințele activității din produc
ție, in cercetarea agricolă au 
fost obținute o serie de rezultate 
cu implicații pozitive în prac
tică : au fost create noi soiuri, 
linii și hibrizi ; au fost elabo
rate tehnologii pentru extinde
rea metodelor avansate atit în 
cultura plantelor, cit și în creș
terea animalelor și au fost omo
logate unele mașini și utilaje 
pentru mecanizarea completă a 
lucrărilor din agricultură.

Permiteți-mi să vă raportez, 
tovarășe secretar general, că 
îndeplinind una dintre sarcinile 
primordiale trasate de dumnea
voastră cercetării științifice a- 
gricole, am acționat și am reu
șit să producem întreaga can
titate de sămînță din categorii 
biologice superioare, astfel ca 
în anul 1985 să se utilizeze in 
producție numai sămință elită 
și din înmulțirea I.

Extinderea in producție a re
zultatelor activității științifice a 
determinat creșterea, an de an, 
a numărului unităților fruntașe, 
producțiile mari obținute de a- 
cestea constituind o expresie a 
eficienței practice a muncii de 
cercetare științifică.

Țin să subliniez că, față de 
rezultatele obținute, nu încer
căm un sentiment de automul- 
țumire, dimpotrivă, sîntem con
știenți de faptul că în nume
roase domenii mai există pro

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI MARIA LAZĂR
a organizației județene de partid Buzău

materiale și umane, punînd în 
centrul activității de partid, al 
muncii politico-educative înde
plinirea exemplară a tuturor 
indicatorilor de plan. Aceasta 
a făcut ca, în județul nostru, 
valoarea producției industriale 
să ajungă la peste 21 miliarde 
lei față de 15 miliarde lei în 
1980.

Odată cu dezvoltarea indus
triei, am acționat cu perseve
rență pentru modernizarea agri
culturii, în concordanță cu ce
rințele noii revoluții agrare, 
obținînd, în actualul, cincinal, 
cele mai mari producții de 
griu, porumb, floarea-soarelui, 
legume și struguri din istoria 
județului. Au continuat în ritm 
susținut lucrările de amenajare 
complexă a cimpiei Buzăului și 
de desecare a luncii Călmățuiu- 
lui, lucrări care vor asigura, în 
final, irigarea unei suprafețe de 
peste 50 000 de hectare.

Acționînd, așa cum ne-ați in
dicat dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
consiliile populare din județul 
Buzău s-au implicat direct în 
organizarea și conducerea acti
vității economico-sociale în pro
fil teritorial, reușind să valori
fice mai bine resursele mate
riale locale. O atenție deosebită 
am acordat-o sistematizării te
ritoriului și localităților, res- 
pectînd întocmai schițele și de
taliile aprobate, acționînd pen
tru folosirea materialelor locale, 
amplasarea judicioasă a ansam
blurilor de locuințe și a obiecti
velor de investiții, pentru utili
zarea rațională a fondului fun
ciar.

Ca urmare, în orașele Buzău 
și Rîmnicu Sărat, precum și în 
centrele agroindustriale s-au 
realizat cartiere moderne de 
locuințe, amplasate în apropie
rea platformelor și obiectivelor 
industriale, obtinîndu-se astfel 
reducerea considerabilă a dis

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRU ENACHE 
delegat al organizației județene de partid Gorj

lași timp ca un mare gînditor 
și strateg contemporan.

Privind, azi, tabloul măreț al 
României socialiste, putem afir
ma cu certitudine și demnitate 
că prezența tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu în fruntea partidului 
și a țării s-a dovedit și se do
vedește o necesitate istorică. 
Necesitate a gindirii realiste și 
cutezătoare, necesitate a unirii 
și dinamizării energiei și elanu
lui națiunii, necesitate a afir
mării României pe arena marii 
mișcări a progresului, civiliza
ției internaționale. Iată de ce, 
în consens cu voința întregului 
partid și popor, imi îndeplinesc 
o îndatorire de onoare și de 
conștiință exprimîndu-mi, cu 
incredere și profundă căldură, 
deplinul acord ca să fie reales 
in inalta funcție de secretar 
general al partidului marele 
bărbat al națiunii noastre, emi
nentul conducător revoluționar 
al partidului și poporului, 
personalitate de profundă rezo
nanță in conștiința umanității, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

Perfecționarea întregii munci 
de dezvoltare a conștiinței so
cialiste a maselor, ridicarea la 
un nivel superior a activității 
ideologice a tuturor organelor și 
organizațiilor de partid se inte
grează intr-un amplu proces 
înnoitor, a cărui concepție și 
desfășurare se intemeiază pe 
strălucita gindire, pe ideile, te
zele, orientările și Îndemnurile, 
de excepțională Însemnătate, 
ale secretarului general al 
partidului nostru. Doresc, de a- 
semenea, să subliniez contribu
ția de mare însemnătate in per
fecționarea activității educative 
de formare a omului nou, cu 
un larg orizont politic, științific 

bleme nerezolvate sau parțial 
soluționate de către cercetarea 
științifică. Avem rămineri in 
urmă in domeniul creării de 
rase și hibrizi de animale, al 
generalizării in producție a re
zultatelor obținbte, domeniu in 
care , cercetarea științifică tre
buie să aibă o contribuție mult 
mai mare, angajîndu-se mai 
ferm în soluționarea concretă a 
problemelor sporirii recoltelor.

Pentru traducerea în viată a 
prevederilor Directivelor Con
gresului, Academia de Științe 
Agricole și Silvice va intensi
fica cercetările în domeniul bio
logiei, prin folosirea mai com
plexă a posibilităților pe care 
le oferă ingineria genetică in 
vederea creșterii producției 
agroalimentare, prin crearea și 
utilizarea în practică a unor noi 
tipuri de organisme vegetale și 
animale care să asigure randa
mente sporite, cu înalt conținut 
nutritiv, cu rezistență sporită 
la boli și dăunători și la con
dițiile nefavorabile de mediu.

Pentru valorificarea deplină 
a potențialului ridicat de pro
ducție a soiurilor și a hibrizi
lor, se vor intensifica cercetă
rile privind elaborarea unor 
sisteme .eficiente de lucrare a 
solului și de fertilizare inten
sivă, sporirea densității plante
lor, precum și stabilirea meto
delor integrate de combatere a 
bolilor și dăunătorilor.

Pentru realizarea sarcinilor 
din domeniul creșterii animale
lor se va intensifica cercetarea 
științifică în domeniul amelio
rării raselor și a tehnologiilor 
de creștere și exploatare, în ve
derea obținerii unor producții 
mari, îmbunătățirii calității 
produselor și randamentelor în 
procesul de prelucrare indus
trială, reducerii consumului 
specific de hrană și a cheltu
ielilor pe unitatea de produs.

Vor fi, de asemenea, intensi
ficate cercetările privind îmbu
nătățirea capacității productive 
a pămintului, combaterea ero
ziunii și echilibrarea conținu
tului hidric al solului, punerea 

tanțelor spre locul de muncă, 
folosirea eficientă, a rețele
lor tehnico-edilitare, înfrumu
sețarea localităților.

Trebuie să ; recunoaștem însă 
că în activitatea organelor și 
organizațiilor de partid, a con
siliilor populare s-au manifes
tat și unele neajunsuri privind 
contractarea și desfacerea pro
ducției, introducerea progresu
lui tehnic, asigurarea ordinii, 
disoiplinei și răspunderii în 
muncă. Înțelegem că înfăptuirea 
noii revoluții în toate dome
niile, inclusiv în activitatea 
consiliilor populare, ne cere să 
milităm pentru înlăturarea a- 
cestor lipsuri, pentru promo
varea gindirii înaintate, revolu
ționare, pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor sarcinilor 
ce ne vor reveni din istoricele 
documente ale Congresului nos
tru. în mod deosebit vom in
tensifica preocupările pentru 
exercitarea răspunderilor și a- 
tribuțiilor ce revin consiliilor 
populare în conducerea întregii 
activități economico-sociale, în 
buna gospodărire a fiecărei lo
calități, pentru a asigura locui
torilor județului un nivel ridi
cat de bunăstare, de civilizație 
și progres, promovind larg ini
țiativa maselor, participarea ac
tivă a tuturor cetățenilor la so
luționarea multiplelor probleme 
pe care le ridică dezvoltarea 
orașelor și satelor noastre.

Considerăm, totodată, că este 
necesar să sporească preocu
parea Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Populare de 
diversificare a proiectelor tip 
pentru construcția de locuințe, 
în funcție de cerințele dezvoltă
rii și înfrumusețării fiecărei 
localități, de tradițiile locale.

Referindu-se, în continuare, 
la obiectivele și sarcinile de 
viitor, vorbitoarea a spus : Ne 
angajăm in fața Congresului, a 
dumneavoastră, mult stimate 

și cultural, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent militant re
voluționar, reputat om de știin
ță. personalitate de seamă a lu
mii științifice contemporane.

în lumina orientărilor secre
tarului general al partidului, in 
perioada care a trecut de la 
Congresul al XII-lea, activita
tea ideologică, munca politică 
și cultural-educâtivă de masă 
au fost direcționate, in conti
nuare, cu precădere spre for
marea omului nou, spre afir
marea personalității umane, 
dezvoltarea conștiinței revolu
ționare a oamenilor muncii, ex
presie și cerință a dinamismu
lui societății noastre socialiste. 
Rezultatele obținute în acest 
•domeniu relevă cu pregnanță 
justețea orientărilor și direcții
lor de acțiune trasate de Con
gresul al XII-lea, de Conferin
ța Națională, de Consfătuirea 
de Ia Mangalia, de istorica Ple
nară din iunie 1982.

Prin spiritul vizionar, prin 
orientările de excepțională în
semnătate, programul ideologic 
elaborat de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și adoptat de Plena
ra din iunie reprezintă un ve
ritabil tezaur al teoriei și prac
ticii construcției socialiste, în
dreptățind pe deplin incorpora
rea lui ca parte integrantă a 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Evidențiind rezultatele bune 
obținute în activitatea ideolo
gică și politico-educativă in ul
timii ani, nu pierdem din ve
dere că ea nu s-a ridicat în
totdeauna la înălțimea bogăției 
de idei programatice ale tova
rășului Nicoiae Ceaușescu.

Ialomița
în valoare a terenurilor sără- 
turoase. nisipoase și a altor go
luri neproductive, care să ducă 
la folosirea potențialului pro
ductiv al întregului fond fun
ciar, pentru a aduce contribu
ția cercetării științifice la rea
lizarea Programului național de 
îmbunătățiri funciare, elaborat 
din inițiativa și sub directa 
conducere a tovarășului secre
tar general Nicoiae Ceaușescu.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general — a subliniat in 
continuare vorbitorul — că, in 
baza indicațiilor pe care le-ați 
dat cu prilejul vizitei la Sta
țiunea de cercetări Perieni, au 
fost organizate 35 de perimetre 
etalon, situate in zone diferite 
și pe măsura obținerii rezulta
telor trecem cu toată hotărîrea 
la generalizarea în producție a 
măsurilor de prevenire și com
batere a eroziunii și exploatare 
rațională a terenurilor în pantă.

Pornind de la concepția to
varășului Nicoiae- Ceaușescu, că 
noua revoluție agrară — obiec
tiv fundamental in dezvoltarea 
agriculturii — nu se poate rea
liza decit prin contribuția și 
participarea deplină a cercetă
rii științifice și tehnologice, in
stitutele și stațiunile de cerce
tare agricolă se vor integra or
ganic in activitatea consiliilor 
unice agroindustriale, acționînd 
pentru generalizarea în timp 
cit mai scurt a rezultatelor 
cercetării științifice, contri
buind astfel la creșterea pro
ducției și la ridicarea nivelului 
calitativ al întregii activități 
din unitățile de producție.

Declarindu-mă de acord cu 
documentele supuse dezbaterii, 
mă alătur și eu voinței nestră
mutate a întregului partid și. 
popor privind realegerea de că
tre Congresul al XlII-lea în 
funcția supremă de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român a celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre, conducător în
cercat al poporului român, per
sonalitate politică proeminentă 
a lumii contemporane, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu.

tovarășe secretar general, să 
încheiem cu rezultate bune 
acest an și să realizăm, în anul 
1985, o producție industrială su
plimentară de peste 100 milioa
ne lei. în același timp, ne pro
punem ca în anul viitor să ob
ținem în județul nostru produc
ții medii la hectar de 8 000 kg 
griu pe 11 000 ha, iar pe 15 000 
ha să realizăm 20 000 kg porumb 
știuleți la hectar.

Raportul prezentat de tova
rășul Nicoiae Ceaușescu și Di
rectivele pentru viitorul cinci
nal, ca și orientările de per
spectivă pentru următorul de
ceniu, deschid în fața poporu
lui nostru un viitor luminos. 
Dar acest viitor nu poate fi în
făptuit decît într-o lume a pă
cii. Iată de ce, în numele lo
cuitorilor județului Buzău, ex
prim totala adeziune la poli
tica externă'a partidului și sta
tului nostru, o politică con
structivă, de pace, colaborare 
și înțelegere între toate po
poarele lumii, o politică bazată 
pe profunda înțelegere a ade
vărului că problema fundamen
tală a lumii contemporane o 
constituie respectarea drepturi
lor inalienabile ale tuturor oa
menilor la viață, la dezvoltare, 
la pace.

în consens cu voința întregii 
națiuni, susțin din adîncul ini
mii reînvestirea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, acesta fiind cel mai 
sigur temei al ridicării în con
tinuare a patriei noastre pe noi 
culmi de progres și civilizație 
și cea mai fierbinte dorință a 
tuturor locuitorilor județului 
Buzău, care de la cea mai fra
gedă virstă rostesc cu mîndrie 
și deosebit respect numele 
„Ceaușescu" — identificat întru 
totul cu partidul, poporul, 
pacea și comunismul.

Față de această situație — a 
subliniat în continuare vorbito
rul — vom acorda cea mai mare 
atenție perfecționării invăță- 
mîntului politic de masă, acti
vității școlilor de partid, ac
tivității politico-ideologice a 
organizațiilor partidului, a or
ganizațiilor de masă și obștești, 
a uniunilor de creație, a 
instituțiilor de propagandă și 
artă, în vederea însușirii te
meinice a operei secreta
rului general al partidului, 
care reprezintă un exemplu re
marcabil de dezvoltare creatoa
re a marxismului, a adevăru
rilor fundamentale ale socialis
mului științific, a gindirii re
voluționare contemporane, a 
aplicării creatoare a legităților 
generale la cPndițiile concrete 
ale României socialiste. Vom 
acționa cu hotărire și compe
tență pentru ca activitatea ideo
logică, politico-educativă să se 
transforme într-o puternică for
ță materială, care să contribuie 
la crearea condițiilor unui nou 
salt în dezvoltarea societății 
românești.

Magistralul Raport prezentat 
Congresului nostru — prin mo
dul strălucit în care definește 
fenomenele actuale și tendințe
le evoluției societății omenești, 
prin amploarea și originalitatea 
tezelor avansate, prin spiritul 
său militant, prin noile și im
portantele contribuții teoretice 
— este un document programa
tic de. excepțională însemnăta
te principială și practică, o 
adevărată carte de învățătură 
comunistă pentru întregul

(Continuare in pag. a Vil-a)
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partid, pentru intregul popor. 
De excepțională însemnătate 
pentru munca de propagandă, 
pentru conținutul pe care tre
buie să-1 imprimăm întregii ac
tivități de educație, este teza 
de amplă rezonanță politică a 
secretarului general al partidu
lui in legătură cu permanența 
spiritului revoluționar.

Sarcina fundamentală a mun
cii noastre de propagandă o 
constituie înarmarea comuniști
lor — detașamentul cel mai 
înaintat al națiunii — cu poli
tica partidului, cunoașterea și 
însușirea profundă a ideilor 
înnoitoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru ca 
toți membrii de partid, toți 
membrii societății să gindească 
și să acționeze in toate împre
jurările ca adCvărați revoluțio
nari. De asemenea, aceste teze 
au o deosebită importanță pen
tru impulsionarea cercetării in 
domeniul științelor sociale, do
meniu in care — in spiritul 
ideilor și tezelor cuprinse in 
Raport — se cere acționat mai 
energic, mai eficient pentru a- 
profundarea teoretică a expe
rienței partidului și statului 
nostru, analiza proceselor mon
diale contemporane, luminarea 

’drumului măreț de viitor al 
României socialiste. Prin ■ forța 
și calitatea științifică a argu
mentelor dialectice, cercetările 
în domeniul științelor sociale 
trebuie să dea o ripostă hotâri- 
tă celor ce neagă superioritatea 
socialismului ca sistem, să pună 
în evidență anacronismul istoric 
al capitalismului, să demonstre
ze cu argumente științifice mer
sul legic al omenirii spre co
munism.

Referindu-se la preocupările 
privind cultivarea idealurilor 
dragostei față de patrie, a pa
triotismului revoluționar, vor
bitorul a subliniat rolul ce re
vine istoriei, limbii române, 
disciplinelor umaniste in ge
neral, evidențiind realizările 
obținute in perioada care a 
trecut de la Congresul al 
XII-lea pînă în prezent. Așa 
cum emoționant sublinia Ctito
rul Noii Noastre Istorii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a nu cu
noaște istoria poporului .tău în
seamnă a fi asemenea unui co
pil orfan. Aceasta ne îndeamnă 
să folosim in continuare nepie

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ALEXANDRU NECULA
delegat al organizației județene de partid lași

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,

în aceste momente de înălță
toare semnificație istorică pe 
câre le trăiesc partidul ’ și po
porul nostru, au loc lucrările 
Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român. Magis
tralul Raport prezentat de to
varășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu face o amplă sinteză 
a mărețelor realizări obținute 
de poporul nostru, sub conduce
rea partidului, în edificarea noii 
societăți. O contribuție însem
nată la aceste infăptuiri au 
adus-o și oamenii muncii din 
industria de mașini-unelte, me
canică fină, electrotehnică și 
electronică. Raportăm Congre
sului că in acest domeniu s-a 
acționat și se acționează cu ho- 
tărire pentru infăptuirea pro
gramelor speciale de importan
ță națională privind dotarea în
tregii economii cu mijloace de 
producție moderne.

în actualul cincinal s-a adîn- 
cit procesul de îmbunătățire a 
structurii producției cu implica
ții majore in ridicarea nivelu
lui tehnic al industriei și între
gii economii. Astfel, față de 
anul 1980, producția de mijloace 
electronice de automatizare, 
tehnica de calcul pentru condu
cerea proceselor industriale, 
componentele electronice, meca
nica fină, mașinile-unelte-agre- 
gat specializate și liniile de 
transfer cresc între 1,5 și 5 ori. 
Am pus un accent deosebit pe 
asigurarea dotării ramurilor 
care contribuie la dezvoltarea 
potențialului național de mate
rii prime și energie, pe asimi
larea și livrarea unor produse și 
echipamente de înalt nivel teh
nic pentru industriile minieră 
și energetică, pentru platfor
mele de foraj marin, chimie și 
metalurgie.

Față de începutul cincinalului, 
!n anul 1984, gradul de înnoire 
• produselor este de peste 63

Mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Prezentul forum al comuniș

tilor. români, eveniment de în
semnătate hotăritoare pentru 
progresul României, dobîndește 
o strălucire deosebită datorită 
magistralului Raport prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
document care incorporează idei 
și teze de înaltă ținută științi
fică, profund originale, care îm
bogățesc tezaurul gîndirii mate- 
naiist-dialectice și istorice.

In numele tuturor celor ce 
trăim și muncim in județul Mu
reș, susținem din adincul ființei 
noastre, pe baza mandatului în
credințat de conferința organi
zației județene de partid, reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema funcție 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, garanția 
cea mai sigură a înfăptuirii cu 
succes a mărețului Program al 
partidului, a hotărîrilor ce vor 
fi adoptate de înaltul forum al 
comuniștilor.

Raportăm Congresului că, be
neficiind de permanentele în

ritoarele lecții ale trecutului în 
munca dc educație patriotică a 
maselor. Va trebui, in același 
timp, să acționăm mai ferm 
pentru finalizarea elaborării is
toriei unice a poporului român, 
pentru a avea, așa cum a cerut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o 
istorie unitară a țării, care să 
redea, in spiritul materialis
mului dialectic, viața, munca și 
lupta poporului nostru din cele 
mai vechi timpuri pină in anii 
construcției socialiste și care să 
devină carte de căpătii pentru 
activitatea de educație patrio
tică a poporului nostru.

Totodată, va trebui să fie a- 
vută permanent in vedere sar
cina de a asigura cunoașterea 
de către fiecare cetățean al 
patriei, și cu deosebire de că
tre tinerele generații, a măre
țelor înfăptuiri socialiste, a tot 
ce s-a realizat înălțător și du
rabil in anii socialismului, cu 
deosebire după Congresul al 
IX-lea al partidului, spre glo
ria partidului nostru comunist. 
In același timp, este necesar să 
se ia poziție hotărită împotriva 
manifestărilor naționaliste, șo- 
viniste, a altor manifestări ne
gative, față de incercările 
cercurilor reacționare de a de
nigra realizările mărețe obținu
te in anii construcției socialiste, 
politica națională a partidului 
și statului nostru muncitoresc- 
revoluționar. față de oricine ar 
încerca să arunce asupra țării 
noastre cuvinte defăimătoare, 
față de toți cei care ar cuteza 
să ne denigreze istoria eroică 
și prezentul luminos.

Cultura și arta noastră nouă, 
socialistă, ii datorează tovară
șului Nicolae Ceaușescu crista
lizarea unei concepții superioa
re despre misiunea creației ar
tistice in opera de educație a 
maselor. Așezarea fermă a crea
ției literar-artistice pe princi
piile materialismului dialectic 
și istoric, oglindirea modului de 
a fi și a gindi al poporului 
nostru, continuarea tradițiilor 
progresiste ale culturii româ
nești, ca și a celei universale, 
existența unui climat de auten
tică libertate de creație, condi
țiile pentru afirmarea plenară 
a tuturor talentelor decise să 
slujească, prin opera lor, idea
lurile supreme ale poporului, 
toate acestea — a accentuat in 
continuare vorbitorul — sînt 
strins legate de spiritul înalt 

la sută, în unele domenii, ca 
automatizările și tehnica de 
calcul, depășind 90 la sută.

în primii 4 ani ai cincinalului, 
prin promovarea mai accentuată 
a progresului tehnic, aplicarea 
și extinderea unor tehnologii 
noi și modernizate, costurile de 
producție au fost reduse sub
stanțial, iar creșterea reală a 
productivității muncii a fost de 
peste 1,3 ori, in anul 1984 reali- 
zindu-se un ritm de 8.2 la sută.

Aceste realizări — a subliniat 
în continuare vorbitorul — au 
fost posibile datorită sprijinului 
și atenției deosebite de care 
ne-am bucurat permanent din 
partea dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, indicațiilor 
de o inestimabilă valoare prac
tică pe care le-au primit colec
tivele de oameni ai muncii cu 
prilejul frecventelor vizite de 
lucru ce le-ați făcut in unitățile 
noastre, ultimele vizite avind 
loc chiar în perioada premer
gătoare marelui forum al comu
niștilor români.

în realizarea produselor și 
tehnologiilor noi, a dezvoltării 
și valorificării potențialului de 
cercetare-proiectare, am avut și 
avem sprijinul permanent și de 
înaltă competență al tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, căreia îi adre
săm cu respect mulțumirile 
noastre. Raportăm Congresului 
că deși am realizat principalii 
indicatori ai planului producției 
industriale și eficienței econo
mice pe cele 10 luni ale anului 
1984, sintem conștienți că am 
fi putut obține rezultate și mai 
bune dacă în activitatea Consi
liului de conducere al ministe
rului și a centralelor industriale 
s-ar fi manifestat mai multă 
răspundere în realizarea ritmi
că a producției fizice, in adin- 
cirea concentrării și specializării 
producției, creșterea flexibilită
ții în adaptarea rapidă la cerin
țele pieței externe și organiza
rea la un nivel superior a acti
vității de contractare a expor
tului.

în Raportul prezentat de to
varășul secretar general și în 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI I0AN UNGUR 
delegat al organizației județene de partid Mureș

drumări, de orientările și indi
cațiile clare ale secretarului ge
neral al partidului, cu prilejul 
vizitelor de lucru efectuate în 
județul nostru — a subliniat 
vorbitorul — organele și orga
nizațiile de partid, conducerile 
colective ale unităților, toți oa
menii muncii au acționat cu efi
ciență sporită pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor în toate 
domeniile activității economice 
și sociale, întărirea autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiu- 
nii, aplicarea in viață a princi
piilor noului mecanism econo- 
mico-financiar. Toate acestea au 
determinat rezultate bune în în
deplinirea indicatorilor de plan. 
Volumul producției-marfâ ce se 
va realiza în acest an în indus
tria județului Mureș va fi cu 26 
la sută mai mare decît în 1980. 
Ca urmare a preocupărilor sus
ținute pentru modernizarea pro
ducției și ridicarea calității 
muncii, au fost introduse in fa
bricație 97 de produse noi și 
s-au modernizat 78 de tehno
logii. Numai la Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Tirgu 
Mureș au fost asimilate 160 de 
noi tehnologii pentru produce
rea de reactivi, care au permis 
reducerea importurilor. Muncind 
cu abnegație, in spirit revoluțio
nar, oamenii muncii din județ 

umanist al concepției secreta
rului general al partidului des
pre rolul culturii, al literaturii 
și artei in societatea noastră 
socialistă. In edițiile, mereu 
mai rodnice, ale Festivalului 
național „Cintarea României" au 
fost scoase la lumină forme de 
artă străveche și au fost, tot
odată. afirmate structuri și for
me noi ale artei revoluționare, 
în fond, și-a aflat reflectarea 
largă, într-o sudură solidă cu 
poporul, însăși democrația so
cialistă a întregii noastre cul
turi.

Așa cum a subliniat în repe
tate rinduri secretarul general 
al partidului, organele și orga
nizațiile de partid, factorii din 
domeniul culturii trebuie să 
militeze cu toată hotărirea și 
să creeze condițiile pentru afir
marea largă a spiritului crea
tor al poporului' nostru. Tot
odată, trebuie să arătăm în ge
neral că în domeniul activită
ții de creație se manifestă încă 
unele neajunsuri. Epocale în
făptuiri ale prezentului, erois
mul muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor noștri își așteaptă 
deplinele transpuneri artistice 
în teatru, artă plastică, muzică, 
in film, în literatură. Ne gîn- 
dim la paginile de epopee a 
muncii scrise pe șantierele Ca
nalului Dunăre — Marea Nea
gră. Metroului. Transfăgărăsa- 
nului, ale marilor hidrocentrale, 
pe ogoarele natriei socialiste. 
Dnbindesc o înaltă semnificație 
îndemnurile secretarului general 
al partidului •— formulate și la 
Congresul nostru. în cuvinte ce 
mărturisesc o mare încredere 
în creatorii de frumos — ca 
operele de artă să-și afle sursa 
de inspirație la izvorul de apă 
limpede al istoriei, muticii si 
vieții poporului nostru. Acesta 
este, intr-adevăr, izvorul în 
care operele fundamentale ale 
culturii noastre dintotdeauna 
și-au aflat tăria si frumusețea, 
spiritul unițar, armonia și echi
librul. în consens cu modul de 
a gindi și simți al poporului 
nostru.

Tn același timp, doresc să 
arăt că sîntem pe deplin con- 
știenți că mijloacele de pro
pagandă, presa, radioul și tele
viziunea au datoria — așa cum 
s-a subliniat în Raport — să 
facă mult mai mult pentru a 
reflecta pe larg activitatea 
partidului, statului, a poporului 

proiectul de Directive se relevă 
rolul deosebit ce se acordă în 
continuare subramurilor de 
electronică și mecanică fină in 
promovarea progresului tehnic 
in întreaga economic națională, 
producția acestora urmînd să 
crească dc peste 1,5—1,7 ori față 
de anul 1985. In aceste condiții, 
cu sprijinul organelor și or
ganizațiilor județene de partid, 
vom lua măsuri pentru intensi
ficarea eforturilor în toate in
stitutele și întreprinderile, astfel 
încit pînă în anul 1990 ponderea 
produselor realizate la un nivel 
mondial ridicat să depășească 
96 la sută. In acest scop, vom 
dezvolta cu precădere micro și 
optoelectronica, miniaturizarea 
echipamentelor hidraulice și 
pneumatice, introducerea me- 
catronicii, dezvoltarea sis
temelor de radiocomunicații. de 
telecomunicații pe bază de fibre 
optice, a tehnologiilor necon- 
venționale de prelucrări cu la
ser, plasmă, fascicul de elec
troni, cu ultrasunete și defor
mare în cimp magnetic. Tot
odată. ne propunem ca, prin 
participarea directă a tuturor 
specialiștilor din minister, in
stitutele de cercetare și proiec
tare. centralele industriale de 
profil, să asigurăm creșterea 
competitivității și gradului de 
valorificare a produselor des
tinate exportului. Vom acționa 
în cel mai scurt timp pentru 
extinderea mecanizării și au
tomatizării complexe, a electro- 
nizării și robotizării sectoarelor 
grele de muncă, a turnătoriilor 
și forjelor, a liniilor de prelu
crări și montaj, prin utilizarea 
microprocesoarelor.

In continuare vorbitorul a 
spus : Pentru realizarea acestor 
obiective am trecut, așa cum 
ne-ați indicat recent, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, la organizarea activității de 
.cercetare-proiectare în acord 
global, care va conduce la 
scurtarea ciclului de cercetare- 
proiectare-producție. In același 
timp, vom acționa consecvent 
pentru transpunerea în viață a 
înțelegerilor la nivel înalt pri

și-au onorat, în numai 10 luni, 
intregul angajament anual asu
mat în întrecerea socialistă. Se 
estimează că se va realiza, pină 
la finele anului, o producție 
suplimentară de peste 350 mi
lioane lei, ponderea cea mai 
mare revenind produselor soli
citate în mod deosebit de eco
nomia națională și de partenerii 
externi. In agricultură, prin fo
losirea tot mai eficientă a bazei 
tehnico-materiale, prin aplica
rea consecventă a noilor teh
nologii, s-a reușit ca producția 
de cereale a ultimilor 4 ani să 
fie cea mai ridicată din istoria 
județului, cu aproape 14 mii 
tone mai mare decit cea reali
zată în întreg cincinalul trecut.

La conferința județeană, în 
adunările și conferințele de 
dare de seamă și alegeri, anali- 
zîndu-se in spirit comunist rea
lizările. noastre, s-a subliniat că 
acestea ar fi fost și mai însem
nate dacă am fi eliminat unele 
neajunsuri care s-au manifestat 
în desfășurarea activității eco
nomice. în unele unități nu au 
fost folosite corespunzător capa
citățile de producție, timpul de 
lucru, în altele s-a acționat cu 
încetineală pentru introducerea 
mecanizării și automatizării, 
pentru reorganizarea fluxurilor 
de producție. Avem neajunsuri 

nostru, să acționeze statornic și 
pasionat pentru unirea tuturor 
forțelor națiunii in infăptuirea 
politicii partidului, a hotăriri- 
ldr istorice ce lc va adopta 
Congresul nostru. Ele trebuie să 
joace un rol mai activ in am
pla operă dc educație comu
nistă, să militeze, prin forme 
variate, alese și atrăgătoare, 
pentru ridicarea nivelului de 
cunoștințe politice, filozofice și 
științifice ale întregului popor, 
pentru lărgirea orizontului său 
de cultură și înțelegere.

în acești ani, Partidul Comu
nist Român, România socialistă, 
prin glasul celui mai autorizat 
conducător al său. au continuat 
să se afirme cu putere in viața 
internațională, să-și ciștige noi 
prieteni pe toate meridianele 
lumii. Niciodată România n-a 
fost atit de prezentă și de mul
tiplu implicată ca azi în des
tinul omenirii. Vizitele între
prinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în nu
meroase state ale lumii, dialo
gul deschis cu personalități 
marcante din lumea întreagă 
au pus puternic în valoare sen
sul larg umanist al politicii 
noastre internaționale, profun
zimea mesajului ei. soluțiile 
realiste și eficiente in momente 
de încordare, sporind continuu 
renumele patriei noastre, voca
ția sa de pace și prietenie.

Manifestindu-mi adeziunea la 
orientările privind politica in
ternațională a partidului și sta
tului nostru — a spus în în
cheiere vorbitorul — am cre
dința că exprim sentimentul 
nostru al tuturor, sentimentul 
mîndriei că sintem contempo
ranii unui mare contemporan, 
compatrioții unui mare compa
triot, Eroul Păcii și Omeniei, 
secretarul general al partidului, 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în deplin 
acord cu tezele, ideile și orien
tările de excepțională însemnă
tate cuprinse în magistralul 
Raport prezentat marelui forum 
al partidului nostru, in cele
lalte documente supuse dezba
terii, asigur Congresul că vom 
face totul pentru perfecționarea 
muncii politico-educative, astfel 
încit aceasta să se afirme per
manent ca o forță motrice în 
dezvoltarea societății românești, 
în mobilizarea tuturor energi
ilor pentru victoria comunis
mului in România.

vind extinderea și adîncirea co
laborării economice și tehnico- 
științifice cu țările socialiste, 
precum și cu alte țări, pe bază 
de convenții și contracte de 
lungă durată care .șă asigure 
dezvoltarea pe baze stabile și 
in perspectivă a schimburilor 
economice în domeniul nostru 
de activitate.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la această înaltă tribună să-mi 
exprim deplinul acord fată de 
politica externă a partidului și 
statului nostru, fundamentată 
cu strălucire de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminent om 
politic și personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, 
promotor consecvent al politi
cii de destindere, de pace și 
cooperare internațională între 
toate statele lumii.

Exprimind adeziunea totală a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii din industria de ma
șini-unelte, mecanică fină, elec
trotehnică și electronică față 
de documentele supuse dezbate
rii — a spus în încheiere vor
bitorul — vă asigurăm, j mult 
iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a în
făptui o adevărată revoluție in 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al întregii activități din 
industrie.

îmi revine marea cinste ca, în 
consens cu gîndurile și năzuin
țele întregului nostru popor, să 
exprim cu respect și adîncâ 
mîndrie patriotică, adeziunea 
deplină a oamenilor muncii din 
aceste ramuri de vîrf ale eco
nomiei naționale Ia realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în inalta funcție de secretar ge
neral al partidului, cu convin
gerea nestrămutată că aceasta 
reprezintă garanția înfăptuirii 
neabătute a Programului parti
dului, a hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de Congrgsul al XIII- 
lea, care asigură creșterea for
ței materiale și spirituale a pa
triei. consolidarea independen
ței și suveranității naționale.

și în realizarea la timp și de 
calitate a comenzilor pentru 
export, iar în unele unități nu 
am îndeplinit sarcinile de re
ducere a costurilor de producție 
și, ca urmare, nu am realizat 
eficiența economică planificată. 
Măsurile stabilite in ultimul 
timp, modul mai energic în care 
sîntem hotărîți să acționăm, în 
spiritul exigențelor trasate de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, in 
magistralul Raport prezentat 
Congresului, vor determina eli
minarea neajunsurilor și vor 
conduce la o mai bună valori
ficare a rezervelor interne.

Raportul, celelalte documente 
prezentate Congresului — re
marcabilă sinteză a înțelepciu
nii și spiritului militant al 
partidului nostru, a forței sale 
creatoare — deschid în fața po
porului român un amplu pro
gram de transformări calitative 
în întreaga viață economico-so- 
cială a țării. Aprobîndu-le în
tru totul, ne angajăm ca în ju
dețul Mureș, la fel ca pe în
tregul cuprins al patriei, să de
punem eforturi susținute pe 
planul mai bunei organizări a 
producției, să acționăm în di
recțiile indicate de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, la Conferința 

organizației municipale de 
partid București. Vom acționa 
neabătut pentru creșterea mai 
accentuată a productivității 
muncii, indicator pe seama că
ruia in județul Mureș se va 
realiza, în 1990, întregul spor 
al producției-marfă de aproape 
9 miliarde lei. în agricultură, 
vom dezvolta culturile inten
sive pentru a realiza, pe 15 mii 
de hectare, cel puțin 5 000 kg 
griu la hectar, pe 12 000 de hec
tare, 20 mii kg porumb știuleți 
la hectar, pe 6 150 hectare, 
40 000 kg sfeclă de zahăr la 
hectar. iar pe 1 000 hectare, 
40 000 kg cartofi de toamnă la 
hectar. In 1985, ponderea pro
ducției animaliere va ajunge la 
53—55 la sută din producția 
agricolă a județului.

In continuare, vorbitorul a

Mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,

In numele milioanelor de fe
mei din România, participante 
active și entuziaste la întreaga 
operă de edificare a civilizației 
socialiste și comuniste pe pă- 
mintul patriei, doresc să dau 
glas convingerilor noastre înflă
cărate că cel de-al XIII-lea 
Congres al comuniștilor români 
se va înscrie — prin inestima
bila valoare teoretică și practică 
a Raportului prezentat de secre
tarul general al partidului, prin 
hotăririle ce vor fi adoptate — 
ca o filă de aur în istoria a- 
eestor ani de bogate împliniri, 
de nepieritoare glorie ai „Epocii 
Ceaușescu".

îndeplinesc cu aleasă mîndrie 
și profundă satisfacție manda
tul încredințat de Consiliul Na
țional al Femeilor, mandat în
credințat de toate fiicele, soți
ile și mamele acestui pămint 
românesc — de a susține de la 
înalta tribună a Congresului, 
cu toată căldura inimilor noas
tre, împreună cu întregul partid 
și popor, reinvestirea dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în suprema funcție 
de secretar general al partidu
lui, exprimîndu-ne prin aceasta 
opțiunea fermă pentru bună
starea, prosperitatea și continua 
înflorire a națiunii noastre so
cialiste. pentru pacea și inde
pendența poporului român.

In cei aproape 20 de ani de 
cind partidul și națiunea 
v-au încredințat înalta și 
nobila misiune de a ne 
conduce destinele, mult sti
mate tovarășe Nicolae țeaușgșpu, 
prin fierbintele patriotism, prin 
adinca înțelepciune, prin ne
țărmurita dragoste față de po
por, față de om, v-ați ci.știgat 
un loc de seamă atit în rindul 
eroilor neamului nostru, cit și 
în inima și conștiința fiecăruia 
dintre noi. Iată de ce, tovarășe 
secretar general, ne anga
jăm solemn că vă vom urma 
cu toată credința, cu pa
tos revoluționar, cu depli

RAPORTUL COMISIEI DE APELURI
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL MIU DOBRESCU

Mult iubite și stimate to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Solicit permisiunea să folo
sesc acest prilej pentru a-mi 
alătura și eu dorința fierbinte
— pornită din adîncul inimii — 
gîndurilor și sentimentelor în
tregului nostru partid și popor
— îngemănate într-un uriaș to
rent de voință — ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
In inalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Stimați tovarăși,
Congresului al XIII-lea al 

Partidului Comunist Român 
1 s-au adresat pînă acum cu 
apeluri și memorii privind cali
tatea de membru de partid 718 
persoane. Comisia de apeluri, 
aleasă de Congres, examinînd 
apelurile și memoriile adresate 
Congresului, raportează urmă

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși delegați și 
invitați,

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim deplinul acord față 
de strălucitul Raport prezen
tat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, document 
programatic care abordează 
problemele fundamentale ale 
dezvoltării societății noastre pe 
calea socialismului și comunis
mului, ale politicii interne și 
internaționale, în spiritul socia
lismului științific creator și in 
deplin consens cu cele mai no
bile aspirații și năzuințe ale po
porului român.

Cu sentimente de înaltă pre
țuire și profundă stimă mă 
alătur dragostei și recunoștinței 
întregului popor, susținind din 
toată ființa mea realegerea în 
funcția de secretar general al 
partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducător încercat 
și dirz, comunist și patriot 
inflăcărat, care de mai bine de 
cinci decenii slujește cu devota
ment cauza libertății, bunăstării 
și fericirii întregii națiuni, 
personalitate cu imens prestigiu 
internațional, promotor al păcii 
și înțelegerii intre popoare, mi
litant de seamă pentru făurirea 

spus: vă rog să-mi permiteți 
să exprim cea mai inaltă apre
ciere față de modul strălucit în 
care a fost soluționată la noi 
în țară problema națională. 
Concepția dumneavoastră știin
țifică, revoluționară, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral, potrivit căreia adevărata 
democrație se înfăptuiește nu
mai prin asigurarea unor con
diții egale de muncă, de pre
gătire și afirmare profesiona
lă, de viață, prin exercitarea 
unor drepturi și îndatoriri ega
le, este puternic ilustrată de 
realitățile județului nostru, ale 
intregii țări. Astăzi, cind toți 
cetățenii români, fără deosebi
re de naționalitate, au acces la 
valorile materiale și spirituale 
ale societății noastre, se bucură 
din plin de acestea, in mod

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ANA MUREȘAN
delegată a organizației județene de partid Brăila

nă încredere și profund de
votament. Îngăduiți-mi ca și în 
acest cadru să exprim profun
da recunoștință a tuturor fe
meilor față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru modul profund 
creator și original în care ați 
conceput și acționat pentru 
creșterea rolului femeilor in 
viața economică, politică și so
cială a țării, in conducerea so
cietății, in înfăptuirea progra
melor de înflorire multilaterală 
a patriei.

Cu sentimente de inaltă stimă 
și dragoste adresăm prețuirea 
și recunoștința noastră tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru bogata 
activitate»pe care o desfășoară 
în conducerea partidului și sta
tului, in elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și inter
naționale a României socialiste, 
pentru dezvoltarea cercetării 
științifice, invățămîntului și 
culturii, pentru prețioasa îndru
mare pe care o acordă Consi
liului Național al Femeilor, 
pentru generozitatea și dragos
tea cu care acționează pentru 
progresul țării, bunăstarea po
porului, întărirea și ocrotirea 
familiei, creșterea și educarea 
tinerei generații.

Socialismul a conferit femei
lor din România nu doar statu
tul de egalitate în drepturi și 
deplină libertate, nu doar dem
nitatea și locul ce li se cuvine 
in societate — cuceriri istorice 
ale revoluției — ci le-a creat, 
totodată, condițiile optime de 
formare și afirmare in toate 
sferele de activitate, în socie
tate și familie.

Munca plină de abnegație și 
dăruire, munca tenace și dese
ori eroică a milioanelor de fe
mei de la orașe și sate, din in
dustrie și agricultură, știință și 
cultură —r .așavcum. ați, .subliniat 
in repetate rinduri, dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar 

■ general — ■ se regăsește «înn,toa
te marile cuceriri ale- poporu
lui, in strălucitul bilanț cu care 
se prezintă astăzi țara la Con
gres.

Ca expresie elocventă a de
mocratismului orinduirii noas
tre socialiste — a accentuat 
vorbitoarea — un număr tot

toarele : 447 de persoane con
testă hotăririle organelor și or
ganizațiilor de partid cu privire 
la excluderea lor din partid ; 
18 tovarăși contestă temeinicia 
sancționării lor cu alte sancțiuni 
de partid ; 121 de persoane,
considerind întemeiată exclu
derea din partid, solicită pri
mirea lor din nou în rindurile 
partidului pe baza muncii de 
reabilitare pe care au desfășura
t-o după excludere; 10 persoane, 
foști membri de partid, contestă 
hotăririle de respingere a cere
rilor lor de primire din nou in 
partid, iar 9, care nu au mai 
fost în trecut membri de partid, 
contestă justețea hotărîrilor de 
respingere a cererilor lor de 
primire in partid ; 11 tovarăși 
primiți din nou în partid soli
cită să li se recunoască vechi
mea în partid avută anterior 
excluderii; 38 de tovarăși cer 
ca, ținînd seama de activitatea 
desfășurată în mișcarea revolu
ționară înainte de 23 August 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN BÎRLEA
delegat al organizației județene de partid Tulcea

unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Proiectul de Directive și cele
lalte documente supuse dezba
terii și aprobării Congresului 
poartă amprenta gîndirii poli
tice revoluționare, permanent 
novatoare, a secretarului gene
ral al partidului, care a analizat 
sistematic ritmurile și propor
țiile dezvoltării, a orientat lu
crările de fundamentare în 
direcțiile determinante pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite 
în Programul partidului.

Întreaga dezvoltare economi- 
co-socială a țării proiectată 
pentru viitor se bazează pe suc
cesele remarcabile obținute în 
actualul cincinal, care dau o 
nouă și grăitoare confirmare 
orientării promovate cu consec
vență de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spre alocarea unei 
părți importante a venitului 
național pentru industrializarea 
țării, dezvoltarea agriculturii și 
progresul general al forțelor de 
producție. Faptele au arătat că, 
datorită puternicului potențial 
productiv creat în ultimele două 
decenii, societatea noastră a pu
tut face față și depăși greută
țile, determinate îndeosebi de 
influențele crizei economice 
mondiale, a avut capacitatea de 
a crea resursele necesare unei 
dezvoltări susținute și de creș
tere continuă a nivelului de 
trai. 

egal, mi se pare anacronic că 
se mai aud voci care denigrea
ză această măreață cucerire a 
socialismului. In județul nos
tru, organele și organizațiile de 
partid, toți factorii educațio
nali s-au preocupat și se preo
cupă de cultivarea celor mai 
calde sentimente de dragoste 
față de patrie și partid, față 
de tot ceea ce a ereat prin 
munca sa unită și înfrățită po
porul in anii revoluției și con
strucției socialiste.

In numele celor peste 100 de 
mii de comuniști, al tuturor lo
cuitorilor județului Mureș, re
afirmăm de la această inaltă 
tribună deplina noastră adeziu
ne față de întreaga politică ex
ternă a partidului și statului 
nostru, față de prodigioasa ac

mai mare de femei au fost ale
se in conducerea organelor de 
partid, a organizațiilor’ de ma
să și obștești, in organismele 
democratice ale autocofiducerii 
muncitorești, multe femei sînt 
învestite cu răspunderi in con
ducerea unităților economico- 
sociale, in centrale și ministe
re, indeplinindu-și cu responsa
bilitate, abnegație și devota
ment sarcinile încredințate, 
participind efectiv la conducerea 
societății.

De asemenea, preocupindu-ne 
permanent de ridicarea calita
tivă a intregii noastre activități, 
am organizat ample manifes
tări care au contribuit la gene
ralizarea experienței pozitive, 
la participarea mai activă a fe
meilor in producție, la creația 
tehnico-științifică, la înnoirea și 
modernizarea produselor, la e- 
conomisirea materiilor prime și 
recuperarea materialelor reutili- 
zabile. Traducind in viață pro
gramul ideologic al partidului, 
indicațiile formulate de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, ne-am preocupat 
mai susținut de îmbunătățirea 
activității politico-educative, de 
formare și dezvoltare a conști
inței socialiste a femeilor, de 
educarea lor in spirit patriotic, 
revoluționar.

Vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, că vom acțio
na in spirit revoluționar, așa 
cum ne-ați recomandat dum
neavoastră, pentru inlâturarea 
neajunsurilor existente, pentru 
imprimarea unui stil de muncă 
mai dinamic in întreaga noas
tră activitate, pentru sporirea 
contribuției maselor de femei 
la realizarea planului pe anul 

V1B84 și pe întregul cinCfbâl, la 
infăptuirea mărețelor obiective 
prevăzute in Raport și în Di
rectivele Congresului.

Obiectivele „Programului-Di- 
rectivă de creștere a nivelului 
de trai și ridicare continuă a 
calității vieții in perioada 1986— 
1990" creează, pe mai departe, 
premise certe sporirii bunăstării 
materiale «a întregului popor, 
condiții superioare ocrotirii ma

1944, să li se acorde vechimea 
in partid din ilegalitate ; 14 to
varăși au solicitat rezolvarea 
altor probleme legate de parti
ciparea la mișcarea revoluțio
nară ilegală ; 50 de persoane au 
trimis direct Congresului cereri 
de primire in rindurile membri
lor Partidului Comunist Român.

In urma examinării apeluri
lor și memoriilor, Comisia pro
pune Congresului următoarele :

1. Contestațiile împotriva ex
cluderilor din partid, a altor 
sancțiuni de partid, precum și 
cererile de acordare a stagiului 
de partid din ilegalitate sau de 
rectificare a acestuia să fie 
examinate în continuare și re
zolvate în conformitate cu pre
vederile Statutului de către Co
mitetul Central al partidului ce 
va, fi ales de actualul Congres. 
Această măsură se impune, in- 
trucit in zilele desfășurării 
Congresului nu a fost posibilă 
examinarea aprofundată și re
zolvarea apelurilor și memorii

Așa cum se demonstrează cu 
claritate in Raport, decizia ma
joră prevăzută în proiectul de 
Directive, de a repartiza circa 
30 la sută din venitul național 
pentru fondul de dezvoltare, 
răspunde unei necesități obiec
tive, asigurind întărirea și mai 
puternică a bazei 'materiale a 
societății și ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale a po
porului nostru. Pornind de la. 
această opțiune, Directivele pre
văd infăptuirea unor profunde 
transformări calitative în peri
oada următorului cincinal și in 
perspectiva anului 2000, bazate/ 
pe creșterea în ritm susținut a 
forțelor de producție, dezvol
tarea bazei energetice și de ma
terii prime, valorificarea supe
rioară a tuturor resurselor ma
teriale și a muncii sociale, asi
gurarea unui echilibru cores
punzător între industrie și agri
cultură, între diferitele sectoare 
de activitate, participarea activă 
a țării noastre la circuitul mon
dial, ridicarea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor și efi
cienței generale în întreaga 
economie. Aceste orientări se 
oglindesc în modul Cel mai șin- 
tetic în creșterea venitului na
țional cu 44—49 la sută în peri
oada 1986—1990, în timp ce 
cheltuielile materiale pe unita
tea de venit național se vor re
duce cu cel puțin 20 la sută.

Trebuie subliniat în mod deo

tivitate pe care o desfășoară 
secretarul general al partidului 
pentru înțelegere și colaborare 
între popoare, pentru pacea și 
progresul omenirii.

Permiteți-mi să asigur Con
gresul, pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, mai mult 
ca oricind, colectivele de oa
meni ai muncii din județul 
nostru, in frunte cu comuniștii, 
sînt hotărite să muncească fără 
preget pentru a transpune in 
viață ideile revoluționare ce se 
degajă din magistralul Raport 
supus dezbaterii, măsurînd în 
fapte de muncă împlinirea sar
cinilor ce ne revin, spre binele, 
și înălțarea socialistă și comu
nistă a scumpei noastre patrii 
— România.

mei și copilului, întăririi fami
liei, asigură ascensiunea patriei 
pe noi trepte de civilizație și 
de progres. Pentru infăptuirea 
acestor obiective vom acționa 
mai susținut in direcția crește
rii responsabilității femeilor, a 
familiilor in îndeplinirea politi
cii demografice, menținerea vi<- 
gorii și tinereții națiunii, vom 
acționa pentru formarea și edu
carea noilor generații in cultul 
muncii, in spiritul recunoștinței 
și al dragostei față de patrie, 
partid și popor, față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu.

In acest moment solemn pe 
care il trăim, doresc să exprim 
în numele milioanelor de fe
mei de pe întreg cuprinsul pa
triei. inalta noastră apreciere 
și deplina adeziune față de poli
tica internațională a partidului 
și statului nostru, profunda 
noastră recunoștință față de 
strălucitele inițiative și activi
tatea, neobosită desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
stimat și recunoscut pe toate 
meridianele lumii ca erou al 
păcii, pentru creșterea presti
giului și rolului României in 
soluționarea constructivă, in in
teresul popoarelor, a marilor 
probleme ale lumii contempo

Noi, femeile, care iu- 
viața și dorim copii- 

noștri un viitor lumir 
și fericit. ne ridicăm

rane, 
bim 
lor 
nos
glasul cu tărie împotriva cursei 
înarmărilor, a pericolului de 
război nuclear și susținem di ii 
tot sufletul pe președintele ță
rii in acțiunea sa nobilă inchi- 
nată păcii, asigurării dreptului 
fundamental al oamenilor la
viață.

In încheiere, ne angajăm, în 
numele femeilor din intreaga 
țară, că vom’ .munci și axtțiswa 
împrewă icu întregul popor, -in- 
tr-o unitate de. monolit, in jurul 
partidului,, al secretarului său 
general, pentru înfăptuioea 
neabătută a hotărîrilor Congre
sului și înaintarea României pe 
drumul glorios al socialismului 
și comunismului, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă 
și clarvăzătoare, mult stimate 
tovarășe secretar general.

lor privind astfel de ;cazuri, 
care cer o investigație mai 
largă, cu atit mai rniilț cu cit 
în majoritatea situațiilor este 
vorba de fapte petrecute și 
hotăriri luate de diverse organe 
și organizații de partid, cu 
rnulți ani in urmă ;

2. în ce privește cererile de 
primire în partid, atit ale celor 
care au mai fost membri de 
partid, cît și ale celor care nu 
au mai fost, precum și cele 
privind acordarea stagiului de 
partid anterior excluderii, aces
tea fiind, în conformitate cu 
prevederile Statutului, de com1- 
petența organizațiilor de bază și 
a organelor locale de partid, se 
propune să fie trimise comite
telor județene de partid, cu in
dicația să fie rezolvate, cu res
pectarea strictă a reglementări
lor statutare, in termen de cel 
mult 3 luni de zile.

Comisia de apeluri supune 
aprobării Congresului propune
rile de mai sus.

sebit că accentuarea cursului 
spre o dezvoltare economică de 
tip intensiv se bazează pe pro
movarea largă a cercetării ști
ințifice și progresului tehnic 
potrivit sarcinilor cuprinse in 
programul special elaborat sub 
conducerea directă a tovarășei 
academician doctor inginer 
Eiena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnolo
gie, om de știință de largă 
reputație internațională, prin a 
cărei activitate prodigioasă ști
ința și tehnologia românească 
au căpătat un puternic impuls, 
inscriîndu-se între factorii esen
țiali ai progresului general al 
societății noastre.

în multitudinea de teze și idei 
originale cuprinse în Raportul 
prezentat Congresului — con
tribuții de mare valoare la dez
voltarea științei conducerii so
cietății socialiste — de o deose
bită importanță sint tezele re
feritoare la întărirea rolului 
planului național unic in con
ducerea întregii vieți economice 
și sociale. Pornind de la aceste 
orientări, organelor de planifi
care din toate verigile econo
miei le revine sarcina îmbună
tățirii substanțiale a activității 
ce o desfășoară atit în procesul 
de elaborare a planului, dar,

(Continuare in pag. a Vlll-a)
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mai ales, în execuția acestuia, 
astfel incit să se asigure condi
țiile ca toate unitățile să-și în
deplinească obligațiile ce le 
revin in cadrul diviziunii socia
le a muncii, in concordanță cu 
cerințele de ansamblu ale dez
voltării economico-sociale.

Așa cum a subliniat cu toată 
claritatea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu se poate pune in 
nici un fel problema diminuă
rii rolului planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială. Dimpotrivă, trebuie să 
acționăm cu toată fermitatea 
pentru întărirea rolului acestuia, 
astfel ca fiecare unitate să ma
nifeste inițiativă în direcția gă
sirii căilor celor mai corespun
zătoare pentru realizarea in 
bune condiții și cu eficiență 
maximă a producției în sorti
mentele, la nivelul și structura 
stabilită prin plan.

Arătînd că aceste îndatoriri 
obligă Comitetul de Stat al Pla

Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Cu alese sentimente de stimă 

șl respect, vă rog să-mi permi
teți să aduc la îndeplinire man
datul pe care l-au primit toți 
delegații din județul Argeș și 
să exprim în fața Congresului, 
în numele celor peste 94 000 co
muniști pe care-i reprezentăm, 
al tuturor locuitorilor județului, 
voința și dorința fierbinte ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
române, eroul nostru național, 
să fie reales în funcția supre
mă de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

In tabloul luminos al împli
nirilor României socialiste se 
înscriu și marile realizări din 
județul nostrp. Argeșul, in tre
cutul nu prea îndepărtat, un 
județ cu o economie predomi
nant agrară, se prezintă astăzi, 
ca urmare a politicii științifice 
de industrializare promovate de 
partidul nostru, ca un județ cu 
o puternică industrie, în care 
ramurile de vîrf, cum sînt con
strucția de mașini, chimia și 
petrochimia, electrotehnica și 
energetica, au un rol prepon
derent. Numai în acest an pro
ducția industrială a județului 
se va ridica la 55 miliarde lei, 
față de 4 miliarde lei în anul 
1965. Am mandatul să raportez 
Congresului că oamenii muncii 
din unitățile industriale, sub 
conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, întîmpinâ 
marele forum al comuniștilor 
cu q depășire de plan de peste 
1.5 tniliarde lei, precum și cu 
Importante sporuri la produc
ția netă, productivitatea muncii 
și irtdicii de calitate.

Noi, cei care lucrăm la sate 
— a arătat vorbitorul — ne ex
primăm deosebita satisfacție și 
recunoștința pentru grija per

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI CAMELUJA BELDIE
delegată a organizației județene de partid lași

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,

Așa cum ne este bine cunos
cut din documentele prezentate 
Congresului, din luările de cuvint 
și din viața de zi cu zi, măre
țele realizări obținute în toate 
domeniile de activitate in ulti
mele două decenii, fără prece
dent în istoria milenară a țării 
noastre, perioadă-inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, au făcut ca aceasta să intre 
definitiv în istoria patriei sub 
îndreptățitul și atotcuprinzătorul 
generic „Epoca Ceaușescu'1. De 
numele genialului ctitor al 
acestei epoci, al României mo
derne se leagă, în egală măsu
ră, fundamentarea Directivelor 
și a programelor pe domenii pe 
care le dezbatem, precum și ga
ranția fundamentală a realizării 
obiectivelor preconizate, ceea ce 
face ca I-Iotărirea plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c. pri
vind realegerea dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în suprema 
funcție de secretar general al 
partidului să întrunească apro
barea unanimă, un adevărat 
consens național, căreia i se 
alătură dorința fierbinte a ca
drelor didactice, a studenților, a 
întregului personal muncitor 
din centrul universitar Iași de a 
avea în continuare în fruntea 
partidului și a țării pe eminen
tul om politic, făuritorul Româ
niei moderne de azi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Componentă, esențială a tot 
ceea ce s-a înfăptuit și se pro
iectează în societatea noastră, 
școala, slujitorii ei și tineretul 
studios se prezintă la Congresul 
al XlII-lea al partidului cu o

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MARIN ȘTEFANACHE
delegat al organizației județene de partid Hunedoara

Mult stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Stimate tovarășe,
Stimați tovarăși, »
Doresc să exprim profunda 

mea considerație și totala ade
ziune față de Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, model de abordare 
științifică, în spirit creator, re
voluționar, a problemelor dez
voltării neabătute a patriei 
noastre pe calea socialismului 
și comunismului, document de 
excepțională insemnătate teore
tică și practică pentru orienta
rea întregii activități a partidu
lui și statului în perioada urmă
torului cincinal și pină în anul 
2000.

Vă rog să-mi îngăduiți ca, în 
numele minerilor, al tuturor oa
menilor muncii din industria 

nificării, ministerele, centralele, 
întreprinderile și județele la o 
colaborare strînsă în fundamen
tarea și execuția planurilor, pe 
baza cunoașterii temeinice a 
realităților din economie, a fe
nomenelor și tendințelor pe 
piața externă, pentru mobiliza
rea maximă a tuturor resurselor 
existente, vorbitorul a subliniat 
necesitatea întăririi conlucrării 
cu organismele democrației 
muncitorești revoluționare la 
elaborarea șl înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării.

Pornind de la orientările și 
indicațiile pe care ni le-ați dat 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, 
trebuie să intensificăm conlu
crarea directă cu centralele in 
procesul de elaborare, funda
mentare și realizare a planului. 
In centrul preocupărilor vom 
situa sprijinirea unităților de 
bază din economie în soluțio
narea operativă a problemelor 
care se ridică pe parcursul exe

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION POPA 
delegat al organizației județene de partid Argeș

manentă manifestată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu față 
de continua dezvoltare și mo
dernizare a agriculturii. Anii 
care au trecut de la Congresul 
al IX-lea au fost și pentru a- 
gricultura județului nostru anii 
unor profunde transformări. A 
sporit considerabil baza tehni- 
co-materială, s-a ridicat gradul 
de mecanizare și chimizare, au 
fost extinse irigațiile și celelal
te lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, toate acestea determinînd 
creșterea continuă a producției 
și bunăstării materiale a țără
nimii, ridicarea nivelului de 
cultură și civilizație al satului 
românesc.

Anul acesta județul nostru a 
obținut cele mai mari produc
ții de orz, grîu și porumb din 
actualul cincinal, iar producția 
zootehnică a ajuns la 51 la sută 
din valoarea producției globale. 
Desigur — a arătat vorbitorul 
— comparînd aceste rezultate 
cu cele din anii anteriori, 
ne-am putea declara mulțumiți. 
Dacă ne comparăm însă cu 
posibilitățile noastre reale, cu 
cele ale unităților fruntașe, 
trebuie să spunem deschis că 
n-am făcut totul pentru a va
lorifica pe deplin marile rezer
ve de care dispunem.

Ați subliniat în Raport, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noua re
voluție agrară are drept obiec
tiv principal creșterea puterni
că a producției, obținerea de 
recolte recdrd, sporirea contri
buției agriculturii, ca ramură 
de bază a economiei naționale, 
la dezvoltarea de ansamblu a 
țării, transformarea generală a 
modului de viață, de muncă și 
gindire .al celor ce lucrează în 
agricultură. In acest spirit, 
conferința județeană de partid 
a stabilit măsuri menite să mo
bilizeze comuniștii, toate forțe
le de la sate la obținerea de 
producții pe măsura cerințelor 

bogată activitate. Beneficiind de 
o concepție științifică, de o ade
vărată doctrină, al cărei autor 
sinteți dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
de o îndrumare nemijlocită și 
permanentă, exercitată cu înal
tă competență și totală dăruire 
din partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
cărora vă aducem, și cu acest 
prilej, supremul nostru omagiu, 
învățămintul românesc a cunos
cut în ultimele două decenii 
adevărate transformări revolu
ționare.

Delegata, a arătat in continua
re, că in centrul universitar 
Iași, cei 4 500 de comuniști — 
cadrele didactice și studenții — 
au obținut însemnate realizări 
în formarea viitorilor specialiști, 
in integrarea învățămintului cu 
producția și cercetarea știin
țifică, in întărirea rolului de 
conducător politic al organiza
țiilor de partid. In această pe
rioadă s-au depus eforturi sus
ținute pentru ridicarea nivelului 
de pregătire teoretică și practică 
a studenților, pentru creșterea 
aportului tuturor disciplinelor de 
învățămînt la formarea și con
solidarea conștiinței politice, pa
triotice și revoluționare a tine
retului studios ; în ultimii cinci 
ani au absolvit instituțiile 
de învățămînt superior peste 
25 000 de tineri și tinere, care 
aduc o valoroasă contribuție la 
desfășurarea muncii în diferitele 
domenii de activitate — în in
dustrie, sănătate, învățămînt și 
alte sectoare social-culturale; au 
fost soluționate importante pro
bleme ale economiei naționale, 
prin cele 1 563 contracte de 
cercetare științifică, cu o valoa
re totală de aproape 500 mili
oane lei, dintre care 1 210 s-au 
aplicat în practică, aducind anual 
economii in valoare de peste 300 

extractivă, să exprim sentimen
tele noastre de aleasă stimă, 
dragoste și recunoștință față de 
secretarul general al partidului, 
pentru înalta sa grijă și spriji
nul permanent acordat dezvol
tării industriei miniere și, tot
odată, alături de întregul partid 
și popor, să susținem cu toată 
căldura inimilor noăstre reale
gerea in funcția supremă de 
secretar general a celui mai 
iubit și devotat fiu al țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ga
ranție sigură a înfăptuirii mă
rețului Program al partidului.

Dezvoltarea bazei energetice 
și de materii prime constituie 
una din orientările principale 
ale strategiei și politicii econo
mice a partidului și statului 
nostru, fundamentate în mod 
științific de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Sintem pe deplin 

cuției planului și vom întări 
controlul asupra producției, de 
la contractare pînă la realizarea 
produselor și expedierea lor la 
export și intern, urmărind res
pectarea disciplinei de plan pe 
toate treptele organizatorice din 
economie. De asemenea, vom 
acționa pentru îmbunătățirea 
activității comisiilor de planifi
care teritorială, în concordanță 
cu prevederile Programului- 
Directivă privind dezvoltarea 
economico-socială în profil te
ritorial.

O atenție deosebită vom 
acorda încheierii în condiții cit 
mai bune a planului pe anul 
1984 și înfăptuirii tuturor sar
cinilor prevăzute pentru anul 
1985.

Susținînd cu toată hotărîrea, 
alături de întregul nostru po
por, politica externă a partidu
lui și statului, de pace și colabo
rare cu toate țările lumii, vom 
acționa permanent pentru trans
punerea in viață a indicației, 

impuse de noua revoluție agra
ră. Am mandatul să raportez 
Congresului că in județ se ac
ționează cu toată răspunderea 
pentru crearea condițiilor nece
sare înfăptuirii angajamentului 
asumat de a obține în anul vii
tor, pe 15 000 hectare, cel puțin 
6 000 kg grîu la hectar, pe 9 000 
hectare — 20 000 kg porumb știu
leți Ia hectar, precum și produc
ții record pe circa 40 la sută din 
suprafața ce v,a fi insămințată 
cu floarea-soarelui, cartofi și 
legume.

Referindu-se la realizările ob
ținute de Consiliul unic agroin
dustrial Miroși, unde iși desfă
șoară activitatea, vorbitorul a 
arătat că unitățile de aici 
și-au îndeplinit an de an sar
cinile ce le-au revenit. In 1984, 
pe total consiliu am depășit 
planul cu 690 kg orz și cu 700 
kg porumb la hectar, livrînd in 
plus la fondul de stat peste 700 
tone porumb și 620 tone orz. 
Trebuie să menționez însă că 
în cadrul consiliului există uni
tăți care obțin recolte mult sub 
posibilități. Organizațiile noas
tre de partid, conducerile uni
tăților agricole, specialiștii iși 
vor concentra forțele și preocu
pările îndeosebi în direcția asi
gurării unei mai temeinice or
ganizări a muncii, întăririi ordi
nii și disciplinei, generalizării 
experienței pozitive a coopera
torilor din Ungheni, care obțin 
în mod constant producții de 
peste 6 000 kg orz, 4 500 kg grîu 
și 15 000 kg. porumb știuleți la 
hectar. Sîntem ferm hotărîți să 
acționăm in așa fel încit orga
nizațiile de partid din consiliu 
să-și exercite din plin rolul de 
forță poțitică conducătoare și 
dinamizatoare a comuniștilor, a 
tuturor Oamenilor muncii.

Pornind de la posibilitățile 
existente în unitățile agricole 
ale consiliului, am adoptat ho
tărîrea — și ne angajăm ferm 
în fața Congresului să îndepli
nim această hotărîre — ca, în 

milioane lei. In acest cadru, au 
fost îmbunătățite o serie de teh
nologii existente, s-au realizat 
prototipuri și tehnologii noi, pe 
seama cărora a crescut gradul 
de valorificare a materiilor pri
me și materialelor, performan
țele și competitivitatea produse
lor industriale. Intre realizările 
de vîrf ale cercetării științifice 
ieșene consemnăm instalațiile de 
vibrodetensionare, cele pentru 
controlul nedistructiv al curenți- 
lor turbionari, obținerea de noi 
medicamente naturale și de sin
teză, polimeri și copolimeri cu 
proprietăți imbunătățite, valori
ficarea subproduselor din indus
tria chimică. Continuă, în același 
timp, cercetările consacrate re
acțiilor in plasmă, studiile pri
vind conversia, stocarea și utili
zarea energiei solare și altele ; 
în intervalul 1979—1984 s-au pu
blicat numeroase tratate, ma
nuale și alte lucrări, din care 17 
au fost distinse cu premii ale 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

Menționînd aceste realizări, 
sîntem datori, totodată, să re
cunoaștem că in activitatea 
noastră persistă încă unele nea
junsuri, de care trebuie să ți
nem cont în continuare. în spi
ritul orientărilor și sarcinilor 
cuprinse în Raport, ale do
cumentelor pe care le va adopta 
Congresul, vom stărui mai mult 
pentru ridicarea nivelului ge
neral al învățămintului pe baza 
politehnizării și integrării strîn- 
se cu producția și cercetarea, 
reflectării rapide in conținutul 
disciplinelor de studiu a cuceri
rilor științei, tehnicii și culturii 
contemporane.

Este strict necesar — a spus 
vorbitoarea — să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru uti
lizarea completă și eficientă a 
timpului afectat pregătirii prac

convinși că această orientare 
răspunde unor cerințe imperioa
se ale progresului economic și 
social, ale asigurării indepen
denței energetice a țării și con
siderăm ca o îndatorire patrio
tică să facem tot ce depinde de 
noi pentru a o înfăptui in mod 
exemplar.

în perioada ce s-a scurs de la 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, industria minieră a cunoscut 
o dezvoltare impetuoasă. Dacă 
în anul 1965 s-au produs 5,6 mi
lioane tone de lignit, în anul 
1984 se realizează 37 milioane. 
Creșteri mari s-au înregistrat la 
toate produsele miniere. Aceas
tă dezvoltare a fost posibilă da
torită, în primul rînd, grijii și 
preocupării permanente a con
ducerii de partid și de stat, per
sonal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a acordat un 
prețios sprijin în dotarea teh- 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căreia Comitetul de Stat 
al Planificării trebuie să aibă 
un rol mai activ in coordonarea 
planurilor, în realizarea acordu
rilor de lungă durată care să 
asigure cooperarea și specializa
rea în producție și dezvoltarea 
schimburilor economice sigure 
și stabile în condiții reciproc 
avantajoase.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat adeziunea deplină la 
documentele supuse dezbaterii 
Congresului și convingerea că 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toți oamenii muncii 
din patria noastră vor acționa 
cu însuflețire pentru transpu
nerea în viață a politicii inter
ne și internaționale a partidu
lui, pentru întărirea indepen
denței și suveranității naționale 
și ridicarea neabătută a Româ
niei socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație.

anul viitor, pe 1 700 hectare să 
realizăm 8 000 kg griu la hec
tar, iar pe 50 la sută din'supra- 
fața cultivată cu porumb — 
20 000 kg știuleți la hectar.

Rezultatele bune pe care 
le-am obținut — a arătat vor
bitorul — se reflectă in mod fi
resc în bunăstarea oamenilor, 
in creșterea nivelului lor *de 
trai. In comunele care compun 
consiliul nostru s-au construit 
in ultimii 20 de ani sute și sute 
de case- noi, oamenii benefi
ciind, totodată, din plin de poli
tica partidului privind dezvol
tarea invățămîntului, ocrotirea 
sănătății, asigurarea unor con
diții care să determine ridica
rea nivelului de civilizație și 
progres al satului.

Așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, ne-am 
ocupat stăruitor de organizarea 
unor ample acțiuni politico-e
ducative care să determine, în 
rindul oamenilor muncii de la 
sate, dragostea pentru pămint, 
pentru profesia de agricultor, 
stabilitatea unui număr cit mai 
mare de tineri la sate, în uni
tățile agricole. Și în continuare 
ne vom intensifica preocupările 
pentru ca oamenii satelor să 
înțeleagă că munca din agricul
tură nu este cu nimic mai pre
jos decît aceea din alte dome
nii, iar această profesie să de
vină pentru fiecare un titlu de 
mîndrie.

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să exprim deplina a- 
deziune față de documentele 
supuse dezbaterii Congresului 
și să asigur conducerea parti
dului, pe dumneavoastră perso
nal, mult stimate și iubite to

ii .Varășe1 Nicolae Ceaușescu, că 
noi, cei care trăim și muncim 

■ ■a în județul Argeș, nu cunoaștem 
altă îndatorire mai înaltă decît 
aceea de a traduce exemplar 
în viață hotărîrile pe care le 
vom adopta în acest forum su
prem al comuniștilor.

tice a tineretului studios, în
sușirii profesiei la nivelul exi
gențelor producției, al tehnicii și 
tehnologiilor moderne, formării 
viitoarelor cadre în profil larg, 
multilateral. Vom acționa pentru 
orientarea cercetării științifice și 
a microproducției spre soluțio
narea problemelor legate de au
tomatizare, electronizarea și ro
botizarea producției, pentru dez
voltarea pe baze moderne a 
agriculturii, amplificarea cerce
tărilor fundamentale din dome
niul matematicii, fizicii, chimiei 
și biologiei, elaborarea de solu
ții pentru creșterea continuă a 
eficienței economice în diferite 
ramuri de activitate, în consens 
cu sarcinile ce ne revin din 
programele naționale de cerce
tare științifică și dezvoltare teh
nologică. Ca educatori, ne Vom 
face o datorie patriotică, de 
conștiință, din educarea stu
denților în spirit revoluționar, 
formindu-le și dezvoltindu-le 
necontenit dragostea de muncă 
și pasiunea pentru nou, dorința 
de a se pregăti și a-și desfășura 
activitatea în acele domenii de 
care societatea are mai multă 
nevoie.

Exprimînd deplina adeziune a 
slujitorilor școlii superioare ie
șene și tineretului studios la 
documentele supuse dezbaterii 
și aprobării Congresului, lp în
treaga politică internă și exter
nă promovată de partidul și 
statul nostru, ne angajăm să 
punem plenar în valoare capa
citatea de muncă și de creație 
de care dispunem pentru ridi
carea procesului instructiv-edu- 
cativ pe noi trepte de calitate și 
eficiență, urmînd neabătut, in 
gînd și în faptă, orientările și 
indicațiile strălucitului nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

nico-materială a minelor și ca
rierelor, introducerea de tehno
logii noi, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață ale 
minerilor.

In actualul cincinal — a spus 
în continuare vorbitorul — con
form hotărîrii Congresului al 
XII-lea, industriei miniere i-au 
fost acordate pentru dezvoltare 
și modernizare aproape 60 mi
liarde lei, asigurindu-se o bază 
solidă pentru crearea de capa
cități noi de producție și men
ținerea celor existente. Cu toa
te acestea, industria extractivă 
a rămas datoare economiei na
ționale cu însemnate cantități 
de cărbune energetic, huilă 
cocsificabilă și cupru in concen
trate, înregistrind restanțe mari 
față de prevederile planului și 
de posibilitățile existente, creînd 
greutăți unor ramuri ale eco

nomiei naționale. Aceste rămî- 
neri în urmă au făcut obiectul 
a numeroase analize cu factorii 
de răspundere din minister, 
centrale și combinate, luîndu-se, 
măsuri pentru eliminarea lipsu
rilor și deficiențelor constatate.

Doresc să raportez Congresu
lui că în prezent întreaga ca
pacitate tehnică și organizato
rică a industriei miniere este 
mobilizată pentru pregătirea 
corespunzătoare a condițiilor 
de realizare a sarcinilor de 
plan pe anul 1985 și crearea ca
pacităților de producție pentru 
cincinalul 1986—1990. Prin apli
carea cu mai multă fermitate 
a măsurilor din programele 
speciale adoptate, vom asigura 
o mai bună valorificare a re
zervelor de cărbune și mine
reuri, realizarea sarcinilor de 
plan și recuperarea unei părți 
din restanțele înregistrate.

In perioada cincinalului ur
mător, așa cum s-a precizat în

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MARIN ENACHE
delegat al organizației județene de partid Galați

Mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Sub impresia puternică a 

magistralului Raport prezentat 
Congresului de eminentul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, doresc să 
exprim aici, în numele celor 
peste 100 000 de comuniști, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Galați, întreaga adeziu
ne față de conținutul acestui 
minunat program de muncă și 
luptă al întregului popor pen
tru ridicarea României pe trep
te superioare de progres și ci
vilizație. Aprob din toată inima 
toate documentele aflate în 
dezbaterea Congresului.

Realitățile actuale ale jude
țului Galați constituie o grăi
toare mărturie a impresionante
lor împliniri care caracterizea
ză „epoca Nicolae Ceaușescu". 
în ultimii 20 de ani, de cînd 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, vă 
aflați în fruntea partidului și a 
statului, județul nostru a cu
noscut o intensă dezvoltare 
economică și socială în care oa
menii se bucură de un nivel de 
viață tot mai ridicat, rod al po
liticii partidului nostru, care 
pune în%entrul construcției so
cialiste omul și aspirațiile sale 
cele mai cutezătoare.

Industria județului realizează 
în anul acesta o producție-mar- 
fă cu peste 10 miliarde lei mai 
mare decît in 1980, iar exportul 
reprezintă circa 20 la sută din 
întreaga producție industrială. 
Realizăm astăzi pește 68 la sută 
din producția de fontă a Româ
niei, 48 la sută din cea de oțel, 
44 la sută din laminatele, finite 
pline și aproape 20 la .sută’ dimii 
producția de nave maritime. A 
sporit eficiență economică, s-au 
redus substanțial cheltuielile 
materiale, obținîndu-se în ulti
mii patru ani beneficii de peste 
14 miliarde lei.

Faptele aduc cea mai deplină 
confirmare caracterului științi
fic al politicii partidului nos
tru, care la baza întregii opere 
de edificare a socialismului a 
pus industrializarea țării, dez
voltarea puternică a forțelor de 
producție. Numai datorită orien
tării ferme, promovate consec
vent de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spre concentrarea 
unor însemnate resurse și crea
rea unei industrii diversificate, 
bazate pe cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, România 
a putut să se smulgă din starea 
de țară subdezvoltată, să pună 
în mod plenar în valoare re
sursele sale materiale și de 
muncă, să înfringă dificultățile 
create de consecințele crizei 

Raport, producția de cărbune 
va trebui să atingă cel puțin 
100 milioane de tone. Sarcini 
importante au fost stabilite și 
în direcția creșterii producției 
de minereuri neferoase, în pri
mul rînd a extracției de mine
reuri cuprifere sărace, precum 
și a producției de substanțe ne
metalifere, îndeosebi a sorti
mentelor de calitate superioară. 
Pentru a putea să realizăm sar
cinile deosebite din anul 1985 
și cincinalul viitor, vom mobi
liza plenar toate forțele, vom 
acționa pentru îmbunătățirea 
stilului de muncă la toate nive
lurile — minister, centrale și 
combinate. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că vom 
munci cu toată perseverența 
pentru a transpune în practică 
indicațiile și Sarcinile pe care 
ni le-ați trasat privind introdu
cerea mai fermă a progresului 
tehnic în minerit, prin aplica

economice mondiale, să-și pro
pună acum — așa cum va sta
bili Congresul nostru — ca in 
cincinalul 1986—1990 și în de
ceniul care va urma să atingă 
trepte tot mai înalte de civili
zație și progres. Iată de ce sus
ținem în mod hotărit, cu toată 
convingerea, poziția strălucit 
afirmată in această direcție, in 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și respingem 
în mod categoric îndoielile ace
lora sare nu înțeleg că pentru 
români industrializarea este o 
problemă vitală, de care de
pinde însuși viitorul socialist și 
comunist al patriei.

Am mandatul comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Galați să exprim, din 
toată inima, de la această înal
tă tribună, întreaga gratitudine 
conducerii partidului, dumnea
voastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral, pentru grija permanentă, 
deosebită, ce o purtați dezvol
tării județului nostru, pentru 
prețioasele orientări și indicații 
date cu prilejul vizitelor efec
tuate, pentru ajutorul neprecu
pețit acordat in soluționarea 
problemelor complexe cu care 
ne-am confruntat.

Am realizat în 10 luni — a 
spus în continuare vorbitorul — 
o producție-marfă’ industrială 
suplimentară de 520 milioane 
lei și sînt create condiții pen
tru depășirea planului anual cu 
un miliard lei la produse im
portante pentru economie. Vom 
da peste plan 100 000 tone fontă, 
45 000 tone oțel, 42 000 tone la
minate. La export am livrat 
mărfuri în valoare de peste 
6.5 miliarde lei, ,N.e angajăm ca 
pfhă la 15 decim^rie %ă Safiî- 
facem în întregime* contractele 
externe pe anul acesta, așa 
cum ne-ați1'' ifrdiefet dumnea
voastră.

Rezultatele obținute în eco
nomia județului au la bază rea
lizarea unui amplu program de 
Cercetare și aplicare in produc
ție a rezultatelor acesteia, cu 
influențe hotărîtoare în utiliza
rea mai rațională a resurselor 
umane și materiale de care 
dispunem, fapt pe care îl dato
răm tovarășei Elena Ceaușescu, 
strălucit om de știință al lumii 
contemporane, căreia îi aducem 
și cu această ocazie prinosul 
nostru de recunoștință.

Analizînd în mod exigent, cu 
răspundere comunistă, activita
tea desfășurată de organele și 
organizațiile de partid, de con
siliile oamenilor muncii din ju
dețul nostru, trebuie să arătăm 
că rezultatele obținute nu co
respund pe deplin potențialului 
uman și tehnic de care dispu
nem.

Pornind de la aceste neîm- 
pliniri — a subliniat vorbitorul 
— organizația județeană de 

rea în producție a cercetării 
științifice și dezvoltării tehno
logice; realizarea gradului pla
nificat de folosire intensivă și 
extensivă a utilajelor tehnolo
gice; intensificarea ritmului de 
execuție la lucrările miniere de 
deschidere și pregătire în sub
teran, a lucrărilor de descoper- 
tă la suprafață; îmbunătățirea 
tehnologiilor de excavare, trans
port și haldare în carierele de 
lignit și minereuri cuprifere, a 
tehnologiilor de preparare a 
minereurilor; asigurarea, for
marea și perfecționarea forței 
de muncă. Totodată, vom avea 
permanent în vedere indicații
le dumneavoastră cu privire la 
reducerea consumurilor de ma
teriale, energie și combustibili, 
creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, diminuarea 
cheltuielilor de producție, pen
tru ridicarea eficienței in în
treaga activitate a industriei 
miniere.

partid a stabilit un complex de 
măsuri politice și organizatorice 
și a desfășurat largi acțiuni 
pentru pregătirea condițiilor in 
vederea realizării unui salt ca
litativ în munca noastră de 
partid, in activitatea economică 
din anul viitor. Pe baza funda
mentării posibilităților existen
te, conferința județeană de 
partid mi-a dat mandat să 
exprim in fața Congresului an
gajamentul comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, de a 
realiza peste plan în anul 1985 
o producție-marfă industrială 
de 1,2 miliarde lei și o produc
ție netă de peste 200 milioane 
lei ; vor fi puse in funcțiune in 
devans un număr de 12 obiecti
ve industriale, care vor asigura 
sporirea și ridicarea calității 
producției, se vor da în folo
sință înainte de termen 300 de 
apartamente.

Așa cum ați subliniat în Ra
port, mult stimate tovarășe 
secretar general, obiectivul 
nostru fundamental îl va con.- 
stitui ridicarea calității întregii 
activități a organelor și orga
nizațiilor de partid în scopul 
mobilizării tuturor oamenilor 
muncii pentru dublarea produc
tivității muncii, sporirea conti
nuă a eficienței economice, va
lorificarea superioară a capaci
tăților de înalt nivel tehnic de 
la Combinatul siderurgic și din 
celelalte întreprinderi ale ju
dețului.

Corespunzător programelor 
întocmite, am stabilit măsuri de 
realizarea sarcinilor ce revin 
județului Galați din proiectul 
de Directive ca ponderea pro
duselor noastre de nivel tehnic 
mondial șă ajungă în anul 1990 
la 98 la sută in metalurgie și 
96 la sută în construcția de. 
nave, agregate navale și echi
pamente hidraulice.

Acționăm pentru realizarea 
prevederilor din Directive pri
vind creșterea coeficientului de 
scoatere a oțelului în producția 
de laminate de la 85,2 la sută 
în prezent pînă la 90 la sută 
în anul 1990, prin extinderea 
tehnologiei de turnare continuă, 
cît și în vederea atingerii con
sumului de cocs realizat pe 
plan mondial la furnale.

In construcția de nave am 
mobilizat toate forțele existen
te în județ — centrala, institu
tul de proiectări, Universitatea 
— pentru găsirea unor soluții 
constructive, în vederea îmbu
nătățirii structurii și formei na
velor, reducerii greutății și creș
terii fiabilității, integrării tota
le în producția de nave. Greu
tatea mecanismelor navale, prin 
reproiectare, va fi redusă in 
medie cu minimum 20 la sută. 
Indicele de utilizare a metalu
lui va ajunge la 90—92 la sută, 
iar la navele mari, pînă la 95 
la sută. Măsuri deosebite vom

în încheiere, vă rog să-m! 
permiteți să apreciez modul 
strălucit în care Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu analizează situația 
internațională actuală și să 
aprob cu toată Căldura orientă
rile puse la baza politicii ex
terne a partidului și statului 
nostru. Consider că aceste 
orientări răspund întru totul in
tereselor și năzuințelor națiunii 
noastre, punînd cu deosebită 
putere in lumină rolul activ, 
constructiv al României pe are
na internațională, contribuțiile 
de excepțională însemnătate la 
cauza păcii, apropierii și co
laborării dintre popoare aduse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
proeminentă personalitate a 
vieții politice mondiale, strălu
cit strateg al unei lumi fără 
războaie, al unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noas
tră.

lua pentru extinderea sudurii 
automate la 65—70 la sută, așa 
cum ne-ați trasat sarcină.

în agricultură, Sector pentru 
care am fost atenționați și cri
ticați pe bună dreptate de că
tre conducerea partidului, per
sonal de către dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru rezultatele nesatisfăcă
toare înregistrate in ultima pe
rioadă, vom acționa cu toată 
fermitatea, în vederea îmbună
tățirii întregii activități. Sîntem 
preocupați și acționăm cu toată 
răspunderea pentru asigurarea 
condițiilor necesare înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor ce ne 
revin din programul privind 
sporirea producției de cereale 
și plante tehnice în cultură in
tensivă pe cel puțin 67 000 de 
hectare, precum și pentru creș
terea efectivelor și obținerea 
unei producții sporite în zoo
tehnie.

în acest ceas de istorie revo
luționară, privim cu încredere 
spre viitorul luminos al Româ
niei. Avem deplina certitudine 
că proiectele pentru cel de-al 
8-lea cincinal și pentru perioa
da de perspectivă, pînă la sfîr,- 
șitul veacului nostru, vor fi in
tegral înfăptuite, pentru că 
avem în fruntea partidului, a 
țării un mare și temerar con
ducător, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat, 
ilustru militant comunist, a că
rui activitate revoluționară de 
peste cinci decenii este consa- 
trată măreției și demnității 
noastre naționale. S-a întipărit 
pentru totdeauna în conștiință 
tuturor fiilor țării adevărul că 
de titanica personalitate a 
secretarului general al partidu
lui sînt în mod fundamental le
gate epocalele înfăptuiri pe care 
poporul român le-a dobîndit in 
anii măreței epoci — „EpOOT 
Ceaușescu" — perioada cea mal 
rodnică din întreaga existență 
milenară a ființei patriei.

în semn de înălțător omagiu 
pentru glorioasa ctitorie pe care 
o reprezintă România nouă, so
cialistă, dăm glas, de la înalta 
tribună a forumului nostru co
munist, celor mai alese senti
mente de profundă dragoste șl 
stimă, de recunoștință fierbinte 
față de marele erou între eroii 
neamului românesc, voinței su
preme a țării și poporului, ca 
la al XlII-lea Congres tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de secre
tar general al Partidului Co
munist Român — chezășia fer
mă a înaintării României pe 
cele mai înalte culmi de pro
gres, de civilizație socialistă șl 
comunistă.

Să ne trăiți întru mulți ani 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru a ne 
conduce pe mai departe parti
dul, țara și poporul !
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REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN FRUNTEA PARTIDULUI 

PRIMITĂ CU BUCURIE Șl ENTUZIASM DE ÎNTREGUL PARTID, DE ÎNTREGUL POPOR
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

In telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
arată ! „Comuniștii, toți oamenii 
muncii din municipiul București, în
suflețiți de simțămintele de fierbinte 
dragoste, profund respect și adincâ 
recunoștință cu care vă înconjoară, 
împreună cu întreaga țară, vă adre
sează, din toată inima, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
realegerii dumneavoastră, de către 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
în suprema funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Noi, cei ce trăim și muncim în ca
pitala patriei, dorim să vă exprimăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese 
mulțumiri, împreună cu întreaga 
noastră recunoștință, pentru tot ceea 
ce ați făcut și faceți ca, odată cu în
treaga țară, Capitala să devină o 
grandioasă ctitorie a socialismului, 
pentru sprijinul, orientările și indica
țiile ce ni le dați in permanență, cu 
aceeași grijă și căldură, in vederea 
perfecționării întregii noastre activi
tăți, incredințindu-vă, cu solemn le- 
gămint, că, insuflețiți de indemnu- 
rile și exemplul dumneavoastră de 
dăruire patriotică, vom acționa cu 
toată energia și prjceperea pentru 
realizarea sarcinilor și angajamente
lor asumate in acest an și pe între
gul cincinal actual".

„GUVERNUL REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA, in deplină 
unitate de gînd și de voință cu între- . 
gul partid și popor, exprimă, in aces
te momente de inaltă vibrație istori
că, înscrise cu litere de aur în epo
peea devenirii noastre comuniste, 
profunda satisfacție și bucurie față 
de marele act politic înfăptuit de cel 
de al XIII-lea Congres, prin reale
gerea dumneavoastră în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român — eminent 
revoluționar și patriot înflăcărat, 
simbol al devotamentului neclintit 
față de cauza scumpă a clasei noastre 
muncitoare, comunistul de omenie, 
profund preocupat de cauza socialis
mului și păcii în lume, eroul național 
care a făcut din ultimele două de
cenii cea mai rodnică etapă din în
treaga istorie a poporului român.

Fericiți de a trăi și sărbători îm
preună cu întreaga națiune _ aceste 
clipe cu adevărat istorice, vă urăm, 
cu toată căldura inimilor noastre, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, sănătate, ani 
mulți de viață și putere de muncă, 
spre a fi necontenit în fruntea parti
dului și poporului, călăuzindu-ne cu 
aceeași pasiune și cutezanță revolu
ționară, pe calea înfăptuirii nobilei 
Cauze a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul scumpei noastre 
patrii“.

„Realegerea dumneavoastră, mult 
Iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român na oferă și nouă, 
Ieșenilor, minunatul prilej de a adu
ce un nou și fierbinte omagiu per
sonalității dumneavoastră de emi
nent conducător de partid și de stat, 
înflăcărat revoluționar și patriot, mi
litant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești, erou intre eroii 
de renume ai neamului românesc, 
suflet din sufletul acestuia, neobosit 
luptător pentru cauza libertății și 
independenței popoarelor, pentru 
progres social, colaborare și pace in 
lume — se subliniază în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Puternic însuflețiți de mărețele 
perspective deschise patriei prin ho- 
tărîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului, comuniștii, toți oamenii 
muncii ieșeni se angajează solemn 
să acționeze cu fermitate pentru în
făptuirea neabătută a hotăririlor 
marelui forum al comuniștilor ro
mâni, sporind astfel contribuția ju
dețului Iași la progresul multilateral 
al patriei noastre scumpe — Repu
blica Socialistă România".

„Cu inimile pline de neasemuită 
bucurie, noi, comuniștii, toți oamenii 
muncii din străvechea vatră a Oltu
lui de jos, vă adresăm cele mai ale
se și respectuoase felicitări cu prile
jul realegerii dumneavoastră in su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, strălu
cita expresie a unității de voință a 
întregului partid și popor, a nestră
mutatei încrederi cu care vă urmea
ză națiunea noastră pe calea lumi
noasă a socialismului și comunismu
lui — se arată in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN DE PARTID 
OLT.

Ne reafirmăm, în fața dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, angajamen
tul solemn de a înfăptui neabătut 
indicațiile și îndemnurile pe chre ni 
le-ați adresat permanent, cu ge
neroasa încredere, de a munci cu 
abnegație și devotament, cu stator
nică pasiune revoluționară, pentru a 
ne aduce o contribuție tot mai im
portantă în vasta operă constructivă 
a patriei, pentru creșterea continuă 
a rolului organelor și organizațiilor 
de partid în toate sferele vieții eco- 
nOmico-sociale, pentru făurirea omu
lui nou și afirmarea capacității Crea
toare a tuturor oamenilor muncii".

„Astăzi, în sufletul și conștiința 
comuniștilor, a tuturor celor care 
trăim și muncim în Maramureșul 
socialist, s-a înstăpînit o emoționan
tă sărbătoare. Vestea că grandiosul 
forum al comuniștilor din România 
v-a reales în funcția supremă de se
cretar general al partidului a pă
truns adine în inimile noastre — se 
subliniază în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN MARA
MUREȘ AL P.C.R.

Incredințindu-vă încă o dată de 
adeziunea noastră totală la tezaurul 
de idei novatoare cuprinse in Ra
portul prezentat de dumneavoastră 
în fața înaltului forum al comuniș
tilor din România socialistă, de ata
șamentul profund la întreaga politi
că a partidului, purtînd in suflet și 
în conștiință o nestăvilită mîndrie 
patriotică pentru reînvestirea dum
neavoastră in suprema funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, vă dorim, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, multă să
nătate, deplină putere de muncă 
spre continua înflorire a patriei,

spre bunăstarea noastră, a întregu
lui popor român".

Transcriem din telegrama COMI
TETULUI CENTRAL AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST : „In 
aceste momente, de nețărmurită 
bucurie și înălțătoare mîndrie patrio
tică, ce vor cămine pururi vii in 
conștiința și istoria României, Uniu
nea Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România și Organizația Pionierilor, 
întreaga generație tînără a patriei, 
muncitori, țărani, intelectuali, elevi, 
studenți, militari și copii, asemenea 
întregului nostru popor, vă aduc un 
fierbinte omagiu și vă adresează din 
adincul inimii, cu adincă emoție și 
vibrantă recunoștință, cele mai calde 
felicitări, cu . prilejul reînvestirii 
Dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
patriei, în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

Nouă, tinerilor patriei, ne sînt vii 
în memorie înflăcăratele îndemnuri 
și sarcini cuprinse in magistralul 
Raport prezentat de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in fața înaltului 
forum al comuniștilor, obiectivele de 
vastă perspectivă .conturate cu re
marcabilă clarviziune de documen
tele aprobate de cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului. Puternic mo

/lefi// de responsabilitate revoluționară al realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in funcția supremă de secretar general al partidului — certitudinea că România 
va merge neabătut spre împlinirea visului ei de aur: comunismul.

Istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea — cauză a intregului popor, 
chezășia progresului și prosperității, independenței și suveranității patriei socialiste.

bilizați de înflăcăratele îndemnuri și 
chemări adresate tineretului de la 
înalta tribună a Congresului, însufle
țiți de minunatele perspective de 
afirmare plenară deschise tinerilor 
de hotăririle marelui forum, ne 
angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, ca, din 
perspectiva marcării, in 1985, a Anu
lui Internațional al Tineretului, ge
neroasă inițiativă a României socia
liste, vom acționa fără preget pentru 
unirea forțelor progresiste ale tine
rei generații de pretutindeni, in 
lupta pentru pace, dezarmare și, în 
primul rind, dezarmare nucleară, de
mocrație și progres social".

în încheierea telegramei se arată : 
„Exprimîndu-vă încă o dată, din 
adîncul simțirii noastre, sentimentele 
de dragoste și prețuire ale întregu
lui tineret al patriei, vă rugăm să 
primiți, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
alese urări de sănătate, putere de 
muncă, de noi și tot mai mari suc
cese în conducerea partidului și sta
tului, ani mulți și fericiți, spre bi
nele și prosperitatea poporului ro
mân, al împlinirii nobilelor aspirații 
ale întregii națiuni, ale tinerei gene
rații a patriei".

„Cu emoția prilejuită de marile 
momente din viața partidului și a 
țării, cu entuziasm și nețărmurită 
bucurie și satisfacție, comuniștii, 
toți oamenii muncii prahoveni au 
primit vestea realegerii dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român —> se spune 
in telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DE PARTID PRAHOVA.

Mai mult ca oricînd avem certitu
dinea că, sub conducerea dumnea
voastră înțeleaptă, idealurile funda
mentale ale poporului român, stră
lucit sintetizate în magistralul Raport 
prezentat la Congresul al XIII-lea, 
model de abordare creatoare a pro
blemelor fundamentale ale dezvol
tării societății românești in prezent 
și în perspectivă și ale vieții inter
naționale, a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
vor fi înfăptuite în mod exemplar, 
asigurînd mersul nostru victorios 
spre viitorul comunist al României".

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se arată : 
„Vestea reinvestirii dumneavoastră 
în cea mai înaltă funcție de partid 
a stîrnit în rîndul celor aproape 
100 000 de comuniști doljehi, al tu
turor celor peste 760 000 de locuitori 
ai județului nostru, ca dealtfel în 
inimile tuturor celor ce muncesc și 
trăiesc pe meleagurile mereu mai în
floritoare ale României socialiste, un 
entuziasm nețărmurit și o vie satis
facție.

Ne angajăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ac
ționăm cu înaltă responsabilitate co
munistă, cu dăruire și spirit de ab
negație pentru a înscrie Doljul în 
rîndul județelor fruntașe, răspunzînd 
astfel prin fapte insuflețitoare de 
muncă îndemnurilor și chemărilor 
revoluționare ale dumneavoastră, iu
bit și înțelept conducător, eroul na
țional al poporului nostru, care ați 
strins asemenea unui stejar viguros 
sevele unui pămint Străvechi și ale 
unei istorii fără pereche. Să ne tră
iți cit țara, alături de mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, pentru 
țară și viitorul luminos al bravului 
nostru popor.

„Realegerea dumneavoastră In 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român con
stituie pentru comuniști, pentru toți 
locuitorii județului Buzău un minu
nat prilej de a vă adresa, din adin
cul inimilor, cele mai călduroase 
felicitări, de a-și exprima totala ade
ziune față de acest act istoric fun
damental, care întrunește voința 
unanimă a întregului partid, a in- 

tregului popor, se arată in telegra
ma adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN DE PARTID ByZAU.

Puternic însuflețiți de minunatele 
perspective ale dezvoltării economi- 
co-sociale a patriei, de înflăcăratele 
îndemnuri pe care ni le-ați adresat 
de la tribuna înaltului sfat comunist 
al țării, ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, urmînd în permanență luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, să ne intensificăm eforturile 
pentru înfăptuirea exemplară a 
programului de progres și prosperi
tate adoptat de Congresul al XIII-lea, 
pentru a realiza in 1985 o producție 
industrială suplimentară de peste 100 
milioane lei, precum și producții me
dii la hectar de 8 000 kilograme grîu 
pe 11 000 hectare, de 20 000 kilograme 
porumb știuleți pe 15 000 hectare și 
de 40 000 kilograme sfeclă de zahăr 
pe 11 700 hectare".

Transcriem din telegrama trimisă 
de CONSILIUL CENTRAL AL SIN
DICATELOR DIN ROMANIA : „Ve
dem în actul de unică și fierbinte 
voință a întregului partid și popor, 
al reinvestirii dumneavoastră de că
tre cel de-al XIII-lea Congres în 
funcția supremă de conducere in 
partid, garanția cea mai sigură a 
continuării operei fără precedent 
inaugurată pe pămîntul românesc, 

acum aproape două decenii, a acțiu
nilor și inițiativelor de politică ex
ternă constituite intr-un strălucit 
program consacrat stabilirii unui 
nou tip de raporturi și relații intre 
state, apărării și consolidării inde
pendenței și suveranității tuturor po
poarelor lumii.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, sindicatele se 
vor implica și mai profund, mai ac
tiv și responsabil in înfăptuirea 
autoconducerii muncitorești, expresie 
fidelă a acțiunii democrației munci
torești, revoluționare, cadru optim 
de afirmare a inițiativei și creativi
tății, a calității pe care o au oa
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VREREA
E liniște în țară, e pace, e avint, 
In toate e lumină, e forța-nțelepciunii 
Rodind în fericire un generos pămint 
Cu brațul, strălucirea și vrerea națiunii.

NAȚIUNII
Adincă clocotire de revoluționar
Au, azi, în CEAUȘESCU înaltă chezășie.

Acum, cînd sub cupola istoricului for 
Partidul și poporul izbînzile măsoară, 
O pașnică zidire visăm în viitor, 
Eternă temelie avind întreaga țară.

E viața lui o torță a luptei pentru bine 
Un curcubeu din care spre lume se desface 
Corola omeniei, încrederii depline, 
Voința neinfrîntă a dreptului la pace.

O vie cutezanță, un țel prin vrere clar, 
O rază de luceafăr, o falnică mîndrie,

Noi îl avem în inimi, de-a pururea în frunte, 
Neobosit și tînăr, neînfricat erou, 
La țărmul fericirii întotdeauna punte 
Neistovită sete a zborului spre nou.

Ilarie HINOVEANU

menii muncii din patria noastră —■ 
de proprietari, producători și bene
ficiari ai întregii avuții naționale. 
Sindicatele se angajează să foloseas
că mai eficient mijloacele de care 
dispun pentru a crea o largă emu
lație muncitorească în vederea spo
ririi preocupării și răspunderii indi
viduale și colective pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, reducerea cheltuielilor ma
teriale".

„Asemenea întregului partid și 
popor, noi vedem realegerea dum
neavoastră in fruntea gloriosului 
nostru partid, simbolul marii pre
țuiri de care, asemenea marilor 
înaintași ai neamului, vă bucurați, 
garanția cea mai sigură â realizării 
integrale și cu succes a mărețului 
program al partidului, a ridicării pe 
noi culmi ale progresului și înflo
ririi multilaterale a scumpei noastre 
patrii — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DE 
PARTID BACĂU.

Dacă astăzi, județul Bacău cu
noaște o viață economico-socială bo
gată, înfloritoare, dacă satele și ora
șele noastre au cunoscut prefaceri 
înnoitoare demne de anii socialis
mului, aceasta o datorăm partidului, 
dumneavoastră personal, mult sti
mate .tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
care manifestați cea mai mare grijă 
pentru ca viața pe care o trăim să 
fie tot mai luminoasă, tot mai pros
peră".

„Puternic mobilizați de hotărîri- 
le adoptate de Congresul al XIII- 
lea — se menționează in telegrama 
trimisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN DE PARTID GORJ — de 
înalta cinste și satisfacție de a avea, 
în continuare, în fruntea gloriosului 
nostru partid, pe cel mai iubit și 
stimat fiu al poporului, ilustrul om 
politic, înflăcăratul patriot și inter
naționalistul consecvent, neobositul 
milita'nt pentru înfăptuirea Celor mai 
ardente năzuințe de bunăstare și 
progres, pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
încredințăm că, unindu-ne strins în 

jurul partidului, al dumneavoastră, 
personal, vom acționa cu abnegație, 
cu pasiune revoluționară, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ma
jore ce ne revin in actualul cincinal 
și in perspectivă, pentru a contri
bui mai spornic la înflorirea și dez
voltarea multilaterală a patriei noas
tre dragi — România socialistă.

Să ne trăiți întru mulți ani, iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, spre gloria și măreția 
partidului, a harnicului și eroicului 
nostru popor, pentru triumful păcii, 
progresului și colaborării în lume".

„Din adîncul inimii, comuniștii, 
toți locuitorii județului Caraș-Seve- 
rin vă adresează în aceste înălță
toare momente cele mai calde fe
licitări cu prilejul reînvestirii dum
neavoastră de către istoricul Con
gres al XIII-lea, în numele și din 
voința intregului partid și popor, in 
funcția de supremă răspundere de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Vă rugăm, să pri
miți, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, urările 
noastre fierbinți de sănătate și fe
ricire, de multă putere de muncă, 
spre a ne conduce cu aceeași nestin
să ardoare revoluționară, cu înțe
lepciunea și cutezanța ce vă sint 
proprii, pe gloriosul drum al fău
ririi civilizației socialiste și comu

niste, spre măreția partidului și po
porului nostru, se spune in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN AL 
P.C.R. CARAȘ-SEVERIN.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe. Nicolae Ceaușescu, că, 
puternic insuflețiți de îndemnurile 
dumneavoastră, strateg și ctitor âl 
României moderne, vom spori neîn
cetat contribuția județului nostru la 
dezvoltarea economiei naționale, 
convinși că în acest fel participăm 
direct, cu toate forțele, la ridicarea 
patriei pe cele mai înalte culmi ale 
socialismului, la înfăptuirea visului 
de aur — societatea comunistă".

In telegrama trimisă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către CONSI
LIUL NAȚIONAL PENTRU ȘTIIN
ȚA ȘI TEHNOLOGIE se spune :

„Ne aflăm cu toții sub puternica 
impresie creată de magistralul Ra
port pe care l-ați prezentat Congre
sului, expresie de cea mai inaltă 
ținută științifică și politică a genialei 
dumneavoastră gîndiri revoluționare, 
clarvăzătoare, ce dinamizează fără 
egal, de aproape două decenii, cei 
mai fertili ani de dezvoltare multi
laterală a țării din întreaga ei isto
rie, inaugurați de istoricul Congres 
al IX-lea — epocă glorioasă, ce 
poartă cu deplină îndreptățire și 
mindrie numele dumneavoastră 
iubit. Carte de căpătii, de acum îna
inte, a comuniștilor din patria noas
tră, călăuză sigură a muncii și vieții 
națiunii noastre socialiste, strălucitul 
Raport constituie analiza de maximă 
referință a muncii întregului popor 
pentru îndeplinirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea șt Conferinței 
Naționale, jalonează cu înțelepciune 
și fermitate calea trecerii României 
într-un stadiu nou, superior, de țară 
socialistă multilateral dezvoltată, 
spre înfăptuirea în toate domeniile 
de activitate a principiilor comu
niste de muncă și de viață. Ne ex
primăm, mult stimate și iubite to
varășe secretar general al partidului, 
deplinul acord cu Raportul și pro
iectul de Directive, cu programele 
și celelalte documente ale Congre
sului, împreună cu angajamentul de 
a face totul pentru a îndeplini hotă
ririle adoptate, sarcinile și indica
țiile pe care ni le-ați dat.

Vă urmăm neabătut pe calea lu
minoasă pe care ne-o deschideți 
spre culmile civilizației socialiste și 
comuniste !“.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL OAMENILOR MUNCII DE 
NAȚIONALITATE GERMANA se 
arată : „Dind' glas sentimentelor de 
deosebită dragoste și prețuire, de 
profundă bucurie și mîndrie patrio
tică, permiteți-ne, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. să 
vă adresăm, în numele oamenilor 

muncii de naționalitate germană din 
țara noastră, cele mai calde și res
pectuoase felicitări pentru realegerea 
dumneavoastră de către Congresul 
a] XIII-lea in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român și să vă urăm din adîn
cul inimii multă sănătate, viață lun
gă și putere de muncă, noi -succese 
în prodigioasa dumneavoastră activi
tate pusă în slujba bunăstării și fe
ricirii poporului, al independenței și 
suveranității patriei.

Exprimind încă o dată adeziunea 
noastră deplină față de documentele 
adoptate de înaltul forum al parti
dului, asigurăm Comitetul Central, 
pe dumneavoastră personal, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea fermă a oa
menilor muncii de naționalitate ger
mană din țara noastră de a contri
bui, in strinsă unitate și frăție cu 
întregul popor, la înfăptuirea exem
plară a istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XIII-lea al partidu
lui, pentru ridicarea pe noi culmi 
de progres și Civilizație a patriei 
noastre comune, Republica Socialistă 
România".

„Eveniment de răscruce în istoria 
contemporană a națiunii noastre, 
deschizător de luminoase perspective 
în scumpa noastră patrie, Congresul 
al XIII-lea al partidului, concreti- 

zînd gîndul și voința tenace a tuturor 
comuniștilor și a întregului popor, 
și-a îndeplinit, cu nespusă mîndrie 
patriotică și cu înaltă responsabili
tate comunistă, mandatul de a vă 
realege pe dumneavoastră, simbolul 
revoluției noastre, ilustră personali
tate a lumii contemporane, in supre
ma funcție de secretar general al 
partidului — se spune în telegrama 
COMISIEI CENTRALE DE REVIZIE 
A P.C.R.

Delegații la Congres au îndeplinit, 
astfel, un mandat de onoare cu 
profunda convingere că destinele ță
rii, viitorul națiunii sînt încredințate 
celui mai bun fiu al poporului, comu-
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nistului de omenie, eminentului 
bărbat politic al lumii de azi, luptă
torului neînfricat pentru suveranita
tea și independența noastră și a tutu
ror popoarelor, pentru înțelegere și 
cooperare Cu toate țările, pentru pace 
și dezarmare nucleară, ale cărui gîn- 
dire și acțiune revoluționare s-au im
plicat organic în istoria contempora
nă â României.

în încheierea telegramei se arată : 
Membrii Comisiei Centrale de Re
vizie vă asigură, mult stimate to
varășe secretar general, că vor munci 
și mai bine decit pină acum, în spirit 
revoluționar, cu devotament și abne
gație, urmind cu stăruință exemplul 
dumneavoastră, făcînd totul pentru a 
întruchipa în fapte Înaltele idealuri 
ale socialismului și comunismului, 
istoricele hotărîri stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidului".

„Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Dîmbovița vă adresează, in a- 
ceste momente ce vor rămine vii în 
conștiința întregii națiuni și în is
toria României, un profund și res
pectuos omagiu și cele mai calde 
felicitări cu prilejul realegerii dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in su
prema funcție de secretar general 
al partidului.

Pentru locuitorii județului Dîm
bovița, asemenea întregului popor, 
constituie o legitimă mindrie patrio
tică și un motiv de imensă satis
facție acțiunile și inițiativele dum
neavoastră consacrate triumfului pă
cii și înțelegerii pe planeta noas
tră, colaborării și apropierii între 
țări și popoare.

Realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, se subliniază in telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
DE PARTID DÎMBOVIȚA, reprezin
tă încă o manifestare elocventă a 
deplinei adeziuni a comuniștilor, a 
tuturor fiilor țării la politica in
ternă. și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărui genial promo
tor sinteți, constituie expresia uni
tății de granit a comuniștilor, a în

tregii națiuni, sub stindardul glorios 
al Partidului Comunist Român".

„Vă adresăm omagiul noștri? 
fierbinte de dragoste și prețuire, 
odată cu cele mai sincere felicitări, 
și vă urăm, din adîncul inimilor, 
multă sănătate, viață îndelungată și 
putere de muncă, spre binele poporu
lui român, al prosperității și înflori
rii României socialiste — se spune în 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R.

Erou între eroii neamului, suflet 
din sufletul bravului nostru popor, 
inimă veșnic vie a țării, dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sinteți pentru noi, pentru 
toți cei care, cu legămînt sacru, 
ne-am spus, ca un singur om, cu- 
vîntul de a fi ales din nou in frun
tea partidului — simbolul viu, lumi
nos, al omului de cea mai aleasă 
omenie, care, intruchipînd cele mai 
înalte virtuți ale poporului, a dobin- 
dit in conștiință acestuia identitatea 
supremă cu munca și lupta revolu
ționară consacrată făuririi mărețului 
său destin comunist.

Votul unanim al Congresului al 
XIII-lea, votul întregului partid și 
popor validează o realitate recu
noscută astăzi pe toate meridianele 
lumii, numele dumneavoastră fiind 
indisolubil legat, demn și pretutin

deni stimat, de cel al patriei noastre 
socialiste".

Din telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN CLUJ AL 
P.C.R. reproducem următoarele :

„Ințr-o deplină unitate, de gînd și 
faptă cu intregul nostru partid și 
popor, cu inimile pline de nemărgi
nită bucurie și nețărmurită satisfac
ție, comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe străvechile meleaguri româ
nești ale Clujului, vă roagă ?ă pri
miți, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul rein
vestirii dumneavoastră de către Con
gresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român în suprema funcție 
de secretar general al partidului, 
calde felicitări, omagiul lor fierbin
te, sentimentele de aleasă prețuire 
și admirație pentru excepționala ac
tivitate teoretică și practică ce o 
desfășurați în fruntea partidului și 
țării, pentru clarviziunea, fermitatea 
și consecvența revoluționară cu care 
conduceți partidul, destinele poporu
lui român în vasta și multilaterala 
ascensiune socialistă și comunistă a 
patriei.

Toți locuitorii județului Cluj, ro
mâni și maghiari, vă încredințează, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea și 
voința lor unanimă de a vă urma 
neabătut, cu înalt devotament, de a 
munci cu dăruire și responsabilitate 
comunistă p.entru înflorirea și pros
peritatea scumpei noastre patrii".

Spicuim din telegrama expediată 
de COMITETUL JUDEȚEAN DE 
PARTID BOTOȘANI :

„Bucuria nemărginită și puternicul 
optimism produse de clipele în care 
Congresul al XIII-lea al partidului 
v-a reîncredințat suprema învestitu
ră — sentimente ce le vom purta 
necontenit — ne-au întărit și mai 
mult hotărîrea de a ne însuși și a 
acționa cu toată perseverența și fer
mitatea în spiritul tezelor, ideilor, 
orientărilor și sarcinilor ce rezultă 
din magistralul Raport pe care l-ați 
prezentat marelui forum al co
muniștilor țării și al întregii națiuni, 
din Directivele Congresului, din ce
lelalte documente ce au fost adop
tate.

Conștienți că de modul în care ne 
vom îndeplini toate îndatoririle ce 
ne revin depind, nemijlocit, înflori
rea continuă a meleagurilor botoșă- 
nene, încadrarea lor organică în 
spectaculoasa dezvoltare a României 
în cincinalul următor și în perspecti
va finalului de mileniu, vă asigu
răm, mult dubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că botoșănenii 
vor da dovada unei munci fără pre
get pentru transpunerea în viață a 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului".

„Cu deosebit entuziasm, artiștii 
plastici din patria noastră își expri
mă adeziunea deplină la realegerea 
dumneavoastră, încercat revoluționar 
și patriot, făuritor de istorie și perso
nalitate de excepție a istoriei. în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, avind prin aceasta certi
tudinea împlinirii celor mai în
drăznețe aspirații ale națiunii noas
tre, a înfloririi culturii și artei so
cialiste.

Vrem să vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se arată în telegrama UNIUNII AR
TIȘTILOR PLASTICI că vom depune 
toată stăruința, tot talentul și puterea 
noastră de muncă, în a crea opere cu 
înalt mesaj revoluționar, opere cu un 
bogat conținut de idei, străbătute de 
un nobil suflu umanist, demne de 
înaintașii noștri și demne de a con
stitui peste timp cronica mărețelor 
înfăptuiri ale epocii pe care o trăim".

„In aceste momente solemne pri
lejuite de reînvestirea dumneavoas
tră, de către cel de-al XIII-lea Con
gres, în suprema funcție de. secretar 

general al partidului, cind întreaga 
noastră națiune vă dedică cele mai 
adinei sentimente de stimă, respect 
și inaltă prețuire, minerii și siderur- 
giștii, energeticienii și constructorii, 
oamenii ogoarelor și cărturarii de 
pe aceste meleaguri de istorie mile
nară și bogate împliniri socialiste — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — vă aduc un fierbinte 
omagiu pentru credința și devota
mentul cu care slujiți, cu o inegala
bilă energie, cauza dreaptă a parti
dului și poporului, a triumfului so
cialismului și comunismului — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HUNEDOARA AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
ȘI A CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Realegerea dumneavoastră în frun
tea partidului încununează perioada 
de aproape două decenii ce poartă 
cu cinste și demnitate puternicele 
trăsături care vă definesc ca emi
nent conducător, profund revoluțio
nar. patriot înflăcărat, vizionar 
realist și spirit înnoitor, înscriin- 
du-se drept cea mai rodnică și bo
gată.

însuflețiți de puternica dumnea
voastră personalitate, de înaltul 
exemplu de gindire și acțiune revo
luționară, deplin încrezători în idea
lurile socialismului și comunismului, 
pe care le promovați cu deosebită 
forță și abnegație, ne exprimăm to
tala noastră adeziune la strălucitul 
Raport prezentat in fața Congresu
lui al XIII-lea, la toate documentele 
adoptate de marele forum al comu
niștilor români și vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
cu răspundere și devotament nemăr
ginit pentru a adinei și lărgi aportul 
județului Hunedoara la înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea, spre conti
nua înălțare și înflorire a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialis
tă România", se menționează în în
cheierea telegramei.

„Cu deosebită mîndrie și satisfac
ție, comuniștii, toți oamenii muncii 
din MINISTERUL INDUSTRIEI DE 
MAȘINI-UNELTE, ELECTROTEH
NICA ȘI ELECTRONICA își expri
mă imensa bucurie Ia realegerea 
dumneavoastră in înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român. Colectivele de oa
meni ai muncii din această ramură 
de vîrf a industriei își mobilizează 
toate forțele pentru obținerea de 
noi succese în promovarea cuceriri
lor tehnicii celei mai avansate, pen
tru creșterea eficienței economice in 
întreaga activitate, pentru a contri
bui in mai mare măsură la ridica
rea nivelului de trai al întregului 
popor și sporirea prestigiului țării în 
lume. Sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în fruntea căruia 
ați fost reales,- dumneavoastră, sti
mate și mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, vom munci pentru ca 
România socialistă și poporul său 
să obțină noi și deosebite succese pe 
drumul desăvârșirii construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism".

însuflețiți de cele mai înalte sen
timente de stimă, de nețărmurită 
dragoste față de dumneavoastră, co
muniștii și toți oamenii muncii din 
MINISTERUL INDUSTRIEI META
LURGICE își exprimă totala satis
facție și mindrie patriotică față de 
realegerea dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Ne exprimăm acordul nostru una
nim la hotăririle Congresului al 
XIII-lea al partidului și, animați de 
exemplul dumneavoastră personal, de 
înaltă dăruire comunistă, pe care îl 
dați zi de zi, în vasta operă de afir
mare pe toate planurile a României 
socialiste, ne angajăm față de con
ducerea partidului, față de dumnea
voastră personal, să desfășurăm o 
activitate susținută pentru îndepli
nirea hotăririlor Congresului, con
tribuind astfel la edificarea socialis
mului și comunismului în patria 
noastră.

„Comuniștii din COMITETUL DE 
STAT AL PLANIFICĂRII au trăit 
momente de înaltă satisfacție pen
tru realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, condu
cător încercat și dîrz, comunist și 
patriot desăvîrșit, care de mai bine 
de cinci decenii slujiți cu înflăcărare 
cauza libertății, bunăstării și ferici
rii întregii națiuni.

Realegerea dumneavoastră în func
ția supremă de partid este expresia 
sentimentelor de recunoștință a na
țiunii noastre pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți pentru fericirea de 
azi și de mîine a poporului român, 
pentru înțelepciunea și clarviziunea, 
realismul, cutezanța revoluționară și 
fermitatea cu care imprimați vieții 
noastre economice și sociale un curs 
ascendent, dinamic și novator".

In telegrama adresată de MINIS
TERUL CONSTRUCȚIILOR INDUS
TRIALE se arată : Comuniștii, cei
lalți oameni ai muncii din Ministerul 
Construcțiilor Industriale își reafir
mă adeziunea deplină la istorica 
hotărîre cu privire la realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Chipul nou al patriei este rodul 
transformărilor cantitative și calita
tive care au avut loc în toate jude
țele tării, ca urmare a unui amplu 
program de investiții inițiat de 
partid, de secretarul său general, la 
înfăptuirea căruia o contribuție im
portantă au avut-o și unitățile Mi
nisterului Construcțiilor Industriale.

Rodnicul bilanț cu care ne-am pre
zentat la Congres il vom amplifica 
în cincinalul 1986—1990 astfel incit 
prin industrializarea și mecanizarea 
lucrărilor de construcții și folosind 
noul cadru de organizare și retri
buire a muncii in acord global, prin 
preluarea lucrărilor în antrepriză, să 
asigurăm pină în 1990 dublarea pro
ductivității muncii față de 1980, sar
cină de mare răspundere înscrisă în 
Directivele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român. _____________________________________>
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Publicăm în continuare, în formă prescurtată, mesajele de solidaritate și prietenie adresate sau trimise Congresului al Xlll-lea al P.C.R. de delegațiile partidelor comuniste și mun
citorești, socialiste, social-democrate, democratice, mișcărilor de eliberare națională, precum și din partea unor conducători de partid și șefi de state, organizații progresiste, democratice.

Partidul Laburist din Malta
Din partea președintelui Agatha Barbara, 

a primului ministru Dom Mintoff, a Parti
dului Laburist din Malta, transmitem salu
tul nostru Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, tuturor comuniști
lor, întregului popor român cu ocazia ce
lui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Dorim ca dezbaterile dumneavoastră să 
vă aducă cele mai rodnice rezultate, spre 
binele țârii și poporului dumneavoastră, să 
servească drept exemplu tuturor oameni
lor muncii și forțelor progresiste din în
treaga lume.

Poporul maltez, toți membrii partidului 
său laburist — continuă mesajul — se 
bucură mult de rezultatele obținute de po
porul român atît pe plan național, cit și 
internațional, sub conducerea înțeleaptă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Noi, ca europeni, ne dedicăm, asemenea 
tuturor cetățenilor români, întreaga noastră 
energie, toate eforturile edificării unei Eu
rope fără arme nucleare, fără războaie. Fie

ca toate popoarele acestui continent, ca și 
popoarele din întreaga lume, să fie 
independente și stăpîne în țara lor, să tră
iască in pace cu toate celelalte națiuni.

Ne folosim de acest prilej pentru a vă 
aduce la cunoștință că tineretul din țara 
noastră acordă o mare atenție și s-a antre
nat în activitățile de pregătire a apropiatu
lui „An Internațional al Tineretului", adu- 
cîndu-și, alături de tinerii din România, 
contribuția la obținerea de rezultate rod
nice pentru binele noilor generații.

In încheiere, urăm tuturor delegaților 
prezenți la acest măreț eveniment istoric 
rezultate din ce în ce mai bune în activi
tatea lor de zi cu zi, în lupta pentru 
triumful ideilor socialiste, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

încă o dată, urăm partidului comunist 
și poporului român noi succese în edifi
carea unei societăți mai drepte, în promo
varea păcii și prieteniei între națiuni.

PARTIDUL LABURIST 
DIN MALTA

ea a adus o importantă contribuție la în
făptuirea unei politici de colaborare, secu
ritate și pace. Sintem convinși că, in ur
mătorii 15 ani, România va obține noi și 
importante succese.

Sîntem siguri — continuă mesajul — că 
relațiile noastre prietenești se vor dezvolta 
în continuare, în interesul luptei împotriva 
oricărei forme de exploatare și asuprire, 
pentru pace, dezarmare șl democratizarea 
relațiilor internaționale, în interesul luptei 
împotriva rasismului, pentru solidaritatea 
cu popoarele lumii a treia, pentru indepen
dența și suveranitatea popoarelor.

Dorim succes deplin Congresului dum
neavoastră !

Trăiască România socialistă ! ■
Trăiască Partidul Comunist Român !

PARTIDUL ORGANIZAȚIILE 
PROGRESISTE DIN ELVEȚIA 

GEORGES DEGEN 
secretar general responsabil 

EDUARD HAFNER 
membru al Secretariatului General

de condamnarea fermă și viguroasă a poli
ticii de apartheid practicate de guvernul 
rasist din Africa de Sud.

Pentru a sublinia incă o dată concor
danța de opinii intre conducătorii poporu
lui român și poporului gabonez — încheie 
mesajul — reamintim opinia împărtășită de 
ambii președinți, potrivit căreia mai presus 
de orice trebuie puse interesele fiecărui 
popor, ale omenirii in general, trebuie ac

ționat cu toată energia pentru a răspunde 
speranțelor popoarelor și întregii omeniri.

In numele PARTIDULUI 
DEMOCRATIC GABONEZ 

STANISLAS NIGOLET 
membru al Biroului Politic, 

înalt reprezentant al șefului statului

Partidul Comunist din Venezuela
Partidul Conservator din Columbia

Direcțiunea Națională a Partidului Con
servator din Columbia mulțumește pentru 
amabila invitație făcută președintelui Di
recțiunii Naționale a Partidului Conserva
tor din Columbia de a participa la dezba
terile Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Transmitem un salut sincer participanți- 
lor la cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și le urăm ca dez
baterile să contribuie la apropierea între

popoarele lumii și la victoria păcii între 
națiuni.

IGNACIO VELEZ ESCOBAR
președinte

FEISAL MUSTAFA BARBOSA
viceDreședinte

JAIME ARIAS
secretar executiv

Congresul Național African (A.N.C.) 
din Africa de Sud

Partidul Baas Arab Socialist din Liban

Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, adresăm sa
lutări frățești Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, oa
menilor muncii din România, din partea 
Comitetului Executiv Național, a conducerii 
Congresului Național African (A.N.C.), a 
întregului popor al Africii de Sud.

Exprimăm gratitudinea și cele mai pro
funde mulțumiri Partidului Comunist Ro
mân pentru invitația de a lua parte la lu
crările acestui important Congres. Pentru 
noi, aceasta înseamnă o reafirmare a înde
lungatelor legături de prietenie și solida
ritate frățească ce caracterizează relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și Congre
sul Național African, dintre popoarele ce
lor două țări. Urmărim cu deosebit interes 
dezbaterile și rezultatele Congresului. Fa
cem acest lucru pentru că, in lupta noas
tră grea pentru libertate și independență, 
contăm pe sprijinul tuturor forțelor pro
gresiste și iubitoare de pace și dreptate din 
lume, printre care un loc important il 
ocupă Partidul Comunist Român, poporul 
muncitor al României socialiste.

Congresul dumneavoastră — continuă me
sajul — are loc intr-o perioadă deosebit de 
importantă în lupta, pqgsțgă peptrvi. Jițjen-,- 
tate și democrație, pentru, q Africă, de Su<j, , 
fără rasism. Această perioadă coincide și 
cu eforturile actuațplui regim ,de apartheid 
care a intensificat' represiunile împotriva

poporului sud-african și a lansat o ofensivă 
diplomatică pe plan internațional pentru a 
izola A.N.C. în lupta sa împotriva colonia
lismului, apartheidului și exploatării po
porului Africii de Sud de către minorita
tea albă.

Salutăm poporul namibian, frații și su
rorile noastre cu care luptăm împreună îm
potriva dușmanului comun. Noi nu uităm 
țările sud-africane din prima linie, care, in 
pofida presiunilor exercitate împotriva lor 
de regimul rasist de la Pretoria, sînt ală
turi de noi în această conjunctură deosebit 
de critică și luptă cu noi pină la eliberarea 
patriei noastre.

Permiteți-ne să adresăm încă o dată cele 
mai bune urări de succes Congresului dum
neavoastră.

Nu avem nici o îndoială că rezoluțiile ce 
vor fi adoptate vor contribui la consolida
rea socialismului în România, precum și la 
întărirea forțelor păcii, democrației și pro
gresului în lume. ‘

Trăiască legăturile prietenești și de soli
daritate frățească dintre Congresul Națio
nal African și Partidul Comunist Român !

Trăiască România socialistă frățească !
Trăiască prietenia dintre popoarele celor 

două țări, ale qpastre.r

CONGRESUL
NAȚIONAL AFRICAN (A.N.C.)

Partidul Socialist Revoluționar din Peru

în numele meu personal și al Comanda
mentului regional al Organizației Partidului 
Baas Arab Socialist din Liban, exprim 
cele mai sincere urări de succes celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, ale cărui hotărîri vor contribui la 
dezvoltarea țării pe plan economic, social 
și cultural-educativ.

Lupta partidului dumneavoastră în de
cursul deceniilor ce au trecut și justețea 
căii urmate au contribuit la Înaintarea Re
publicii Socialiste România pe calea pro
gresului și dezvoltării, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Adresăm 
partidului dumneavoastră cele mai sincere 
urări de succes în lupta pe care, o duce 
pentru o viață mai bună a poporului ro
mân, pentru pace și progres în lume.

Poporul libanez, forțele sale patriotice și 
progresiste, printre care și Organizația 
Partidului nostru — se arată în mesaj — 
urmăresc cu atenție și interes realizările 
pe care le-a obținut și le obține poporul 
român prieten în lupta sa continuă pentru 
dezvoltarea și întărirea legăturilor de 
prietenie și colaborare cu toate popoarele 
iubitoare de pace.

Sintem convinși că România joacă un rol 
de seamă în ce privește mișcarea de elibe
rare. datorită contribuției sale constructive 
la efortul și activitatea tuturor statelor si 
popoarelor iubitoare de pace, care luptă 
împOtrîvaimperialismtilui, pentru a bara 
calea' pericolului untri nou război mondial.

Rolul României a sporit datorită spriji
nului aCOrdât popoarelor și organizațiilor 
lor naționale în lupta împotriva imperia
lismului, colonialismului, a subdezvoltării

și discriminării rasiale, datorită susținerii 
dreptului poporului arab de a-și elibera te
ritoriile de sub ocupația Israelului, a drep
tului poporului palestinian de a-și crea un 
stat independent pe pămîntul palestinian.

Apreciem în mod sincer importanța spri
jinului acordat de conducerea partidului 
dv. poporului libanez, care duce o luptă 
hotărîtă pe diferite căi, inclusiv a celei 
armate, împotriva ocupației israeliene, ca 
și a sprijinului dat politicii noastre națio
nale de eliberare de sub ocupația străină.

Conducerea partidului nostru, toți mem
brii săi — relevă mesajul — acordă o înal
tă apreciere luptei duse de avangarda po
porului dv., Partidul Comunist Român, sub 
conducerea prietenului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, apreciem 
în mod deosebit lupta partidului dv. pentru 
interesele clasei muncitoare, pentru elibe
rare națională și socială și edificarea so
cialismului.

Reînnoind urările noastre de succes adre
sate lucrărilor celui de-al XIII-lea Congres 
al partidului dv., ne exprimăm totodată 
hotărirea de a dezvolta tot mai mult rela
țiile tovărășești dintre partidele noastre.

Din partea Comandamentului regional al 
ORGANIZAȚIEI PARTIDULUI 

BAAS ARÂB SOCIALIST 
DIN LIBAN

ASSEM KANSOU
secretar general

în numele Partidului Comunist din Ve
nezuela, adresăm tuturor comuniștilor din 
România, tuturor muncitorilor și întregului 
popor un călduros salut revoluționar, îm
preună cu urările noastre de succese și mai 
mari în construcția socialismului.

Congresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român are loc la puțin timp după 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare națională și socială, antifascistă 
și antiimperialistă de la 23 August 1944. 
Poporul român, sub conducerea partidului 
său comunist, a reușit, intr-o perioadă is
torică scurtă, să transforme țara într-o 
republică înfloritoare, multilateral dezvol
tată. Sintem siguri câ cel de-al XIII-lea 
Congres va însemna un nou păs, foarte 
important, pentru dezvoltarea și intărirea 
economiei și bunăstării poporului român.

Al XIII-lea Congres al P.C.R. are loc in 
contextul unei situații internaționale deo
sebit de grave și periculoase pentru pacea 
mondială. Riscul unui nou război nuclear a 
crescut în mod dramatic, iar atmosfera de 
neîncredere și tensiune predomină pe scena

internațională. Față de această situație — 
continuă mesajul — comuniștii venezue- 
leni se pronunță pentru intărirea acțiuni-, 
lor comune cu toate partidele comuniste,: 
in vederea apărării păcii, socialismului, in
dependenței și progresului popoarelor.

Urăm comuniștilor români succese tot 
mai mari, cuceriri noi în toate domeniile 
de activitate. Vă adresăm felicitări pentru 
tot ce ați construit cu eforturi eroice și 
încredere de nezdruncinat in cauza socia
lismului și comunismului.

Să se întărească prietenia și cooperarea 
între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Venezuela, între poporul ro
mân și poporul venezuelean.

PARTIDUL COMUNIST 
DIN VENEZUELA

NOEL SIRIT HENRIQUEZ 
membru al Biroului Politic, 

secretar al C.C.

Partidul Comunist Iordanian

Partidul Socialist Revoluționar din Peru 
are onoarea să adreseze un salut frățesc 
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, ale cărui lucrări vor 
duce fără indoială. prin importantele hotă- 
rîri adoptate, la intensificarea dezvoltării 
Republicii Socialiste România.

Ultimii 40 de ani — continuă mesajul — 
au adus transformări fundamentale în 
viața României, ca și a cetățenilor ei, al că
ror nivel de viață a cunoscut o importantă 
creștere. Astăzi, trebuie să salutăm realiză
rile din domeniile industrial și agricol și, 
în mod special, pe cele privind construc
țiile de locuințe, sănătatea, invățămîhtul.

Partidul Socialist Revoluționar din Peru,

care preconizează măsuri democratice și 
urmărește edificarea in Peru a unei socie
tăți socialiste bazate pe autonomia decizii
lor, își reafirmă și cu acest prilej senti
mentele de prietenie față de Partidul 
Comunist Român, dorindu-i succes in 
realizarea politicii sale interne și interna
ționale, in apărarea păcii în lume.

Cu prietenie frățească,

LEONIDAS RODRIGUEZ 
FIGUEROA 

președintele Partidului
Socialist Revoluționar din Peru

Partidul Comunist din Vietnam

Partidul Socialist Portughez
Partidul Socialist Portughez are deose

bita plăcere să vă adreseze astăzi un mesaj 
de caldă prietenie și de felicitări cu ocazia 
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, salutind, in același timp, 
minunatul popor român.

Participarea noastră la acest eveniment 
— arată mesajul — se înscrie in cadrul 
bunelor relații existente între popoarele 
și partidele noastre, relații de nrietenie 
frățească, întărite de-a lungul anilor, ra
porturi caracterizate prin frecventele intil- 
niri între conducerile partidelor noastre.

Vizitele reciproce la congresele noastre 
și ale dumneavoastră ne-au permis să cu

noaștem mai bine popoarele noastre, po
poare care luptă pentru pace, care depun 
eforturi pentru eliminarea pericolului de 
război.

încheiem, salutînd din nou cel de-al 
XIII-lea Congres, dorindu-vă multă fe
ricire, succese în muncă.’ Ne exprimăm do
rința de a. face să crească prietenia cu 
Partidul Comunist Român, cu minunatul 
popor român.

PARTIDUL SOCIALIST 
PORTUGHEZ

în numele Partidului Comunist din Viet
nam, al clasei muncitoare și al poporului 
vietnamez, adresăm Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român și, prin 
intermediul Congresului, tuturor comuniș
tilor și poporului frate român călduroase 
salutări.

Născut în luptele revoluționare și eroice 
ale clasei muncitoare și ale poporului ro
mân — se arată în mesaj — Partidul Co
munist Român a devenit intr-un timp 
scurt forța conducătoare a societății româ
nești. Clasa muncitoare și oamenii mun
cii din România, sub conducerea Partidur 
lui Comunist Român, au scos România dirț) 
situația de sărăcie și înapoiere, obținînd 
realizări mărețe in opera de edificare a 
socialismului. Intr-un timp relativ scurt 
dumneavoastră ați transformat România 
dintr-o țară agrară subdezvoltată intr-o 
țară socialistă cu o industrie modernă, o 
agricultură dezvoltată, o cultură și știință 
avansate, în care viața materială și spiri
tuală a poporului se îmbunătățește conti
nuu.

Poporul și comuniștii vietnamezi — con
tinuă mesajul — se bucură și dau o înaltă 
apreciere acestor mărețe realizări ale po
porului român și urează sincer Partidului 
Comunist Român, clasei muncitoare și po
porului român, în frunte cu tovarășul

Nicolae Ceaușescu, să obțină în continuare 
numeroase și noi succese în opera de edi
ficare a societății socialiste multilateral dez
voltate, contribuind activ la lupta comună 
a popoarelor lumii împotriva imperialismu
lui și a forțelor reacționare, pentru pace, 
independență națională, democrație și so
cialism.

Partidele și popoarele celor două țări ale 
noastre, solidare cu procesul luptei revolu
ționare, au stabilit relații de solidaritate 
prietenească și cooperare frățească. Parti
dul Comunist din Vietnam, guvernul și po
porul vietnamez — se spune în încheierea 
mesajului — prețuiesc întotdeauna spriji
nul și ajutorul acordate de partidul, guver
nul și poporul român, militează în mod 
consecvent pentru întărirea și dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie și coope
rare dintre partidele și popoarele țărilor 
noastre pe baza marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, în interesul 
popoarelor celor două țări, al cauzei socia
lismului și păcii in lume.

Urăm Congresului succes deplin !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN VIETNAM

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Iordanian are deosebita plăcere de a 
transmite salutul său, cele , mai profunde 
sentimente tovărășești, precum și cele mai 
bune urări de succes lucrărilor celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român în îndeplinirea importantei sale 
misiuni. DOrim totodată să transmitem, prin 
dumneavoastră, salutul nostru tuturor co
muniștilor români și întregului popor 
român prieten.

Congresul dumneavoastră — relevă me
sajul — și-a propus sarcini mărețe, iar 
voința comuniștilor români și hotărirea 
lor fermă vor duce fără îndoială la înde
plinirea și chiar la depășirea sarcinilor 
prevăzute în noul plan cincinal. Sîntem 
ferm încredințați că Partidul Comunist 
Român, împreună cu întregul popor român 
au capacitatea să facă față tuturor sarci
nilor stringente și să le soluționeze în 
interesul clasei muncitoare, al întregului 
popor.

în îricheierb'a' mesajului se" spune : Acpr- 
dăm o înaltă apreciere, sprijinului pe carq 
-etiiB&iloa u'rmoq olâa nlhirtii. n.zs

Partidul Socialist
Exprim un salut cordial celui de-al XIII- 

lea Congres al partidului dumneavoastră, 
la care participă, pentru prima dată, un 
reprezentant al Direcțiunii partidului nos
tru.

Doresc să salut acest eveniment, ce ne 
oferă prilejul inițierii unui dialog intre 
partidele noastre, al unui schimb de idei și 
experiență, care, fără indoială, vor per
mite aprofundarea cunoașterii reciproce.

Partidul nostru este tînăr și și-a însușit 
principiile unui socialism uman și demo
cratic, ca opțiune de bază inspirată din 
valorile solidarității și fraternității.

Partidul nostru — subliniază mesajul — 
urmărește cu mare interes experiența ‘.și 
activitatea tuturor acelor organizații poli-

România prietenă, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, alături de celelal
te țări socialiste frățești, il acordă luptei 
juste a popoarelor arabe. Partidul nostru, 
care este legat de Partidul Comunist 
Român frățesc prin raporturi tovărășești, 
este animat de dorința de a întări și am
plifica aceste relații, în lupta comună 
pentru pace, libertate, progres social și so
cialism, pentru intărirea coeziunii mișcării 
comuniste.

Urăm succes deplin lucrărilor celui de-a 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist’. 
Român, iar poporului român progrese ne
întrerupte pe calea păcii și socialismului.

Trăiască Partidul Comunist Român fră-. 
țese !

Trăiască marxism-leninismului și inter
naționalismul proletar !

Trăiască pacea in lume !

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

IORDANIAN

Unitar Sanmarinez
tice care împărtășesc idealurile de luptă 
pentru o lume mai bună.

Cu aceste sentimente, partidul nostru 
participă la Congresul dumneavoastră și 
urmărește cu atenție activitatea pe care o 
desfășurați pentru prosperitatea țării dum
neavoastră.

în numele Partidului Socialist Unitar 
Sanmarinez, vă transmit cele mai calde 
felicitări pentru rezultatele fructuoase ob
ținute și urări de noi și important^ succese 
în activitatea politică depusă pentru liber
tate și democrație.

PATRIZIA BUSIGNANI 
secretar general 

al Partidului Socialist Unitar Sanmarinez

Partidul Comunist German

Partidul Socialist Yemen it
Uniunea Națională Cameruneză

Vă adresăm cele mai calde salutări to
vărășești cu ocazia desfășurării lucrărilor 
Congresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, care reprezintă un eveni
ment deosebit in viața partidului și a po
porului român. Apreciem succesele po
porului român în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, sub condu
cerea partidului său comunist.

Sprijinim politica de pace a țării dum
neavoastră, a celorlalte țări socialiste, vi- 
zind oprirea inarmărilor și dejucarea ac
țiunilor cercurilor agresive ale N.A.T.O. la 
adresa realizărilor socialismului, mișcări
lor de eliberare națională și regimurilor 
naționale și progresiste.

Reafirmăm dorința noastră — subliniază 
mesajul — de a acționa pentru adîncirea 
relațiilor de solidaritate militantă existen
te intre țările și partidele noastre, în 
slujba aspirațiilor celor două popoare spre 
progres, pace și socialism.

Urăm succes deplin lucrărilor celui de-al 
XIII-lea Congres, iar poporului român 
prieten, progres și prosperitate sub con
ducerea Partidului Comunist Român.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST

YEMENIT

Partidul Comunist din Canada
Vă rugăm să primiți salutul călduros, 

frățesc, al Partidului Comunist din Cana^ 
da, pe care il adresăm celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și 
căruia ii dorim succes in desfășurarea lu
crărilor.

Sîntem convinși — se arată în mesaj — 
că prin lucrările sale cel de-al XIII-lea 
Congres va da un nou avint dezvoltării 
României socialiste în toate domeniile de 
activitate, contribuind astfel la întărirea 
în continuare a cauzei păcii și progresului 
social.

Adresîndu-vă cele mai bune urări cu 
această ocazie, ne exprimăm dorința ca le
găturile de solidaritate dintre cele două

partide să se întărească, iar colaborarea 
dintre popoarele și țările noastre să se lăr
gească în continuare.

Urăm încă o dată succes lucrărilor Con
gresului dumneavoastră.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL EXECUTIV 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN CANADA

WILLIAM KASHTAN
secretar general

Poporul camerunez, membrii Uniunii 
Naționale Cameruneze și conducătorii lor 
adresează vajnicului, harnicului și pașnicu
lui popor prieteh al Republicii Socialiste 
România un mesaj de salut prietenesc, 
frățesc.

Relațiile stabilite între țările și partidele 
noastre au fost întotdeauna excelente și 
axate pe emanciparea, unitatea, prosperi
tatea și pacea popoarelor noastre, care se 
cunosc, se apreciază și se sprijină în mod 
reciproc.

în ciuda miilor de kilometri care ne 
despart — se arată in continuare în mesaj 
— Partidul Comunist Român și Uniunea 
Națională Cameruneză sint animate de do
rința de a menține și de a consolida bu
nele relații, in scopul creșterii bunăstării 
popoarelor noastre, al păcii, dreptății și bu
nei ințelegeri. Prezența noastră la lucră
rile Congresului dumneavoastră reprezintă 
o dovadă elocventă în acest sens.

Transformările rapide și armonioase ale 
poporului român obținute prin eforturile

neprecupețite ale partidului său, al dina
mismului secretarului general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trezesc marea admira
ție a poporului camerunez și sîntem si
guri că lucrările prezentului Congres vor 
contribui la creșterea bunăstării poporului 
român și la afirmarea sa mai largă in 
lume.

în acest sens, din partea Excelenței Sale, 
Paul Biya, ^președintele național al Uniu- 

x nii Naționale Cameruneze, a militanților și 
a întregului popor camerunez, vă expri
măm cele mai vii felicitări și urări de 
succes.

Adresăm urările noastre de deplin suc
ces lucrărilor celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Trăiască poporul prieten român !
Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască secretarul său general, Excelen

ța Sa, Nicolae jEeaușescu !

UNIUNEA NAȚIONALĂ 
CAMERUNEZĂ

în numele Comitetului Central, al Parti
dului Comunist German, vă transmit dum
neavoastră, precum și tuturor comuniștilor 
și poporului român, salutări cordiale de so
lidaritate cu ocazia Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

La 40 de ani după victoria revoluției 
antifasciste și antiimperialiste, care a con
dus la .eliberarea națională și socială a 
poporului dumneavoastră, cu mindrie d'e- 
plină puteți face, la cel de-al XIII-lea 
Congres, un bilanț impresionant al dez
voltării politice, economice și sociale a 
României.

Noi, comuniștii din Republica Federală 
Germania — se arată în mesaj — vă fe
licităm pentru profundele transformări so
ciale și pentru uriașele progrese sociai- 
economice obținute in cele patru decenii, 
sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân.

Avem certitudinea că, în acest an ju
biliar, pe baza Directivelor celui de-al 
XlIIrlea Congres, Partidul Comunist Ro
mân va lua hotăriri importante pentru 
dezvoltarea economică și socială a Româ
niei în următorul cincinal, care vor da un 
nou impuls in îndeplinirea sarcinilor prin

cipale ale construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Realizarea acestor sarcini mărețe — se 
spune în mesaj — necesită menținerea și 
consolidarea păcii pe plan mondial. De a- 
ceea, în preajma celei de-a 40-a ani
versări a eliberării popoarelor de fascis-, 
mul hitlerist, salutăm politica de pace a 
țărilor socialiste, politica de pace a Parti
dului Comunist Român și a Guvernului 
Republicii Socialiste România, care acțioi- 
nează activ pentru o colaborare construc
tivă între toate statele, pentru asigurare^ 
și intărirea păcii, corespunzător principii
lor coexistenței pașnice.

în încheierea mesajului, se spune : Urăm 
mult succes Partidului Comunist Român și 
poporului român în îndeplinirea hotăriri
lor Congresului al XIII-lea și înfăptuirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
în ridicarea în continuare a nivelului de 
trai material și spiritual al poporului și 
în continuarea politicii de pace.

Cu salutări comuniste, 
HERBERT MIES 

președintele Partidului Comunist German

Partidul Politic Radical din Olanda

Partidul Democratic Gabonez

Partidul Politic Radical din Olanda feli
cită Partidul Comunist Român cu ocazia 
celui de-al XIII-lea Congres al său. îi sa
lutăm pe românii curajoși, cărora niciodată 
nu le-a fost teamă să-și găsească singuri 
drumul către pace, indiferent de inten
sitatea tensiunii internaționale.

Noi sîntem fericiți de demersurile dom
nului Nicolae Ceaușescu în vederea îmbu
nătățirii legăturilor dintre oameni, de o 
parte și de alta a Europei.

Pentru transformarea silozurilor de arme 
nucleare în adevărate silozuri de cereale

— se spune în mesaj — noi, europenii din 
diferite țări, va trebui să muncim împreu
nă. încrederea în eforturile noastre ar pu
tea duce la realizarea unei înțelegeri și la 
crearea unei atmosfere în care negocierile 
dintre marile puteri s-ar putea solda cu 
rezultate.

NOORD VERHEUS
secretar

VIM DE BOER
președinte

Partidul Organizațiile Progresiste 
din Elveția (P.O.C.H.)

Din însărcinarea partidului nostru și a 
organelor sale de conducere, vă transmi
tem salutul și felicitările noastre cordiale.

Încă de la stabilirea relațiilor noastre 
prietenești, urmărim cu atenție politica 
Partidului Comunist Român. Partidul dum
neavoastră a depus mari și fructuoase efor
turi pentru realizarea hotăririlor celui

de-al Xll-lea Congres. Succese mari s-au 
înregistrat în creșterea venitului național, 
în ridicarea calității vieții populației și în 
cooperarea cu țările în curs de dezvoltare. 
Ca țară socialistă independentă, România 
se bucură, datorită politicii Partidului Co
munist Român, de un deosebit respect pe 
plan internațional. Prin inițiativele sale,

în numele Partidului Democratic Gabo
nez și al secretarului său general fonda
tor, președintele Omar Bongo, salutăm pe 
eminentul conducător al Partidului Comu
nist Român, Nicolae Ceaușescu, și mulțu
mim pentru amabila invitație de a participa 
la lucrările celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Salutul Parti
dului Democratic Gabonez se adresează tot
odată cutezătorului popor al României, care, 
unit și solidar, înaintează cu pași uriași 
spre progres și libertate, sub conducerea 
înțeleaptă a eminentului său conducător.

Prezența noastră la aceste lucrări — 
subliniază mesajul — reprezintă, fără în
doială, mărturia raporturilor excelente care 
au legat totdeauna statele și popoarele 
noastre.

Sub conducerea înțeleaptă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu — continuă mesajul 
— poporul român a obținut succese de în
semnătate istorică în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Dezvol
tarea social-economică a României urmează

direcții stabilite după norme științifice pen
tru realizarea obiectivelor majore, a căror 
elaborare se datorează contribuției directe 
și decisive a secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Nicolae Ceaușescu, care, cu marea sa clar
viziune, fixează opțiunile fundamentale și 
determină strategia necesară înfăptuirii lor.

Raporturile stabilite între președintele 
Omar Bongo și președintele Nicolae 
Ceaușescu, între poporul român și poporul 
gabonez — se subliniază in mesaj — sint 
dintre cele mai cordiale și călduroase, fiind 
bazate pe principiile respectului indepen
denței și suveranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc. Cooperarea 
economică cunoaște un real avint și se în
tărește tot mai mult. Pe plan internațional, 
între cele două țări există o identitate de 
vederi asupra marilor probleme actuale, fie 
că este vorba de noua ordine economică 
mondială, de sprijinirea luptei drepte a po
porului namibian pentru independență sau

Partidul Comunist Libanez
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Libanez transmite Congresului dum
neavoastră și, prin intermediul lui, tuturor 
comuniștilor români felicitări tovărășești 
și urarea ca lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român să 
fie încununate de succes, constituind o 
nouă treaptă pe calea consolidării și dez
voltării construcției socialiste, a asigurării 
bunăstării și creșterii nivelului de trai al 
poporului, o nouă contribuție la cauza în
tăririi poziției forțelor socialismului și ale 
păcii în lume.

Poporul nostru — arată mesajul — con
tinuă lupta eroică împotriva ocupației mi
litare israeliene, pentru alungarea necon
diționată a agresorului. în acest Cadru, 
sprijinirea luptei duse de Frontul de Re
zistență Națională Libaneză dobîndește o 
însemnătate deosebită.

Vă urăm, dragi tovarăși — se spune în

încheierea mesajului — ca lucrările celui 
de-al XIII-lea Congreș al partidului dum
neavoastră să constituie un imbold impor
tant in lupta și activitatea comuniștilor 
români, a întregului popor român pe linia 
realizării obiectivelor viitorului plan cinci
nal, pentru obținerea de noi rezultate și 
succese în cele mai diverse domenii de
activitate.

Dorim, totodată, ca acest Congres să 
marcheze o etapă nouă in dezvoltarea con
strucției socialiste în țara dumneavoastră, 
în realizarea de noi succese în industrie și 
agricultură, în dezvoltarea științei și cul
turii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

LIBANEZ

i
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Partidul Socialist
Partidul Socialist din Cipru — EDEK 

salută cel de-al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român cu sentimente de 
prietenie și dragoste față de poporul român 
și conducătorul său, cu recunoștință pen
tru solidaritatea manifestată față de lupta 
poporului nostru pentru independență și 
salvare națională.

Partidul Socialist din Cipru — EDEK 
exprimă urările sale de realizare a țelu
rilor de progres intern, de îndeplinire . a 
rolului internațional al României, in frunte 
cu Partidul Comunist Român, care acțio
nează in folosul poporului său și al păcii 
internaționale.

Partidul Comunist Român — subliniază 
mesajul — se află în primele rînduri ale 
celor care luptă pentru o lume pașnică, 
mai bună. Intr-o lume plină de con
tradicții, România joacă un rol pozitiv in 
lupta popoarelor pentru pace internațio
nală. Ea luptă cu înflăcărare și se află in 
primele rînduri ale mobilizării internațio
nale a forțelor progresiste pentru destin
dere și pace.

Din ceea ce cunoaștem despre țara și 
poporul dumneavoastră. despre Partidul 
Comunist Român, constatăm că România 
abordează cu curaj, hotărire și inițiativă 
impresionantele probleme pe care le are 
de rezolvat. Forța sa uriașă rezidă in po
porul său și in minunatele succese obți
nute în cultură, știință și tehnologie, care

Partidul Poporului din Panama
Comuniștii panamezi, strîns uniți, doresc 

să exprime participanților la cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român sentimentele lor de profundă stimă 
și transmit un cald salut din partea po
porului panamez, a tuturor patrioților și 
luptătorilor pentru pace, pentru fericire și 
pentru socialism din țara noastră, Și în pri
mul rind din partea secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul Ruben 
Sousa.

Opinia publică panameză — se arată în 
mesaj — acordă o deosebită atenție pro
blemelor dezbătute, Directivelor Congresu
lui al XIII-lea cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în cincinalul 
1986—1990 și orientărilor de perspectivă 
pină în anul 2000. Poporul panamez este 
sigur că realizarea acestor obiective, de 
care va beneficia poporul român, va con
stitui, totodată, o contribuție la întărirea 
socialismului în lume, la apărarea păcii și 
isigurarea securității mondiale.
în încheiere, în mesaj se spune : Ne ex

primăm convingerea că poporul român,

Partidul Comunist Palestinian
Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Palestinian 
are plăcerea ca, în numele tuturor mem
brilor de partid, să vă adreseze dumnea
voastră și, prin intermediul duțnneavoas- 
tră, tuturor membrilor Partidului Comu
nist Român și poporului român cele mai 
cordiale salutări frățești.

Sintem convinși că hotărîrile Congresu
lui al XIII-lea vor spori și mai mult rea
lizările României în toate domeniile și, 
îndeosebi, in ridicarea substanțială a nive
lului de trai, material și spiritual, al po
porului român, în construcția socialistă a 
țării dumneavoastră.

Congresul al XIII-lea se desfășoară în- 
tr-o perioadă crucială pentru omenire, care 
reclamă întărirea unității tuturor popoare
lor.și a forțelor progresiste, pentru înlătu
rarea pericolului unui război nuclear și 
consolidarea păcii mondiale, subliniază 
mesajul.

Sintem convinși că Congresul al XIII-lea

Partidul Socialist Costarican
în numele meu personal și al Partidului 

Socialist Costarican doresc să exprim cele 
mai sincere și călduroase felicitări cu oca
zia desfășurării celui de-al XIII-lea Con
gres al partidului comuniștilor români.

Socialiștii costaricani înțeleg perfect ex
traordinara semnificație pentru poporul ro
mân a acestui Congres. Apreciem impor
tanța acestui eveniment în actualul context 
internațional, ținind seama de rolul impor
tant pe care îl joacă România și dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător al poporului român, 
în lupta pentru pace, dezarmare, destindere 
și colaborare internațională.

Fără îndoială — subliniază mesajul — 
hotăririle celui de-al XIII-lea Congres vor 
permite Partidului Comunist Român să 
conducă întreaga societate spre cucerirea 
de noi victorii, ca urmare a eforturilor 
unui popor muncitor, harnic, care a ajuns 
la un stadiu de dezvoltare foarte avansat. 
Pentru noi. experiența României este o de
monstrație a modului cum popoarele, cînd 
sînt conduse de o avangardă clarvăzătoare 
și au drept conducători oameni încercați, 
capabili și devotați, pot face față proble
melor, indiferent de complexitatea acestora 
și pot avansa pe drumul civilizației si al 
progresului. Acest drum complicat și dificil 
către dezvoltare și bunăstare pe care l-ați 
abordat cu atit succes este jalonat de mari 
victorii și cu atit mai glorios cu cit comu
niștii români nu au uitat niciodată țările

Partidul Muncii din Israel
Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, doresc, să 
vă transmit, prin intermediul lui Uzi 
Baram, secretar general al Partidului Mun
cii din Israel, cele mai călduroase salutări 
în numele Partidului Muncii și al meu 
personal.

Vă urăm dezbateri fructuoase, care să 
conducă la întărirea partidului dumnea
voastră. permițindu-vă, dumneavoastră și 
partidului, să continuați importantele sar
cini propuse pentru dezvoltarea țării și 
promovarea cauzei comune a păcii interna
ționale.

Ne exprimăm dorința — se spune în

Partidul Comunist din Olanda
Al XIII-lea Congres al Partidului Comu

nist Român are loc intr-o situație interna
țională de mare încordare. Cursa înarmă
rilor nucleare amenință tot mai mult exis
tența omenirii. Amplasarea rachetelor 
„Pershing 11“ și „Cruise" în Europa occi
dentală și dezvoltarea de arme spațiale de 
către Guvernul S.U.A. contravin voinței de 
pace a popoarelor. Viitorul Europei reclamă 
încetarea procesului de amplasare de noi 
arme nucleare și de aplicare a contramăsu- 
rilor. Aceasta constituie prima sarcină a 
partidelor comuniste, a tuturor forțelor pro
gresiste din întreaga lume.

Țările mici din Europa de est și de vest 
— continuă mesajul — pot avea un rol im
portant, inițiind măsuri proprii in acest 
sens. De aceea, apreciem ideea creării unei 

din Cipru - EDEK 
au deschis țării, în ultimii 40 de ani, ample 
perspective.

Poporul cipriot își aduce aminte cu pro
fundă recunoștință* de vizita efectuată in 
Cipru, anul trecut, de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de pozițiile sale constructive 
foarte prețioase, referitoare la pr.oblema 
cipriotă. Poporul cipriot își amintește și 
prețuiește ajutorul important și solidari
tatea ce i-au fost acordate de poporul 
român din perioada luptei anticoloniale 
și pînă în prezent. Vizita în Cipru a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu rămîne în amintirea po
porului nostru ca o expresie vie a acestei 
solidarități.

Avem convingerea — se spune în înche
ierea mesajului — că în lupta noastră ne 
bucurăm de solidaritatea României, a po
porului și Partidului Comunist și sintem 
recunoscători pentru aceasta.

Succesul Congresului dumneavoastră va 
fi succesul poporului român, dar și al tu
turor popoarelor aflate în luptă.

Trăiască al XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român !

Trăiască prietenia dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist din Cipru 
— EDEK !

PARTIDUL SOCIALIST 
DIN CIPRU - EDEK

sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, va obține 
noi și importante succese în construcția 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Urăm succes deplin lucrărilor celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Primiți, vă rugăm, salutul comuniștilor 
panamezi.

Trăiască prietenia și pacea intre po
poare !

în numele BIROULUI POLITIC 
AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI POPORULUI, 

CLETO MANUEL SOUSA 
BATISTA

membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român va stimula 
acțiunile de solidaritate cu lupta poporului 
nostru și va constitui un important eveni
ment în mobilizarea opiniei publice pentru 
statornicirea unei păci juste și durabile in 
Orientul Mijlociu. Cu această importantă 
ocazie, partidul nostru dorește să vă ex
prime dumneavoastră și întregului popor 
român mulțumirile sale pentru solidarita
tea deplină pe care ați manifestat-0 față 
de poporul nostru.

Vă rugăm să ne permiteți să vă urăm 
încă o dată succese și realizări în toate 
domeniile construcției socialiste și în lupta 
generală pentru salvgardarea păcii mon
diale și prevenirea unui război nuclear, 
pentru independență națională, democrație 
și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

PALESTINIAN

subdezvoltate și dependente ale lumii a 
treia. Este bine cunoscută, de asemenea, 
poziția clară a statului, partidului și po
porului român împotriva cursei nesăbuite 
a înarmărilor, cît și aportul curajos și con
structiv al României la procesul decoloni
zării, la lupta împotriva apartheidului, a 
rasismului. Această poziție a României în 
lumea actuală se bucură de un enorm pres
tigiu in rîndul popoarelor lumii a treia și, 
în mod special, al luptătorilor progresiști, 
al partidelor revoluționare, organizațiilor 
muncitorești și mișcărilor de eliberare na
țională din țările acestei părți a lumii.

Pentru Partidul Socialist Costarican — se 
subliniază în mesaj — este o mîndrie și o 
deosebită satisfacție să fie prezent la Con
gresul dumneavoastră. încă o dată, consta
tăm extraordinara vitalitate a concepțiilor 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
subliniate in atitea ocazii, în sensul că fie
care tară și 'fiecare popor are dreptul și 
datoria de a stimula transformările sociale 
pe un drum propriu, autonom și inde
pendent.

Trăiască internaționalismul revoluționar i 
Trăiască cel de-al XIII-lea Congres al 

Partidului Comunist Român !
Cu sentimente frățești,

ALVARO MONTERO MEJIA 
secretar general 

al Partidului Socialist Costarican

încheierea mesajului — ca și în viitor rela
țiile de prietenie și cooperare dintre noi să 
continue și să se adincească.

Vă rog să primiți salutările frățești ale 
Partidului Muncii din Israel adresate 
delegaților la Congresul partidului dum
neavoastră, precum și cele mai bune urări 
din partea mea personal.

Cu salutări frățești, 
SHIMON PERES 

prim-minisțru, 
președintele Partidului Muncii 

din Israel

zone denuclearizate în Balcani, ca măsură 
de mare importanță. în ceea ce ne pri
vește. vom continua lupta pentru împiedi
carea amplasării rachetelor „Cruise" în țara 
noastră.

Sperăm — relevă în încheiere mesajul — 
că cel de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român va contribui la lupta 
pentru pace și va constitui o nouă contri
buție la intărirea și dezvoltarea legăturilor 
de prietenie, cooperare și solidaritate din
tre partidele, țările și popoarele noastre.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 
' DIN OLANDA

Partidul Muncitoresc Unificat
- MAPAM - din Israel

Transmitem din toată inima salutări 
Partidului Comunist Român, stimatului 
dumneavoastră conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și poporului muncitor al Româ
niei, cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. în spiritul 
adevăratei solidarități socialiste internațio
nale — se arată in mesaj — urmărim 
uriașa dezvoltare a poporului român in 
construirea socialismului și impresionantele 
realizări obținute in toate domeniile.

Exprimăm recunoștința noastră guvernului 
român și personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru importanta contribuție 
adusă la edificarea unei păci autentice și 
durabile în Orientul Mijlociu — o pace 
care șă asigure securitatea Israelului, și 
drepturile legitime ale poporului palesti
nian, pe baza recunoașterii reciproce și a

Partidul Justițialist din Argentina
Vă exprimăm cea mai adîncă recunoș

tință pentru că ne-ați invitat să asistăm ia 
cel de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Aducem un salut cordial 
tuturor participanților la Congres și adre
săm cele mai bune urări de succes lucră
rilor Congresului.

Astăzi, după 40 de ani de la insurecția de 
la 23 August 1944 — se arată în mesaj — 
puteți arăta lumii, cu îndreptățită mîndrie, 
profundele și binefăcătoarele schimbări pro
duse în țara dumneavoastră. Astfel, putem 
vedea că aveți o industrie puternică și mo
dernă, o agricultură in plină dezvoltare, 
ale cărei rezultate sint mereu mai bune. 
Ceea ce ni se pare important și impresio
nant, totodată, este că nu v-ați limitat la 
aceasta, ci ați acționat puternic și cu folos și 
în domeniul industriei chimice, al cercetării 
științifice și tehnologice, al construcțiilor 
de locuințe și, de asemenea, în diferitele 
domenii social-culturale. Nu încape îndo
ială că acesta este rodul organizării muncii 
întregului popor și al unei conduceri care 
a știut să îndrume armonios și inteligent 
eforturile acestui popor.

Venim la acest Congres reprezentînd 
Partidul Justițialist din Argentina, ale că
rui baze doctrinare susțin că scopurile 
permanente ale comunității noastre le con
stituie fericirea poporului și măreția națiu
nii și că, pentru a obține această fericire 
și măreție, comunitatea organizată trebuie 
să fie justă din punct de vedere social, 
liberă din punct de vedere economic și 
suverană din punct de vedere politic. Nu 
putem uita — arată mesajul — că înteme

Partidul Comunist Sanmarinez
în numele Partidului Comunist Sanma

rinez, adresez Partidului Comunist Român 
cel mai călduros și frățesc salut și urarea 
ca cel de-al XIII-lea Congres al dumnea
voastră să-și desfășoare lucrările cu de
plin succes, îri interesul fundamental al 
oamenilor muncii și al țării.

Cele două partide ale noastre — se spune 
în mesaj — întrețin de mulți ani relații 
prietenești de colaborare și de schimb de 
experiență pe plan politic, pe baza res
pectării reciproce a propriei identități. 
Am urmărit și urmărim cu mare in
teres activitatea Partidului Comunist Ro
mân în domeniul politicii externe, pe 
care o promovează președintele Nicolae 
Ceaușescu, și nu putem să nu aprobăm 
principiile comune care inspiră politica 
dumneavoastră internațională : în primul 
rind, sensul profund de pace care străbate 
inițiativele dumneavoastră, o pace gene
rală care, chiar dacă este încă departe de 
a se realiza, ne găsește puternic și ferm

Partidul Socialist Popular 
din Danemarca

Partidul Socialist Popular din Danemarca 
transmite felicitări călduroase Partidului 
Comunist Român cu ocazia celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului. Ne expri
măm speranța că lucrările Congresului vor 
fi fructuoase și vor crea condiții propice 
pentru dezvoltarea continuă â bazei mate
riale și a nivelului de trai al poporului 
român, precum și pentru asigurarea în 
continuare a independenței României.

Adresăm felicitările noastre tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și întregului 
Congres în legătură cu rezultatele impor
tante obținute în perioada care a trecut, în 
ciuda marilor dificultăți datorate deterio
rării relațiilor economice internaționale. 
Sperăm și sintem convinși că aceste pro
grese vor continua și vor conduce la noi 
succese pe plan material și cultural ale 
poporului român, la dezvoltarea democra
ției socialiste.

Partidul nostru — relevă mesajul — 
urmărește cu atenție politica de pace a 
României, elaborată de Partidul Comunist 
Român, în concordanță cu voința poporului 
român. Această politică este o sursă de 
inspirație pentru toți cei care luptă pentru 
pace, destindere și dezarmare. Prin comba
terea hotărîtă a politicii de înarmare, în 
primul rînd de înarmare nucleară, politica 
de pace a României este clară și consec
ventă. Acest fapt este deosebit de semnifi
cativ în lumina măsurilor luate de România 
în direcția reducerii consecutive a cheltu
ielilor sale militare. Prin aceasta, România 
constituie un exemplu care ar trebui urmat 
de către toate națiunile.

Partidul Comunist din Uruguay
Congresul dumneavoastră are loc în con

textul unor importante realizări economice 
și sociale pe care le-ați dobîndit și sintem 
siguri că va trasa obiective și mai mari 
pentru dezvoltarea României și bunăstarea 
poporului român. Congresul are loc în- 
tr-un an de o deosebită Însemnătate isto
rică, anul celei de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

în același timp, Congresul are loc în 
condițiile agravării încordării internațio
nale.

România socialistă — continuă mesajul 
— este un stat al păcii, edificat de poporul 
său, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, în urmă cu .cîțiva ani, a 
pecetluit prietenia dintre partidele și po

Partidul Socialist Desturian din Tunisia
Ește o mare onoare pentru noi să-i re

prezentăm pe Combatantul Suprem, pre
ședintele Habib Bourguiba și Partidul So
cialist Desturian la Congresul dumnea
voastră și să vă transmitem salutul și pro
funda lor considerație. Prezența noastră — 
arată mesajul — este o dovadă a nive
lului calitativ al dialogului inițiat intre 

autodeterminării pentru toate popoarele din 
regiune.

Vă rugăm să primiți urările noastre cele 
mai bune pentru succesul deplin al impor
tantului dumneavoastră Congres.

VICTOR SHEMTOV 
secretar general al MAPAM 
CHAIKA GROSSMAN 
secretar politic al MAPAM 

HANAN EREZ 
secretar al Comitetului Central 

al MAPAM

AVRAHAM ROZENKIER 
secretar cu probleme internaționale 

al MAPAM

ietorul mișcării noastre, Juan Domingo 
Peron, a urmărit cu toată atenția dezvol
tarea necontenită a națiunii române, a 
României, pe care a vizitat-o în 1973. Cu 
acel prilej, au fost inițiate relații foarte 
cordiale cu conducătorul statului dumnea
voastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
ne-a vizitat țara în anul 1974 și ne-a lăsat 
o deosebită amintire, care nu poate fi 
uitată niciodată. Întîlnirea dintre cei doi 
conducători și relațiile stabilite au slujit 
unei mai mari apropieri și cunoașteri a 
celor două popoare.

Fără îndoială, se spune în continuare în 
mesaj, lumea se află în plină evoluție 
către noi forme capabile să satisfacă nece
sitățile omului zilelor noastre.

Bunăstarea prezentă și viitoare a omeni
rii este o problemă care ne implică pe toți. 
Nimic nu se poate obține prin eforturi 
izolate, fără o cooperare generală. De 
aceea, dorim să adresăm tuturor chemarea 
la unirea eforturilor și sacrificiilor pentru 
a obține ceea ce lumea întreagă dorește : 
pacea și bunăstarea popoarelor 1

În încheiere, dorim să aducem un omagiu 
îndreptățit și sincer tuturor oamenilor de 
bună credință, de toate rasele și naționali
tățile, care aici, precum și în alte locuri, 
lucrează neîncetat pentru demnitatea și 
fericirea ființei umane și pentru suprema 
frăție a tuturor popoarelor.

CARLOS PEDRO SPADONE 
secretar politic al Consiliului Național 
al Partidului Justițialist din Argentina

angajați pe această cale ; principiul auto
determinării fiecărui popor, al neameste
cului în treburile interne ale altor țări.

Urmărim cu interes — continuă mesajul 
— dezvoltarea dumneavoastră., internă pe 
plan economic și politic și vom urmări cu 
atenție orientările pe care le va da al 
XIII-lea Congres. Urăm țării dumneavoas
tră să obțină mari succese care să permi
tă creșterea bunăstării generale a poporu
lui român.

Prezența noastră la acest important Con
gres dovedește interesul cu care urmărim 
evoluția politicii dumneavoastră. Vă ex
primăm, dragi tovarăși, urarea sinceră de a 
obține noi succese în toate domeniile vie
ții interne, precum și dorința ca prosperi
tatea și bunăstarea poporului român să în
registreze, în continuare, mari progrese.

MAURIZIO TOMASSONI
membru al Direcțiunii partidului

Această poziție a României este foarte 
importantă, îndeosebi în situația actuală, 
cînd încordarea internațională este în creș
tere. Trebuie oprită cursa înarmărilor, asi
gurată suveranitatea națiunilor și să se 
revină la politica de tratative și destindere. 
Prin lupta sa în această direcție — conti
nuă mesajul — Partidul Comunist Român 
contribuie în mare măsură la lupta comună 
a popoarelor pentru o pace trainică. 
Partidul Socialist Popular din Danemarca 
dă o înaltă apreciere amplelor inițiative ale 
României, care ocupă un loc de frunte in 
lupta pentru destindere, pace, dezarmare, 
suveranitate națională și drepturi egale în
tre națiuni.

Pe această bază, între partidele noastre 
s-a dezvoltat o bună și strînsă cooperare 
de-a lungul anilor. Noi dăm o înaltă apre
ciere acestei cooperări și dorim ca ea să se 
dezvolte și să se întărească, în continuare, 
în interesul păcii și socialismului.

în încheiere, exprimăm, din nou, calde 
urări de succes Partidului Comunist Ro
mân și secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiind convinși că lucră
rile Congresului vor fi încununate de 
succes și că in perioada următoare se vor 
obține succese din ce în ce mai mari.

Cu salutări socialiste.

Din partea Comitetului Executiv,
GERT PETERSEN

președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca

poarele noastre cu prilejul întilnirii de la 
București cu primul secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Uruguay, tovară
șul Rodney Arismendi.

In încheierea mesajului se arată : Adre
săm urări de succes lucrărilor Congresu
lui, de bunăstare poporului român, de 
realizare a planurilor trasate sub condu
cerea Partidului Comunist Român. Expri
măm dorința noastră de a dezvolta în con
tinuare legăturile frățești și de prietenie 
dintre popoarele și partidele noastre.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN URUGUAY

România și Tunisia acum mai bine de 21 
de ani și în special din anul 1968, cînd 
Bucureștiul l-a întimpinat pe președintele 
Habib Bourguiba. Acest dialog a continuat 
cu ocazia vizitei la Tunis a Excelenței 
Sale președintele Nicolae Ceaușescu in 
1975 și s-a îmbogățit datorită numeroaselor 
întîlniri, atit la nivel guvernamental cit și 

la nivelul celor două partide. în toată 
această perioadă,' tunisienii și românii s-au 
angajat pe calea unor schimburi rodnice 
și reciproc avantajoase și au realizat îm
preună acțiuni apreciate pe plan interna
țional ca exemplu de cooperare izbutită, 
adaptată la nevoile și aspirațiile celor două 
popoare. Această cooperare, rezultat al 
unor contacte stimulatoare, a consolidat 
prietenia prin fapte. Constatăm cu satis
facție că relațiile între cele două partide 
au evoluat întotdeauna în deplină ințele- 
gere, datorită afinităților, asemănărilor și 
prieteniei care există între popoarele 
noastre. Aceste relații au cunoscut o dez
voltare armonioasă pentru că își trag seva 
din aceleași valori și din principii funda
mentale, cărora președinții Bourguiba și 
Ceaușescu le sint profund atașați și care 
se referă la apărarea independenței națio
nale și suveranității statelor, precum și la 
libera alegere de către state și popoare a 
liniei lor politice interne și externe.

Prin deschiderea lor spre lumea exte
rioară pe care o impune principiul solida
rității și independenței, țările noastre fac 
din lupta pentru pace și dreptate o axă 
fundamentală a acțiunii lor și un obiectiv 
pe măsura țelurilor propuse. Pe această 
cale s-a ajuns la consultări permanente și 
la o cooperare strinsă între cele două țări, 
in căutarea soluțiilor adecvate probleme
lor care confruntă comunitatea interna
țională.

Relațiile tunisiano-române — continuă

Partidul Comunist din Sri Lanka
în numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Sri Lanka și al tutu
ror comuniștilor, transmitem Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist Român 
calde salutări prietenești, împreună cu 
urarea de mari succese lucrărilor sale.

Mulțumim Partidului Comunist Român 
pentru invitația de a participa la acest 
Congres de importanță epocală, care are 
loc în anul în care poporul român a săr
bătorit cea de-a 40-a aniversare a victoriei 
revoluției antifasciste și antiimperialiste, 
revoluție care a adus eliberarea socială și 
națională și a permis obținerea unor reali
zări, impresionante de către poporul român, 
sub conducerea partidului său, în procesul 
transformării României într-o țară cu o in
dustrie și agricultură puternice.

Comuniștii din Sri Lanka — continuă 
mesajul — au urmărit cu un interes 
profund și au dat o înaltă apreciere acti
vității Partidului Comunist Român, in 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului și președin
tele Republicii Socialiste România, în ve
derea îndeplinirii Programului de con
struire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare spre comunism. Ne 
exprimăm satisfacția față de activitatea 
rodnică a Partidului Comunist Român de 
întărire a bazei materiale a României so
cialiste și de obținere a unor succese 
remarcabile în domeniul social, cultural și 
în alte domenii. Cu siguranță că acest 
Congres va lua hotărîri de mare impor

Partidul Socialist Unit 
din Berlinul occidental

Cu prilejul celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, conducerea 
Partidului Socialist Unit din Berlinul occi
dental vă transmite dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii 
din România socialistă salutări militante, 
cordiale și frățești.

Congresul dumneavoastră are loc într-o 
perioadă în care lupta pentru pace, dezar
mare și destindere este mai necesară ca 
oricind. Noi sintem convinși că, în acest 
sens, Congresul dumneavoastră va aduce o 
contribuție importantă.

Ambele noastre partide — relevă mesajul 
— luptă cu toată energia pentru înlătura
rea pericolului catastrofei nucleare care 
amenință continentul european și întreaga 
omenire, pentru crearea de zone denuclea
rizate pe continentul nostru, pentru o Eu
ropă lipsită de arme nucleare.

în cele patru decenii care au trecut de 
la victoria istorică a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din țara dumneavoastră — 
se spune în continuare în mesaj — poporul 
român, sub conducerea Partidului Comu
nist'Român, a obținut mari succese. A fost 
creat un stat socialist industrial-agrar, care 
se bucură de apreciere în întreaga lume. 
Nivelul material și cultural al poporului a 
crescut considerabil. Dezvoltarea impre
sionantă a țării dumneavoastră este, în

Partidul Libertății din Sri Lanka
Comitetul Central al Partidului Liber

tății din Sri Lanka are deosebita plăcere 
să adreseze acest mesaj de felicitare celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român și să exprime dorința sin
ceră ca acest eveniment istoric să mar
cheze o nouă etapă glorioasă în marșul 
triumfal al poporului român prieten pe ca
lea înfăptuirii aspirațiilor naționale, a con
strucției socialiste.

De . asemenea, dorim să ne exprimăm 
aprecierea pentru rolul de mare însemnă
tate jucat de Partidul Comunist Român in 
edificarea unei Românii independente și 
socialiste.

In cursul îndelungatei sale istorii de 
lupte și izbînzi — subliniază mesajul — 
Partidul Comunist Român a organizat și 
condus poporul român în misiunea cuteză
toare de cucerire a libertății naționale și 
construire a socialismului. De o deosebită 
importanță este și contribuția Partidului 
Comunist Român la victoria luptei antifas
ciste din Europa. Toți cei care militează 
pentru libertate . și demnitate națională

Partidul Uniunea Centrului Democratic 
. - EDIK din Grecia

Delegația EDțK — se spune in mesaj — 
va urmări cu deosebit interes lucrările 
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, a cărui ordine de zi este 
atit de bogată. Vă urăm, ca, prin hotărîrile 
pe care le veți lua, Congresul să aibă o 
importanță istorică pentru progresul po
porului român.

Uniunea Centrului Democratic — EDIK 
poate afirma că întregul popor elen nu
trește sentimente de dragoste frățească 
față de poporul român. Noi nu uităm în
cercările comune prin care am trecut de-a 
lungul istoriei. Nu uităm luptele comune 
pentru independență și realizarea idealuri
lor noastre naționale. Noi, grecii, nu uităm 
mai ales că lupta pentru refacerea noastră 
națională a început, in 1821, în România.

Grecia și România au întreținut întot
deauna relații bune, care niciodată nu au 
fost tulburate. Indiferent de sistemele lor 
politice și sociale, Grecia și România co
laborează și vor continua să colaboreze 
pentru marea cauză a asigurării păcii. 
EDIK urmărește cu deosebit interes pro
gresele țării dumneavoastră, obținute sub 

mesajul — se înscriu pe linia, unei îndelun
gate tradiții de legături strinse și priete
nești, întemeiate pe adinca stimă pe care 
o nutrește președintele Habib Bourguiba 
față de Excelenta Sa domnul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii Socia
liste România, secretar general al Parti
dului Comunist Român, precum și pe 
marea admirație pe care a manifestat-o 
față de curaiul și dirzenia poporului ro
mân. Raporturile dintre partidele și sta
tele noastre s-au bucurat in ultimii ani de 
un nou avint. Ne exprimăm dorința fermă 
de a întări in continuare raporturile dintre 
cele două partide, ceea ce va permite un 
dialog permanent asupra marilor probleme 
de interes comun. Sperăm in aceeași mă
sură că .raporturile economice vor atinge 
nivelul excelent a! relațiilor politice, în 
vederea unei cooperări reciproc avan
tajoase.

în numele Combatantului Suprem, pre
ședintele republicii și președintele P.S.D., 
precum și in numele Întregului nostru 
partid, salutăm încă o dată pe Excelența 
Sa, președintele Nicolae Ceaușescu, și pe 
militanții Partidului Comunist Român, 
urind succes deplin lucrărilor Congresului 
dumneavoastră.

BIROUL POLITIC
AL PARTIDULUI

SOCIALIST DESTURIAN

tanță ce vor călăuzi drumul României 
pînă în secolul următor, prin traducerea în 
viață a sarcinilor imediate ce izvorăsc din 
Programul Partidului Comunist Român.

Partidul nostru — relevă mesajul — Îm
părtășește preocuparea Partidului Comu
nist Român referitoare la gravitatea pri
mejdiei unui război nuclear, care apasă în 
prezent asupra omenirii. In această situa
ție, considerăm că este de datoria tuturor 
comuniștilor să se ridice în apărarea păcii 
in lume, să treacă la acțiuni concrete pen
tru întărirea cauzei păcii.

în încheierea mesajului se spune : 
Prietenia, colaborarea și solidaritatea din
tre Partidul Comunist din Sri Lanka __ și 
Partidul Comunist Român au o istorie în
delungată, cu care ne mîndrim. Ele vor fi, 
cu siguranță, dezvoltate și in viitor. Pre
zența unei delegații a Partidului Comunist 
din Sri Lanka la acest Congres va contri
bui, fără îndoială, la întărirea și aprofun
darea legăturilor frățești dintre cele două 
partide.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască solidaritatea dintre Partidul 

Comunist Român și Partidul Comunist din 
Sri Lanka !

Trăiască marxism-leninismul 1
Trăiască internaționalismul proletar 1

PARTIDUL COMUNIST 
DIN SRI LANKA

același timp, expresia, vitalității și a supe
riorității istorice a socialismului asupra 
capitalismului, a colaborării cu adevărat 
egale în drepturi și a solidarității frățești 
a țărilor socialiste.

Sintem convinși că la cel de-al XIII-lea 
Congres veți face un bilanț rodnic al 
muncii depuse pînă în prezent și veți trasa 
noi și mărețe sarcini vizînd creșterea pe 
mai departe a eficienței economice în in
dustrie și agricultură, precum și ridicarea 
în continuare a nivelului de trai al popu
lației.

Vă asigurăm pe dumneavoastră și pe toți 
membrii Partidului Comunist Român de 
sentimentele de strînsă prietenie și de soli
daritate nutrite de Partidul Socialist Unit 
din Berlinul occidental și ne exprimăm 
convingerea că legăturile prietenești dintre 
partidele noastre se vor dezvolta pe mai 
departe și se vor adînci, pe baza marxism- 
leninismului și a solidarității internaționale.

Urăm succes celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, în in
teresul consolidării păcii in lume și ridi
cării bunăstării poporului român.

Cu salutări comuniste,

HORST SCHMITT 
președintele Partidului Socialist Unit 

din Berlinul occidental

admiră poziția principială, fără compromi
suri, a Partidului Comunist Român, de 
apărare a independenței, suveranității na
ționale și identității poporului român, în 
condițiile dificile ale realităților geopoiitice 
deosebit de complexe din Europa.

Toate aceste succese, obținute sub încer
cata conducere a Excelenței Voastre, 
domnule Nicolae Ceaușescu, nu numai că 
au însuflețit și întărit România socialistă, 
ci au sporit considerabil și prestigiul său 
internațional, ca țară care promovează 
independența, pacea și securitatea.

Asigurîndu-vă de cea mai înaltă stimă 
a Comitetului Central și a întregului nostru 
partid, folosesc această ocazie pentru a 
transmite un salut personal Excelenței 
Voastre și doamnei Elena Ceaușescu.

SIRIMAVO R. D. 
BANDARANAIKE 

președintele Partidului Libertății 
din Sri Lanka

conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
atît de; cunoscut pe plan internațional. 
Ne-a impresionat efortul său neîncetat 
pentru consolidarea păcii și a destinderii 
internaționale. Cu același interes deosebit 
urmărim lupta sa pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă denuclearizată, a co
laborării și păcii.

Trebuie să subliniem — se spune în în
cheierea mesajului — că toate guvernele 
elene, indiferent de concepția lor politică, 
au depus eforturi în aceeași direcție. 
Dorința lor a fost și este ca Balcanii să 
înceteze de a mai fi butoiul cu pulbere al 
Europei și să devină reazem al păcii pe 
continentul nostru.

Urăm succes deplin Congresului dumnea
voastră, precum și progrese neîntrerupte și 
prosperitate poporului frate al Republicii 
Socialiste România.

YOANNIS ZIGHDIS 
președintele Uniunii Centrului 

Democratic - EDIK, din Grecia
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE 
ADRESATE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P.C.R.
Partidul Democratic din Cipru-DIKO Partidul Comunist din Mauritius
îmi revine deosebita onoare de a mă 

adresa celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului^ Comunist Român în numele 
Partidului Democratic din Cipru, al pre
ședintelui acestuia și președinte al Repu
blicii Cipru, Spyros Kyprianou. Vă transmit 
totodată sentimentele sincere de prietenie 
și stimă ale poporului din Cipru față de 
poporul din Republica Socialistă România 
și exprim marea noastră considerație și 
admirație pentru distinsul președinte al 
României și secretar general al Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu.

Vizita efectuată anul trecut în Cipru de 
marele dumneavoastră conducător a consti
tuit o onoare pentru noi și a întărit și 
mai mult relațiile dintre țările noastre — 
se arată in mesaj.

Legăturile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Republica Cipru sînt 
foarte largi, cuprinzînd, în afara cooperării 
politice, sfera economică, a schimburilor 
comerciale, ca și domeniile învățămîntului 
și culturii. Aceste legături amplifică efor
turile noastre comune și contribuie la con
solidarea păcii și securității internaționale.

Trăim într-o eră a interdependențelor și 
a cuceririlor tehnologice. Nici o țară din 
lume, chiar bogată, nu poate soluționa 
singură problemele multiple cu care se con
fruntă pe calea progresului și dezvoltării. 
Cipru, țară mică, concepe problema coope
rării și înțelegerii internaționale ca pe o 
datorie esențială și o necesitate imperioa
să. Din 1960, cînd am obținut independența, 
am urmat această politică de dezvoltare a 
cooperării reciproc avantajoase, de promo

vare a apropierii și prieteniei dintre po
poarele cipriot și român.

Agravarea continuă a situației interna
ționale, tendința crescîndă de încălcare a 
principiilor dreptului internațional, a Cartei 
Națiunilor Unite,.a rezoluțiilor și hotărî
rilor Adunării Generale și ale Consiliului 
de Securitate, precum și a Actului de la 
Helsinki constituie o amenințare la adresa 
popoarelor iubitoare de pace. Cursa înar
mărilor, neîncrederea reciprocă, amenința
rea cu forța sau folosirea forței în multe 
regiuni ale lumii constituie factori care 
frînează eforturile vizînd dezarmarea, pa
cea și securitatea internațională.

în încheierea mesajului se spune : Ex
prim mulțumirile sincere și aprecierea 
profundă ale Partidului Democratic din 
Cipru, ale președintelui acestuia, președin
tele Republicii Cipru, Spyros Kyprianou, 
precum și ale poporului cipriot, adresate 
poporului Republicii Socialiste România și 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pentru 
sprijinul dumneavoastră consecvent și 
pentru tot ceea ce ați făcut pentru a ne 
ajuta în lupta noastră.

Urez Congresului Partidului Comunist 
Român succes deplin și rezultate fructuoa
se de natură să conducă la creșterea bună
stării poporului român, să reprezinte noi 
contribuții la eforturile de. pace ale co
munității internaționale în ansamblul său.

KIMON PANAIDOS
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Democratic din Cipru

Comitetul Central al Partidului Comunist 
din Mauritius dorește în primul rînd să 
exprime mulțumirile și recunoștința sa 
profundă pentru invitația adresată de a lua 
parte la lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. Sîn
tem convinși că cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, prin hotă- 
rîrile pe care le va adopta, va da un nou 
impuls strategiei și luptei pline de succes 
a Partidului Comunist Român, pe- linia 
dezvoltării socialiste și promovării în con
tinuare a intereselor și aspirațiilor clasei 
muncitoare pentru libertate și independen
ță, progres social, pace și bunăstare.

Noi, Partidul Comunist din Mauritius, 
urmărim cu deosebit interes realizările mă
rețe și progresele obținute de Republica 
Socialistă România într-o perioadă de timp 
relativ scurtă, cit și preocuparea și lupta 
neslăbită a guvernului și poporului Re
publicii Socialiste România, sub conducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pentru re
alizarea unei păci durabile și permanente, 
a dezarmării și destinderii, pentru conti

nuarea dialogului și negocierilor privind 
dezarmarea, pentru o lume lipsită de 
spectrul unui holocaust nuclear.

în continuare, în mesaj se spune : Spri
jinim total și în mod hotărît propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
privind înghețarea bugetelor de înarmare 
și continuarea discuțiilor și negocierilor 
consacrate reducerii armamentelor și dez
armării.

Dorim să urăm încă o dată poporului 
prieten al Republicii Socialiste România 
și Partidului Comunist Român succese 
mari și prosperitate pe calea dezvoltării, 
încheie mesajul.

Trăiască cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român !■

Trăiască relațiile frățești dintre Partidul 
Comunist din Mauritius și Partidul Comu
nist Român !

Trăiască tovarășul Nicolae Ceaușescu !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN MAURITIUS

Partidul Comunist din S.U.A.

Partidul Comunist Luxemburghez
Cu ocazia Congresului al XIII-lea al 

Partidului Comunist Român, dorim să vă 
transmitem un călduros salut frățesc din 
partea comuniștilor luxemburghezi. Con
gresul dumneavoastră va dezbate proble
me cardinale privind dezvoltarea socialistă 
a României.

Al XIII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român — se spune în mesaj — va 
confirma și va îmbogăți experiența de con
struire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, stat socialist care 
se bucură de stima întregii lumi pentru 
politica sa de pace și destindere.

Așa cum a confirmat și cel de-al XXV- 
lea Congres al Partidului Comunist Lu
xemburghez, partidul nostru duce o luptă

hotărîtă pentru o țară pașnică și demo
cratică.

Urăm succes deplin lucrărilor Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român, exprimîndu-ne satisfacția pentru 
cooperarea frățească dintre partidele 
noastre.

In numele COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

LUXEMBURGHEZ
RENE URBANY

președinte

în numele Partidului Comunist din 
S.U.A., vă transmitem cele mai calde și 
frățești felicitări cu ocazia celui de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist Român. 
Vă dorim cele mai rodnice dezbateri în 
elaborarea planurilor pentru progresul pe 
mai departe pe calea socialismului.

în țara noastră — se spune în mesaj — 
35 de milioane de oameni trăiesc în sără
cie, 30 de milioane suferă de șomaj o pe
rioadă de timp în fiecare an, rata mortali
tății infantile este o rușine internațională, 
pensiile de bătrînețe sînt micșorate, iar ser
viciile medicale pentru pensionari sînt re
duse. Milioane de muncitori și-au văzut 
salariile reduse. Inflația continuă să afec
teze profund, nivelul de viață al muncito
rilor.

în continuare, mesajul relevă : Forțele 
independente — sindicatele, mișcările pen
tru pace, negrii din S.U.A. și diferite alte 
categorii ale populației — care au împiedi
cat alunecarea spre dreapta în alegerile 
pentru Congres — rămin pe cîmpul de 
luptă. Unitatea tuturor acestor forțe popu

lare va bloca drumul spre război și fascism 
în țara noastră și va deschide calea spre 
pace, securitate economică, egalitate și 
înaintare democratică spre socialism.

încă o dată, dragi tovarăși, dorim succes 
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și în îndeplinirea hotărî
rilor sale.

Să se întărească pe mai departe tradițio
nalele relații tovărășești dintre cele două 
partide ale noastre !

Trăiască România socialistă !
Trăiască marxism-leninismul și interna

ționalismul proletar !
Trăiască unitatea mișcării comuniste in

ternaționale !
Cu salutări tovărășești,

HENRY WINSTON
președinte național

GUS HALL 
secretar general 

al Partidului Comunist din S.U.A.

Partidul Socialist Revoluționar
Ecuadorian

Partidul Socialist Revoluționar Ecuado
rian — P.S.R.E. — exprimă mulțumirile 
sale pentru invitația cordială de a parti
cipa la lucrările celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. Pre
zența noastră la Congres — se arată in 
mesaj — reconfirmă legăturile tradiționale 
de prietenie și solidaritate revoluționară 
dintre cele două partide.

în țara noastră — continuă mesajul — 
condițiile de viață ale poporului s-au de
teriorat mult datorită repercusiunilor 
profundei crize pe care o traversează sis
temul capitalist. Partidul nostru și-a fun
damentat un proiect politic independent, 
ce se exprimă prin intermediul Frontului 
Socialist, care orientează lupta maselor 
pentru revendicări politice și sociale.

în încheierea mesajului se arată : Adre
săm salutul nostru celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și 
dumneavoastră personal, tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, fidel conducă
tor al poporului român, care ați obținut 
mari succese, promovați o politică interna
țională independentă și suverană și aplicați 
în mod creator principiile generale ale 
marxism-leninismului la realitățile româ
nești.

Trăiască cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 1

Cu frăție,
VICTOR GRANDA AGUILAR 
secretar general al Partidului Socialist 

Revoluționar Ecuadorian

Partidul Congresul Național

al Poporului din Guyana

Mișcarea pentru Socialism - M. 4. S. 
din Venezuela

Partidul Revoluției Populare 
a Beninului

Este o deosebită onoare pentru Comite
tul Executiv Central al Partidului Congre
sul Național al Poporului din Republica 
Cooperatistă Guyana să adreseze cele mai 
calde salutări frățești Comitetului Central 
și membrilor Partidului Comunist Român 
cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului.

Congresul dumneavoastră are loc într-o 
perioadă în care, ca rezultat al acumulării 
și proliferării armelor nudleare și conven
ționale, omenirea este tot mai mult ame
nințată de primejdia distrugerii. Miliarde 
de dolari, prețioase resurse umane și ma
teriale sînt deturnate de la sarcina urgentă 
de a soluționa numeroasele probleme so
ciale grave cu care este confruntată civili
zația noastră și sint irosite în speranța 
deșartă de a obține avantaje militare.

Țările în curs de dezvoltare, cum este 
Guyana, suferă cele mai grave consecințe 
ale actualei ordini economice internațio
nale, inegală și nedreaptă — se arată în 
mesaj. Instituțiile financiare internaționale 
sint folosite pentru a determina aceste țâri 
să se conformeze cu planuri și programe 
concepute pentru ele de forțele imperialis
mului. Iată de ce este mai important ca 
oricînd pentru țările în curs de dezvoltare 
să coopereze între ele și să continue lupta 
pentru înfăptuirea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Mesajul relevă că, de la stabilirea rela
țiilor diplomatice între Guyana și România, 
în 1973, Partidul Congresul Național al Po
porului a întreținut relații strinse cu Parti
dul Comunist Român, contribuind la întă
rirea raporturilor dintre cele două popoare 
și țări, în ciuda distanței geografice care 
ne separă. Pe plan internațional, partidele 
și țările noastre sprijină principiile care 
trebuie să stea la baza relațiilor dintre 
state și sîntem convinși că numai în con
diții de pace și securitate internațională 
dezvoltarea socială și politică poate înre
gistra progrese. Iată de ce este important 
ca partidele noastre să continue colabo
rarea în acest domeniu, în vederea creș
terii bunăstării popoarelor noastre.

Este convingerea noastră sinceră că dez
baterile celui de-al XIII-lea Congres al 
partidului vor fi deosebit de fructuoase 
spre binele poporului român și al lumii 
întregi.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască Congresul Național al Poporului !

COMITETUL EXECUTIV 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
CONGRESUL NATIONAL

AL POPORULUI DIN GUYANA
'■ ■-

J/-

în numele Mișcării pentru Socialism — 
M.A.S. din Venezuela, vă rugăm să primiți 
cele mai sincere urări de succes cu ocazia 
celui de-al XIII-lea Congres al partidului 
dumneavoastră. Considerăm că dezbaterile 
ce vor avea loc se vor solda cu adoptarea 
de decizii foarte importante pentru viitorul 
poporului dumneavoastră și vor marca o 
nouă etapă pe calea progresului tehnico- 
economic, a dezvoltării sociale și a lărgirii 
democrației muncitorești revoluționare.

Pentru o mișcare politică cum este Miș
carea pentru Socialism din Venezuela — 
arată mesajul — are o deosebită importan
ță faptul că noua societate pe care o con- 
struiți demonstrează superioritatea sa față 
de capitalism pe plan material și cultural.

Sîntem deosebit de satisfăcuți pentru 
faptul că ne-ați oferit ocazia de a participa 
la acest eveniment de mare importanță

pentru continuarea edificării societății so
cialiste în România și de a avea posibili
tatea să adresăm poporului român urări 
de creștere continuă a nivelului său de 
viață și de ridicare pe noi trepte de pro
gres și prosperitate.

Considerăm că toate acestea vor con
tribui la dezvoltarea prieteniei și solidari
tății dintre partidele noastre, care au 
aceleași aspirații în lupta pentru dreptate 
socială, suveranitate națională și pentru 
promovarea păcii în întreaga lume.

In numele CONDUCERII 
NAȚIONALE A M.A.S.

SIMON GARCIA GONZALES
secretar al Comitetului Central

Partidul Comunist din Israel
Din partea Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Israel și în numele tu
turor membrilor săi, transmitem celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român salutări călduroase și frățești.

Congresul dumneavoastră — se spune în 
mesaj — are loc la scurt timp după sărbă
torirea celei de-a 40-a aniversări a elibe
rării României și a victoriei socialismului. 
Sub conducerea comuniștilor, clasa munci
toare și întreg poporul român au obținut 
Importante realizări în toate domeniile — 
industrie, agricultură, cultură și știință. 
Nivelul material și cultural al maselor a 
crescut. România socialistă s-a dezvoltat, 
transformindu-se dintr-o țară agrară în- 
tr-una industrial-agrară. Socialismul a des
chis orizonturi largi fiilor muncitorilor și 
țăranilor, întregului popor.

Comuniștii israelieni se bucură de fie
care succes și realizare ale poporului ro
mân sub conducerea Partidului Comunist, 
în procesul de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de creștere a 
bunăstării economice și sociale.

în continuare, in mesaj se spune : Sîntem 
de părere că, pentru a realiza pacea în 
regiunea noastră, trebuie convocată o con
ferință internațională sub auspiciile Orga
nizației Națiunilor Unite, cu participarea

tuturor factorilor implicați în conflict, res
pectiv statele arabe, «Israelul și O.E.P. — 
ca unic reprezentant legitim al poporului 
palestinian — Uniunea Sovietică, S.U.A. 
și alte state care ar putea contribui la so
luționarea crizei din Orientul Mijlociu.

Vă urăm — se spune în încheierea me
sajului — ca lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român să 
fie rodnice, ca el să-și atingă obiectivele 
propuse, să se obțină noi realizări în fău
rirea societății socialiste multilateral dez
voltate în România, pe calea bunăstării și 
prosperității clasei muncitoare și a poporu
lui român.

Trăiască relațiile frățești dintre comuniș
tii israelieni și cei români !

Trăiască prietenia dintre popoarele noas
tre !

Trăiască pacea ! Trăiască comunismul !

Din partea COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN ISRAEL 
DAVID SACHA HENIN 

membru al Biroului Politic 
și secretar al Comitetului Central

Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres 
al gloriosului dumneavoastră partid, permi- 
teți-mi să vă transmit salutul frățesc al Co
mitetului Central al Partidului Revoluției 
Populare a Beninului și al președintelui 
său, tovarășul Mathieu Kerekou.

Sub conducerea înțeleaptă a partidului și 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, poporul 
român a obținut mari victorii în construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate, 
aducind în felul acesta o contribuție inesti
mabilă la întărirea prestigiului socialismu
lui, a păcii în lume.

Sub conducerea Partidului Comunist 
Român — se spune în mesaj — țara dum
neavoastră a depus eforturi mari pentru 
instaurarea unei noi ordini internaționale 
bazate pe respectul independenței și suye- 
ranității naționale, pe respipgerea oricărei 
forme de amestec în treburile interne ale 
statelor, pe promovarea cooperării interna
ționale, pentru dezarmare nucleară și pace.

Această politică înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român este conformă cu intere
sele popoarelor din lumea întreagă, în mod 
special cu interesele poporului țării noas
tre, Republica Populară a Beninului, care, 
de la data istorică de 26 octombrie 1972, 
s-a angajat într-un proces revoluționar ale 
cărui obiective fundamentale sînt : adevă

rata independență și suveranitate naționa
lă, lichidarea sechelelor dominației străine, 
pacea, democrația și socialismul.

Iată de ce poporul și partidul nostru — 
arată mesajul — consideră ca propriile lor 
victorii toate victoriile pe care eroicul 
popor român și partidul său comunist le 
obțin continuu în toate domeniile, de la 
triumful revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimperialistă de 
la 23 August 1944 și, mai ales, de la cel 
de-al IX-lea Congres, care a adus în frun
tea partidului pe conducătoru.1 clarvăzător 
al poporului român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Convinși că cel de-al XIII-lea Congres va 
marca o nouă etapă în istoria Partidului 
Comunist Român și a României, vă urăm 
succes deplin și victorii tot mai mari în 
lupta pentru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, pentru 
prietenie între popoare și pace în lume.

Gata pentru Revoluție !
Lupta continuă !

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
REVOLUȚIEI POPULARE 

A BENINULUI

Partidul Comunist Tunisian

Partidul Comunist din Guadelupa

în numele Partidului Comunist Tuni
sian și al Comitetului său Central, trans
mitem un călduros salut Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român și 
cele mai sincere urări de succes.

în anii care au trecut de la glorioasa re
voluție din august 1944, poporul român 
prieten și Partidul Comunist Român frate 
au obținut mari succese în toate domeniile 
vieții economice, sociale și culturale. Spre 
gloria poporului român și a Partidului Co
munist Român, se impune a fi evidențiat 
sprijinul acordat forțelor de eliberare din 
lumea întreagă și luptei lor pentru inde
pendență, progres și construcție națională 
independentă, sprijinul dat îndeosebi cauzei 
popoarelor arabe și cauzei palestiniene, 
sprijinul acordat luptei pentru pace și des
tindere, pentru raporturi de egalitate și o 
nouă ordine economică mondială. Poporul 
și partidul dumneavoastră au adus o im
portantă contribuție la mișcarea de elibe
rare națională și la lupta pentru pace.

Partidul Comunist Tunisian — relevă

mesajul — continuă lupta pentru consoli
darea independenței, pentru transformări 
economice și sociale care să asigure mai 
bine această independență, să răspundă ne
voilor poporului și aspirațiilor tineretului. 
Totodată, partidul nostru își continuă lupta 
pentru consolidarea procesului democratic 
în țară, pentru apărarea și extinderea li
bertăților și drepturilor democratice, pen
tru o acțiune unită a tuturor forțelor de
mocratice, progresiste și naționale.

în încheierea mesajului, se spune : Fie
care succes, fiecare realizare a dumnea
voastră este în același timp un sprijin 
pentru noi, în lupta de eliberare, pentru 
democrație și progres. Vă adresăm cele mai 
sincere urări de succes în construirea so
cialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

TUNISIAN

Partidul Revoluționar din Tanzania
în numele Partidului Revoluționar din 

Tanzania — Chama Cha Mapinduzi — și a 
poporului tanzanian, transmitem un salut 
revoluționar Partidului Comunist Român și 
poporului român. Urăm sincer succes in 
desfășurarea lucrărilor celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Folosim acest prilej pentru a aprecia ro
lul important pe care Partidul Comunist 
Român îl are în progresul societății româ
nești în domeniile vieții economice, poli
tice și sociale. Cel de-al XIII-lea Congres 
— se arată în mesaj — este încă un mo
ment de referință în istoria Partidului Co
munist Român și a poporului român. Sîn
tem convinși că Partidul Comunist Român 
va continua să obțină noi succese în edifi
carea societății socialiste.

Partidul Comunist Român și poporul 
român, prin lupta lor îndelungată; și-au 
adus o contribuție pozitivă la cauza luptei 
popoarelor progresiste din lumea întreagă 
pentru pace și democrație, independență 
națională și socialism.

Partidul Revoluționar din Tanzania și po
porul tanzanian, sub conducerea președin
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telui Julius K. Nyerere, transformă Tan
zania într-o țară socialistă, bazindu-se 
pe propriile ’ eforturi, fiind angajați ală
turi de Partidul Comunist Român și po
porul român, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în lupta comună pentru 
pace,’democrație și independență națională, 
pentru victoria socialismului, împotriva im
perialismului.

Urăm încă o dată succes lucrărilor celu. 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Comu
nist Român și dorim ca transpunerea in 
viață a hotărîrilor sale să contribuie la pro
gresul și înflorirea României socialiste, la 
dezvoltarea prieteniei dintre popoarele tan
zanian și român în toate domeniile și să 
constituie un aport la eforturile universale 
în favoarea socialismului și a păcii.

Trăiască prietenia și sblidaritatea fră
țească, de nezdruncinat dintre partidele și 
popoarele noastre.

PARTIDUL REVOLUȚIONAR 
DIN TANZANIA

Partidul Socialist de Stingă 
din Norvegia

Vă rugăm să primiți salutul cordial al 
Partidului Socialist de Stingă din Norvegia 
cu ocazia Congresului partidului dumnea
voastră. încercăm un sentiment de mare 
satisfacție față de dezvoltarea relațiilor din
tre partidele noastre, dezvoltare ce a atins 
un inalt nivel de înțelegere reciprocă.

în ceea ce privește pacea și dezarmarea, 
în primul rînd dezarmarea nucleară — se 
spune în mesaj — pozițiile partidelor noas
tre sînt similare, ambele împărtășind ace
leași puncte de vedere. Partidele noastre se 
unesc în efortul general împotriva cursei 
înarmării și a războiului rece. Ne ridicăm 
împotriva amenințării nucleare, care pla
nează asupra înseși existenței umanității, și 
ne opunem risipirii de resurse umane și 
materiale, cărora li se pot da o multitudine 
de utilizări spre binele omenirii.

Perspectivele păcii și dezarmării — con
tinuă mesajul — nu sint cele mai bune in 
momentul de față. Fiecare nouă escaladare

a cursei înarmărilor diminuează securitatea 
tuturor statelor și națiunilor ; în consecință, 
necesitatea opririi acestei evoluții este mai 
mare ca oricînd. Speranțele noastre se ba
zează pe capacitatea națiunilor europene 
mici și mijlocii de a cere ca negocierile 
pentru dezarmare să înregistreze un pro
gres real, care să ducă la schimbări intr-o 
direcție pozitivă. De asemenea, cele două 
partide ale noastre Împărtășesc puncte de 
vedere asemănătoare în ceea ce privește 
dreptul la independență și autodeterminare 
al tuturor națiunilor.

în încheierea mesajului, se spune : Dorim 
comuniștilor români noi succese în viitor și 
salutăm cu bucurie dezvoltarea relațiilor de 
cooperare dintre partidele noastre.

PARTIDUL SOCIALIST
DE STINGĂ DIN NORVEGIA

Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, Comitetul 
Central al Partidului Comunist din Guade
lupa adresează Comitetului Central al 
partidului dumneavoastră și secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
salutul său frățesc și călduros. Transmi
tem clasei muncitoare, tuturor oamenilor 
muncii români, expresia solidarității mun
citorilor din Guadelupa.

Partidul nostru este convins că cel de-al 
XIII-lea Congres va adopta hotăriri pen
tru a face să avanseze societatea româ
nească și iși va aduce o contribuție certă 
la intensificarea luptei comune împotriva 
imperialismului, colonialismului și tuturor 
celorlalte forme de opresiune și exploa
tare.

Transformările prodigioase din țara dum
neavoastră — subliniază mesajul — se da
torează înaltei conștiințe a muncitorilor 
români și capacității partidului lor comu

nist de a aplic# marxism-leninismul la rea
litățile din România. Apreciem in mod po
zitiv rezultatele ce le-ați obținut in con
strucția socialismului în România.

Partidul nostru, care luptă în Caraibe 
pentru libertatea națională și socială a 
poporului, urmărește cu o foarte mare 
atenție efortul ce-1 depuneți pe plan in
ternațional, alături de celelalte țări so
cialiste, in favoarea destinderii și păcii.

Urăm deplin succes lucrărilor celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, pentru dezvoltarea economică și so
cială a României.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască solidaritatea internațională !

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN GUADELUPA

Partidul Socialist din Uruguay
Comitetul Central al Partidului Socialist 

din Uruguay transmite celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
cele mai bune urări de succes.

Partidul nostru, ca parte a Frontului 
Larg, se arată în mesaj, luptă pentru li
bertăți democratice și pentru o alterna
tivă național-populară care să creeze con
dițiile instaurării socialismului în țara 
noastră. Sîntem siguri că în alegerile ge
nerale vom face un mare pas înainte, fiind 
încredințați că ne bucurăm de înțelegere 
și solidaritate pe plan internațional. în 
acest sens, ne bizuim pe ferma și constan
ta dumneavoastră solidaritate față de țara 
noastră și cauza democratică a eliberării 
naționale și sociale.

în circumstanțele complicate care decurg 
din actuala criză mondială și din pericolul 
unui dezastru nuclear — se spune în me

saj — sîntem siguri că cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român va 
constitui un sprijin puternic pentru pro
gresul și pacea lumii.

Adresîndu-vă cele mai bune urări dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, po
porului, guvernului și Partidului Comunist 
Român, vă rugăm să primiți un cordial 
salut din partea Comitetului Central al 
Partidului Socialist din Uruguay.

Dr. JOSE P. CARDOSO 
președinte 

REYNALDO A. GARGANO 
secretar general 

JOSE E. DIAZ
secretar

Partidul Acțiunea Democratică 
din Venezuela

Avem ftnoarea și satisfacția de a trans
mite Congresului Partidului Comunist 
Român un mesaj de cordialitate și sincere 
felicitări în numele Partidului Acțiunea 
Democratică din Venezuela.

Sîntem convinși că acest Congres va con
stitui punctul de plecare al unei perioade 
cu obiective și sarcini ce vor marca o nouă 
etapă în construcția socialismului în Româ
nia, pe care partidele democratice din lume 
o salută și pentru faptul că reprezintă incă 
o bătălie în lupta actuală pentru o lume 
mai bună, în care pacea, solidaritatea și 
bunăstarea omului trebuie să învingă.

România — se arată în mesaj — poate

fi mîndră de succesul pe care, prin efortul 
său, l-a obținut în dezvoltarea producției 
industriale și agricole. Acest efort creator 
este azi un exemplu pentru alte națiuni, 
care pot să învețe din experiența româ
nească.

Folosim această ocazie pentru a adresa 
Congresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român urarea ca poporul dumnea
voastră să obțină noi victorii pe calea bu
năstării și fericirii.

GONZALO BARRIOS
președintele Partidului Acțiunea 

Democratica din Venezuela
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Partidul Comunist din Belgia
în numele Partidului Comunist din Bel

gia, adresăm salutul nostru frățesc Con
gresului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în această perioadă extrem de compli
cată și periculoasă pe care o traversează 
Europa și lumea, urmărim cu interes luă
rile de poziție și inițiativele Republicii So
cialiste România, ale Partidului Comunist 
Român, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, în favoarea salvgardării păcii, a 
dezarmării și a transformării Europei in
tr-un continent al păcii, coexistenței paș
nice și cooperării.

în acest sens — se arată în mesaj — 
acordăm o deosebită importanță demersu
rilor în favoarea încetării amplasării noi
lor arme nucleare cu rază medie de ac
țiune, de o parte și de cealaltă a continen
tului nostru, reluării, pe această bază, a ne
gocierilor în vederea reducerii echilibrate a 
armamentelor de acest tip, deja instalate 
In Est și în Vest, și crearea de zone fără

Mișcarea de Stingă Revoluționară 
din Chile

Comitetul Central al Mișcării de Stînga 
Revoluționare din Chile (M.I.R.) are 
onoarea de a saluta pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și, prin intermediul 
său,- cel de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, Comitetul său Central 
și delegații săi.

Salutăm realizările obținute de statul so
cialist român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român și a secretarului său ge
neral, în domeniul economic, social, cultu
ral și politic ; salutăm solidaritatea sa cu 
lupta de eliberare, anticolonialistă și anti- 
imperialistă, pentru democrație și socia
lism, dusă de popoarele din lumea a treia ; 
salutăm contribuția pe care România o

Partidul Comunist Dominican
Comitetul Central al Partidului Comunist 

jominican și secretarul său general, Nar
ciso Isa Conde, adresează celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român salutările lor cele mai călduroase 
Ji frățești.

Partidul Comunist Roman — se arată in 
mesaj — și-a îndeplinit cu cinste rolul său 
de avangardă istorică a clasei muncitoare- 
și a întregului popor român, contribuind 
prin conducerea sa la consti-ui'rea unei so
cietăți caracterizate printr-o importantă 
dezvoltare a forțelor de producție și prin
tr-o înflorire și extindere a culturii, știin
ței și artei.

Marile succese obținute de clasa munci
toare, țărănime și intelectualitate, sub con
ducerea* Partidului Cțitnunist* *Român, în 
edificarea unei societăți socialiste multila

Frontul Sandinist de Eliberare 
Națională din Nicaragua

în numele Direcțiunii Naționale a Fron
tului Sandinist de Eliberare Națională, 

dresăm un salut Partidului Comunist 
.oman frate, cu ocazia celui de-al XIII-lea 

Congres al partidului.
Frontul Sandinist de Eliberare Națională 

— se arată în mesaj — împărtășește entu
ziasmul poporului și Partidului Comunist 
Român și are convingerea că acest Congres 
va reafirma tradiția internaționalistă a 
revoluționarilor români și va marca direc
ția pentru consolidarea principiilor socia
lismului și păcii mondiale. 

arme nucleare, atît în Balcani,- cit și în 
centrul Europei.

Sintem convinși că forțele progresului, 
ale socialismului și păcii vor găsi mijloa
cele de a întări și mai mult ințelegerea 
reciprocă și cooperarea lor, în vederea atin
gerii unor asemenea obiective.

în acest spirit, în numele Partidului Co
munist din Belgia — se arată în încheie
rea mesajului — urăm Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist Român rezultate 
fructuoase pentru progresul României so
cialiste, pentru continuarea contribuției 
sale la apărarea păcii în Europa și în lume.

Trăiască Partjdul Comunist Român !
Trăiască socialismul și pacea !

Pentru COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN BELGIA 
LOUIS VAN GEIT 

președinte

aduce la cauza păcii mondiale și a progre
sului umanității.

Sîntem încredințați — se arată în me
saj — că hotărîrile pe care Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român le 
va lua nu vor însemna numai un salt îna
inte pe calea dezvoltării, ci vor contribui, 
totodată, la întărirea prieteniei, Colaborării 
și solidarității între popoarele noastre.

In numele COMITETULUI 
CENTRAL AL MIȘCĂRII

DE STÎNGA REVOLUȚIONARE 
DIN CHILE 

JOAQUIM RODRIGUEZ

teral dezvoltate, constituie pentru întreaga 
lume o demonstrație clară a ceea ce se" 
poate înfăptui aplicînd cu justețe și crea
tivitate principiile marxismului revolu
ționar.

Adresăm celui de-al XHI-îea Congres al 
Partidului Comunist Român urarea ca 
România să ofere în continuare lumii 
exemplul unei societăți care se dezvoltă pe 
toate planurile, material și spiritual, și 
care contribuie, în același timp, în mod 
exemplar la cauza păcii mondiale.

Trăiască al XIII-lea Congres al. Partjdg-, 
lui Comunist Român !

COMITETUL CENTRAL 
AL PXJ DOMINICAN

Reiterînd salutul nostru sandinist, Direc
țiunea Națională adresează urarea ca lu
crările Congresului dumneavoastră Să con
tribuie la întărirea și mai mult a relațiilor 
de prietenie și cooperare între popoarele 
și partidele noastre.

Cu salutări frățești,

comandant al revoluției
BAYARDO ARCE CASTANO 

coordonatorul Comisiei Politice, 
a Direcțiunii Naționale a F.S.L.N. 

bită în viața social-economică a țării și 
constituie o contribuție de seamă la lupta 
popoarelor pentru pace, democrație și pro
gres social.

Popoarele noastre apără cauza păcii, des
tinderii și dezarmării. Sîntem siguri — ara
tă mesajul — că rezultatele celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român vor contribui la dezvoltarea viitoa
re a țării, la construirea noii societăți și, 
în același timp, vor duce la strîngerea le
găturilor de prietenie și solidaritate dintre 
popoarele noastre, vor întări lupta pentru 
evitarea unei catastrofe nucleare, pentru

Partidul Radical din Chile
Partidul Radical din Chile, reprezentant 

al oamenilor muncii din patria noastră, 
adresează cel mai călduros salut de soli
daritate Partidului Comunist Român cu 
ocazia celui de-al XIII-lea Congres.

Sîntem siguri că acest eveniment impor
tant va avea o contribuție semnificativă la

Uniunea Națională a Forțelor Populare 
din Maroc

în numele Uniunii Naționale a Forțelor 
Populare din Maroc, exprimăm cele mai 
bune urări de succes participanților la 
Congresul Partidului Comunist Român. O 
prietenie care durează deja de 25 de ani 
leagă trainic Uniunea Națională a Forțelor 
Populare din Maroc și Partidul Comunist 
Român. Ea constituie, în același timp, una 
din bazele cele mai sigure ale dinamis
mului care caracterizează spiritul de soli
daritate și. cooperare între popoarele 
noastre.

Principalele poziții românești în dome
niul politicii externe — relevă mesajul — 
exprimă aspirațiile cele mai profunde ale 
omenirii progresiste și constituie un sprijin 
prețios și sincer pentru popoarele din lu
mea a treia.

Partidul Comunist Sud-African
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Sud-African este profund recunoscător Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român pentru, invitația adresată partidului 
nostru de a participa la Congresul al XIII- 
lea al partidului dumneavoastră.

Raportul prezentat la Congres de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, este 
wn document de mare importanță pentru 
întregul popor român, deoarece marchează 
o nouă etapă în consolidarea bazelor înain
tării spre comunism. Obiectivele stabilite 
de Congresul dumneavoastră smt dg-o im
portanță deOTrebrra? TOafelreă’ bunSSra^ii 
materiale și spirituale a poporului român 
capătă o semnificație internațională majoră 
în demonstrarea superiorității' economiei 
socialiste planificate.

Partidul nostru, în alianță cu toate for
țele progresiste și antirasiste — continuă

Partidul Comunist Peruan
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Peruan vă prezintă salutul său frățesc cu 
prilejul Congresului al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român.

în prezent, cînd în țările capitaliste po
poarele suportă efectele unei grave crize 
economice iar condițiile lor, de viață se în
răutățesc, succesele in dezvoltarea econo
mică și socială a țărilor socialiste le mo
bilizează în lupta revoluționară. Realizările 
României ne bucură și sîntem convinși că 
ele-favorizează lupta poporului nostru. \

Apreciem în cel mai înalt grad contribu
ția Partidului Comunist Român, și îndeo

dezarmare și destindere internațională, 
pentru democrație și progres social.

Vă rugăm să primiți expresia profundei 
noastre admirații și prețuiri.

Trăiască cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român !

Trăiască pacea și prietenia între popoare 1
Trăiască internaționalismul proletar 1

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN HONDURAS

lupta pentru socialism, democrație și pace 
în lume — se arată in mesaj.

MANUEL MUNOS
președinte

EDUARDO VICENCIO
secretar general

Partidul Comunist Român, sub condu
cerea prestigiosului său secretar general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, are marele 
merit de a fi găsit metodele cele mai adec
vate pentru ca România să obțină în con
tinuare noi și importante realizări. Sîn
tem convinși că cel de-al XIII-lea Con
gres va aduce un sprijin și mai puternic 
marilor cauze ale umanității, păcii mon
diale, cooperării libere între națiuni, a 
drepturilor oamenilor de a fi la adăpost 
de agresiune, rasism și teroare.

UNIUNEA NAȚIONALĂ 
A FORȚELOR POPULARE 

DIN'MAROC

mesajul — nu precupețește nici un efort în 
lupta pentru realizarea unității clasei mun
citoare, a întregului popor african oprimat, 
mobilizînd pe toți cei ce luptă pentru un 
viitor luminos, pentru redobîndirea demni
tății poporului nostru, pentru înlăturarea 
regimului de apartheid.

Sîntem convinși — se spune în încheierea 
mesajului — că Congresul dumneavoastră 
va constitui o nouă piatră de hotar în mer
sul victorios spre realizarea păcii, libertății, 
a unui viitor comunist.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască lupta pentru pace'!

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

SUD-AFRICAN

sebi a cunoscutului său conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la apărarea păcii 
mondiale. Alături de dumneavoastră — în
cheie mesajul — dorim o lume fără răz
boaie, pentru ca fiii noștri, generațiile vii
toare să poată construi o viață nouă, feri
cită, pe planeta noastră.

Primiți, dragi tovarăși, salutul frățesc al 
comuniștilor peruani.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

PERUAN 

cauza colonialismului în Namibia, precum 
și din cauza uneia din cele mai grave for
me de injustiție, sistemul de apartheid — 
este bine cunoscută și mult apreciată de 
toți.

Partidul Național Basotho, guvernul și 
întregul popor din Lesotho adresează Con

Partidul Progresist al Poporului 
din Guyana

Cu ocazia importantului eveniment al ce
lui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, vă transmitem un salut 
călduros și frățesc din partea Comitetului 
Central și a tuturor membrilor Partidului 
Progresist al Poporului din Guyana.

Partidul și poporul muncitor din țara 
dumneavoastră — se subliniază în mesaj — 
au o istorie glorioasă. In cei 40 de ani care 
au trecut de la eliberare, ați obținut nume
roase succese. Ați transformat România în- 
tr-o țară cu o industrie modernă și o agri
cultură puternic mecanizată. Ați soluționat 
multe probleme sociale cu care se confrun
tă incă cele mai dezvoltate țări capitaliste. 
Aceasta reprezintă o dovadă elocventă a 
marii superiorități a socialismului față de 
capitalism.

Partidul Progresist al Poporului din Gu
yana — se spune în mesaj — fidel princi
piilor internaționalismului proletar, își ex

Partidul Muncitorilor din Jamaica
Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, eveniment 
de o deosebită semnificație, Comitetul 
Central al Partidului Muncitorilor din 
Jamaica transmite salutări frățești Comi
tetului Central al Partidului Comunist 
Român, tuturor delegaților la Congres, 
membrilor partidului și întregului popor 
român, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste România.

Pentru noi, cei din Jamaica și din zona 
Caraibilor, țară și regiune care au fost 
devastate de sclavie, colonialism și, mai 
recent, de dominația neocolonialistă și im
perialistă, realizările obținute de Partidul 
Comunist Român și de poporul român pre
zintă o profundă semnificație. Ele consti
tuie — se arată în mesaj — o nouă ma
nifestare a superiorității sistemului socia
list asupra sistemului capitalist, în soluțio
narea problemelor cu care se Confruntă 
popoarele.

în încheiere, mesajul relevă : Experiența

Partidul Uniunea 
Național (UPRONA) din Burundi

Ift^hunSefe Partidului pentru
Progres Național (UPRONA), din Burundi, 
al președintelui său, colonelujfP'gqn-^paptiște 
Bagaza, avem plăcerea și onoarea de a 
adresa Partidului Comunist Român, secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tuturor delegaților la Con
gres salutul nostru frățesc.

Prezența noastră la acest Congres este o 
dovadă a trăiniciei legăturilor dintre parti
dele și popoarele noastre. Consacrate, în 
1979, prin semnarea de către cei doi con
ducători, Excelențele lor Nicolae Ceaușescu 
și Jean-Baptiste Bagaza, a unui tratat de 
prietenie, aceste legături continuă să se 
dezvolte.

în ciuda unei ordini economice interna
ționale nedrepte, în ciuda situației dificile 
a țării noastre — continuă mesajul — pu- , 
tem afirma că eforturile depuse pentru 
dezvoltare au adus roade. In această pri
vință UPRONA se bucură să numere Parti
dul Comunist Român printre forțele care, 
militează pentru justiție în raporturile in
ternaționale. UPRONA se bucură de reali
zările Republicii Socialiste România în do
meniile economic și social, sub conducerea 
competentă și dinamică a secretarului ge

gresului al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român urarea de deplin succes.

PARTIDUL NATIONAL 
BASOTHO DIN 'LESOTHO

primă solidaritatea cu comuniștii și cu po
porul român. Sîntem încredințați că, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, a 
dinamicului său secretar general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român va con
tinua să obțină noi succese în construcția 
socialismului.

Permiteți-ne încă o dată să exprimăm 
profundele noastre sentimente tovărășești 
tuturor comuniștilor din România și con
vingerea că legăturile trainice dintre cele 
două partide ale noastre se vor consolida 
în continuare.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI PROGRESIST 

AL POPORULUI
DIN GUYANA

Partidului Comunist Român în conducerea 
poporului român pe drumul construirii so
cialismului în țara dumneavoastră, în con
dițiile dificile ale lumii contemporane, con
stituie o sursă de inspirație pentru parti
dul și poporul nostru. Vă urăm să obțineți 
noi realizări în îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, spre un viitor 
de pace și prosperitate pentru poporul 
român.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia dintre Partidul Comu

nist Român și Partidul Muncitorilor din 
Jamaica, dintre poporul român și poporul 
jamaican !

Cu salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORILOR DIN JAMAICA

pentru Progres

neral aî Parîiduliii Român,
Nicolae Ceaușescu. Hotărîrea Partidului 
Comunist Român de a consolida și dezvolta 
aceste succese — relevă mesajul — consti
tuie o garanție a succesului în ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor, a autonomiei sale 
de decizie și a independenței sale.

Sîntem siguri — se spune în încheierea 
mesajului — că acest al XIII-lea Congres 
va marca un moment deosebit al mersului 
revoluției către un stadiu superior de dez
voltare, sub conducerea luminoasă a celui 
care dirijează destinele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Trăiască secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu !

Trăiască solidaritatea între UPRONA și 
Partidul Comunist Român !

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
UNIUNEA PENTRU PROGRES 

NATIONAL (UPRONA) 
DIN REPUBLICA BURUNDI

Partidul African al Independenței 
din Republica Capului Verde

M.P.L.A. - Partidul Muncii din Angola

Invitația adresată Consiliului Național al 
Partidului African al Independenței din 
Republica Capului Verde (P.A.I.C.V.) de a 
participa la lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român ne 
oferă fericita ocazie de a adresa călduroa
se salutări poporului român. Transmitem, 
de asemenea, salutările noastre frățești în 
mod deosebit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, precum și tuturor dele
gaților și participanților la cel de-al 
XIII-lea Congres, urind deplin succes lu
crărilor acestuia.

In cadrul poziției sale ferme de nealinie
re — se arată în mesaj — țara noastră 
apără principiile destinderii și coexistentei 
pașnice, ca mijloace eficace de menținere 
a păcii. Condamnăm periculoasa cursă a 
înarmărilor, care constituie un grav pe
ricol pentru pacea mondială și o sfidare la 
adresa tuturor națiunilor slabe și subdez

Partidul Socialist Sanmarinez
în numele Comitetului Central al Parti

dului Socialist Sanmarinez, vă transmit, cu 
prilejul importantului forum al comuniști
lor români, urarea ca acesta să se soldeze 
cu noi contribuții la mersul înainte în dez
voltarea economică și socială a României 
și a poporului român.

Participarea noastră la lucrările Con
gresului Partidului Comunist Român — se 
gpune în mesaj — constituie un prilej de

Partidul Socialist Muncitoresc 
Luxemburghez

Partidul Socialist Muncitoresc Luxembur
ghez — se spune în mesaj — prezintă ce
lui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român urările sale cele mai bune

Partidul Comunist din Honduras
Adresăm salutul nostru tuturor comu

niștilor și întregului popor român, cu pri
lejul celui de-al XIII-lea Congres al parti

voltate. în aceste probleme — continuă me
sajul — există o strînsă afinitate între 
țările noastre.

Dăm 6 înaltă prețuire sprijinului acordat 
de România in timpul luptei noastre de 
eliberare națională, sprijin continuat astăzi 
în domeniul formării cadrelor.

Exprimîndu-ne convingerea că hotărîrile 
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român vor contribui la prosperi
tatea poporului român, adresăm salutul 
nostru tuturor delegaților și participanților 
la Congres, militanților Partidului Comu
nist Român, cărora le urăm multă fericire.

PARTIDUL AFRICAN 
AL INDEPENDENTEI 

DIN REPUBLICA 
CAPULUI VERDE

întărire a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două partide, care sint 
angajate în opera de dezvoltare, în inte-" 
resul oamenilor muncii din țările lor," de 
apărare a păcii și libertății tuturor po
poarelor.

ANTONIO VOLPINARI
secretar general

al Partidului Socialist Sanmarinez

de succes în lupta pentru progres, dezvol
tare și pace.

ROBERT KRIEPS 
președintele Partidului Socialist 

Muncitoresc Luxemburghez

dului frățesc al comuniștilor din România. 
Sîntem convinși că acest Congres repre
zintă un eveniment de importanță deose-

Transmitem cele mai calde salutări celui 
de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, din partea Comitetului 
Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii și a 
președintelui său, tovarășul Jose Eduardo 
dos Santos.

Delegația noastră a ascultat cu mare 
atenție și interes Raportul prezentat de se
cretarul general șl Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și intervențiile participanților la Con
gres. Sintem convinși că documentele ce 
vor fi aprobate de Congres, pe baza unei 
analize profunde, vor defini orientările și 
obiectivele importante pentru viitorul parti
dului, poporului și țării dumneavoastră.

Date fiind relațiile de prietenie și cola
borare dintre partidele noastre, cunoaștem 
eforturile depuse și succesele obținute de 
poporul român în lupta sa pentru crearea 
unei baze tehnico-materiale moderne, pen
tru asigurarea progresului și dezvoltării 
tuturor ramurilor de activitate. De aseme
nea, — se arată în mesaj — cunoaștem și 
apreciem dorința de pace a poporului ro
mân, contribuția sa la lupta pentru oprirea 
cursei înarmărilor și evitarea unei catas
trofe nucleare, fiind convinși că numeroase

Partidul Comunist din Australia
Cu ocaziâ celui de-al XIII-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, îngădui
ți-mi ca, in numele Partidului Comunist 
din Australia, să transmit partidului, con
ducerii sale și poporului român, calde sa
lutări frățești. Cel de-al XIII-lea Congres 
are o importanță deosebită ; el marchează 
40 de ani de. luptă victorioasă pentru con
struirea unei baze economice solide.și mul
tilaterale, pentru întărirea în continuare a 
bunăstării și independenței poporului 
tOmân.

Am apreciat cu deosebită satisfacție efor
turile depuse de România in forurile mon
diale pentru reducerea cursei înarmărilor

*

Partidul Național Basotho din Lesotho
Vizita pe care conducătorul nostru, dr. 

Leabue Jonathan, a făcut-o în Republica 
Socialistă România anul trecut a oferit atît 
lui, țît și partidului nostru posibilitatea de 
a constata direct progresele remarcabile 
care au fost obținute în toate domeniile 
de activitate de Republica Socialistă Româ
nia și de ero.icul său popor. Sintem feri
ciți — se spune în mesaj — să subliniem 
că aceste progrese au- fost obținute dato

alte voci i se vor alătura, în favoarea des
tinderii internaționale.

în continuare, în mesaj, se arată : Suc
cesele obținute de M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, forța conducătoare a națiunii an
goleze, socialiste și nealiniate, sînt o do
vadă a politicii juste a partidului, bazată 
pe principiile socialismului științific și pe 
concepția revoluționară a materialismului 
dialectic și istoric.

Prietenia dintre România și Angola, din
tre poporul angolez și poporul român este 
o prietenie care datează de mulți ani. Este 
în interesul poporului nostru, în spiritul 
ideologiei și poziției noastre de clasă să 
întărim continuu prietenia dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască prietenia între poporul român 

și poporul angolez !
Lupta continuă.
Victoria este sigură.

DELEGAȚIA M.P.L.A. - 
PARTIDUL MUNCII 

DIN ANGOLA

și pentru a scoate în afara legii armele 
nucleare — se subliniază in mesaj. împăr
tășim această nobilă aspirație a poporului 
și Partidului Comunist Român și urăm 
Congresului al XIII-lea al partidului dum
neavoastră deplin succes.

Cu salutări frățești,

In numele COMITETULUI 
NATIONAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN AUSTRALIA 

JOE PALMADA

rită angajării și perseverenței Partidului 
Comunist Român, sub conducerea înțeleap
tă a iubitului său secretar general, domnul 
Nicolae Ceaușescu.

Poziția principială și progresistă a Parti
dului Comunist Român în problemele lu
mii contemporane, mai ales în ceea ce ne 
privește pe noi, cei care trăim în Africa 
de Sud — o regiune care suferă încă din

Partidul Național Social Sirian 
din Liban

Cu ocazia lucrărilor celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român,, do
resc să vă transmit, în numele Partidului 
Național Social Sirian din Liban, cele mai 
sincere salutări tovărășești. Sîntem deose
bit de bucuroși să constatăm succesele is
torice obținute din anul 1965 cînd dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați 
fost ales la conducerea partidului și statu
lui și ați lansat ferm o politică îndrep
tată spre dezvoltarea economiei naționale, 
a învățămîntului, a culturii, a tuturor do
meniilor vieții sociale, în scopul realizării 
unui înalt nivel al calității vieții pentru 
poporul dumneavoastră.

Partidul Comunist din Salvador
Comitetul Central al Partidului Comu

nist din Salvador transmite un salut căl
duros celui de-al XlII-leâ Congres al 
Partidului Comunist Român, cu convingerea 
că el va reprezenta o verigă în plus a 
lanțului neîntrerupt de realizări obținute 
de România în toate domeniile, atit pe 
plan național cît și internațional. în ace
lași timp, adresează un salut cordial tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

în continuarea mesajului se arată : Sîn
tem partizanii neabătuți ai păcii între po
poare și, prin urmare, ai tuturor inițiati
velor constructive care pot conduce la în
lăturarea climatului de tensiune interna
țională și la evitarea dezastrului termo

Partidul Congresului din Malawi
în numele Excelenței Sale, Ngwazi Dr. H. 

Kamuzu Banda, președintele pe viață al 
Partidului Congresului din Malawi, a gu
vernului și poporului Republicii Malawi, 
dorim să transmitem calde salutări .priete
nești și cele mai bune urări Partidului 
Comunist Român cu ocazia celui de-al 
XIII-lea Congres. Transmitem, totodată, sa
lutul nostru poporului român și ilustrului 
său conducător, stimatul președinte Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Dorim să vă asigurăm de admirația noas
tră deplină față de realizările Partidului 
Comunist Român. Sîntem convinși — sub
liniază mesajul — că cel de-al XIII-lea

Măsurile adoptate de guvernul român 
după invazia Libanului de către Israel, prin 
mijloacele de informare și prin multiple 
acțiuni diplomatice, — se spune în mesaj 
— reflectă poziția principială luată de 
România pentru apărarea cauzei juste a 
popoarelor care luptă pentru eliberarea te
ritoriului lor de sub ocupația străină.,

Urăm Partidului Comunist Român șl 
nobilului popor român multe succese, pro
gres și prosperitate.

ISSAM AL-MANAIRI 
președintele Partidului Național 

Social Sirian din Liban

nuclear care amenință întreaga omenire. 
Frontul Farabundo Marti de Eliberare Na
țională, din care face parte și partidul 
nostru, continuă mesajul, a ales calea 
luptei armate, întrucit aceasta i-a fost im
pusă ca o necesitate.

Afirmăm, încă o dată, sentimentele noas
tre de prietenie și urarea ca cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român să-și realizeze pe deplin toate 
obiectivele propuse.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

DIN SALVADOR

Congres al Partidului Comunist Român va 
reprezenta un nou pas pe calea îmbunătă
țirii calității vieții poporului român, a dez
voltării economice accelerate a ți*'ii, sub 
conducerea înțeleaptă a secretarului său 
general, președintele Nicolae Ceaușescu.

Trăiască secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Nicolae 
Ceaușescu !

Trăiască președintele pe viață al Parti
dului Congresului din Malawi, Ngwazi Dr. 
H. Kamuzu Banda !

PARTIDUL CONGRESULUI 
DIN MALAWI
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Partidul Unit al Independenței Naționale

- U.N.I.P. - din Zambia
Avem marea onoare de a vă transmite 

dumneavoastră, tovarășe secretar general, 
doamnei Elena Ceaușescu și poporului 
României socialiste un salut cald și frățesc, 
precum și urarea de încheiere cu succes a 
celui de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, din partea bunului dum
neavoastră prieten, dr. Kenneth David 
Kaunda, președintele Partidului Unit al 
Independenței, a Comitetului Central și a 
poporului zambian.

Prezența noastră la Congres — continuă 
mesajul — demonstrează importanța deo
sebită pe care poporul Zambiei o acordă 
activității marelui dumneavoastră partid. 
Relațiile tradiționale de cooperare dintre 
Zambia și România, îndelungate și unice 
în felul lor, sînt bazate pe încredere și res
pect reciproc. Noi, în Zambia — se spune 
în mesaj — nu avem nici o îndoială că 
prietenia și cooperarea mutuală vor con
tinua să fie promovate și aprofundate de 
către cele două partide și țări.

Pe arena internațională, țările noastre 
Împărtășesc aceleași opinii. Marea dum
neavoastră țară a acordat și continuă să 
acorde ajutor multilateral mișcărilor de 
eliberare din sudul Africii. în forurile in
ternaționale, România socialistă a partici
pat la inițierea, susținerea și adoptarea 
unor importante rezoluții privind proble

mele eliberării naționale a popoarelor opri
mate, iar angajarea neabătută a României 
în asigurarea și menținerea păcii mon
diale, a securității și dreptății constituie 
un motiv de admirație pentru noi, cei din 
Zambia.

în ceea ce privește relațiile noastre bila
terale — continuă mesajul — ne bucurăm 
de faptul că atît contactele personale 
directe, cît și eforturile conjugate ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și ale pre
ședintelui Kaunda, însoțite de contacte, 
schimburi economice și de prietenie între 
țările noastre au urmat un curs ascendent 
neîntrerupt.

Noi, cei din Zambia, vă admirăm și oma
giem conducerea dumneavoastră dinamică, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru că ați 
asigurat dezvoltarea accelerată a României 
în toate domeniile.

Republica Socialistă România se situează 
printre țările de seamă ale lumii, iar noi 
vă dorim realizări tot mai mari.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI UNIT 

AL INDEPENDENTEI NAȚIONALE 
- U.N.I.P. - DIN ZAMBIA

partidului dumneavoastră va hotărî măsuri 
menite să ducă la consolidarea pe mai de
parte a socialismului în țara dumneavoas
tră, în toate domeniile vieții poporului 
dumneavoastră. Aceasta — se spune în în
cheierea mesajului — va întări lupta dusă 
pe plan mondial împotriva războiului, pen
tru pace și democrație.

Prietenia indo-română este un lucru drag

inimii noastre. Ne angajăm să o apărăm și 
să o consolidăm.

Cu salutări frățești,

C. RAJESWARA RAO 
secretar general 

al Consiliului Național al Partidului 
Comunist din India

Mișcarea de Eliberare 
din Sao Tome și Principe

Adunarea Poporului Togolez
Prezența noastră la Congres este expre

sia bunelor relații de prietenie și cooperare 
dintre Republica Socialistă România și Re
publica Togoleză. în acest context, se în
scrie vizita oficială efectuată de președin
tele Republicii Togoleze în frumoasa dum
neavoastră țară. Declarația comună sem
nată la încheierea vizitei a scos în evidență 
rolul important al cooperării între cele 
două partide și a subliniat necesitatea dez
voltării sale pentru întărirea relațiilor de 
prietenie între cele două țări și popoare.

Secretarul general al Partidului Comunist 
Român — continuă mesajul — a desfășurat 
cu un rar curaj și un mare spirit de 
sacrificiu o politică de propășire a poporu
lui său, iar pe plan internațional a promo
vat principiul neamestecului în treburile 
altora și dreptul popoarelor de a dispune 
de propria lor soartă. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a făcut din dialog o realitate 
care se materializează în întărirea coope
rării româno-africane și în sporirea rolului

României în cadrul Mișcării de nealiniere 
și a Grupului celor 77. Se cuvine, de ase
menea, să aducem un omagiu doamnei 
Elena Ceaușescu, care, consacrîndu-și acti
vitatea de cercetare fericirii omului, s-a 
impus ca o personalitate eminentă în do
meniul științei.

în încheiere, vă transmit mesajul pre- 
ședintelui-fondator al Adunării Poporului 
Togolez, generalul Eyadema, care vă face 
cunoscut că este din toată inima alături de 
dumneavoastră și că dorește, în numele 
Adunării Poporului Togolez și al națiunii 
togoleze, succes deplin lucrărilor Congre
sului al XIII-lea al P.C.R.

Trăiască Partidul Comunist Român ?
Țrăiască secretarul său general, Nicolae 

Ceaușescu !

AKUETE MENSAH
membru al Adunării Poporului Togolez

Partidul Național Democrat 
din Republica Arabă Egipt

Cu prilejul desfășurării lucrărilor celui 
«e-al XIII-lea Congres al Partidului Co- 

lunist Român, îmi face o deosebită plă
cere să vă adresez dumneavoastră și po
porului român prieten 'cele mai bune urări 
de succes deplin în realizarea mărețelor 
obiective pe care vi le-ați propus pentru 
asigurarea progresului continuu al țării, 
pentru salvgardarea păcii internaționale și 
adîncirea prieteniei și colaborării între toa
te țările și popoarele.

Egiptul dă o înaltă apreciere relațiilor

strînse, frățești, statornicite Intre cele două 
țări și popoare. Ne exprimăm încrederea 
că aceste raporturi de conlucrare și colabo
rare se vor dezvolta tot mai mult, în in
teresul comun al celor două țări și al în
tăririi cauzei cooperării internaționale.

MOHAMAD HOSNI MUBARAK 
președintele Republicii Arabe Egipt, 

președintele Partidului Național Democrat 
din Republica Arabă Egipt

Partidul Popular Revoluționar Laoțian
Cu ocazia lucrărilor celui de-al XIII-lea 

Congres al Partidului Comunist Român, 
dorim ca, în numele Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian, al comuniștilor și al 
clasei muncitoare, să adresăm partidului 
dumneavoastră, delegaților la Congres, tu
turor comuniștilor și clasei muncitoare din 
România, salutul și felicitările noastre cele 
mai călduroase, precum și sentimentele 
noastre de solidaritate.

De peste 40 de ani, clasa muncitoare din 
România, poporul român sub conducerea 
Partidului Comunist — se spune în me
saj — au transformat România într-o țară 
socialistă, cu o industrie și o agricultură 
moderne, cu o cultură progresistă și un ri
dicat nivel științific și tehnic, cu un sistem 
bine consolidat de apărare națională și de 
securitate, precum și cu un nivel de trai 
tot mai înalt al poporului.

Ne folosim de acest prilej — se arată în 
mesaj — pentru a exprima aprecierile 
noastre față de marile succese obținute de 
clasa muncitoare, de poporul român în 
aplicarea hotărîrilor adoptate de Congresul

al XII-lea al Partidului Comunist Român.
Sîntem convinși că relațiile tradiționale 

dintre Partidul Popular Revoluționar Lao
țian și Partidul Comunist Român, dintre 
poporul laoțian și poporul român se vor 
îmbunătăți și se vor dezvolta tot mai mult, 
contribuind, astfel, la apărarea intereselor 
socialismului, a cauzei revoluției și păcii 
în lume.

în încheierea mesajului se spune : Cu 
această ocazie solemnă, urăm succese stră
lucite celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, pentru ca 
România să înainteze în continuare pe ca
lea socialismului.

Cu salutări comuniste,

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI POPULAR 
REVOLUȚIONAR LAOTIAN 
KAYSONE PHOMVIHĂNE, 

secretar general

%

Uniunea Democratică a Poporului
Finlandez

Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român dorim să 
adresăm salutările noastre frățești tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, și, pe această cale, tu
turor comuniștilor români.

Dăm cea mai înaltă apreciere eforturilor 
Partidului Comunist Român consacrate pă
cii, progresului omenirii, prieteniei și coo
perării internaționale.

Uniunea Democratică a Poporului Finlan
dez urează succes deplin lucrărilor celui

de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

UNIUNEA DEMOCRATICA 
A POPORULUI FINLANDEZ 

KALEVI KIVISTOE, 
președinte 

REIJO KAEKELAE, 
secretar general

Partidul Socialist din Senegal
Al XIII-lea Congres al marelui Partid 

Comunist Român — se spune în mesaj — 
îmi oferă plăcuta ocazie de a vă exprima 
sentimentele mele de mare prietenie și so
lidaritate, precum și pe cele ale Biroului 
Politic și militanților Partidului Socialist 
din Senegal.

Partidul Comunist Român a obținut re
zultate remarcabile pe calea edificării po
litice, economice, sociale și culturale a so
cietății românești moderne.

Urind succes deplin lucrărilor Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., exprim dorința

ca excelentele relații de cooperare stator
nicite între cele două partide să se întă
rească tot mai mult cu fiecare an, spre 
binele popoarelor noastre.

Vă rog să primiți, dragă tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, cele mai 
bune sentimente socialiste și frățești.

ABDOU DIOUF 
secretar general 

al Partidului Socialist din Senegal

Partidul Comunist din India
Cu prilejul Congresului partidului dum

neavoastră, transmitem cele mai cordiale 
felicitări și cel mai cald salut frățesc tu
turor delegaților la Congres și, prin aceas
ta, tuturor comuniștilor și poporului român 
— se arată în mesaj.

Rolul istoric al Partidului Comunist Ro
mân în eliberarea poporului român de sub 
jugul fascist și în conducerea construirii

socialismului în România este bine cunoscut 
tuturor. România joacă un rol important în 
lupta pentru pace și împotriva războiului.

Noi indienii ne amintim în mod deosebit 
ajutorul pe care l-ați dat dezvoltării so- 
cial-economice a țării noastre, îndeosebi în 
sfera explorării zăcămintelor de petrol.

Ne exprimăm încrederea că Congresul

Partidul African al Independenței 
din Guineea Bissau

și Insulele Capului Verde
în numele conducerii și militanților 

Partidului African al Independenței din 
Guineea Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), vă mulțumesc pentru invita
ția adresată de a participa la cel de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Transmitem Comitetului Centfal 
al partidului dumneavoastră și delegaților 
la Congres, cele mai bune urări de succes 
lucrărilor acestui măreț forum — se spune 
în mesaj.

Asigurîndu-vă de întreaga prietenie 
și solidaritate a partidului nostru — 
P.A.I.G.C. — față de eroicul popor român

și partidul său comunist, sîntem convinși 
că hotărîrile Congresului vor contribui la 
progresul societății socialiste, la întărirea 
luptei antiimperialiste, la pacea mondială, 
la eliberarea popoarelor de sub dominația 
străină și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Cu salutări frățești,

JOAO BERNARDO VIEIRA 
secretar general ai Partidului African 
al Independenței din Guineea Bissau 

și Insulele Capului Verde

în numele poporului Republicii Demo
crate Sao Tome și Principe, al Comitetului 
Central al Mișcării pentru Eliberare din 
Sao Tome și Principe și al președintelui 
său, tovarășul Pinto da Costa, vă transmi
tem salutul nostru frățesc și revoluționar 
cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres al 
gloriosului Partid Comunist Român. Sîn
tem siguri — se spune în mesaj — că 
simțiți sentimentele profunde ale poporului 
muncitor, ale tineretului nostru și ale tu
turor forțelor antiimperialiste din patria 
noastră, care întotdeauna urmăresc cu 
mare atenție și simpatie lupta curajoasă 
pe care o duceți pentru libertate, demo
crație și socialism.

Partidul dumneavoastră, care s-a născut 
și a crescut într-o luptă dificilă și eroică, 
a adus, indiscutabil, o contribuție inesti
mabilă la edificarea păcii în lume.

Cele două popoare ale noastre — conti
nuă mesajul — au beneficiat de-a lungul

anilor de relațiile frățești care leagă parti
dele noastre.

Mișcarea pentru Eliberare din Sao Tome 
și Principe, forța politică conducătoare a 
societății din țara noastră, consfințită prin 
Constituție, trimițîndu-vă acest mesaj de 
solidaritate, reînnoiește dorința sa fermă 
de a dezvolta o prietenie sinceră și fră
țească între România și Sao Tome șl 
Principe.

Vă urăm, ca lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, 
avangarda revoluționară a poporului ro
mân, să se desfășoare cu deplin succes.

Trăiască cel de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român !

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască poporul român !

MIȘCAREA DE ELIBERARE 
DIN SAO TOME Șl PRINCIPE

Partidul Socialist din Japonia

Partidul Comunist Peruan
Transformarea României într-o țară so

cialistă multilateral dezvoltată, în anii de 
după eliberare, constituie dovada justeței 
orientării Partidului Comunist Român în 
construirea societății socialiste — se spune 
în mesaj. Partidul Comunist Român a știut 
să se situeze în fruntea luptelor maselor 
populare și să reprezinte în mod consec
vent interesele și aspirațiile clasei munci
toare române.

Comuniștii peruani sînt deplin convinși 
că cel de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și hotărîrile sale vor 
constitui o piatră de hotar în dezvoltarea 
ulterioară a României, vor deschide o nouă 
etapă în dezvoltarea multilaterală a socie
tății socialiste românești.

Evidențiem de asemenea — se spune în 
mesaj — importanța celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
pentru întărirea socialismului și contribu
ția sa la lupta pentru pace.

Urăm mult succes lucrărilor Congresului 
al XIII-lea și în înfăptuirea sarcinilor pe 
care le va trasa.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

PERUAN
secretar general

JORGE DEL PRADO

. Vă transmitem dumneavoastră și delega
ților la cel de-al XIII-lea Congres, al Parti
dului Comunist Român, salutul nostru cor
dial de prietenie și solidaritate.

Dorim succes în activitatea partidului 
dumneavoastră consacrată construirii socia
lismului în România și apărării păcii. Sîn
tem animați de dorința de a dezvolta re
lațiile dintre partidele noastre, spre a con

tribui la slăbirea încordării internaționale, 
la promovarea dezarmării și apărarea păcii 
în lume.

Cu cele mai bune urări,

MASASHI ISHIBASHI 
președintele Partidului Socialist 

din Japonia

Partidul Social Democrat din Suedia
în numele Partidului Social Democrat 

din Suedia, am plăcerea să adresez salutul 
nostru călduros celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Respectăm profund importanta dumnea
voastră activitate dedicată păcii și dezar
mării și vă transmitem cele mai călduroase

salutări și cele mai bune urări pentru reu
șita lucrărilor Congresului.

BO TORESSON
secretar general

al Partidului Social Democrat din Suedia

Partidul Național Unit din Sri Lanka
Partidul Național Unit din Sri Lanka are 

deosebita plăcere de a trimite acest mesaj 
de bune urări Partidului Comunist Român 
cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres.

Exprimăm urările noastre de succes de
plin lucrărilor Congresului și exprimăm 
speranța sinceră că hotărîrile sale vor con
tribui la întărirea în continuare a bunelor

relații care există între Partidul Comunist 
Român și Partidul Național Unit din Sri 
Lanka.

Partidul Socialist
Exprimăm dorința noastră de a colabora 

cu dumneavoastră pentru o Europă și o 
lume fără arme nucleare, în care toate ță
rile, în condiții de egalitate, să stabileas
că noi căi de cooperare și să întrețină re
lații prietenești între ele. Toate statele 
trebuie să-și retragă forțele armate în in
teriorul frontierelor naționale. Ca un prim 

cleărizate în Balcani, Europa Centraiă'și 
Nordul Europei. De cea mai mare însem
nătate în acest moment este slăbirea în
cordării fn lume.

România, Partidul Comunist Român $1
ini'4 .fiortiU | •*••• - ■ ........"

Partidul Social Creștin (COPEI) 
din Venezuela

HARSHA ABEYWARDENA
secretar general . - - -----------  — — .------

al Partidului Național Unit din Sri Lanka

Partidul Democratic Muncitoresc
-t.iî rd t-.-î >?v ;>.'■> ■, l ,p'.'...» t

din Brazilia
Cu ocazia celui de-al XIII-lea Congres, 

Partidul Democratic Muncitoresc din Bra
zilia adresează salutări Partidului Comunist 
Român, conducătorilor săi și urează succes 
deplin în îndeplinirea obiectivelor Con
gresului.

MATHEUS SCHMIDT
secretar general

al Partidului Democratic Muncitoresc 
din Brazilia

Partidul Laburist din Noua Zeelandă
Neputînd participa la cel de-al XIII-lea 

Congres al Partidului Comunist Român 
vă rugăm să primiți urările noastre cele 
mai bune de succes în desfășurarea lucră
rilor Congresului.

JOHN F. WYBROW 
secretar general 

al Partidului Laburist din Noua Zeelandă

Acum, cînd la București are loc al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist Român, 
în numele Comitetului Național al Partidu
lui Social-Creștin COPEI și în calita
tea mea de președinte al partidului, vă ex
primăm sincerele noastre urări de succes 
deplin pentru lucrările Congresului.

Apreciem la justa ei valoare politica ex
ternă dusă de România și de multe ori 
ne-am identificat cu orientările acesteia. 
Sîntem convinși că cel de-al XIII-lea 
Congres va reitera atașamentul dumnea-

Partidul Comunist din Columbia
Adresăm salutările noastre celui de-al 

XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român și urări de noi succese în lupta 
pentru cauza socialismului și păcii mon
diale.

Cu sentimente frățești,
GILBERTO VIEIRA

secretar general
al Partidului Comunist Columbian

Partidul Socialist Flamand din Belgia
Partidul Socialist Flamand din Belgia 

transmite cele mai bune urări de succes 
Congresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

PARTIDUL SOCIALIST FLAMAND 
DIN BELGIA 

OSCAR DEBRUNNE 
secretar

Partidul Socialist Elvețian
Cu prilejul celui de-al XIII-lea Congres, 

transmitem Partidului Comunist Român 
cele mai bune urări de succes în eforturile 
îndreptate spre bunăstarea României și a 
poporului român, în prezent și în viitor.

Dumneavoastră personal vă adresăm cele 
mai cordiale felicitări pentru realegerea în

înalta funcție de secretar general al Parti' 
dului Comunist Român.

HELMUT HUBACHER
președintele 

Partidului Socialist Elvețian

Partidul Popular Socialist din Mexic
Direcțiunea Națională a Comitetului Cen

tral al Partidului Popular Socialist vă 
adresează un salut frățesc și, prin inter
mediul dumneavoastră, tuturor membrilor 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, cu ocazia celui de-al XIII-lea Con
gres.

Sperăm — se arată în mesaj — că dezba
terile acestui forum se vor solda cu hotă- 
rîri de mare importanță pentru viața in
ternă a partidului și pentru lupta noastră 
comună în favoarea păcii mondiale, a des
tinderii internaționale și soluționării pe 
cale pașnică a conflictelor, pentru a per
mite popoarelor să-și îmbunătățească con
dițiile lor de viață.

Folosim acest prilej pentru a reafirma 
solidaritatea și prietenia noastră cu Parti
dul Comunist Român, cu poporul român, 
pe care dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, îl conduceți cu demnitate.

Trăiască prietenia între partidele noastre !
Trăiască solidaritatea popoarelor în fa

voarea păcii și împotriva războiului !
Cu sentimente de respect,

Deputat
JORGE KRUICKSHAK GARCIA 

secretar general al Partidului Popular 
Socialist din Mexic

Partidul Intransigent din Argentina
In numele președintelui Comitetului Na

țional al Partidului Intransigent, dr. Oscar 
Alende, și al meu personal, adresăm salu
tul nostru celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Partidul nostru, care are poziții naționa
le, populare și antiimperialiste clare, în 
favoarea păcii mondiale, dezarmării și a 
unei participări mai hotărîte a Argentinei 
în cadrul mișcării țărilor nealiniate, se 
bucură că cel de-al XIII-lea Congres va 
mobiliza, fără îndoială, națiunea română 
în direcția amplificării în continuare a re

alizărilor de pînă acum în industrializarea 
țării, transformarea agriculturii și perfec
ționarea activității cultural-educative.

în încheierea mesajului se spune : Cu 
convingerea că în perioada următoare vom 
putea dezvolta și mai mult relațiile între 
partidele noastre, vă adresăm un salut 
prietenesc.

DIEGO J. MAY ZUBIRIA 
secretar al Partidului Intransigent 

din Argentina

Pacifist din Olanda
secretarul său general, Nicolae Ceaușescu, 
au adus o importantă contribuție la atin
gerea acestui țel comun.

Urăm succes deplin Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. și exprimăm speranța că re
lațiile noastre prietenești se vor dezvolta 
în continuare, spre binele țărilor și po
poarelor noastre, al cauzei păcii și dezar
mării.

general, Nicolae Ceaușescu,

MARKO MAZELAND 
președintele Partidului Socialist Pacifist 

din Olanda
-Iwiti

voastră pentru pace, solidaritate între 
popoare, cooperare între națiuni și va 
aduce o nouă contribuție la edificarea noii 
ordini internaționale, către care aspiră atît 
popoarele țărilor noastre — România și - 
Venezuela — cît și popoarele sărace ale 
lumii.

Cu respect,

GODOFREDO GONZALEZ 
președintele Partidului Social-Creștin 

(COPEI) din Venezuela

Partidul Democrației Naționale 
din Thailanda

De la cel de-al XII-lea Congres, din 
1979, Republica Socialistă România se poate 
mîndri cu înfăptuiri extraordinare în toate 
domeniile de activitate.

Pe plan intern, sînt de remarcat succe
sele țării dumneavoastră în industrie și 
agricultură, în celelalte domenii.

în ce privește politica externă — conti
nuă mesajul — se bucură de o largă re
cunoaștere adeziunea fermă a României la 
țelurile și principiile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite, inclusiv principiile ega
lității suverane, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile interne ale altor 
țări. România a jucat și joacă un rol im
portant în menținerea păcii și securității 
internaționale. Se bucură, de asemenea, de 
o deosebită apreciere accentul pe care țara 
dumneavoastră îl pune pe dialog și con
tacte politice, drept singure mijloace de 
soluționare a problemelor internaționale.

precum și apelul dumneavoastră de a se 
realiza o dezarmare generală, reciprocă și 
echilibrată.

Doresc să folosesc această ocazie — se 
spune în încheierea mesajului — pentru a 
adresa cele mai bune urări poporului român 
și a-mi exprima convingerea că bunele 
relații existente între țările noastre vor 
cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele 
reciproc al popoarelor noastre și al între
gii lumi.

General 
KRIANGSAK CHOMANAN 

președintele Partidului Democrației 
Naționale din Thailanda 

președintele Comitetului Permanent 
pentru relațiile internaționale al Camerei 

Reprezentanților din Parlamentul Thailandez

Partidul Mișcarea de Integrare 
și Dezvoltare din Argentina

Vizitele pe care le-am făcut în țara dum
neavoastră și informațiile pe care le-am 
obținut în cadrul seminariilor organizate la 
București, unde au participat oameni de 
știință din diferite țări, mi-au permis să 
cunosc procesul de construcție națională în 
care sînteți angajați.

Pentru aceasta — se spune în mesaj — 
doresc să vă transmit salutul meu și do
rința fierbinte ca la Congres să se procla
me necesitatea dezarmării și să se arate cu 
claritate că este absolut necesar să se ia

măsuri adecvate care să permită asigurarea 
păcii mondiale.

Secolul XXI trebuie să se caracterizeze 
prin pace între națiuni, pace între oameni, 
dezvoltare economică, socială, culturală și 
spirituală pentru toate popoarele lumii.

Primiți asigurarea celei mai înalte consi
derații și deosebitei stime.

ARTURO FRONDIZI
președintele Partidului Mișcarea

de Integrare și Dezvoltare din Argentina

Partidul Comunist din Martinica
Comitetul Central _al Partidului Comunist 

din Martinica și secretarul său general, 
Armand Nicolas, salută cel de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Urăm mari succese tovarășilor din parti
dul frățesc pentru dezvoltarea economiei 
țării lor, pentru bunăstare socială, pentru 
coexistență pașnică.

Eforturile deosebite pe care le depuneți 
pentru menținerea păcii în regiunea dum
neavoastră și în lume, ca și cele vizînd o 
coeziune fructuoasă în cadrul mișcării co
muniste internaționale — se subliniază în 
mesaj — stîrnesc un larg ecou în rîndurile 
poporului nostru.

Urînd, deplin succes lucrărilor Congre
sului dumneavoastră, care vor îmbogăți 
atit experiența proprie, cit și marxism- 
leninismul, vă rugăm să primiți, dragi to
varăși, salutul frățesc al democraților anti- 
colonialiști și al partidului nostru din 
Martinica.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN MARTINICA 
ANDRE CONSTANT 

secretar
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Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor
externe ai statelor participante la Iratatul de la Varșovia

în conformitate cu înțelegerea in
tervenită, la începutul lunii decem
brie 1984 va avea loc la Berlin șe

dința Comitetului miniștrilor aface
rilor externe ai statelor participante 
la Tratatul de Ia Varșovia.

VIZITA DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ
»

la întreprinderea „23 August" din Capitală
Joi, delegația Partidului Comunist 

Chinez, condusă de Wan Li, mem
bru al Biroului Politic și al Secre
tariatului C.C. al P.C. Chinez, vi- 
cepremier al Consiliului de Stat, 
care a participat la lucrările Con
gresului al XIII-lea al P.C.R., a fă
cut o vizită la întreprinderea „23 
August" din Capitală. Delegația a 
fost însoțită de tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului.

în sala de festivități a întreprin
derii a avut loc o adunare de prie
tenie româno-chineză, la care au 
luat parte numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni.

Luînd cuvintul, directorul tehnic al 
întreprinderii, Petre Ion, după ce 
a adresat oaspeților urări de bun 
venit, a reliefat evoluția ascenden
tă a raporturilor de strînsă priete
nie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză, subliniind contri
buția deosebită a întîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt, de la Bucu
rești și Beijing, la amplificarea co
laborării dintre Partidul Comunist

Român și Partidul Comunist Chinez, 
dintre cele două țări și popoare.

In cuvîntul său, tovarășul Wan Li 
a transmis în numele comuniștilor, 
al clasei muncitoare și al tuturor 
oamenilor muncii din China, salu
tări cordiale, frățești comuniștilor, 
oamenilor muncii din această mare 
intreprindere industrială și din în
treaga țară. Vorbitorul a subliniat 
că la baza extinderii și adîncirii 
neîntrerupte a raporturilor de prie
tenie romăno-chineze stau contacte
le strinse dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez, 
care dau dimensiuni tot mai largi 
și im conținut tot mai bogat relații
lor dintre cele două țări și popoare.

Referindu-se la Congresul al 
XIII-lea al P.C.R., oaspetele a apre
ciat că acesta are o însemnătate is
torică. fiind un eveniment de seamă 
in viața poporului român.

El a adresat colectivului întreprin
derii „23 August", poporului român 
urări de noi succese în construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, în înfăptuirea hotărîrilor 
stabilite de înaltul forum al comu
niștilor.

(Agerpres)

tv
15,00 Telex
15,05 Țara cîntecelor mele — muzică 

populară
15,35 E tinerețea noastră partidului da

toare ! (color). Versuri patriotice 
și cîntece

16,00 Emisiune în limba germană (par
țial color)

16,30 închiderea programului

20,00 Telejurnal (parțial color)
20,30 Partidul, sub un steag unind po

porul (color). Emisiune de cin- 
tece și versuri patriotice și revo
luționare

20,55 Congresul al XIII-lea — Străluci
tă expresie a unității de voință a 
partidului, a Întregului popor 
(color). Dăm legătura cu țara. O- 
pinii, declarații, angajamente. 
Transmisiuni din orașele țării

21,15 Țară de baladă (color). Melodii 
populare

21,45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)
suprem al comuniștilor români 
reprezintă cea mai sigură garan
ție că istoricele hotăriri adoptate 
de Congresul al XIII-lea vor fi 
exemplar indeplinite, că întregul 
nostru popor, strins unit in jurul 
Partidului Comunist Român, al ma
relui său erou national, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va înfăptui 
neabătut programele de dezvoltare 
economico-socială a tării, asigurînd 
înaintarea fermă a României spre 
culmi tot mai înalte de civilizație 
ți progres.

In aceste momente înălțătoare, 
de nemărginită bucurie, șă urăm, 
din adincul inimii, iubitului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, viată îndelungată, muj- 
tă sănătate și putere de muncă, 
pentru ca în fruntea gloriosului 
nostru partid să Conducă (ara și 
poporul român din victorie în vic
torie, pe drumul luminos al so
cialismului și comunismului !

Vă informăm, de asemenea, a 
spus tovarășul Manea Mănescu, că 
a fost ales Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, alcă
tuit din 265 de membri și 181 de 
membri supieanți, in total 446 to
varăși.

A fost aleasă, totodată, Comisia 
Centrală de Revizie, formată din 
75 de tovarăși.

Momentul istoric al realegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al parti
dului este trăit cu deosebită in
tensitate. Participanții, in picioare, 
scandează cu multă căldură și în
suflețire „Ceaușescu - P.C.R. I", 
„Ceaușescu a fost ales, pentru al 
patriei progres I", „Ceaușescu a fost 
ales, pentru pace și pro
gres I", „Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu — România I". In sală 
răsună puternice și îndelungi a- 
plauze, urale și ovații. Intr-o im
presionantă unitate de cuget și 
simțire, se dă expresie bucuriei, 
satisfacției și mîndriei poporului 
nostru că in fruntea partidului se 
află, in continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In această zi de scumpă sărbă
toare, cu adinei rezonanțe in su
fletul și conștiința națiunii, comu
niștii, toți fiii României socialiste 
încredințează partidul și pe secre
tarul său general, cu solemn legă- 
mînt, că vor acționa cu abnegație 
și dăruire revoluționară pentru 
realizarea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea, pen
tru ridicarea necontenită a țării pe 
culmi tot mai inalte de progres și 
civilizație, pentru înfăptuirea visu
lui de aur al națiunii - edificarea 
comunismului pe pămintul patriei.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, informează că, în pri
ma sa plenară, noul Comitet Cen
tral a ales Comitetul Politic Exe
cutiv, Secretariatul C.C. al P.C.R.

Plenara a ales ca președinte al 
Colegiului Central de Partid pe to
varășul Miu Dobrescu.

Intr-o atmosferă de înaltă vibra
ție patriotică, întimpinat cu 
nemărginită dragoste, stimă și res
pect, cu puternice urale, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a rostit 
cuvîntul de închidere a lucrărilor 
celui de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Urmărită cu deosebit interes, cu 
profundă satisfacție și deplină 
aprobare, cuvintarea secretarului 

general al partidului a fost subli
niată in repetate rinduri cu în
delungi aplauze și ovații. Cei pre- 
zenți au scandat cu putere 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră și 
mândria — Ceaușescu, România !“, 
„Ceaușescu — pace !“.

Atmosfera înălțătoare din marea 
sală a Congresului a pus pregnant 
in relief nemărginita încredere în 
Partidul Comunist Român — cen
trul vital al societății noastre so
cialiste — în secretarul său gene- , 
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
atașamentul față de politica parti
dului. care exprimă in modul cel 
mai fidel interesele și. aspirațiile 
fundamentale ale clasei muncitoare, 
ale întregului nostru popor. ' "F‘‘

Delegații "șt intAtățit,'âdr priit in
termediul lor toți cei ce muncesc 
în patria noastră socialistă, au dat 
glas hotărîrii nestrămutate ca, 
strins uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, să acțio
neze cu abnegație, cu dăruire pa
triotică și eroism revoluționar pen
tru a înfăptui in mod exemplar ho- 
tăririle istorice adoptate de Con
gres, spre gloria Partidului Comu
nist Român și înflorirea neconteni
tă a patriei noastre iubite, Româ
nia socialistă.

In încheiere, întreaga sală into
nează „Internaționala".

(Agerpres)
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La un strălucit program de înflorire a patriei, 
un strălucit conducător al împlinirilor socialiste

Zile fierbinți, zile care se înscriu 
in istoria noastră glorioasă-cu ma
juscule.

Zile de puternică vibrație patrio-, 
tică, de înaltă responsabilitate poli
tică și socială, îmbogățind cronica 
de aur a neamului nostru cu mărtu
ria plină de lumina solară a ma
rilor idei -novatoare privind ascen
siunea și mai impetuoasă a Româ
niei socialiste în viitorul prospectat, 
cutezător, revoluționar de cel mai 
iubit fiu al ei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul impunătoarelor 
noastre edificii socialiste și comu
niste din ultimele două decenii, fără, 
egal în întreaga istorie a țării. De 
aceea, țara l-a vrut in continuare 
cirmaci al destinelor ei, in noua 
etapă istorică deschisă de cel de-al 
XIII-lea Congres, pe cel care a 
semnat cu fapta și gindul său con
strucția României moderate.

Sub înalta cupolă a Sălii Palatu
lui au răsunat puternic aplauzele și 
ovațiile de unanimă satisfacție că 
acel care a gindit și a elaborat cu 
spiritul său revoluționar, creator 
grandioasele programe ale înaintă
rii noastre pe noi culmi de civili
zație și progres ne va conduce cu 
aceeași fermitate comunistă, revo
luționară pe drumul luminos al 
unui nou timp istoric.

In înflăcărată sa cuvîntare. care 
sintetiza, în încheierea lucrărilor 
marelui forum al comuniștilor, 
uriașul efort participativ al milioa
nelor și milioanelor de oameni ai 
muncii la epopeea devenirii noas
tre socialiste și' comuniste, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, releva că 
acum hotărîtoare este munca de 
transpunere în viață a minunatelor 
programe adoptate de Congres, de 
întregul popor.

Copleșitor, încărcat de semnifica
ții deosebite este sentimentul că te 
constitui parte integrantă, vie, cu 
responsabilitate precisă în înfăp
tuirea conștientă a unui nou timp 
eroic, timp al vastei construcții so
cialiste și comuniste. Gindul țării 
a fost permanent prezent aici sub 
cupola Sălii Palatului, demonstrind, 
prin nenumărate, remarcabile fapte 
de muncă dedicate Congresului, că 
întregul popor urmează, cu neclin
tită încredere, partidul, centrul său 
vital, exponentul strălucit al celor 
mai inalte aspirații ale sale.

Zile la rînd, in acest noiembrie 
prevestitor de noi' victorii, de noi

Recepție oferită
de Comitetul Central al P.C.R.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a oferit, joi sea
ra, la Palatul Sporturilor și Cul
turii, o recepție cu prilejul celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui.

La recepție au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Constantin 

„ Dăseălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, 
!. Virgil Cazacu, Lina Cțptenu,, .Ion 

....Comanț Nicolae Cor&twftlrf. * jori 
Dincă, Miu Dobrescu, "Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Uie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Ștefan Birlea, Nicu 
Ceaușescu, Leonard Constantin, 
Gheorghe David, Marin Enache, 
Petru Enache, Mihai Gere, Maria 
Ghițulică, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Nicolae Mihalache, Ioachim 
Moga, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Marin Nedelcu, Cornel Pacoste, 
Tudor Postelnicu, Ion Radu, Ion 
Stoian, Gheorghe Stoica, Iosif 
Szasz, loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Silviu Curticeanu, 
Constantin Radu, membri și 

certitudini, de la înalta tribună a 
forumului comuniștilor, intr-un spi
rit de profundă exigență partinică, 
așa cum a cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-au rostit cuvîntul co
muniștii, și-a rostit cuvîntul țara 
întreagă, hotărînd în privința noilor 
magistrale ale viitorului. Muncitori, 
țărani, intelectuali, oameni purtind 
in inimi și in conștiințe și pe ume
rii lor puternici răspunderea în
credințată de tovarășii lor de mun
că și de ideal, și-au îndeplinit 
exemplar mandatul încredințat.

Ore de bucurie, ore solemne de 
adincă satisfacție pentru succesul 
deplin al lucrărilor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, spre 
înflorirea și gloria scumpei noastre 

ÎNSEMNĂRI din sala congresului
patrii. Citim toate aceste simțămin
te în privirile delegaților la lu
crările marelui forum al comuniș
tilor. Le solicităm, citorva dintre 
ei, impresiile, gindurile, acum, 
cînd începe drum nou de muncă, 
de luptă pentru a cuceri noi 
culmi.

— După cum se știe, marele fo
rum al comuniștilor a hotărit căile 
dezvoltării noastre in viitorii cinci 
ani și, în perspectivă, pină in anul 
2000 — ne spune tovarășul Gheor
ghe Radu, primarul orașului Rim- 
nicu Sărat. Au fost adoptate pro
grame limpezi, insuflețitoare, pen
tru întreaga noastră dezvoltare 
economico-socială. In fața noastră 
s-a deschis șantierul măreț al vii
torului. Pășim cu toată încrederea 
și hotărirea pe schelele lui, avin- 
du-l in frunte pe cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialiste, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
omul care, de-a lungul întregii 
sale vieți, a dovedit, prin cuvînt 
și faptă revoluționară, că nu are 
țel mai înalt decit ridicarea în 
demnitate, fericire și libertate a 
poporului nostru. Ne-a redat, in 
anii de după cel de-al IX-lea Con
gres, istoria trecută, in tot ce a 
avut ea mai ■ generos și măreț ; 
ne-a învățat, conducîndu-ne cute
zător, să făurim istoria nouă, a 
marilor împliniri socialiste ; este 
garantul, chezășia supremă că isto
ria noastră de viitor va avea spor 
de lumină și mai puternic. In a- 

membri supleanți ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, membri ai Colegiului Cen
tral de Partid, ai Comisiei Cen
trale de Revizie, delegații la Con
gres, numeroși invitați.

Au luat parte delegațiile parti
delor comuniste, muncitorești, so
cialiste, social-democrate, ale altor 
parti(ăe--și organizații democratice,- 
progresiste, ,ale mișcărilor de pli-ț 
berars „națională-și ale altor. ■ 
sociale și politice înaintate, an- 
tiimperialiste de pe toate conti
nentele, care au participat la lu
crările marelui forum al comuniș
tilor români, șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noas
tră, alți membri ai corpului di
plomatic, corespondenți ai presei 
străine, trimiși speciali ai unor 
agenții și publicații de peste 
hotare.

La intrarea în Sala Palatului 
Sporturilor și Culturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intîmpinați cu 
puternice aplauze de cei prezenți.

în timpul recepției, delegații 
i-au urat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ani mulți și fericiți, 
multă sănătate și putere de mun

ceste zile de fructuoase dezbateri 
am învățat și mai temeinic ce în
seamnă spiritul revoluționar in ac
țiune, capacitatea de a investiga in 
timpul viitor, de a ni-l apropia și 
de a-l asocia total acțiunii noastre 
de dezvoltare multilaterală a țării. 
Am hotărit profilul unui nou timp 
istoric, in calitatea noastră de pro
prietari, producători și beneficiari, 
de stăpîni ăi destinului nostru și 
al țării. A fost, cu alte cuvinte, 
un congres al faptelor comuniste, 
al capacității comuniste de a pă
trunde în viitor și de a ni-l însuși 
creator. Așa se impune el în noua 
cronică a patriei.

— Cu ce gîndiiri vă întoarceți in 
mijlocul minerilor care v-au încre

dințat mandatul de a-i reprezenta 
la Congres ? — l-am întrebat pe 
inginerul Iulian Costescu, directo
rul Combinatului minier din Valea 
Jiului.

— Trăiesc marea satisfacție, îm
părtășită de toți participanții la 
Congres, că am hotărit drum clar 
pentru anii ce vin muncii noastre 
— ne-a răspuns interlocutorul. Sa
tisfacție, bucurie, mândrie, dar și 
conștiința faptului că, pe noile căi 
ale viitorului — cum arăta secre
tarul general al partidului in Ra
portul său, program al programe
lor noastre de acțiune — va trebui 
să găsim în noi înșine, in proprii
le noastre puteri soluții noi, ori
ginale, și mai eficiente de rezol
vare creatoare a tuturor probleme
lor inerente creșterii noastre verti
ginoase. Ne revine sarcina de o- 
noare să dublăm, in anii următori, 
producția de cărbune. Vom înde
plini sarcina aceasta, avem forțele 
necesare, sîntem dotați tehnic la 
nivel mondial, prin grija tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, Minerul de 
Onoare al țării. Deci, ca in oricare 
alt sector de activitate, preocupa
rea principală — accent pe laturi
le intensive ale muncii noastre. 
Deci calitate nouă, superioară.

In același spirit s-a rostit, de la 
înalta tribună a Congresului, și to
varășul Petre Vasile Uscat, dele
gatul comuniștilor de la întreprin
derea de construcții de mașini din 
Reșița. Prin cuvîntul său, construc
torii de motoare navale, de hidro- 

că, succese tot mai mari în acti
vitatea de cea mai mare răspun
dere încredințată de partid și po
por, spre înălțarea continuă a 
scumpei noastre patrii pe culmile 
civilizației și progresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cu șefii delegațiilor de 
peste hotare participante la lu- 
crările» £gngres»ku. Oaspeții au 
adresat cele pași calde felicitări to- 
varâsului NiSotâe /Ceaușescu perl»- ' 
tru realegerea sa în funcția de se-"' 
cretar general al Partidului Comu
nist Român și i-au urat noi suc
cese în remarcabila activitate pe 
care o desfășoară in fruntea parti
dului și a statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru felicitări și a ru
gat să se transmită conducerilor 
partidelor și organizațiilor repre
zentate cele mai călduroase senti
mente de prietenie și solidaritate 
ale comuniștilor români, ale între
gului nostru popor.

Secretarul general al partidului 
a primit, de asemenea, felicitări 
din partea șefilor misiunilor diplo
matice.

Recepția s-a' desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

agregate electrice, de locomotive 
diesel electrice și-au exprimat ho- 
tărîrea să imprime muncii lor acele 
date de nouă calitate, corespunză
toare exigențelor noii noastre eta
pe de dezvoltare. „Sintem im
plicați în creșterea și făurirea noii 
istorii a țării prin tot ce avem noi 
mai bun — spunea vorbitorul — 
prin cutezanță în împlinirea pro
iectelor noastre, prin spirit revolu
ționar în descifrarea noului în pro
fesia noastră, in viața noastră".

— Pline de patos revoluționar, 
mobilizator, au fost cuvintele rosti
te, de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în încheierea lucrărilor Congresu
lui— ne spunea inginerul Vădim 
Rusu, directorul I.A.S.-Balaciu, din 
județul Ialomița. Am hotărit in 
privința programelor de viitor, în
tregul popor alegîndu-și conducă
torul cutezător, așa cum și l-a do
rit, deschizător de noi drumuri și 
mai luminoase in următoarea eta
pă istorică. Da, va rodi nemăsurat 
întreaga muncă a României socia
liste — așa cum ne-o cere omul pe 
care însăși istoria nouă a patriei 
l-a chemat să-i dea chip luminos, 
in zilele Congresului întreaga țară 
a fost prezentă la dezbaterea desti
nelor sale de azi și de mîine. Cu
prinzătoare, aprofundată dezbatere 
a documentelor de hotărîtoare în
semnătate, constituind, prin ea în
săși, o ilustrare grăitoare a profun
dului democratism al orînduirii 
noastre. Ea a dat glas gindurilor, 
speranțelor de mai bine ale milioa
nelor și milioanelor de oameni ai 
muncii. Pornim de aceea cu ho- 
tărire și angajare revoluționară 
spre noile, mai înaltele culmi ale 
progresului și civilizației, chezășia 
vibrantă că hotărîrile adoptate vor 
fi înfăptuite întocmai, neabătut.

Lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului s-au încheiat. 
Este ora solemnă a deplinei anga
jări revoluționare, pe magistralele 
viitorului și mai plin de lumină, a 
întregului popor, sub conducerea 
partidului său comunist, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comunistul pe care în
treaga națiune l-a reînvestit cu 
răspunderea supremă a deschiderii 
unui nou timp eroic pe pămintul 
românesc.

Dionisie ȘINCAN 
Uie TANASACHE

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 noiembrie, ora 20 — 26 
noiembrie, ora 20. în țară : Vreme în 
curs de încălzire. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi și burnițe, cu ca
racter local în jumătatea de nord a 
țării și numai izolate în cea de sud. 
Vîntul va sufla moderat, cu unele in

te a t r e
• Teatrul Național ■ (14 71 71. sala
mică) : Poveste din Hollywood — 15; 
Iubirile de-o viață — 19,30; (sala 
Atelier) : Act venețian (aminat din 
15 nov.) — 19; (sala din Piața Cos- 
monauților, 11 07 57) : Examenul — 
19,30.
• Filarmonica ,, George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Marin Cazacu — 19; (sala 
Studio) „Treptele afirmării artis
tice". Luminița Petre — vioară, Con
stantin Ghircău — bas — 17,30.
• Opera Română (13 18 57) : Noaptea 
cea mai lungă. Interogatoriul din 
zori — 1?.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : lntr-un parc pe o 
bancă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ro
manță tîrzie — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 19.
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18,30; (sala 
Studio) : EX — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19,30; (sala 
Giulești. 18 ^4 85) : Arta conversației
— 19; (la clubul I.C.T.B.) : Miliona
rul sărac — 19.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tăna- 
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe ulița satului — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 15; 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Boroboață — 10: Aventurile lui
Plum-Plum — 16; (sala din Piața
Cosmonauților) : încotro, călutule ?
— 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja 
circului — 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.
• Destine romantice : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Zidul: STUDIO (59 53 15) — 10;
12,30; 14,45; 17: 19.15.
• Să mori rănit din dragoste de via
ță : CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Femeia din Ursa Mare : VICTO
RIA (16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : CENTRAL

INFORMAȚII
FOTBAL. Joi, la Craiova, într-un 

meci contînd pentru etapa a 14-a a 
campionatului diviziei A la fotbal, 
echipa Universitatea Craiova a în
trecut cu scorul de 3—1 (2—0) for
mația F.C. Bihor. Golurile învingă
torilor au fost înscrise de Cămătaru 
(min. 10), Mănăilă (min. 35) și Du
mitrescu (min. 80) — autogol), pen
tru oaspeți mareînd Grosu (min. 70). 
în minutul 45, Irimescu a ratat o 
lovitură de la 11 m.

• La Brașov, într-un meci con- 
tind pentru preliminariile campio
natului european de juniori (jucători 
pină la 16 ani), echipa României a 
întrecut cu scorul de 2—1 (1—1) for
mația Iugoslaviei. Returul se va dis
puta anul viitor, la 20 martie.

ȘAH. în turul 3 al concursului 
masculin din cadrul celei de-a 26-a 
ediții a Olimpiadei de șah de la Sa
lonic, echipa României a terminat la 
egalitate 2—2 cu puternica reprezen- 

tensificări din sectorul vestic, îndeo
sebi la munte. Temperaturile vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
minime între minus 2 și plus 8 grade. 
Se va produce ceață îndeosebi noap
tea și dimineața în zonele de cîmpie 
și în depresiuni. în București : Vreme 
în curs de încălzire. Cerul va fi schim
bător, favorabil burniței sau ploii tre
cătoare. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile maxime vor 
urca pînă la 8—12 grade, iar cele mi
nime vor coborî noaptea pînă la 4—8 
grade. Ceață noaptea și dimineața.

(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Columna LUft^INA^(14 74 16) -r- 9; 
12,15: Ifc: 19,15.
• Insula lebedelor — 9; 14,15; Pro
gram de desene animate — 11; 12,45; 
16; Surorile — 17/30.Î9,3tf'‘ 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 fintînilor : 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.
S 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 : FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Ana Pavlova : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 12; 16; 19.
O 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 ^lurei 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 : ARTA 
(213186) — 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 54)
— 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 51 40) — 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, cîndva : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• Campionul : FLACĂRA (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.

SPORTIVE
tativă a Iugoslaviei. Alte rezultate : 
Islanda — Argentina 4—0 ; Anglia — 
Italia 4—0 ; Elveția — Grecia 2—2 ; 
Cehoslovacia — Australia 2,5—1,5 ; 
Polonia —■ Republica Dominicană 
3—1.

Rezultata din turneul feminin : 
U.R.S.S. — Spania 2,5—0,5 ; Turcia 
— Australia 2—1 ; Belgia — Egipt 
3—0 ; Elveția — Columbia 2—1 ; In
donezia — Japonia 1,5—1,5. în restul 
întilnirilor, rezultatele se vor cunoaș
te după continuarea partidelor în
trerupte.

HOCHEI. — Joi seara pe patinoa
rul artificial din Galați, in cadrul 
competiției internaționale de hochei 
pe gheață „Cupa campionilor euro
peni", s-au întilnit în meci retur al 
optimilor de finală, echipele Polo
nia Bytom și Steaua București. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
6—3 (0—1, 2—1, 4—1) în favoarea 
hocheiștilor polonezi, care s-au ca
lificat pentru turul următor.



Realegerea presedintriul Nicolae Ceausescu in funcția supremă 
de secretar general al P.C. R. exprimă voința unanimă a poporului român 
de a înfăptui marile obiective ale dezvoltării economico-sociale a tării, 
de a-si spori contribuția la consolidarea păcii si securității in lume

Acord privind inițierea de noi convorbiri 
sovieto-americane

în legătură cu armamentele nucleare și cosmice

In primele ore de după incheierea lucrărilor Congresului 
al XlIl-lea al P.C.R., marile agenții de presă au informat 
despre realegerea, in unanimitate, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, evidențiind că acest act este expre
sia voinței unanime a înaltului forum al comuniștilor români, 
a întregului popor, a unei opțiuni istorice, de adincâ sem
nificație politică și patriotică, reprezentind garanția înfăp
tuirii neabătute a mărețelor obiective ale României socialiste.

Programul de înflorire a României socialiste, politica de 
pace și largă colaborare internațională, ideile și orientările

de excepțională valoare cuprinse in Raportul prezentat de 
secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XIII-lea al partidului, iși 
găsesc, in continuare, un amplu ecou in presa de peste 
hotare - dovadă a stimei și prețuirii deosebite de care se 
bucură pe toate meridianele conducătorul partidului și sta
tului nostru.

Sint puse in lumină grandioasele împliniri ale perioadei 
inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, orizonturile 
noi și largi prefigurate magistral de documentele supuse 
dezbaterii Congresului al XIII-lea, care poartă pecetea de

neconfundat a gindirii și activității revoluționare, profund 
creatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Mijloacele de informare in masă din diferite țări reliefea
ză, totodată, angajarea solemnă, intr-o atmosferă entuziastă, 
de profundă mobilizare patriotică, a participanților la înaltul 
forum al comuniștilor români, a tuturor oamenilor muncii, de 
a acționa cu fermitate revoluționară pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotâriri adoptate de Congresul al 
XIII-lea, de a milita, uniți ca un singur om, in jurul parti
dului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru împlinirea 
luminoaselor idealuri ale eroicului nostru popor.

Realegerea, în unanimitate, la 
Congresul al XIII-lea a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român a fost 
anunțată imediat de agențiile in
ternaționale de presă, prin tele
grame ale corespondenților lor 
speciali care au relatat despre des
fășurarea lucrărilor Congresului. 
De asemenea, posturile de radio și 
televiziune au informat despre 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție.

Realegerea, în unanimitate, a to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
P.C.Rț a fost anunțată de agenția 
sovietică T.A.S.S. în prima sa re
latare despre ședința de închidere 
a lucrărilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R.

Agenția CHINA NOUA a infor
mat că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost reales, în unanimitate, se
cretar general al P.C.R. de către 
cel de-al XIII-lea Congres al 
partidului. Agenția a subliniat că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
ales în fruntea partidului, la Con
gresul al IX-lea, în 1965, și a fost 
reales la Congresele al X-lea, al 
XI-lea și al XII-lea.

Nicolae Ceaușescu a fost reales, 
în unanimitate, secretar general 
al Partidului Comunist Român de 
Congresul al XIII-lea al P.C.R. — 
a subliniat în relatarea sa agen
ția A.D.N. din R.D. Germană. Tot 
în unanimitate — a adăugat a- 
genția — cei peste 3 000 de dele
gați au ales componența Comite
tului Central.

In telegrama agenției FRANCE 
PRESSE despre realegerea, în una
nimitate, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de se
cretar general al P.C.R. de către 
Congresul al XIII-lea al partidului 
se subliniază că este pentru a cin- 
cea oală cînd comuniștii români 
aleg în fruntea lor pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Agenția a menționat, de aseme
nea, că, în încheierea lucrărilor 
Congresului, cei peste 3 000 de de
legați au procedat la alegerea 
membrilor Comitetului Central.

Conducătorul partidului și sta
tului român, Nicolae Ceaușescu, a 
fost reales în unanimitate în func
ția de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, în încheierea 
lucrărilor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, se arată și 
în relatarea agenției D.P.A. din 
R.F.G. Totodată, precizează agen
ția, au fost aprobate documentele 
supuse dezbaterii Congresului.

Cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R. a reales, joi, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu conducător al 
partidului pentru un nou mandat 
de cinci ani — transmite agenția 
UNITED PRESS INTERNATIO
NAL.

Participanții la lucrările Congre
sului au ovaționat în picioare, timp 
de mai multe minute, cînd a fost 
anunțată știrea privind realegerea 
în unanimitate a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului — 
adaugă agenția.

Relatări similare au mai trans
mis agenția italiană de presă, 
ANSA, și agenția de presă austria
că, A.P.A.

Analizînd activitatea'rodnică din
tre cele două congrese consacrată 
progresului multilateral al Româ
niei socialiste — relevă PRAVDA, 
organ al C.C. al P.C.U.S., într-o 
amplă corespondență intitulată „La 
forumul comuniștilor români" — 
delegații la Congres examinează 
sarcinile grandioase care stau în 
fața partidului, a întregului popor. 
Ei stabilesc căile de soluționare cu 
maximă eficientă a obiectivelor de 
dezvoltare economică și socială a 
țării, pentru asigurarea progresului 
continuu al României, consolidarea 
cuceririlor socialiste și ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporului. Cu- 
vîntările rostite de delegații la 
Congres — relevă ziarul — scot în 
evidență activitatea multilaterală a 
partidului și poporului, hotărîrea 
fermă a muncitorilor, țăranilor, a 
intelectualității, a întregului popor 
de a-și aduce contribuția printr-o 
muncă susținută, perseverentă, pli
nă de abnegație, la sporirea cuce
ririlor socialiste, obținute sub 
conducerea P.C.R.

Calea socialistă pe care România 
a pășit în urmă cu 40 de ani, 
sub conducerea partidului comunist, 
a ridicat poporul român pe culmi 
nebănuite în trecut. România de 
astăzi — subliniază Pravda — este 
o țară industrial-agrară cu o dez
voltare dinamică ce dispune de un 
mare potențial productiv și tehnico- 
științific. Toate aceste realizări au 
fost obținute prin munca susținută, 
plină de abnegație a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualității, a ge
nerațiilor de comuniști care au reu
șit să unească și să mobilizeze ma
sele populare în lupta pentru înal
tele idealuri socialiste.

Clasa muncitoare, întregul _ popor 
român — au arătat delegații în luă
rile de cuvînt — aprobă documen
tele Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, vor 
acționa cu hotărîre în vederea în
deplinirii lor, pentru a asigura ridi
carea României socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.

Congresul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român este un eve
niment de o însemnătate deosebită 

în viața partidului și a poporului 
român, în dezvoltarea economico- 
socială a țării, în edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism — reliefează ziarul IZ
VESTIA, într-o amplă relatare con
sacrată Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și lu
crărilor forumului comuniștilor ro
mâni.

Referindu-se la principalele 
orientări ale dezvoltării economi- 
co-sociale în cincinalul 1986—1990 
și la orientările de perspectivă pînă 
în anul 2000 — relevă Izvestia — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că cel de-al XIII-lea Congres 
marchează trecerea la o nouă etapă 
de înfăptuire a Programului parti
dului, principala sarcină a cinci
nalului constituind-o continuarea 
neabătută a politicii de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

ZIARUL POPORULUI, organul 
C.C. al P.C. Chinez, a publicat 
ample extrase din Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XIII-lea 
al P.C.R.

Ziarul prezintă date și cifre sem
nificative ale ritmului înalt de 

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA DE PESTE HOTARE 
REFERITOARE LA MARELE FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI
creștere a producției industriale, 
agricole și din celelalte sectoare 
ale activității de construcție socia
listă în perioada care a trecut de 
la Congresul precedent al P.C.R. 
Ca rezultat al marilor realizări ob
ținute în dezvoltarea forțelor de 
producție, în creșterea produsului 
social și a venitului național, s-au 
putut înfăptui programele de dez
voltare economico-socială, de ridi
care continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului.

în cincinalul 1986—1990 — relevă 
Ziarul Poporului r- obiectivul fun
damental îl reprezintă continuarea 
politicii de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Un rol deosebit în realizarea pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială îi revine cercetării științi
fice, introducerii rapide în produc
ție a rezultatelor cercetării, a noi
lor cuceriri ale științei și tehnicii 
moderne. Se va perfecționa în con
tinuare nivelul general al învăță- 
mîntului, asigurînd cadre bine 
pregătite profesional.

Un rol important are dezvoltarea 
relațiilor economice internaționale 
și cooperării în producție cu alte 
state. Se vor extinde cooperarea în 
producție și schimburile economice 
cu toate țările socialiste, acționîn- 
du-se pentru lărgirea în continuare 
a relațiilor economice cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de ofîn- 
duire socială — relevă Ziarul 
Poporului.

Relatînd despre aprecierile fă
cute în Raport cu privire la situa
ția internațională, politica externă 
a P.C.R. și a României socialiste, 
ziarul redă, printre altele, poziția 
țării noastre cu privire la relațiile 
chino-sovietice și relațiile chino- 
vietnameze.

Același ziar a publicat aprecie
rile exprimate reprezentanților 
presei chineze de tovarășul 
Wan Li, conducătorul delega
ției P.C. Chinez la Congresul al 
XTII-lea al P.C.R.. care a spus : 
„Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
este un mare eveniment în viața 
politică a României. Pentru noi, 
Congresul P.C.R. constituie un 
foarte bun prilej de a invăța de la 
Partidul Comunist Român. Rela
țiile dintre P.C.C. și P.C.R., dintre 
cele două țări și popoare sînt re
lații de strinsă prietenie. Sintem 
convinși că aceste relații se vor 
întări și dezvolta și mai mult în 
viitor".

Ziarul RABOTNICESKO DELO, 
organ al C.C. al P. C. Bulgar, a 
publicat pe prima pagină o 
amplă corespondență de la trimișii 
săi speciali la București, în care 
sînt evidențiate marea bogăție de 
idei și teze cuprinse în Raportul 
prezentat de secretarul general al 
Partidului Comunist Român,

înainte de toate — subliniază 
ziarul bulgar — Raportul reține 
atenția prin analiza multilaterală a 
activității rodnice desfășurate de 
P.C.R. și de întregul popor în pe
rioada examinată, a noilor trans
formări revoluționare care au in
tervenit în dezvoltarea României.

Sînt relevate, de asemenea, ca
racterizarea de ansamblu a cuceri
rilor socialiste din ultimele patru 
decenii — conținută în prima parte 
a amplului document programatic 
prezentat Congresului de secretarul 
general al partidului — cît și 
bilanțul primilor ani ai actualuțui 
cincinal și sarcinile de plan pe anul 
1985.

Evidențiind marea importanță 
teoretică și practică a Raportului, 
ziarul bulgar relevă accentul pus 
pe acțiunea legilor economice în so

cialism și pe întregul complex de 
factori interni și externi de care 
depinde dezvoltarea țării.

România își propune ca obiectiv 
înalt — arată Rabotnicesko Delo 
— să atingă într-un timp scurt ni
velul tehnic al țărilor industriale 
dezvoltate. Acest obiectiv a fost 
primit cu fierbinte aprobare de 
delegații prezenți în Sala Con
gresului.

Cele mai importante teze, dezbă
tute la Congres, sînt cuprinse în 
obiectivele fundamentale propuse, 
între care la loc de frunte se află 
creșterea rolului științei în activi
tatea economică. Aceasta va duce 
la creșterea eficienței, la rezultate 
mult mai înalte în dezvoltarea eco
nomică, la reducerea cheltuielilor 
materiale.

în continuare, ziarul se referă la 
capitolul din Raport privind situa
ția internațională, politica externă 
a partidului și statului nostru, sub
liniind că România va continua po
litica sa de pace, colaborare și în
țelegere internațională, va mi
lita pentru soluționarea pro
blemelor internaționale complexe 
în interesul păcii și progresului, se 
pronunță cu consecvență pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și colaborării, fără 

arme nucleare. Partidul și statul 
român — se spune în corespondență 
— sînt hotărîte să-și aducă și în 
viitor întreaga contribuție Ia lupta 
pentru pace, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru securitate, co
laborare și înțelegere între po
poare.

Problemele analizate în Raport, 
sarcinile și orientările stabilite vor 
constitui, fără îndoială, o bază largă 
pentru adoptarea unor programe și 
hotăriri deosebit de importante 
privind dezvoltarea viitoare a 
României socialiste — se apreciază 
în încheierea corespondenței publi
cate de Rabotnicesko Delo.

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, desfășurarea 
lucrărilor Congresului își găsesc 
reflectarea și în celelalte ziare din 
R. P. Bulgaria, sub titluri ca : 
„Analiză profundă a principalelor 
sarcini ale dezvoltării economico- 
sociale" (NARODNA MLADEJ), 
„Eveniment important în viața po
porului român" (TRUD), „Comu
niștii români trasează căile avîn- 
tului multilateral" (OTECESTVEN 
FRONT), „Noi cuceriri pe drumul 
devenirii socialiste" (NARODNA 
ARMIA).

Ziarul NEPSZABADSAG, organ 
al C.C. al P.M.S.U., a publicat o 
corespondență a trimisului său 
special, relatînd detaliat despre 
conținutul Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sînt reluate pasajele din Raport 
privind profundele mutații econo
mice, sociale și culturale pe care 
le-a înregistrat România în cei 40 
de ani de viață liberă.

Ziarul pune în evidență sublinie
rile din Raport privind evoluția 
viitoare a relațiilor economice ex
terne ale României, reluîndu-se 
precizările despre dezvoltarea co
laborării, comerțului și cooperării 
în producție cu țările socialiste, 
lărgirea legăturilor cu țările în 
curs de dezvoltare și cu statele 
capitaliste dezvoltate, participarea 
activă la diviziunea internațională 
a muncii.

Referitor la orientările de per
spectivă privind dezvoltarea eco
nomico-socială a României, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român a subliniat că, în anul 
2000, România va fi o țară indus
trial-agrară multilateral dezvolta
tă, producția industrială urmînd 
să crească de 2,5 ori, iar cea agri
colă de 2 ori — relevă ziarul. Sînt 
redate apoi aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind rolul 
organelor de stat în domeniile con
ducerii și planificării, al afirmării 
mai hotărîte a conducerii unitare 
bazate pe centralismul democratic.

Relatarea prezintă, de asemenea, 
pe larg capitolul privind situația 
internațională, politica externă a 
partidului și statului nostru, rele- 
vînd că România acționează pen
tru apărarea păcii și securității, 
pentru prevenirea unei eventuale 
catastrofe nucleare. Ziarul Nep- 
szabadsag se oprește, în con
tinuare, asupra aprecierilor din 
Raport cu privire la cauzele în
cordării situației din Europa și la 
poziția României privind necesita
tea reluării negocierilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. în problema ar
mamentelor nucleare, necesitatea 
unor contacte directe între țările 
membre ale N.A.T.O. și ale Trata
tului de la Varșovia.

Relatarea prezintă, de asemenea, 
aprecierile din Raport cu privire 
la situația din economia mon
dială, evidențiind dorința Româ
niei de a-și dezvolta relațiile cu 
țările socialiste și, în cadrul aces

tora, cu țările vecine. Sînt men
ționate apoi poziția exprimată în 
Raport în legătură cu necesitatea 
rezolvării pe calea dialogului a 
problemelor controversate ce pot 
apărea între țările socialiste, fap
tul că P.C.R. salută convorbirile 
sovieto-chineze și dorește să se 
ajungă la convorbiri similare și 
între China și Vietnam. Se mai 
arată că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evidențiat necesitatea 
întăririi solidarității și unității 
partidelor comuniste și muncito
rești, necesitatea vitală ca forțele 
progresiste să acționeze unite pen
tru apărarea păcii și securității în 
lupta pentru progres social.

Organul C.C. al P.S.U.G., NEUES 
DEUTSCHLAND, prezintă la Ioc 
de frunte lucrările Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. într-o am
plă corespondență din București 
se arată că în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniat în repetate rînduri cu pu
ternice aplauze, a fost înfățișat 
bilanțul măreț al construcției so
cialiste în perioada parcursă de la 
Congresul al XII-lea al P.C.R. în 
continuare, secretarul general al 
P.C.R. a expus Directivele pentru 
•planul cincinal 1986—1990 și liniile 
directoare pentru evoluția în con- 

tlnuare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pînă în anul 2000.

Pe calea marilor prefaceri revo
luționare — relevă ziarul din R.D.G. 
— România s-a transformat sub 
conducerea P.C.R.. dintr-o țară a- 
grară înapoiată intr-un stat mo
dern industrial-agrar.

Ziarul subliniază că viitorul plan 
cincinal este orientat cu precădere 
spre folosirea efectivă a factorilor 
intensivi de dezvoltare, introduce
rea rapidă în producție a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, 
creșterea substanțială a productivi
tății muncii, sporirea calității și re
ducerea costurilor de producție.

Referindu-se la capitolul din Ra
port privind politica externă, 
Neues Deutschland subliniază că 
secretarul general al P.C.R. a con
damnat continuarea cursei înarmă
rilor, arătînd că niciodată, de la 
cel de-al doilea război mondial, pe
ricolul de război nu a fost atît de 
mare ca azi, sarcina omenirii pro
gresiste constînd în-, a stopa acest 
curs primejdios și )a» împiedica o 
catastrofă nucleară.

In finalul corespondenței se arată 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere relațiilor 
României cu țările socialiste.

Cotidianul L’UNITA, organ de 
presă al P.C. Italian, a publicat o 
corespondență din București con
sacrată Raportului prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, reluînd 
date și cifre referitoare la dezvol
tarea în perspectivă a României. 
Arătînd că proporția ridicată a fon
dului de acumulare este apreciată 
ca o necesitate obiectivă pentru 
progresul general al societății și 
pentru creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a poporului ro
mân, ziarul citează date privind 
creșterea venitului național, a pro
ducției industriale, agricole și a 
productivității muncii în cincinalul 
următor.

Anul 2000 — se precizează în co
respondență — este privit ca o pe
rioadă în care se vor culege roa
dele marilor eforturi făcute în 
acești ani.

Ziarul italian AVANTI a publicat, 
la rîndul său, o corespondență 
în care se spune : Un bilanț amplu 
al situației mondiale, inclusiv prin 
prisma efectelor provocate de criza 
economică, însoțit de un apel adre
sat celor două mari puteri de a re
veni la masa negocierilor și o ana
liză a realizărilor obținute, dar și a 
eforturilor care vor trebui făcute 
pentru creșterea în continuare a 
bunăstării oamenilor muncii, pen
tru dezvoltarea economiei — aces
tea au fost punctele de interes ma
jor ale Raportului prezentat la 
Congresul al XlII-lea al P.C.R. de 
secretarul general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu.

Românii pot fi, într-adevăr, min
ări de drumul parcurs după război 
și pînă astăzi și în mod deosebit 
de cele mai recente realizări obți
nute —- relevă „Avânți".'

Președintele României a avansat 
propunerea de reducere a datorii
lor externe în funcție de venitul pe 
locuitor din fiecare , țară, subli
niind și influența negativă a unor, 
organisme monetare internaționale.

Amintind că situația internațio
nală a înregistrat o înrăutățire, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat celor două superputeri a- 
pelul de a trece la negocieri pen
tru reducerea armelor nucleare, 
subliniază, în încheiere, Avânți.

într-o corespondență din Bucu
rești, însoțită de fotografia secre
tarului general al P.C.R., un alt 
ziar italian, IL MATTINO, arată : 
Conducătorul României a început 
Raportul cu o serie de date care, 

fără nici o îndoială, demonstrează 
un progres economic față de 1980, 
precum și un nivel care va trebui 
depășit prin obiectivele propuse 
în noul plan cincinal 1986—1990. 
Printre alte aspecte importante, 
Raportul s-a referit la creșterea 
rolului conducător al partidului și 
al statului în politica internă.

Referitor la raporturile din
tre partidele comuniste, Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat independen
ța de acțiune a fiecărui partid, 
precum și importanța consultărilor 
periodice.

Președintele României a reafir
mat poziția cunoscută a țării sale, 
cerînd marilor puteri să reînceapă 
negocierile în problema armelor 
nucleare, și a propus să se lărgeas
că eventualele noi convorbiri 
prin participarea și a altor țări 
europene — se arată în corespon
dență.

Alte ziare italiene, cum sînt 
CORRIERE DELLA SERA, IL 
GIORNO, PAESE SERA, IL GIOR- 
NALE, au publicat informații re
feritoare la lucrările Congresului 
partidului și la Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sub titlul „București : Raportul 
prezentat de Nicolae Ceaușescu la 
Congresul Partidului Comunist 
Român", ziarul L’HUMANITE, or
gan central al P. C. Francez, arată: 
Deschizînd lucrările celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, secretarul său 
general, Nicolae Ceaușescu, a con
sacrat o mare parte a Raportului 
problemelor dezarmării și secu
rității.

Presa iordaniană, de limbă arabă 
și engleză, consacră spații ample 
Raportului prezentat de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acordînd o 
atenție deosebită capitolului pri
vind situația internațională. Astfel, 
cotidianul JORDAN TIMES a re
luat pasaje largi din Raport, sub-, 
liniind între altele că România a 
militat și militează în continuare 
pentru crearea condițiilor propice 
reluării negocierilor în problema 
armelor nucleare și, în general, a 
contactelor Est-Vest.

La rîndul lor, POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE din 
Iordania au transmis ample rela
tări, însoțite de imagini, privind 
lucrările Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., reliefînd idei din Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE din Turcia au reflec
tat, la rîndul lor, desfășurarea lu
crărilor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., subliniindu-se însemnă
tatea deosebită a evenimentului.

Ziarele ODIARIO și DIARIO 
DE NOTICIAS din Portugalia au 
publicat ample relatări despre lu
crările Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. și despre Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Spații largi sînt acordate politi
cii externe a P.C.R., concepției și 
inițiativelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind soluționarea 
gravelor probleme ale vieții inter
naționale.

în Austria, cotidianul WIENER 
ZEITUNG a publicat o corespon
dență intitulată „București — sub 
semnul Congresului Partidului Co
munist Român".

în legătură cu problemele inter- 
,,nationale, ziarul reproduce pasa

jul din Raport în care se relevă 
poziția României în problema pre
lungirii duratei Tratatului de la 
Varșovia și relevă că președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat 
U.R.S.S. și S.U.A. un apel la re
luarea negocierilor de dezarmare de 
la Geneva, propunînd ca aceste ne
gocieri să fie extinse, pentru ca la 
ele să poată participa și alte state 
europene.

Ziarul DIE PRESSE evidențiază, 
într-o corespondență specială, rit
mul înalt de creștere a economiei 
românești prevăzut pentru urmă
torul plan cincinal.

Știri despre lucrările Congresu
lui au publicat și ziarele „VOLKS- 
STIMME", „ARBEITER ZEITUNG" 
și „KURIER".

Agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL evidențiază sub
linierile din Raportul prezentat 
Congresului de secretarul general 
al P.C.R. privind situația econo
mică și financiară mondială. Este 
reluat pasajul în care se arată că, 
drept urmare a politicii financiare 
și de prețuri, a dobînzilor excesiv 
de înalte practicate îndeosebi de 
Statele Unite, au crescut conside
rabil datoriile țărilor în curs de 
dezvoltare. România consideră că 
trebuie să se aibă în vedere anu
larea datoriilor pentru țările cu un 
venit național de pînă la 500—600 
dolari pe locuitor — arată agen
ția. Chemînd la reducerea dobînzi
lor pe plan internațional, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a ară
tat că este necesar ca Fondul Mo
netar Internațional să renunțe la 
politica de a impune condiții eco
nomice și politice țărilor în curs de 
dezvoltare, aceasta constituind un 
amestec inadmisibil în treburile 
interne ale acestor state. F.M.I., 
alte organisme mondiale, băncile 
trebuie să acorde credite fără con
diții politice.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Agen
ția T.A.S.S. anunță că Uniunea So
vietică și S.U.A. au căzut de acord 
să inițieze noi convorbiri în scopul 
realizării de acorduri reciproc ac
ceptabile asupra întregului complex 
de probleme referitoare la arma

varșovia : Consfătuire consacrată sarcinilor
dezvoltării economiei

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc o consfătuire a 
secretarilor organizațiilor P.M.U.P. 
din 208 mari întreprinderi industria
le, consacrată îndeplinirii sarcinilor 
legate de planul centralizat al eco
nomiei naționale poloneze pe anul 
1985, relatează agenția P.A.P.

Luînd cuvîntul, Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, a subliniat 
necesitatea folosirii depline a tutu
ror rezervelor existente pentru a se

ORIENTUL MIJLOCIU
• Deschiderea sesiunii Consiliului Național Palestinian
• Reuniunea miniștrilor de externe din țările membre ale 
Consiliului de cooperare al Goliului • Situația din teritoriile 
ocupate de Israel, în dezbaterea Comitetului politic special

al Adunării Generale a O.N.U.
AMMAN 22 (Agerpres). — Joi 

după-amiază a început la Amman 
cea de-a 17-a sesiune a Consiliului 
Național Palestinian (parlamentul). 
Ședința inaugurală a fost deschisă de 
Salim Zaanun, vicepreședinte al 
C.N.P., care a anunțat că sînt pre
zenți peste două treimi din membrii 
acestui organism, întrunindu-se ast
fel majoritatea necesară. A luat, 
apoi, cuvîntul Chedli Klibi, secreta
rul general al Ligii Arabe.

Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), a 
rostit o cuvîntare în care a reafir
mat voința poporului palestinian de 
a continua lupta pentru recunoaște
rea drepturilor sale legitime, subli
niind că fără rezolvarea justă a pro
blemei palestiniene nu poate exista 
pace în Orientul Mijlociu.

Cea de-a 17-a sesiune a C.N.P. a 
fost salutată de regele Hussein al 
Iordaniei, care a adus un omagiu 
luptei poporului palestinian, sub con
ducerea O.E.P.

Tn pregătirea unor noi acțiuni 
ale militanților pentru pace din Spania

MADRID 22 (Agerpres). — După 
cum informează agenția E.F.E., în 
cadrul acțiunilor întreprinse de mi- 
litanții pentru pace și dezarmare 
din Spania, în ziua de 2 decembrie 
se va organiza un lanț uman de 
aproximativ 5,5 km ce va înconjura 
zona antică a orașului Valencia, ce
rînd organizarea referendumului 
privind retragerea țării din N.A.T.O.

Agențiile de presa 
pe scurt
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COMITETUL O.N.U. PENTRU PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII a adoptat I 
o declarație în care se arată că țările Africii au nevoie de un ajutor ' 

Iîn valoare de 18 miliarde dolari în următorii trei ani pentru înlăturarea . 
dificultăților economice cu care sînt confruntate. Deosebit de importantă 
este asistența pentru dezvoltarea agriculturii, deoarece țările africane au 

Ide făcut față celei mai grave crize alimentare cunoscute vreodată, se ■ 
ara.tă în document.

| UN TRATAT DE PRIETENIE ȘI 
I COOPERARE între R.S. Vietnam 
* și R.P. Ungară a fost semnat la 
I Hanoi. Documentul a fost semnat

de Truong Chinh, președintele 
Consiliului de Stat al R.S. Vietnam, 
și Pal Losonczi, președintele Con- 

Islliului Prezidențial al R.P. Unga
re, aflat într-o vizită oficială în 
capitala vietnameză.

I MIȘCAREA CUBANEZA PEN- 
| TRU PACEA ȘI SUVERANITATEA 

POPOARELOR și-a exprimat, in- 
Itr-o declarație difuzată la Havana, 

profunda îngrijorare față de creș
terea încordării in America Cen
trală și intensificarea agresiunilor 

I împotriva Republicii Nicaragua. De 
asemenea, este reafirmată deplina 
solidaritate cu poporul nicaraguan.

CU PRILEJUL CELEI DE-A 41-A 
I ANIVERSĂRI A INDEPEDENȚEI 

LIBANULUI, președintele acestei 
Ițări, Amin Gemayel, a subliniat că 

„salvarea Libanului începe cu sal
varea teritoriului din sudul țării". 

IEI a chemat poporul libanez să 
sprijine’eforturile de a uni națiu
nea, după nouă ani de conflict in
tern și s-a pronunțat pentru ela- 

Iborarea cît mai rapidă a unei noi 
carte naționale, care să răspundă 
aspirațiilor poporului și generați- 

Iilor viitoare.
IN ITALIA A AVUT LOC O 

GREVA GENERALA de patru ore, 
Iîn favoarea măsurilor pentru com

baterea fraudei fiscale, aflate în 
dezbaterea Senatului, precum și în 
semn de protest față de tentativa 

I patronatului de a nu ține seama de 
| creșterea costului vieții în politica 

salariilor. Au participat circa 18 mi- 
Ilioane de oameni ai muncii — greva 

fiind cea mai mare acțiune organi
zată de marile centrale sindicale 
italiene anul acesta.

O ȘEDINȚA A COMISIEI POLI- 
1 TICE A C.C. AL P.C. PARAGUA- 
IYAN (aflat in ilegalitate) a avut 

loc in această țară. Au fost exami
nate probleme ale situației politice 
interne, îndeosebi cele privind în- 

Itărirea unității tuturor forțelor pro
gresiste in lupta pentru instaurarea 
democrației in țară.

(Agerpres)

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN SALVADOR. Forțele Frontului Farabun- I 
do Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador au lansat I 
puternice atacuri asupra unităților armatei salvadoriene aflate in zonele 
din imediata apropiere a localității Suchitoto, la 44 km nord-est de ca- I 
pitală. Se precizează că importante ciocniri intre armată și forțele j 
insurgente au loc și in departamentele Chalatenango, San Vicente, Usu- 
lutan, Morazan și La Union. .

mentele nucleare și cosmice. Pentru 
a ajunge la o înțelegere comună pri
vind obiectul și scopurile unor ase
menea convorbiri, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, și secretarul de stat al S.U.A., 
George Shultz, se vor întîlni la Ge
neva, în zilele de 7 și 8 ianuarie 1985.

R. P. Polone in 1985
obține rezultate bune în toate aceste 
mari întreprinderi. în acest sens, a 
arătat vorbitorul, este necesar să se 
desfășoare o intensă muncă politică 
și de masă pentru a se folosi cu 
pricepere bogatele rezerve de ener
gie și inițiativă ale oamenilor 
muncii.

Partidul, a subliniat W. Jaruzelski, 
este forța conducătoare și călăuzitoa
re. Lui îi revine o răspundere deo
sebită pentru viitorul țării. Ceea ce 
am realizat confirmă că progresul 
este posibil, că el continuă să se 
afirme.

KUWEIT — Reuniunea miniștrilor 
de externe din țările membre ale 
Consiliului de cooperare al Golfului 
și-a încheiat lucrările prin adoptarea 
agendei de lucru a întîlnirii la nivel 
înalt a consiliului, care va avea loc 
la 27 noiembrie, la Kuweit — rele
vă agenția Kuna. într-o declarație a 
secretarului general al consiliului, 
Abdullah Bishara, se arată că reu
niunea a analizat probleme privind 
situația din zonă, în special opinia 
statelor respective în legătură cu ne
cesitatea soluționării prin mijloace 
pașnice a diferendului iraniano-ira- 
kian.

NAȚIUNILE UNITE — Comitetul 
politic special al Adunării Generale 
a O.N.U. examinează situația din 
teritoriile ocupate de Israel. După 
cum relevă agenția France Presse, 
în comitet au fost depuse o serie de 
proiecte de rezoluție, care condamnă 
practicile israeliene în aceste terito
rii și cer Israelului să pună capăt 
imediat acestor practici.

Acțiunea — inițiată de organismul 
coordonator al mișcărilor spaniole 
pentru pace — întrunește adeziunea 
organizațiilor locale ale partidelor 
de stînga și centralelor sindicale, a 
unor importante asociații culturale 
și obștești din regiunea Valencia.

în încheiere, componenții „lanțu
lui uman" vor participa la o amplă 
manifestație.

VICTIME ALE MASURILOR . 
REPRESIVE DIN R.S.A. Joseph 
Garba, președintele Comitetului ' 
special al O.N.U. împotriva apar
theidului, a arătat că, in cursul re- I 
centelor demonstrații ale popu- I 
lației majoritare din Africa de Sud, 
165 de persoane și-au pierdut via- i 
ța ca urmare a actelor represive I 
ordonate de autoritățile de la Pre- 1 
toria.

CRITICI LA ADRESA DOBÎN- | 
ZILOR ÎNALTE. Președintele Ar
gentinei, Raul Alfonsin, a formu- | 
lat critici aspre la adresa practici- j 
lor economice ale țărilor occiden- 1 
tale industrializate, care, prin ac- . 
țiunile lor, contribuie la menține- [ 
rea și chiar agravarea dificultăți- I 
lor țărilor în curs de dezvoltare. 
Șeful statului argentinian a relevat I 
că una din cele mai nocive prac- | 
tici este menținerea nivelului ri
dicat al dobînzilor bancare. .

OPOZIȚIA LABURISTA a in- I 
trerupt o dezbatere in Camera Co
munelor a parlamentului britanic, I 
protestând, astfel, împotriva unei | 
măsuri guvernamentale vizind fa
miliile muncitorilor greviști. Este i 
vorba de o decizie a cabinetului | 
conservator de a reduce, incepind 
de luni, alocațiile sociale minimale I 
în familiile unde unul dintre mem- | 
bri se află in grevă.

GUVERNUL BOLIVIAN ȘI 
PARTIDELE POLITICE au ajuns ’ 
la un acord privind convocarea de ■ 
alegeri generale anticipate la 16 1 
iunie anul viitor.

IN CADRUL PROGRAMULUI I 
DE CERCETĂRI SPAȚIALE AL 1 
BRAZILIEI a fost lansată „Sonda . 
IV“, care funcționează cu combus- I 
tibil lichid. Programul spațial bra
zilian prevede plasarea pe orbită ■ 
cu ajutorul unui model perfecțio- | 
nat al acestei rachete, pînă la sfir- ' 
șitul actualului deceniu, a unui > 
prim satelit de cercetare științi
fică.
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