
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ! LA INVITATUL PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU
Miine sosește în țara noastră președintele

Republicii Elene, Constantin Karamanlis

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Bun venit pe pămîntul României.1
La invitația președintelui Nicolae Ceaușescu, miine sosește intr-o vizită oficială in țara noastră președintele 

Republicii Elene, Constantin Karamanlis.
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PARTIDUL - STRĂLUCITUL STRATEG
AL CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE

Este necesar să păstrăm permanent spiritul viu, novator, revoluționar 
al partidului, să acționăm în permanență pentru perfecționarea și ridicarea 
rolului conducător al partidului în raport cu noile etape, cu cerințele 
dezvoltării economico-sociale, ale științei și culturii. Să facem totul 
pentru ca, întotdeauna, partidul nostru să rămînă un partid revoluționar, 
să dinamizeze întreaga dezvoltare, să mențină spiritul revoluționar, 
patriotic, de luptă al poporului nostru.

NICOLAE CEAUȘESCU

Lucrările marelui forum al co
muniștilor, către care tara întrea
gă și-a îndreptat privirile, abia 
s-au încheiat. Ecourile magistralu
lui Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sint încă vii in 
cugetele noastre, aprecierile și în
demnurile rostite la înalta tribună
stimulează reflecția, îmbărbătează 
fapta, sporesc angajarea. Atmosfe
ra de înaltă însuflețire patriotică și 
revoluționară în care s-a desfășu
rat Congresul își află acum conti
nuarea firească în munca spornică, 
in succesele tot mai mari obținute 
pe toate fronturile construcției so
cialiste.

Prin modul cum au fost adoptate 
hotăririle și orientările privind 
dezvoltarea viitoare a României, 
prin ampla dezbatere pe care a pri
lejuit-o, prin întreaga sa desfășu
rare, Congresul a pus cu putere in 
lumină o serie de realități defini
torii ale României de astăzi : de-, 
mocratismul autentic al vieții-
noastre politice și sociale, unitatea 
indestructibilă a poporului în ju
rul partMwhrtți-sreeretarttluf său- ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu deosebire, marele forum a do
vedit încă o dată modul exemplar 
în care partidul își exercită mi
siunea de înaltă răspundere cu 
care a fost investit de istorie, aceea 
de forță politică conducătoare a 
operei de construcție socialistă. Si 
dacă astăzi partidul este mai mult 
ca oricind inima mereu tînără a 
națiunii noastre, întruparea gîndu- 
rilor, a voinței și idealurilor sale, 
aceasta se datorează faptului că 
de-a lungul deceniilor de necurma
tă luptă revoluționară, dar mai ales 
în ultimii douăzeci de ani. de cind 
in fruntea sa se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, el a știut să 
făurească și să consolideze, ca bu
nul cel mai de preț, legătura strinfț 

să cu masele, cu poporul din rin- 
durile căruia s-a plămădit. Este un 
adevăr profund gravat în conștiința 
poporului nostru că toate victoriile 
obținute in această perioadă sint 
nemijlocit legate de activitatea pro
digioasă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de rolul său decisiv in 
regîndirea. intr-o perspectivă no
vatoare, a întregului proces de 
edificare a noii so
cietăți și, în acest 
cadru, de definire 
intr-o concepție o- 
riginală a locului 
partidului in so
cietate, a modali
tăților de înfăp
tuire a rolului său 
de forță politică 
conducătoare.

Adevărul profund 
al acestor realități 
și-a găsit o vie ilus
trare în bucuria și 
deplina aprobare cu 
care a fost reales 
tovarășul Njcolae 
Ceaușescu în func
ția supremă , de 
secretar general al partidului la re
centul for al comuniștilor. Atmosfe
ra de puternică însuflețire in care 
a avut loc acest act istoric, telegra
mele și mesajele adresate de în
treaga (ară constituie o expresie 
grăitoare a sentimentelor de recu
noștință. a convingerii profunde, 
impărțășite de întregul popor, că 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu in fruntea partidului 
constituie o garanție sigură că for
ța politică a societății noastre își 
va exercita in cele mai bune con
diții rolul de mare răspundere ce-i 
revine, că procesul construcției so
cialiste va urma o linie mereu 
ascendentă.

O ilustrare convingătoare a pre
ocupării constante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a îmbunătăți 
permanent activitatea partidului, a 
asigura toate condițiile că partidul 
comuniștilor, de care poporul nos
tru și-a legat cele mai scumpe 
aspirații de progres și prosperitate, 
să-și îndeplinească într-un mod 
exemplar misiunea istorică, o con

stituie și Raportul 
prezentat la Con
gresul al XlII-lea. 
Aprecierile formu
late în acest do
cument de inesti
mabilă valoare îm
bogățesc strategia 
privind creșterea 
rolului conducător 
.al partidului în so-' 
cietate.

Expresia cea mai 
grăitoare privind 
modul cum con
cepe și realizea
ză partidul rolul 
său conducător- a 
constituie ’ dezvol
tarea neconteni

tă a țării, crearea condițiilor pen
tru .progresul său accelerat. Pentru 
partidul nostru, ridicarea neconteni
tă a patriei reprezintă un superior 
legămînt politic, un veritabil exa
men în fața istorici. Partidul este 
moștenitorul și continuatorul tra
dițiilor celor niai înaintate de Juptă 
ale. poporului nostru. .în cadrul că- 

<rora ideea de dezyoltgre a țării a 
.constituit un scump ideal de viață 
a generații și generații de înain
tași. In același timp., înfăptuirea 

■ țelurilor pe care ni le propunem, â 
.cerințelor implicate de modelul so
cialist de civilizație presupune, ca 
o condiție esențială, dezvoltarea 

unei economii de mare randament.
Dacă ideea dezvoltării a consti

tuit coloana vertebrală a întregii 
politici a partidului nostru, in ulti
mii ani ea a cunoscut dimensiuni 
noi, de cea mai mare importanță 
pentru succesul operei de edificare 
a noii societăți, de afirmare a su
periorității sale. Așa cum reiese 
limpede din documentele recen
tului forum al comuniștilor, parti
dul militează nu pentru orice dez
voltare, ci pentru acea strategie 
care să valorifice permanent noile 
cuceriri ale științei și tehnicii, sin
gura in măsură să asigure condiții 
pentru afirmarea valprilor civiliza
ției socialiste. „Trebuie să fim 
conșiienți — se subliniază în Ra
port — că dezvoltarea economico- 
socrală a patriei noastre, făurirea 
comunismului nu se pot realiza 
decit pe baza celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii, ale cu
noașterii umane in general". Este 
concepută dezvoltarea noastră în
tr-un timp anume, cind se afirmă 
tot mai puternic cea de-a dq.ua re
voluție industrială bazată pe mi
croelectronică, informatică, auto
matizare, robotică, inteligență ar
tificială, care generează un salt 
impresionant în dezvoltarea cali
tativă a forțelor de producție. A 
înfăptui dezvoltarea în lumina a- 
cestor cuceriri înseamnă a. orienta 
energiile creatoare într-o direcție 
de cel mai mare viitor, a* edifica 
o economie' cu fața la cerințele 
zilei de miine. ' ,

importanța cu totul deosebită pe 
care o capătă in Raport asemenea 
cerințe — cum . sint dațvoktarea 
armonioasă a economiei și vieții 
sociale, in care industria și agri
cultura. învățămintul, cercetarea, 
cultura etc. alcătuiesc un complex

(Continuare in pag. a V-a)
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prevederilor sociale, 
naționale și lucrărilor

1955. Constantin Kara- 
bazele unui nou 
— JUniunea Națio- 

care va

Și
1974—1980), 
de uniune

1963 demi-

Constantin Karamanlis s-a născut 
la.8 martie 1907,.in localitatea Proti, 
din departamentul Serres, in nordul 
Greciei. A studiat dreptul la Univer
sitatea din Atena și a inceput să 
practice avocatura in 1932. în 1935 
se consacră activității politice — fi
ind ales deputat din partea Partidu
lui Populist — activitate pe care o 
continuă, fără întrerupere, timp 
de aproape cinci decenii. In acest 
interval a fost ales de 12 ori 
membru al Parlamentului. în 1946 
ii este încredințată prima funcție 
guvernamentală, devenind minis
tru al muncii. Va primi ulterior 
alte portofolii ministeriale : trans
porturilor, 
apărării 
publice.

în anul 
manlis pune 
partid politic 
nală Radicală (E.R.E.) 
obține majoritatea in alegerile 
parlamentare desfășurate în anul 
următor. El a constituit șase ca
binete alcătuite numai din miniș
tri reprezentind propriul partid 
(patru in perioada 1956—1963 
două în intervalul 
precum și un guvern 
națională.

La sfirșitul anului 
sionează de la conducerea Parti
dului E.R.E., renunță la viața po
litică și părăsește Grecia, stabi- 
lindu-se la Paris.

După înlăturarea regimului mi
litar, Constantin Karamanlis este 
rechemat în țară in iulie 1974, pen
tru a forma un guvern de uniune 
națională, căruia ii revenea sarcina 
pregătirii alegerilor generale. Este 
fondatorul formațiunii politice Noua 
Democrație, care va ciștiga majori
tatea în alegerile parlamentare din 
noiembrie 1974 și noiembrie 1977. Ca 
urmare, este desemnat prim-minis- 
tru, funcție pe care o deține pină la 
alegerile prezidențiale din mai 1980. 
în cadrul acestui scrutin, Constantin 
Karamanlis este ales de parlamen
tul grec in înalta funcție de preșe
dinte al Republicii Elene, pentru un 
mandat de cinci ani.

Vizita in România a președintelui 
Constantin Karamanlis constituie 
mărturia bunelor relații dintre cele 
două țări și popoare, întemeiate pe 
vechi tradiții de înțelegere, priete
nie și colaborare. Conviețuind in 
același spațiu geografic, (ivind in- ■ 
feresc comune, românii și grecii s-au . 
cunoscut și au colaborat pașnic, s-au 
găsit alături în lupta pentru liber
tate și independență națională, pen
tru progres și prosperitate. Aceste 
legături cu adinei ..rădăcini in tre
cutul istoric au creat o bază trai
nică pentru sentimente de stimă și 
respect reciproc.

REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
IN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN - EXPRESIE 
A UNITĂȚII DE VOINȚĂ A ÎNTREGULUI PARTID 

Șl POPOR, A NESTRĂMUTATEI ÎNCREDERI 
IN VIITORUL COMUNIST AL PATRIEI
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O însemnătate determinantă pen
tru extinderea și aprofundarea ra
porturilor prietenești și de colabo
rare româno-elene au avut întilnirile 
și convorbirile la nivel înalt prilejui
te de vizitele oficiale efectuate de 
președintele Nicolae Ceaușescu in 
Grecia, in martie 1976 și în mai 1982, 
și de Constantin Karamanlis in țara 

noastră, în mai 1975 și în martie 1979 ’ 
— in calitate de prim-ministru — și 
în septembrie 1980 — in calitate de 
președinte al Greciei. Desfășurate 
sub semnill stimei, încrederii și cor
dialității, convorbirile dintre pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Con
stantin Karamanlis au evidențiat 
progresele însemnate Înregistrate in 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări, au dat expresie voinței 
comune de a lărgi și aprofunda con
lucrarea dintre ele, conferind legă
turilor reciproce valoarea unui exem
plu de colaborare intre țări cu sis
teme social-economice diferite, co
respunzător intereselor celor două 
popoare, cerințelor majore ale des
tinderii și păcii in Balcani, in Euro
pa și in lume. Comunicatele și în
țelegerile convenite cu aceste pri
lejuri au evidențiat convergența po
zițiilor celor două țări cu privire la 
necesitatea și importanța statornici
rii unui climat de încredere intre. 
toate statele din regiune, fără deo
sebire de orinduire socială.

Avînd la bază principiile egalității 

în drepturi, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, avantajului reci
proc, nerecurgerii la forță și la ame
nințarea cu forța, relațiile dintre 
România și Grecia cunosc o perma
nentă dezvoltare în diferite domenii 

constituie o contribuție importan- 
la stabilirea unui climat de pace, 
securitate, bună vecinătate, înțe
legere și colaborare in Balcani, 
pe plan european și internațional. 

Referindu-se la cursul continuu 
ascendent al raporturilor pe mul
tiple planuri dintre România și 
Grecia, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia în timpul 
vizitei sale la Atena din 1982 : 
„Ne bucură să constatăm, domnu
le președinte, că, în cadrul vizi
telor reciproce, al întîlnirilor^ și 
convorbirilor purtate împreună la 
Atena și București, am stabilit 
relații personale prietenești, sin
cere și trainice, care au avut și 
au un rol important în dezvolta
rea colaborării și conlucrării ro
mâno-elene. In spiritul și pe baza 
înțelegerilor convenite cu aceste 
prilejuri, s-au intensificat contac
tele politice, au sporit schimbu
rile comerciale, s-a extins coope
rarea economică, tehnico-științi- 
fieă și culturală".

La rîndul său, președintele 
CONSTANTIN KARAMANLIS a- 
precia cu același prilej : „Frec
vența întilnirilor dintre noi ex
primă gradul de apropiere înre
gistrat în ultimii ani in relațiile 
popoarelor noastre. într-o epocă 
in care neîncrederea provoacă se
rioase probleme in lume Și ali

mentează divergențele cronice, noi 
urmăm drumul colaborării, cu spirit 
de încredere reciprocă și de bună
voință. Iar această colaborare bilate
rală se conturează în cadrul unei 
mai largi colaborări în zona balca
nică. La crearea acestui climat au 
contribuit și contactele personale 
dintre conducătorii din regiunea 
noastră și, in special, ale noastre, 
care s-au transformat intr-o priete
nie sinceră și rodnică".

Vizita pe care președintele Repu
blicii Elene o va întreprinde, in- 
cepînd de miine, in țara noastră, re
prezintă un eveniment politic major 
in cronica raporturilor tradiționale 
de prietenie dintre cele două po
poare.

Avind convingerea că noul dialog 
la nivel înalt româno-elen va des
chide perspective și mai largi cola
borării bilaterale și conlucrării pe 
arena internațională dintre apibele 
țări, poporul nostru adresează înal
tului oaspete din Grecia prietenă 
urarea călduroasă de „Bun venit pe 
pămintul României !“.

REZOLUȚIA
Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist RomânCongresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român — eveniment de însemnătate istorică în viața partidului și poporului nostru — întrunit Ila București în zilele de 19—22 noiembrie 1984, a dezbătut și analizat, într-o atmosferă de profundă principialitate, cu înalț spirit de răspundere și puternică încredere în viitor, activitatea desfășurată de Comitetul Central, de organele și organizațiile de partid, de întregul popor pentru înfăptuirea ■hotărîrilor Congresului al XÎI-lea și ale, Conferinței Naționale din decembrie 1982, a stabilit și a adoptat, în unanimitate. Directivele cu privire la dezvoltarea economico- spcială a României în cincinalul 1986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000.Dînd glas voinței nestrămutate a tuturor comuniștilor, exprimată în adunările generale și conferințele de partid, sentimentelor de dragos- Ite nețărmurită și profundă stimă ale întregului popor. Congresul al XlII-lea a reales — într-o impresionantă unanimitate — în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — cel mai iubit fiu al națiunii noastre, conducătorul încercat al partidului și poporului român, I personalitate de înalt prestigiu și autoritate a vieții politice contemporane.Strălucit militant revoluționar și patriot înflăcărat, care și-a dedicat, cu eroism și pilduitoare dăruire, întreaga viață și activitate împli- 

t nirii idealurilor supreme de libertate și independență ale națiunii noastre, triumfului revoluției socialiste, înfloririi necontenite a patriei, colaborării și păcii în lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus o contribuție hotărâtoare la fundamentarea Programului partidului, la ela- i borarea și înfăptuirea neabătută- a politicii interne și externe a partidului și statului, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, la afirmarea puternică a prestigiului internațional al României, constituind pentru toți comuniștii, pentru toți oamenii muncii un exemplu însuflețitor de a acționa cu și mai mare energie și cutezanță revoluționară în slujba cauzei nobile a ridicării țării noastre pe noi 1 trepte de progres și civilizație.

Congresul își exprimă convingerea că reînves- tirea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția supremă de secretar general al partidului — act politic de importanță fundamentală, în deplină concordanță cu interesele vitale ale națiunii noastre socialiste, ale'clasei muncitoare, ale întregului popor — constituie cea mai sigură garanție că istoricele hotărîri adoptate de forumul comuniștilor vor fi îndeplinite exemplar, că poporul român, strips unit în jurul partidului, al secretarului său general, va înfăptui neabătut programele de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei, asigurînd înaintarea continuă a României spre țelurile luminoase ale socialismului și comunismului.
I1. Congresul dă o înaltă apreciere și aprobă în unanimitate Raportul Comitetului Central cu 

privire la activitatea Partidului Comunist Ro
mân în perioada dintre Congresul al XII-lea și 
Congresul al XlII-lea și activitatea de viitor a 
partidului în vederea înfăptuirii obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale în cincinalul 1986 
—1990 și, în perspectivă, pînă in anul 2000, a 
României, prezentat de secretarul general al ( partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Document programatic de excepțională valoare teoretică și practică, Raportul face o analiză profundă, multilaterală, a realităților economi- co-sociale din patria noastră, a realizărilor obținute în actualul cincinal, a activității organizatorice, politice și ideologice a partidului, a întregii vieți internaționale, a tendințelor de dezvoltare a lumii contemporane. Raportul generalizează experiența partidului și poporului nostru în construcția socialismului, formulează teze teoretice noi privitoare la fenomenele economice și politice actuale și la soluțiile revoluționare pe care le impun, la stadiul istoric in care se găsește procesul edificării noii societăți în România. Raportul fundamentează cu clarviziune, în mod științific, direcțiile principale spre care trebuie concentrate prioritar, în cin

cinalul 1986—1990 și în deceniul următor, eforturile partidului, ale întregului popor, pentru înfăptuirea în viață a obiectivelor celei de-a treia- etape de realizare a Programului partidului.Congresul hotărăște ca Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu să s devină programul de muncă și de luptă al partidului, al întregului popor, Să stea la baza activității viitoare a tuturor organelor și organizațiilor de partid pentru unirea și mobilizarea tuturor oamenilor muncii în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, penti’u ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație, pentru înaintarea fermă a României spre comunism,2. Desfășurate în anul jubiliar al celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, lucrările Congresului au evidențiat amplul bilanț al marilor și profundelor schimbări revoluționare ce au avut loc în economia națională și structura socială, în gîndirea și modul de existență al oamenilor, în întreaga fizionomie a societății românești.într-o perioadă istoricește scurtă, România s-a transformat într-o țară industrial-ăgrară, cu o industrie puternică, modernă și o agricultură socialistă în plină dezvoltare. Creșterea impetuoasă a forțelor de producție, făurirea ■ noilor relații de producție și sociale au dus la transformarea revoluționară a structurii de clasă. Totodată, s-au produs schimbări fundamentale în nivelul de cultură și conștiință al întregului nostru popor. învățămintul, știința și cultura au cunoscut o amplă dezvoltare, avînd un rol tot mai însemnat în transformarea revoluționară a patriei noastre. S-a ridicat continuu gradul de civilizație materială și spirituală al poporului.în toată această perioadă România s-a afirmat tot mai puternic, prin politica sa internațională, ca un factor activ in lupta pentru colaborare, dezarmare și pace, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.3. în ansamblul grandioasei opere de edifi

care a noii orînduiri se detașează cu deosebită strălucire marile împliniri din perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, legate indestructibil de activitatea prodigioasă, desfășurată cu clarviziune și profund spirit creator, cu pasiune revoluționară și fierbinte patriotism de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele Republicii, ctitorul României moderne, eroul național, care slujește cu nețărmurit devotament interesele supreme ale întregului popor și sub a cărui conducere înțeleaptă poporul român a obținut în ultimele două decenii — perioadă intrată definitiv în conștiința națiunii noastre drept „Epoca Ceaușescu" — cele mai bogate realizări din întreaga sa istorie.4. Congresul apreciază activitatea plină de abnegație și răspundere desfășurată de clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, de întregul popor, sub conducerea partidului, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului. a prevederilor celui de-al 7-lea cincinal, a obiectivelor privind trecerea României la o nouă etapă de dezvoltare economlco-socială și realizarea unei noi calități a muncii și vieții.Congresul a dat o înaltă apreciere politicii judicioase a partidului de întărire și modernizare a bazei tehnico-materiale a societății prin alocarea pentru investiții a circa 1 150 miliarde lei, cu ajutorul cărora vor fi puse în funcțiune in actualul cincinal peste 1 850 noi capacități de producție ; în 1985 România va dispune de fonduri fixe de 2 860 miliarde lei. O realizare de cea mai mare importanță, care demonstrează forța economiei noastre naționale și, totodată, uriașa capacitate creatoare a poporului român, o constituie darea în folosință, în acest an, a Canalului Dunăre — Marea Neagră.Ca rezultat al realizărilor obținute în dezvoltarea susținută a potențialului nostru economic, produsul social va fi, în 1985, cu 25 la sută mai mare decit în 1980, realizîndu-se o creștere medie anuală de circa 5 la sută; venitul național sporește într-un ritm de peste 7 la sută. S-au creat, astfel, condiții pentru înfăptuirea politi

cii partidului de ridicare a nivelului de trai, de îmbunătățire ă calității vieții întregului popor — expresie viguroasă a forței economice a patriei noastre, a superiorității orînduirii socialiste.Congresul apreciază că marile înfăptuiri do- bîndite în această perioadă atestă încă o dată, cu putere, justețea politicii partidului nostru comunist, care se călăuzește ferm după concepția revoluționară materialist-dialectică și istorică și aplică în mod creator adevărurile general valabile la condițiile concrete din România. Faptele, realitățile demonstrează că partidul își îndeplinește cu cinste înalta misiune istorică de a conduce poporul român pe calea socialismului și comunismului, a bunăstării și fericirii, a independenței și suveranității naționale.Congresul îșî exprimă convingerea că eroica noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea vor acționa cu toată energia și hotă- rîrea pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute pentru actualul cincinal, ceea ce va asigura mersul neabătut înainte al României socialiste pe calea dezvoltării și modernizării forței sale economice, a creșterii avuției naționale și a bunăstării întregului popor.
II1. Congresul al XlII-lea al partidului — care a stabilit sarcinile și obiectivele trecerii la cea de-a treia etapă a realizării Programului partidului — aprobă în unanimitate Directivele cu 

privire la dezvoltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1986—1990 și orientările 
de perspectivă pină în anul 2000, elaborate cu contribuția directă și hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu..Prin obiectivele și orientările pe care le stabilesc, Directivele constituie un grandios și însuflețitor program de muncă și de luptă al întregii națiuni pentru progresul necontenit al patriei pe drumul socialismului mul-
(Continuare în pag. a IV-a)
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„In acest măreț moment istoric, 
în care într-o impresionantă unitate 
de gîndire, simțire și acțiune marele 
forum al comuniștilor, in numele 
întregului partid și popor v-a in
vestit cu cea mai mare răspundere 
pentru prezentul și viitorul țării, 
spre gloria și măreția națiunii noas
tre socialiste, locuitorii Bihorului își 
reînnoiesc legămintul de a urma cu 
nestrămutată hotărire și încredere 
exemplul dumneavoastră de muncă 
și viață, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, care nu 
cunoașteți ideal mai înălțător decît 
slujirea cu nețărmurit devotament a 
partidului și poporului, a cauzei so
cialismului și comunismului, elibe
rarea omenirii de coșmarul unui 
război pustiitor — se subliniază în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Dorim să vă încredințăm, iubite 
tovarășe secretar general, că noi, 
comuniștii, împreună cu toți cei ce 
muncesc și trăiesc în acest minunat 
colț de țară, nu vom precupeți nici 
un efort, că vom acționa cu fermita
te și înaltă răspundere comunistă 
pentru înfăptuirea exemplară a mă
rețelor hotărîri ale Congresului al 
XlII-lea al partidului, că vom munci 
fără preget pentru a spori contri
buția Bihorului la progresul neintre- 
rupt și multilateral al României so
cialiste, la ridicarea necontenită a 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului nostru popor.“

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SALAJ AL P.C.R. și CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se 
arată : „în aceste momente înălță
toare, de vibrantă trăire națională, 
cind întregul nostru partid și popor 
au primit cu nemărginită satisfacție, 
cu entuziasm și deosebită bucurie 
vestea realegerii dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de către înaltul 
forum al comuniștilor români, în 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, în numele comuniști
lor, al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc în județul Sălaj, vă adre
săm, din adîncul inimilor noastre, 
cele mai sincere și respectuoase fe
licitări. Ne exprimăm profunda 
noastră recunoștință față de modul 
strălucit in care dumneavoastră, erou 
de . seamă între eroii neamului, con
duceți destinele poporului român 
spre Împlinirea visului de aur al o- 
menirii, făurirea comunismului.

Noi, comuniștii, toți oamenii mun
cii sălăjeni, care, asemenea întregu
lui nostru popor, am beneficiat pe 
deplin de grija constantă a partidu
lui și statului în epoca pe care, cu 
mindrie o numim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", ne angajăm să nu pre
cupețim nici Un efort pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor care 
ne. revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului AF-XlII-lea lai Partidu
lui Comunist Român, constituind a- 
ceasta suprema noastră adeziune la 
întreaga politică internă și interna
țională a partidului și statului".

„Dînd expresie voinței unanime a 
tuturor oamenilor muncii din indus
tria ușoară, în frunte cu comuniștii, 
vă rugăm să primiți, cu ocazia reale
gerii dumneavoastră în înalta func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român, cele mai calde și 
sincere urări de fericire, sănătate, 
pentru binele nostru al tuturora, al 
construcției societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în țara noastră și 
al înaintării spre comunism — se 
arată în telegrama MINISTERULUI 
INDUSTRIEI UȘOARE. Noi vedem în 
realegerea dumneavoastră în această 
funcție garanția deplină și sigură a 
înfăptuirii exemplare a mărețelor 
obiective de dezvoltare a României 
socialiste cuprinse în Directivele Con
gresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Toți oamenii muncii din industria 
ușoară, în frunte cu comuniștii, 
puternic însuflețiți de mărețele per
spective deschise de documentele 
adoptate de Congresul al XlII-lea al 
partidului, sînt ferm hotărîți să 
muncească cu dăruire pentru trans
punerea lor în viață, pentru a-și 
aduce întreaga contribuție la întă
rirea forței materiale și spirituale a 
patriei, la înaintarea ei pe calea 
societății socialiste multilateral dez
voltate șl a înfăptuirii visului de aur 
al omenirii — comunismul".

„Comuniștii din MINISTERUL FI
NANȚELOR își exprimă sentimen
tele de justificată mindrie patrioti
că, bucuria fără margini și satisfac
ția deplină față de realegerea dum
neavoastră, de către Congresul al 
XlII-lea al partidului, în funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

Hotărîrea adoptată corespunde do
rinței arzătoare și voinței neclintite 
a tuturor comuniștilor, a întregului 
partid, dă glas dragostei cu care sîn- 
teți înconjurat de întregul nostru 
popor, constituie un puternic factor 
de întărire a unității și coeziunii 
partidului, a încrederii și adeziunii 
poporului la politica internă și in
ternațională a partidului și statului 
nostru.

Exprimîndu-ne totala adeziuna 
față de documentele istorice adop
tate de marele forum al comuniști
lor români, ne angajăm solemn, to
varășe secretar general, că vom 
munci cu dăruire, competență și 
responsabilitate patriotică pentru a 
îndeplini exemplar sarcinile ce ne 
revin din istoricele hotărîri ale ce
lui de-al XlII-lea Congres al parti
dului, pentru aplicarea fermă ă me
canismului economic și financiar, 
pentru traducerea în viață a politicii 
financiare a partidului și statului 
nostru".

„Comuniștii, toți oamenii muncii
— se arată in telegrama COMBINA
TULUI PETROCHIMIC BORZEȘTI
— au luat cunoștință cu deplină 
mindrie patriotică de conținutul Ra
portului prezentat de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, Congresului al 
XlII-lea și își exprimă deplina lor 
adeziune la politica internă și in
ternațională a partidului și statului 
nostru, la ideile de o deosebită va
loare teoretică și practică pentru de- 
săvîrșirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Permiteți-ne să vă adresăm, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, satisfacția comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din comk

binat cu prilejul reînvestirii dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, personalitate proemi
nentă a vieții politice interne și in
ternaționale în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, eveniment de covir- 
șitoare importanță, care reprezintă 
garanția sigură a propășirii națiunii 
noastre, a înscrierii României socia
liste între țările de frunte ale lumii".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din ÎNTREPRINDEREA De VA
GOANE DIN ARAD, sînt mîndri că 
la Congresul al XlII-lea, dorința 
fierbinte a întregii noastre națiuni 
s-a îndeplinit și dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului român, 
ați fost reales în suprema funcție 
de secretar general al partidului.

însuflețiți de minunatul exemplu 
personal pe care ni-1 oferiți, iubite 
conducător, vă vom urma în cuteză- 
toarea ascensiune a patriei noastre, 
pentru ridicarea necontenită a bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor. Vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din întreprin
derea noastră, în frunte cu comu
niștii, își vor realiza exemplar sar
cinile care le revin din Directivele 
Congresului al XlII-lea al partidu
lui, ridicînd necontenit nivelul teh
nic și calitativ al vagoanelor pe care 
le producem".

„în aceste momente de vibrantă 
și înălțătoare sărbătoare pentru în
tregul nostru partid și popor, reale
gerea dumneavoastră de către cel 
de-al XlII-lea Congres, în funcția 
supremă de secretar general al parti
dului, ne oferă minunatul prilej ca, 
în numele comuniștilor, al celorlalți 
oameni ai muncii ai înnoitelor 
meleaguri vasluiene să vă expri
măm, într-un fierbinte omagiu pa
triotic, alesele noastre gînduri de 
stimă și prețuire și să vă adresăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, din adîncul ini
milor, cele mai călduroase felicitări, 
dorindu-vă multă sănătate, fericire 
și viață îndelungată pentru a ctitori 
pe mai departe destinul liber și su
veran al României socialiste — se 
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VASLUI AL P.C.R.

Dorindu-vă încă o dată din toată 
ființa noastră, dumneavoastră, iubite 
conducător, și mult stimatei tova
rășe Elena Ceaușescu, ani mulți și 
multă putere de muncă, vă încre
dințăm de adeziunea totală a locui
torilor județului Vaslui la politica 
internă și externă a partidului și de 
hotărîrea noastră fermă de a nu 
precupeți nici un efort pentru a 
transpune în viață mărețele obiec
tive stabilite de înaltul forum al 
comuniștilor, pentru ridicarea tot 
mai demnă și mai bogată a patriei 
în rîndul națiunilor lumii".

„Cu înaltă mindrie patriotică ne 
exprimăm deosebita satisfacție 
pentru realegerea la marele fo
rum al comuniștilor a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție 
de secretar general al partidului, 
garanție sigură a înaintării continue 
a țării noastre spre țelurile luminoa
se ale socialismului și comunismu
lui. Colectivul de oameni ai muncii 
din cadrul antreprizei noastre ra
portează că pe zece luni ale anului 
1984 a realizat un volum de produc
ție, de construcții-montaj de peste 
681 milioane lei, ceea ce reprezintă 
18,5 la sută mai mult față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Ne expri
măm angajamentul ferm de a trans
pune în fapt obiectivele stabilite de 
hotărîrile celui de-al XlII-lea Con
gres în ceea ce privește dezvoltarea 
energeticii naționale și în acest sens 
ne angajăm să terminăm cu 10 zile 
mai devreme față de termenul pla
nificat construcția centralei Răcă- 
ciuni", se arată în telegrama trimi
să de ANTREPRIZA DE CON
STRUCȚII HIDROENERGETICE 
„ȘIRET" BACAU.

„Comuniștii din MINISTEltUL 
GEOLOGIEI — se arată într-o altă 
telegramă — împreună cu toți oa
menii muncii care activează pentru 
creșterea bazei de materii prime 
minerale a României, într-o unitate 
de gînd și de faptă își exprimă tota
la satisfacție și nețărmurita bucurie 
față de hotărîrea Congresului al 
XlII-lea al P.C.R. privind realege
rea dumneavoastră în funcția supre
mă de secretar general al partidului.

Puternic stimulați de această ho
tărire, precum și de mobilizatoarele 
îndemnuri pe care ni le-ați adresat 
în magistralul Raport pe care l-ați 
prezentat întregii țări de la tribuna 
Congresului al XlII-lea, vă asigu
răm că vom acționa cu toată fermi
tatea pentru realizarea exemplară a 
Programului privind valorificarea 
superioară și creșterea bazei de 
materii prime minerale și energetice 
primare, elaborat din inițiativa și 
sub directa dumneavoastră îndruma
re. Ne exprimăm în același timp ho- 
tărirea nestrămutată de a depune 
toate eforturile, întreaga noastră ca
pacitate de muncă pentru transpu
nerea în viață a prevederilor Direc
tivelor, a celorlalte hotărîri ale Con
gresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român".

„împreună cu toți fiii patriei noas
tre socialiste, oamenii muncii din co
merțul interior, animați de cele mai 
înalte sentimente de profundă dra
goste și devotament, dau glas acum, 
la încheierea lucrărilor Congresului 
— se spune în telegrama CONSI
LIULUI DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI COMERȚULUI INTE
RIOR — bucuriei nețărmurite și sa
tisfacției imense prilejuite de 
reînvestirea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în suprema funcție de 
secretar generat al partidului.

în hotărîrile adoptate de cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului, în 
Directivele cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a României în pe
rioada 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă în anul 2000, în 
celelalte documente se regăsește în 
mod plenar strategia dinamică și 
profund novatoare privind progresul 
multilateral și neîntrerupt al țării, 
elaborată de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general al 
partidului.

Profund recunoscători față de 
dumneavoastră, mult stimate și
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• In ateste momente de înaltă sărbătoare pentru 
țară, întregul partid, întregul popor își unesc glasurile 
într-un vibrant omagiu de dragoste și recunoștință, 
își exprimă nemărginita satisfacție pentru realegerea 
in fruntea partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
înflăcărat revoluționar și patriot, neobosit luptător 
pentru progres social, colaborare și pace în lume

• înfăptuirea exemplară a botăririlor marelui forum 
al comuniștilor-chezășia înfloririi României socialiste, 
a înălțării ei, libere și independente, in rîndul țărilor 
puternic dezvoltate ale lumii

iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce s-a 
realizat în cei 20 de ani de istorice 
împliniri sub conducerea înțeleaptă 
a dumneavoastră, pentru tot ce gîn- 
diți și înfăptuiți în scopul ridicării 
națiunii pe înalte culmi de progres 
și civilizație, Consiliul de conducere 
al Ministerului Comerțului Interior, 
toți oamenii muncii din comerțul so
cialist se angajează ferm că vor ac
ționa cu toată dăruirea și devota
mentul, cu întreaga capacitate și în 
spirit revoluționar, pentru transpu
nerea exemplară în viață a Hotărî- 
rilor adoptate de Congresul al 
XlII-lea, contribuind cu eficiență 
sporită la aplicarea politicii Partidu
lui Comunist Român privind creș
terea nivelului de trai și a calității 
vieții întregului nostru popor, fău
rirea destinului luminos și demn 
al scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România".

„în aceste clipe sărbătorești, 
încărcate de cea mai adîncă emoție, 
cind întreaga națiune urează din 
adîncul inimii, ca un singur om, 
felicitări cu ocazia realegerii 
dumneavoastră, cel dinții și cel mai 
iubit fiu al națiunii socialiste, în 
înalta funcție de secretar general al 
partidului, comuniștii, toți oamenii 
muncii din MUZEUL DE ISTORIE 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA își alătură glasul pentru 
a-și exprima, cu căldură și emoție, 
profunda adeziune la votul unanim 
al forumului comuniștilor.

Alegîndu-vă să-i conduceți desti
nele, partidul, întregul nostru popor 
au ales pe cel mai bun fiu al său, 
călăuză energică și inspirată, lumi
nată de ceea ce e mai înălțător în 
trecutul național și însuflețită de 
hotărîrea de a merge neabătut spre 
o lume care să fie opera justiției 
sociale, a faptei constructive, a 
prieteniei și înfrățirii cu toate po
poarele lumii doritoare de pace.

Colectivul Muzeului de Istorie al 
Republicii Socialiste România, al că
rui ctitor modern sînteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, își exprimă 
încă o dată hotărîrea fermă de a 
traduce în viață cu devotament, pri- 
ceperg și dăruire, alături de între

gul nostru popor, istoricele hotărîri 
ale Congresului al XlII-lea al parti
dului".

în telegrama CONSILIULUI POLI
TIC SUPERIOR AL ARMATEI se 
arată : „Organele și organizațiile de 
partid, toți cei ce-și fac datoria sub 
tricolorul patriei își exprimă în una
nimitate marea bucurie și profunda 
satisfacție pentru realegerea dum
neavoastră în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, vă adresează, cu 
acest înălțător prilej, cele mai res
pectuoase și calde felicitări și vă 
urează, din adîncul inimii, sănătate 
și viață îndelungată, multă putere 
de muncă în fruntea partidului și a 
țării, care să înainteze ferm pe calea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, a înfăptuirii visului de aur 
al omenirii, comunismul.

în aceste ceasuri solemne ale isto
riei, Consiliul Politic Superior al Ar
matei, consiliile politice și comitetele 
de partid, comuniștii, întregul perso
nal vă încredințează, încă o dată, 
mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general al partidului, că vor ac
ționa neabătut, cu toată energia pen
tru mobilizarea efectivelor la însu
șirea și înfăptuirea sarcinilor ce re
vin armatei din Raportul Comitetului 
Central și celelalte documente ale 
Congresului al XlII-lea.

într-o nezdruncinată unitate cu 
poporul în jurul partidului, al dum
neavoastră, tovarășe secretar gene
ral, armata țării va sluji întotdeauna 
cu credință interesele supreme ale 
națiunii, cauza socialismului și păcii, 
își va face cu cinste și onoare dato
ria sacră de apărare a cuceririlor 
socialismului, a independenței și li
bertății patriei".

„Realegerea dumneavoastră în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului prin voința unanimă a 
partidului și poporului, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, asigură 
din nou — se spune în telegra
ma COMITETULUI EXECUTIV AL 
CENTROCOOP — ca destinele na
țiunii noastre să fie încredințate per
sonalității politice de excepție, încer
cat și călit militant revoluționar, pă
truns de o imensă dragoste de țară

*
**
*

*

și de poporul ei muncitor, dotat cu 
o gindire și voință cutezătoare, de 
profundă originalitate. Avîndu-vă în 
continuare pe dumneavoastră în 
fruntea partidului, ne exprimăm, 
alături de întreaga noastră națiune, 
convingerea că noile obiective care 
jalonează înaintarea impetuoasă a 
patriei pe calea comunismului vor 
fi deplin realizate.

Membrii cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor, 
fără deosebire de naționalitate, la fel 
ca întregul nostru popor, au în- 
timpinat cel de-al XlII-lea Congres 
al partidului cu rezultate remarcabile 
în toate domeniile de activitate, cu 
voința fermă de a da noi dimensiuni 
muncii lor, de a acționa cu mai 
multă hotărîre pentru a-și onora la 
timp și la cote superioare, de cali
tate și eficiență, sarcinile ce le revin 
din planul național unic.

Strîns uniți in jurul gloriosului 
nostru partid, al dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul executiv al 
CENTROCOOP și comitetul de 
partid, în numele tuturor membrilor 
cooperatori și al oamenilor muncii 
din organizațiile noastre cooperatiste, 
se angajează să îndeplinească în 
mod exemplar sarcinile ce le revin 
din documentele adoptate de Con
gresul al XlII-lea, aducîndu-și astfel 
contribuția la înălțarea țării pe noi 
trepte de progres și civilizație so
cialistă, la înflorirea patriei noastre, 
la creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, țelul 
suprem al politicii partidului nostru".

în telegrama COMITETULUI DE 
PARTID AL SECTORULUI 1 din 
Capitală se spune : „Vă rugăm să ne 
permiteți, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca în 
acest moment sărbătoresc, de bilanț 
revoluționar, ce marchează par
curgerea de către partid, de întregul 
popor a unei etape istorice decisive 
pe drumul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria 
noastră, în numele celo'r peste 83 000 
de comuniști din sectorul 1 al Ca
pitalei, într-o deplină unitate cu în
tregul popor, să ne exprimăm de
plina satisfacție, mîndrîa patriotică 
cu prilejul realegerii dumneavoastră 

în înalta funcție de secretar general 
al gloriosului nostru partid,

Exprimîndu-ne aprobarea deplină 
și adeziunea fierbinte la programele 
și hotărîrile adoptate de către Con
gresul al XlII-lea al partidului, eve
niment de referință al istoriei con
temporane a țării, care deschide 
orizonturi noi dezvoltării și propăși
rii patriei, ascensiunii sale spre co
munism, vă raportăm îndeplinirea 
angajamentului asumat în întîmpi- 
narea acestui măreț eveniment și 
obținerea unei producții-marfă în 
valoare de 646 milioane lei, a unei 
producții nete în valoare de 256 mi
lioane lei, la producția fizică reali- 
zînd 217 tone utilaje tehnologice 
pentru industria ușoară, mecanică 
fină, optică și pentru exploatarea 
lemnului ; am redus consumurile cu 
1 975 tone metal, 6 349 tone la com
bustibil convențional și 10 648 MWh 
la energie electrică.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom participa cu toată hotărîrea, 
cu entuziasm și elan patriotic la în
făptuirea neabătută a sarcinilor sta
bilite de marele forum al comuniști
lor, contribuind la măreața operă de 
făurire a celei mai înfloritoare ci
vilizații, civilizația comunistă în 
scumpa noastră patrie".

„Comuniștii, personalul muncitor 
din MINISTERUL APROVIZIONĂ
RII TEHNlCO-MATERIALE ȘI 
CONTROLULUI GOSPODĂRIRII 
FONDURILOR FIXE, alăturîndu-se 
actului politic de voință și unitate 
al întregului nostru partid și popor, 
își exprimă, din adîncul inimilor 
lor, profunda satisfacție și nemăr
ginita bucurie pentru realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

în aceste momente, de înălțătoare 
mindrie patriotică, ne exprimăm an
gajamentul solemn de a ne consa
cra întreaga energie, de a milita cu 
toată dăruirea pentru traducerea în, 
viață a documentelor * de excepțio
nală însemnătate pentru progresul 
multilateral al țării adoptate de 
Congresul al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român, a politicii inter
ne și externe a partidului și statu
lui nostru, pusă în slujba făuririi 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră".

în telegrama MINISTERULUI 
JUSTIȚIEI se arată : „Trăim cu pu
ternică emoție și justificată mîndrie 
patriotică momentele în care marele 
forum al comuniștilor români, în
treaga noastră națiune au hotărît 
realegerea dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția supremă de secretar general 
al partidului, act de voință al între- 
gului popor, care reprezintă cheză
șia sigură, de granit, a * înfăptuirii 
neabătute a mărețelor obiective sta
bilite de cel de-al XlII-lea Congres, 
ascensiunii neîntrerupte și viguroase 
a patriei noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație.

Vedem în realegerea dumneavoas
tră în fruntea partidului, în aceas
tă opțiune istorică, garanția sigură 
a mersului ferm înainte al națiunii 
noastre pe drumul socialismului și 
al comunismului.

Exprimîndu-ne înalta gratitudine 
pentru grija permanentă pe care, 
personal, ați manifestat-o față de 
perfecționarea continuă a activității 
organelor de justiție și a legislației, 
noi, comuniștii, toți lucrătorii din 
Ministerul Justiției și din unitățile# 
de justiție, ne angajăm solemn să 
acționăm cu fermitate revoluționară 
pentru înfăptuirea neabătută a isto
ricelor hotărîri adoptate de către 
Congresul al XlII-lea al partidului, 
pentru întărirea și apărarea legali
tății socialiste, a legilor țării, pen
tru promovarea ideilor de adevăr și 
dreptate și vă asigurăm că vă vom 
urma și in viitor in tot ceea ce 
gindiți și întreprindeți pentru pro
gresul neîntrerupt al patriei, pentru 
bunăstarea și fericirea națiunii 
noastre".

„Noi, minerii, metalurgiștii, con
structorii de mașini, constructorii, tex- 
tilistele, confecționerele, cercetăto
rii, cadrele didactice, cadrele sani
tare, toți cei ce trăim și muncim in 
municipiul Baia Mare, fără deose
bire de naționalitate — se spune 
în telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL DE PARTID BAIA MARE — 
ne manifestăm profunda bucurie 
pentru măreața și unanima hotărîre 
a Congresului al XlII-lea al partidu
lui, care a consfințit vrerea tuturor 
comuniștilor, a întregii națiuni, re- 
învestindu-vă în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Urmînd cu nețărmurită încredere 
însuflețitorul dumneavoastră exem
plu de muncă și viață, profunda 
omenie și spiritul de dreptate ce vă 
caracterizează întreaga activitate, ne 
angajăm în modul cel mai solemn să 
milităm cu toată fermitatea pentru 
traducerea în mod exemplar în viață 
a sarcinilor ce ne revin din hotărî
rile adoptate de Congresul al XlII- 
lea al partidului, care prefigurează vi
itorul luminos al României socialiste, 
bunăstarea și fericirea poporului ro
mân, consolidarea independenței na
ționale, afirmarea și mai accentuată 
a țării noastre pe plan mondial, ca 
un stat al păcii și colaborării între 
toate statele lumii".

„Asemenea întregii națiuni, în
tregului popor, noi, comuniștii, toți 
oamenii muncii din CONSILIUL 
NAȚIONAL AL APELOR — se 
arată într-o altă telegramă — din 
unitățile sale de bxecuție, exploatare 
și cercetare ne exprimăm adînca 
bucurie și satisfacție, deplina mîn
drie patriotică pentru reînvestirea 
dumneavoastră în funcția supremă 
de secretar general al Partidului Co
munist Român. Folosim acest prilej 
să vă aducem cel mai fierbinte 
omagiu și întreaga noastră recunoș
tință pentru activitatea dumneavoas
tră neobosită de revoluționar cute
zător, pusă în slujba mărețelor 
idealuri de edificare a celei mai 
drepte și mai bune orînduiri în pa
tria noastră, pentru pacea și liber
tatea oamenilor de pretutindeni.

Puternic însuflețiți de mărețele 
perspective deschise de documentele 
Congresului al XlII-lea al partidu
lui, de grandioasele obiective ale 
dezvoltării economico-sociale a 

României în cincinalul 1986—1990 și 
pină în anul 2000, ne angajăm să vă 
urmăm exemplul strălucit de mun
că și viață, să transpunem în fapte 
mărețele sarcini ce ne revin în do
meniul gospodăririi apelor, contri
buind in acest fel la înflorirea pa
triei noastre socialiste".

Exprimînd adeziunea profundă la 
actul istoric de realegere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului, te
legrama COOPERATIVEI AGRICO
LE DE PRODUCȚIE „9 MAI" COR- 
BEANCA, SECTORUL AGRICOL 
ILFOV, subliniază : „Este pentru noi 
un minunat prilej de a da o vie ex
presie celor mai alese sentimente de 
înaltă prețuire, stimă și recunoștință 
fierbinte față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eroul național al poporu
lui român, eminent conducător al 
partidului și statului nostru, ctitorul 
României socialiste moderne.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că mem
brii cooperatori din comuna Cor- 
beanca, în frunte cu comuniștii, ur- 
mind exemplul dumneavoastră de 
dăruire totală și patos revoluționar, 
dind viață indicațiilor ce ni le-ați 
dat în nenumărate rînduri, desfășu- 
rînd încă de pe acum o muncă la 
înalte cote calitative, vom smulge 
pămîntului roade tot mai bogate, 
asigurind în anul agricol 1985 peste 
15 000 kg porumb știuleți la hectar, 
6 000 kg grîu la hectar și peste 3 000 
kg floarea-soarelui la hectar".

In telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BRAȘOV AL P.C.R. se 
arată : „Uniți în cuget și în faptă, 
cu nețărmurită bucurie și vie satis
facție, comuniștii, toți locuitorii mu
nicipiului Brașov, au primit, cu înal
tă mîndrie patriotică, hotărîrea Con
gresului al XlII-lea al Partidului 
Comunist Român de a vă realege pe 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
simbol al voinței de neclintit a na
țiunii, în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Comunist 
Român.

în cele două decenii de luminoasă 
construcție socialistă, marcate cu li
tere de aur de Congresul al IX-lea 
al partidului, ani de strălucite îm
pliniri în toate domeniile de acti
vitate și noi cei ce trăim și muncim 
în această puternică citadelă munci
torească am simțit și simțim grija 
dumneavoastră permanentă, îndru
marea plină de căldură și înțelep
ciune de care am beneficiat cu pri
lejul nenumăratelor vizite de lucru 
pe care le-ați întreprins la Brașov și 
afirmăm cu mîndrie, cu satisfacție, 
cu răspundere comunistă că dezvql- 
tarea fără precedent a orașului de 
la poalele Tîmpei se leagă indestruc
tibil de numele și activitatea dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
care vă exprimăm dragostea noastră 
nemărginită, întreaga gratitudine și 
recunoștință.

Vă încredințăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că strîns uniți 
în jurul partidului vă vom urma 
neclintit, cu întreaga energie și pri
cepere, cuvîntul, îndemnul și fapta 
pentru a sluji îndeplinirea exempla
ră a tuturor hotărîrilor adoptate de 
istoricul Congres al XlII-lea și vă 
urăm din adîncul inimii : Să ne 
trăiți întru mulți ani, pentru slava 
țării și fericirea întregului popor !“.

In telegrama adresată de CONSI
LIUL NAȚIONAL DE CRUCE RO
ȘIE se arată : „în aceste momente 
istorice, înălțătoare pentru toți fiii 
patriei, cind marele forum al comu
niștilor din România, Congresul al 
XlII-lea al partidului, și-a încheiat 
în mod strălucit lucrările, adoptind 
documente de o excepțională valoa
re teoretică și practică pentru mer
sul înainte, vă adresăm, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele milioanelor de 
membri ai organizației noastre, cele 
mai calde felicitări pentru reale
gerea dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane, în funcția supremă de secretar 
general al partidului, chezășie fer
mă a înaintării viguroase a patriei 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație, a asigurării păcii și liniș
tii. muncii și vieții poporului nostru.

Permiteți-ne, totodată, ca în aces
te momente solemne să adresăm to
varășei Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului nos
tru, strălucit om de știință, de pres
tigiu internațional, aceleași calde și 
sincere felicitări pentru alegerea sa 
în funcția de înaltă răspundere din 
conducerea partidului, și cele mai 
alese mulțumiri pentru contribuția 
de excepție pe care o are la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a României, in dezvolta
rea științei, învâțămîntului și cultu
rii pentru sprijinul inestimabil pe 
care îl acordă organizației noastre, 
în sporirea contribuției sale la apli
carea in viață a politicii partidului 
și statului în domeniul ocrotirii sa
nitare și sociale a populației, al apă
rării sănătății și vieții oamenilor".

„Monumentala dumneavoastră o- 
peră teoretică, ideologică și politică 
— adevărată enciclopedie vie a gin- 
dirii revoluționare, a socialismului 
științific modern, ancorată deplin în 
realitatea țării noastre, precum și a 
întregii lumi contemporane — re
prezintă pentru noi. cadrele didacti
ce, elevii și toți oamenii muncii din 
LICEUL INDUSTRIAL „MATEI 
BASARAB" DIN BUCUREȘTI, un 
nesecat izvor de înțelepciune, clar
viziune, înalt spirit patriotic, simțul 
responsabilității comuniste, exemplu 
de unitate indisolubilă între teoria 
și practica socialismului științific.

Salutînd cu un înflăcărat entu
ziasm alegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de suprem conducător 
al Partidului Comunist Român, ca
drele didactice și elevii liceului nos
tru se angajează să facă din unitatea 
lor de învățămînt un bastion al lup
tei pentru o nouă calitate în însu
șirea cunoștințelor teoretice și prac
tice, în cultul pentru muncă, în in- 
suflarea celor mai mărețe idealuri 
regăsite cu atîta claritate în opera 
dumneavoastră și fac un suprem le- 
gămint de a îndeplini exemplar ho- 
tăririle adoptate de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român".
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In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂ- 
SĂUD AL P.C.R. se subliniază : „Co
muniștii, toii oamenii muncii din ju
dețul Bistrița-Năsăud au primit, 
alături de întregul nostru partid și 
popor, cu cea mai mare satisfacție 
realegerea dumneavoastră in supre
ma funcție de secretar general al 
partidului, realizîndu-se astfel vrerea 
nestrămutată a întregii națiuni de a 
vă avea în continuare la cîrma des
tinelor noastre istorice. Reinvestirea 
dumneavoastră în cea mai înaltă 
funcție in conducerea partidului re
prezintă garanția sigură că tot ceea 
ce ne-am propus, tot ceea ce a ho- 
tărit marele forum al comuniștilor 
va fi transpus în viață, spre binele 
și fericirea tuturor locuitorilor 
României.

Adresîndu-vă din adîncul inimilor 
noastre cele mai cordiale felicitări 
pentru reinvestirea în cea mai înaltă 
funcție de conducere a gloriosului 
nostru partid comunist, dorindu-vă 
multă sănătate, fericire, viață lungă 
și putere de muncă în îndeplinirea 
supremei misiuni încredințate de co
muniștii români, de întregul nostru 
popor, ne reînnoim angajamentul 
nostru Solemn de a aplica consecvent 
în viață sarcinile ce ne revin din 
documentele programatice ale celui 
de-al XlII-lea Congres, în scopul ri
dicării pe noi culmi de civilizație și 
progres a scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România, a spo
ririi prestigiului României pe toate 
meridianele lumii".

„Exprimîndu-ne cu însuflețire sa
tisfacția față de această hotărire de 
vitală importanță pentru destinele 
naționale, adoptată de marele forum 
al comuniștilor români într-o impre
sionantă unanimitate, în deplin con
sens cu voința fermă a tuturor fiilor 
patriei, dăm glas simțămintelor noas
tre înflăcărate de dragoste, stiină și 
gratitudine față de dumneavoastră, 
eminent militant politic, ilustră per
sonalitate a lumii contemporane, a 
cărui gîndire și acțiune revoluționa
ra luminează drumul națiunii noastre 
spre piscurile civilizației, ale propă
șirii și bunăstării, îmbogățind tezau
rul universal al socialismului știin
țific, cjeschizînd noi căi, definitorii, 
pentru salvgardarea dreptului su
prem al tuturor popoarelor la pace, 
la progres, existență demnă și libe
ră — se menționează în telegrama 
trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
CĂLĂRAȘI AL P.C.R.

Ne angajăm solemn, mult iubite și . 
stimate tovarășe secretar general, că 
ne vom dărui toate forțele, întreaga 
capacitate și energie creatoare spre 
a îndeplini neabătut prevederile de 
plan pe acest an, pe ansamblul ac
tualului cincinal, sarcinii^ pg pe rgj 
vjh _ din mărețele obiective adoptate 
de înaltul forum,.pi P9m,i|niștiloi',,ro-j 
mâni, sporindu-ne mereu contribuția 
la dezvoltarea economico-socială. a 
patriei, lăsînd peste veacuri, genera
țiilor viitoare, noi și grandioase re
alizări, demne de epoca marilor iz- 
binzi socialiste pe care o parcurgem".

„Oamenii muncii din MINISTE
RUL INDUSTRIEI CHIMICE, alături 
de întregul nostru popor — se spune 
în telegramă — au luat cunoștință 
cu deosebită satisfacție și mîndrie 
patriotică de realegerea dumnea
voastră în înalta funcție de secretar 
general, al Partidului Comunist Ro
mân. Sîntem cuprinși de o mare 
bucurie că forul suprem al comu
niștilor din România a dat aprecie
rea cdvenită înaltei valori a calități
lor dumneavoastră deosebite de 
conducător, devotamentului cu care 
v-ați dedicat întreaga viață năzuințe
lor pentru un viitor luminos al po
porului român, cauzei socialismului 
și comunismului.

Documentele prezentate Congresu
lui al XlII-lea al Partidului Comu
nist Român, cu privire la dezvolta
rea economico-socială a României în 
cincinalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pînă in anul 2000, co
respund întru totul intereselor oame
nilor muncii, voinței și țelurilor în
tregului nostru popor, făuritor al so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului pe pă- 
mintul României.

Ne exprimăm acordul deplin față 
de ideile de excepțională însemnă
tate politică cuprinse în Raportul 
prezentat Congresului de dumnea
voastră, mult stimate și iubite, tova
rășe secretar general, și vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru aplicarea prevederilor acestor 
documente, fiind pătrunși in toată 
ființa noastră de însemnătatea co- 
vîrșitoare a etapei pe care o stră
batem în prezent, de marea respon
sabilitate istorică a hotărîrilor pe 
care le-a adoptat Congresul pentru 
destinele poporului român".

„în aceste momente istorice, înăl
țătoare pentru toți fiii patriei, comu
niștii, toți oamenii muncii din MI
NISTERUL COMERȚULUI EXTE
RIOR ȘI COOPERĂRII ECONO
MICE INTERNAȚIONALE am pri
mit cu vie satisfacție și nemărginită 
bucurie hotărîrea Congresului al 
XlII-lea al Partidului Comunist Ro
mân privind realegerea dumnea
voastră, cel mai iubit fiu al poporu
lui nostru, eminentă personalitate a 
lumii contemporane, in funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Comuniștii, întregul personal mun
citor din Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
naționale vă roagă să primiți pro
funda lor recunoștință cu cele mai 
alese sentimente de stimă și prețui
re pentru rolul hotărî^or, determi
nant pe care îl aveți în conducerea, 
orientarea și dezvoltarea întregii ac
tivități de comerț exterior și coope
rare economică internațională, con
tribuția deosebit de rodnică și largi
le perspective pe care le-ați deschis 
prin activitatea dumneavoastră neo
bosită și multilaterală, desfășurată 
pe plan internațional, în vederea 
amplificării și intensificării relații
lor economice externe ale României.

Profund mobilizați de perspecti
vele luminoase deschise de către 
documentele programatice' aprobate 
de Congresul al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Ministerul Co

merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale se angajează 
solemn să acționeze cu pasiune și 
dăruire, cu fermitate revoluționară 
pentru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin pe linia dezvol
tării și diversificării activității de 
comerț și cooperate economică in
ternațională".

„Cu prilejul realegerii dumnea
voastră in suprema funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român — CONSILIUL UNIU
NII NAȚIONALE A COOPERATI
VELOR AGRICOLE DE PRODUC
ȚIE vă adresează, în numele mili
oanelor de țărani muncitori din pa
tria noastră, un fierbinte și vibrant 
omagiu, calde și respectuoase feli
citări, împreună cu cele mai alese 
sentimente de înaltă stimă și pre
țuire, nețărmurită dragoste și recu
noștință pentru tot ce ați făcut și 
faceți spre binele și prosperitatea 
națiunii noastre socialiste și vă 
urează din adîncul inimii multă să
nătate și fericire, putere de muncă, 
ani mulți și rodnici în fruntea parti
dului și a țării.

Luînd cunoștință de istoricele ho- 
tărîri ale celui de al XlII-lea Con
gres, de chemările dumneavoastră 
însuflețitoare, țăranii cooperatori, 
toți lucrătorii ogoarelor vă asigură, 
iubit și stimat conducător, că sub 
conducerea partidului, strîns uniți 
în jurul dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, nu voi- precupeți 
nici un efort pentru creșterea rod
niciei ogoarelor și sporirea contri
buției agriculturii la întărirea eco
nomiei naționale, dezvoltarea multi
laterală a națiunii noastre socia
liste".

„Noi, oamenii muncii din INSTI
TUTUL DE FIZICA ȘI INGINERIE 
NUCLEARA — se arată în telegra
mă — am luat cunoștință cu o adîncă 
satisfacție de reinvestirea dumnea
voastră, la cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului, în suprema func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Alături de toți fiii patriei, oamenii 
muncii din Institutul de fizică și 
inginerie nucleară de pe platforma 
Măgurele vă aducem cu acest prilej 
cel mai fierbinte omagiu și ne an
gajăm în față dumneavoastră să 
depunem toate eforturile pentru 
creșterea contribuției cercetării de 
fizică și a ingineriei nucleare în so
luționarea problemelor tehnice și 
tehnologice ce se pun în fața eco
nomiei naționale, să ne aducem tot 
mai mult contribuția la asigurarea 
bazei de materii prime și materiale 
și, in primul rînd, la introducerea 
in circuitul economic a unor noi sur- 

Ae, energie și în. special a ehefgiei 
nucleare; concomitent, vom ampli
fies cercetările fundamentale < din 
domeniul fizicii, căutînd să asigurăm 
în acest fel soluții pentru dezvoltarea 
în perspectivă a economiei și între
gii societăți".

„Animați de înalte sentimente de 
dragoste și atașament față de partid, 
ne exprimăm satisfacția și bucuria 
față de hotărîrea unanimă și entu
ziastă a celui de-al XlII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român de 
realegere a dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului — se arată în telegrama oa
menilor muncii de Ia ÎNTREPRIN
DEREA „VULCAN" — BUCUREȘTI. 
Realegerea dumneavoastră în această 
funcție este expresia de voință a în
tregului popor de a avea în fruntea 
partidului pe comunistul și omul 
supremei omenii, ilustrul gînditor 
comunist, călit la școala luptei clasei 
muncitoare pentru apărarea intere
selor vitale ale poporului român.

In atmosfera politică entuziastă, 
generată de istoricele documente a- 
doptate de Congresul al „XlII-lea al 
Partidului Comunist Român, oamenii 
muncii, întregul popor privesc cu în
credere viitorul conturat cu deose
bită clarviziune politică de către 
partid. Sîntem hotărîți să nu pre
cupețim nici un efort pentru a în
făptui programele adoptate și în pri
mul rînd programul energetic 
național, prin realizarea la timp și 
la un nivel calitativ superior a în
tregii game de cazane pe combustibili 
inferiori, pe care le producem, con
tribuind direct pe această cale la do- 
bîndirea independenței României din 
punct de vedere energetic.

„într-o atmosferă de profund și 
vibrant entuziasm patriotic, de ne
stăvilită bucurie și mare satisfacție, 
noi, comuniștii suceveni, toți bucovi
nenii, la fel ca întreaga națiune 
română, am trăit supremul moment 
al Congresului al XlII-lea în care, 
prin voința de simțire și cuget a 
întregului partid și popor, dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați fost 
reales de către marele forum comu
nist al țării în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Român — se arată în tele
grama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

Noi, comuniștii, toți oamenii mun
cii suceveni ne angajăm că vă vom 
urma cu devoțiune comunistă în tot 
ce gîndiți și întreprindeți pe planul 
politicii interne și internaționale, 
vom acționa cu fermitate pentru 
traducerea in viață a istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român și vă dorim, din căldura ini
milor și limpezimea sufletelor noas
tre, ani mulți și rodnici, încărcați 
de lumină și fericire, în fruntea 
partidului și a țării."

In telegrama COMITETULUI DE 
PARTID DIN ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOCAMIOANE BRAȘOV se 
spune: „Alături de întregul nostru 
popor, comuniștii, detașamentul 
constructorilor de autocamioane bra
șoveni, au primit cu vie și deplină 
satisfacție realegerea dumneavoastră,

Prin Ceaușescu se
Cum se adună fapta în steaguri tricolore 
Precum un imn de slavă ce-ți poartă 

armonia,
Și se revarsă liber petală de lumină : 
Sub semn măreț de forum se află România.

Cînd anotimpul toamnei prin roade 
se măsoară

Și cristalin respiră, neodihnită glia 
I ’ ‘ )
ti_______________________ _________________ .______________ ,

înalță România!
Izvoarele scâldind-o mereu cu veșnicie : 
Sub semn măreț de forum se află România.

Azi în iubire virsta înspică bob de grine 
Ales de inimi calde, rostindu-ne mindria, 
Multiplicind în țară contururi noi de vise : 
Prin Ceaușescu mîndră se-nalță România I

Ion MĂRGINEANU

mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție 
de secretar general al partidului, 
fapt pentru care vă rugăm să pri
miți caldele și respectuoasele noas
tre felicitări, însoțite de bucuria 
nemărginită și sentimentele de 
nestrămutată dragoste față de cel 
mai iubit fiu al poporului nostru 
român.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să însoțim gîndurile 
noastre de aleasă prețuire față de 
neobosita și pilduitoarea dumnea
voastră activitate ce o desfășurați în 
fruntea partidului și a țării cu an
gajamentul muncitoresc comunist, 
de a nu precupeți nici un efort pen
tru a îndeplini în mod exemplar in
dicațiile și sarcinile ce ne revin din 
excepționalul Raport prezentat în 
fața participanților la Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român.

Harnicul colectiv al constructorilor 
de autocamioane se angajează, tot
odată, să realizeze cea de-a patra 
generație a autocamioanelor româ
nești echipate cu motoare de mare 
putere, executate ca urmare a indi
cațiilor dumneavoastră cu ocazia vi
zitelor de lucru cu care ați onorat 
întreprinderea noastră.

„Comuniștii, toți lucrătorii din MI
NISTERUL EDUCAȚIEI ȘI INVA- 
ȚĂMÎNTULUI — se subliniază în te
legramă — împreună cu toți slujito
rii școlii și tineretul studios își ex
primă nemărginita bucurie și înalta 
mîndrie patriotică pentru realegerea 
dumneavoastră, de către cel de-al 
XlII-lea Congres, în suprema func
ție de secretar general al Partidu
lui Comunist Român. într-o depli
nă unanimitate, noi, toți cei ce ac
tivăm pe tărîmul învățămîntului, ve
dem în actul politic al reînvestirii 
dumneavoastră în funcția de secre
tar general garanția sigură a mersu
lui ascendent al scumpei noastre pa
trii, chezășia înfăptuirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării spre comunism.

Atenția permanentă pe care dum
neavoastră o manifestați față de în- 
vățămîntul românesc, sprijinul ne
precupețit pe care-1 acordați școlii 
de toate gradele pentru îndeplinirea 
misiunii sale de a forma cadre bine 
pregătite necesare dezvoltării conti
nue a economiei, științei și culturii 

și de a educa tinerele generații în 
spirit revoluționar, comunist 'consti
tuie un neprețuit stimul și un 
îndemn pentru toate cadrele de în- 
vățămint, decise ferm să nu precu
pețească nici un efort pentru reali
zarea misiunii lor nobile de forma
re și educare a tineretului prin mun
că și pentru muncă. Vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, urmînd 
exemplul dumneavoastră luminos de 
muncă și dăruire, Vom acționa nea
bătut pentru punerea în aplicare a 
tuturor hotărîrilor Congresului al 
XlII-lea, a indicațiilor dumneavoas
tră prețioase, vizînd dezvoltarea în
vățămîntului românesc, ca o compo
nentă importantă a procesului mereu 
ascendent, înnoitor și revoluționar, 
de înflorire a patriei noastre, de ri
dicare a României socialiste la nive
lul celor mai înaintate țări ale lumii".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
— se spune în telegrama MINISTE
RULUI TRANSPORTURILOR ȘI 
TELECOMUNICAȚIILOR — dau glas 
marii noastre bucurii și viei sa
tisfacții pentru reinvestirea dum
neavoastră în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Adoptînd în unanimitate 
.această istorică hotărire, forumul 
comuniștilor români a exprimat vo
ința neclintită a întregii noastre na
țiuni socialiste, a răspuns dorinței 
ferme și nestrămutate a tuturor celor 
ce muncesc ca, sub înțeleaptă dum
neavoastră conducere, să pășim spre 
noi și mărețe izbînzi în înălțarea 
României socialiste pe cele mai înal
te culmi de civilizație și prosperitate.

Magistralul Raport pe care l-ați 
prezentat Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român și cele
lalte documente adoptate conturează 
împlinirea pe străbunele meleaguri 
ale patriei a visului de aur al ome
nirii, comunismul, drept un țel con
cret și apropiat de care se va bucura 
și actuala noastră generație.

Ne angajăm să muncim cu dăruire, 
cu pasiune militant revoluționară, 
pentru perfecționarea continuă a în
tregii noastre activități, folosind cu 
înalt randament și productivitate 
mijloacele și instalațiile, asigurînd e- 
conomiei naționale și populației 
transporturi și telecomunicații de 
înaltă calitate și eficiență. Ne anga
jăm ca, realizînd cu cinste sarcinile 

actuale în întregime, așa cum au fost 
ele trasate de Congresul precedent 
și Conferința Națională ale partidu
lui, să pregătim cu succes trecerea 
la îndeplinirea noilor și mărețelor 
obiective hotărîte de Congresul 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român".

„Comitetul de partid, consiliul de 
conducere, membrii COOPERATIVEI 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE AIUD, 
JUDEȚUL ALBA, își exprimă ade
ziunea față de Hotărîrea Congresu
lui al XlII-lea al Partidului Comu
nist Român în legătură cu realegerea 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, erou între , eroi, în 
cea mai înaltă funcție de conducere 
a partidului.

Vă urăm cu acest prilej multă să
nătate și fericire, multă putere de 
muncă în fruntea partidului și sta
tului, pentru realizarea celei mai 
drepte societăți cunoscute de ome
nire, societatea comunistă. Ne an
gajăm încă o dată în fața dumnea
voastră și în fața partidului că vom 
face totul pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan, pentru ob
ținerea unor producții cît mai mari, 
contribuind prin aceasta Ia îndepli
nirea mărețului program de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România".

„In acest moment de vibrant pa
triotism, ne exprimăm sentimentele 
de profundă bucurie și satisfacție 
pentru realegerea dumneavoastră de 
către cel de-al XlII-lea Congres in 
suprema funcție de secretar general 
al partidului, eminent conducător de 
partid și de stat, strateg și ctitor de 
eră comunistă, omul care și-a dedi
cat cu inegalabilă dăruire și avînt 
revoluționar întreaga viață bunăstă
rii și fericirii poporului — se arată 
în telegrama adresată de MINISTE
RUL INDUSTRIEI CONSTRUCȚII
LOR DE MAȘINI.

Ne angajăm cu întreaga răspun
dere să ducem la îndeplinire mari
le obiective ale dezvoltării construc
țiilor de mașini în cincinalul 1986— 
1990, asigurînd asimilarea utilajelor 
tehnologice complexe pentru dezvol
tarea bazei energetice și de materii 
prime a țării, pentru modernizarea 
agriculturii, a celorlalte ramuri ale 
economiei, acordînd o atenție prio
ritară introducerii progresului tehnic 
în toate sectoarele de activitate, 
concentrării și specializării producției, 

creșterii calității și competitivității 
produselor, in scopul participării mai 
ample la diviziunea internațională a 
muncii, la excedentul valutar al 
țării".

„Comitetul de partid. și Consiliul 
de conducere din MINISTERUL SĂ
NĂTĂȚII, întregul personal sanitar 
vă adresează cele mai calde și res
pectuoase felicitări cu prilejul reale
gerii dumneavoastră în funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român. Ne expri
măm convingerea deplină că reale
gerea dumneavoastră — eminentă 
personalitate politică și strălucit 
conducător și ctitor al României so
cialiste — cel mai iubit fiu al po
porului nostru, neobosit îndrumător 
și făuritor al destinelor noastre în 
fruntea Partidului Comunist Român, 
reprezintă garanția sigură a înfăp
tuirii Programului partidului și a is
toricelor documente adoptate de cel 
de-al XlII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care prefigurează 
imaginea luminoasă a viitorului so
cialist și comunist al patriei noastre.

Alături de întregul popor, vă asi
gurăm — mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — că noi, 
toți cei cărora le-ați încredințat no
bila misiune de a sluji și apăra să
nătatea și vigoarea poporului nostru, 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru transpunerea în viață, în mod 
exemplar, a hotărîrilor Congresului 
al XlII-lea al Partidului Comunist 
Român și a sarcinilor de deosebită 
importanță reieșite din strălucitul 
dumnevoastră Raport la Congresul 
partidului — document de o excep
țională însemnătate, care dezvoltă 
în mod creator știința construirii 
noii societăți, prin aplicarea la con
dițiile țării noastre a principiilor ge
nerale ale revoluției și construcției 
socialiste".

„Comuniștii, toți oamenii muncii 
din DIRECȚIA CENTRALĂ DE 
STATISTICA, alături de întregul 
partid și popor, dau glas profun
delor sentimente de satisfacție, en
tuziasm și nemărginită bucurie cu 
care au primit istorica hotărire a 
celui de-al XlII-lea Congres al 
partidului, prin care se consfințeș
te voința fermă a întregii națiuni 
de reinvestire a dumneavoastră — 
cel mai înțelept și iubit fiu al său, 
ilustru om politic și patriot, comu
nist de omenie — in funcția supremă 
de secretar general al Partidului Co
munist Român.

Sîntem ferm hotărîți să acțio
năm cu toată capacitatea creatoare 
în realizarea exemplară a sarcinilor 
de înaltă responsabilitate ce ne revin 
din înfăptuirea, Programului partidu
lui, din istoricele hotărîri ale Con
gresului al XlII-lea al partidului, in 
scopul perfecționării continue a în
tregii noastre activități, în vederea 
înfăptuirii unui sistem informațio
nal statistic veridic, operativ și e- 
ficient pentru conducerea și plani
ficarea economiei naționale, cores
punzător cerințelor de înaltă exi
gență pe care le impune noua eta
pă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate".

„Cu voința fermă de a înfăptui 
neabătut Programul partidului, hotă- 
rîrile adoptate la cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului, de a continua 
drumul glorios de progres mul
tilateral, rapid al țării, al bună
stării poporului, de a da noi di
mensiuni mărețelor victorii dobîn- 
dite în acești ani deosebit de fertili 
ai construcției socialismului, toți 
oamenii muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA DE ALUMINIU SLATINA, 
în frunte cu comuniștii — se arată 
într-o altă telegramă — își exprimă 
nețărmurita bucurie față de hotă
rîrea adoptată în unanimitate de 
marele forum privind realegerea 
dumneavoastră — mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
în înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

însoțim omagiul nostru fierbinte, 
prețuirea și admirația ce vi le pur
tăm cu raportarea obținerii unor re
zultate prestigioase și în primii pa
tru ani ai actualului cincinal. Astfel, 
în această perioadă am reușit să 
realizăm o producție industrială su
plimentară de aproape 1 miliard lei, 
materializată în peste 26 000 tone de 
aluminiu primar și aliaje din alumi
niu primar și peste 150 milioane lei 
la producția netă.

A fost îndeplinit, de asemenea, 
planul la export și au fost livrate 
beneficiarilor externi — din peste 
40 de țări ale lumii — numai pro
duse de înaltă calitate".

„în aceste momente solemne pen
tru întreaga națiune, prilejuite de 
reinvestirea dumneavoastră în su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, cu ini
mile , pline de satisfacție și vibrant 
patriotism, vă rugăm să ne permi
teți să vă exprimăm, în numele co
muniștilor, al tuturor lucrătorilor — 
se arată în telegrama CONSILIULUI 
DE CONDUCERE AL DEPARTA
MENTULUI SECURITĂȚII STATU
LUI — aleasa stimă și înalta pre
țuire pentru modul strălucit în care 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, eroul le
gendar al neamului, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
vă consacrați, cu deosebită cutezanță 
și clarviziune revoluționară, toate 
eforturile, întreaga viață, fericirii și 
progresului patriei, înaintării Româ
niei spre comunism.

Vă raportăm și în același timp ne 
angajăm și cu acest prilej că sîntem 
ferm hotărîți să îndeplinim la noi 
cote de calitate și exigență jură- 
mîntul de credință față de patrie, 
partid și popor, față de dumnea
voastră personal, tovarășe Coman
dant Suprem, să slujim cu devota
ment și abnegație cauza partidului, 
politica sa revoluționară, marile 
realizări și împliniri înscrise în 
cartea de aur ș ultimelor două de
cenii, viitorul luminos prefigurat cu 
atîta strălucire de către dumnea
voastră la Congresul al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român.

Vă asigurăm că vom milita în mod 
neabătut pentru aplicarea legilor, 
hotărîrilor de partid, ordinelor și in
dicațiilor dumneavoastră și că vom 
fi prezenți, în orice împrejurare, la 
datorie, așa cum ne cere parti

dul, dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Comandant Su
prem".

„COMITETUL COMUNAL DE 
PARTID și CONSILIUL POPULAR 
AL LOCALITĂȚII POIANA MARE, 
din județul Dolj — se arată într-o 
altă telegramă — în numele tuturor 
locuitorilor din această așezare dol- 
jeană își exprimă adeziunea totală la 
realegerea dumneavoastră de Către 
Congresul al XlII-lea in înalta func
ție de secretar general al Partidu
lui Comunist Român. Această legiti
mă reinvestire constituie cea mai 
sigură garanție că istoricele hotărîri 
ce au fost adoptate de Congresul al 
XlII-lea vor fi exemplar îndeplinite, 
că poporul român va înfăptui nea
bătut programele de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, asigurînd îna
intarea ascendentă a României spre 
țelurile luminoase ale socialismu
lui multilateral dezvoltat și comu
nismului".

„Vă rugăm să ne permiteți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm expresia nețărmuritei 
noastre bucurii și cele mai calde fe
licitări cu prilejul realegerii dumnea
voastră în funcția supremă de partid. 
Vă urâm din inimă multă sănătate 
și putere de muncă pentru înfăp
tuirea istoricei misiuni pe care în
treaga națiune, întregul partid v-au 
încredințat-o, cu ferma convingere 
că această alegere reprezintă cheză
șia împlinirilor noastre viitoare, pe 
drumul glorios al României socialiste 
spre noi culmi de progres și civili
zație — se subliniază în telegrama 
CONSILIULUI ZIARIȘTILOR.

în numele tuturor ziariștilor 
României socialiste, vă rugăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să primiți expresia vie a 
mîndriei și recunoștinței noastre 
pentru înalta apreciere dată presei 
române, și slujitorilor săi în cadrul 
solemn, de importanță istorică al 
Congresului al XlII-lea al partidu
lui. Aprecierile dumneavoastră con
stituie puternice și mobilizatoare în
demnuri pentru munca noastră, o 
nouă: și de neuitat expresie a statu
tului politic și social de înaltă răs
pundere și demnitate morală pe care 
concepția dumneavoastră despre 
presă o acordă ziaristului. Vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că vom face totul 
pentru a fi demni de această încre
dere, spre a da presei forța și va
loarea operei istorice pe care po
porul o făurește sub conducerea 
partidului, în frunte cu dumneavoas
tră".

„Alături de toți cei ce trăiesc și 
muncesc pe acest., străvechi pămî.nt 
românesc, șLnqi. muncitorii, tehni
cienii, inginerii din ÎNTREPRINDE
REA DE ELECTRONICĂ INDUS>- 
TRIALĂ — BUCUREȘTI, ne expri
măm profunda satisfacție pentru 
realegerea dumneavoastră . in înalta 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Unindu-ne sufletele și simțirile cu 
cele ale întregului popor, ne expri
măm fierbintea recunoștință că ne 
veți conduce și în viitor destinele, 
spre luminoasele zări ale comunis
mului. Pentru realizarea mărețelor 
obiective pe care ni le propunem și 
pe care Congresul al XlII-lea le-a 
validat prin hotărîrile adoptate, noi, 
cei ce formăm colectivul întreprin
derii de electronică industrială, vă 
asigurăm, tovarășe secretar general 
al partidului, că vom acționa cu ab
negație și fermitate pentru îndepli
nirea exemplară a tuturor, sarcinilor 
ce ne revin, contribuind astfel și noi 
la ridicarea scumpei noastre patrii 
pe culmile civilizației socialiste și 
comuniste".

„Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
silvicultură își exprimă cu profundă 
stimă, dragoste și prețuire via satis
facție, mindria legitimă pentru 
realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului, garanția sigură a înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al XlII-lea 
al partidului, a înaintării neabătute 
a României spre comunism, a împli
nirii marilor noastre idealuri de 
prosperitate, independență și pace, 
se subliniază în telegrama trimisă de 
CONSILIUL SILVICULTURII.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, că 
urmind minunatul dumneavoastră 
exemplu de muncă și viață, comu
niștii, toți oamenii muncii din silvi
cultură, conștienți de sarcinile ce le 
revin, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, vor acționa 
cu abnegație, răspundere și dăruire 
revoluționară pentru transpunerea in 
viață a orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român".

în telegrama adresată de COMI
TETUL MUNICIPAL CLUJ-NA- 
POCA AL P.C.R. se arată : „Cuprinși 
de cele mai alese sentimente de 
bucurie, entuziasm și deplină satis
facție pentru împlinirea voinței 
noastre unanime, a întregii țări, de 
a fi reales in funcția supremă de se
cretar general al partidului, vă adre
săm,- mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, in numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii, al locuitorilor municipiului Cluj- 
Napoca, cu nestăpinită emoție și 
întreaga căldură a inimilor și ființei 
noastre, cele mai respectuoase feli
citări, împreună cu urarea de sănă
tate și putere de muncă, de ani 
mulți și fericiți, de noi și mărețe 
izbînzi în realizarea strălucitei opere 
istorice pe care o creați în devenirea 
contemporană a României.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că, puternic mo
bilizați de marele moment istoric pe 
care-1 trăim cu bucuria dorinței îm
plinite, de insuflețitoarele hotăriri 
adoptate de cel de-al XlII-lea forum 
al comuniștilor României, vom 
munci cu intreaga putere și capaci
tate de care dispunem pentru a con
tribui la ridicarea României socia
liste pe noi culmi de civilizație și 
progres".
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(Urmare din pag. I)tilateral dezvoltat, pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.2. Congresul stabilește ca obiectiv fundamental al planului cincinal 1986—1990 continuarea fermă a politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. în vederea realizării acestui obiectiv, o atenție deosebită se va acorda dezvoltării forțelor de producție, precum și perfecționării relațiilor de producție și sociale pe o bază nouă, continuîndu-se cu fermitate procesul de transformare revoluționară a societății.3. Congresul își însușește pe deplin aprecierea din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia în cincinalul viitor va trebui accentuată dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor industriale și asigurat un echilibru mai bun între diferite sectoare. în acest cadru, se va situa în continuare, pe primul plan, lărgirea bazei energetice și de materii prime — condiție hotă- rîtoare pentru dezvoltarea dinamică a întregii economii naționale — se va accentua procesul de modernizare a structurii producției industriale, prin creșterea cu prioritate a ramurilor de înaltă tehnicitate, care valorifică superior materiile prime, resursele energetice și munca socială și asigură promovarea largă a progresului tehnic, o competitivitate ridicată a produselor românești pe piețele externe.Dezvoltarea industriei în cincinalul viitor trebuie să se realizeze îndeosebi prin modernizarea mijloacelor de muncă și a structurii producției, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al acestora, introducerea continuă și generalizarea rapidă a tehnologiilor avansate, extinderea mecanizării, automatizării și robotizării. Se va ajunge astfel, în 1990, la un nivel general al producției industriei românești, precum și al calității și tehnicii acestei ramuri, comparabil cu cel din țările dezvoltate din punct de vedere economic.4. Congresul stabilește că în agricultură — a doua ramură de bază a economiei naționale — obiectivul fundamental îl constituie înfăptuirea noii revoluții agrare, care presupune transformarea generală a felului de muncă, de viață și de gîndire al țărănimii noastre cooperatiste, realizarea unei producții agricole care să satisfacă din plin necesitățile de consum ale întregului popor, precum și alte cerințe ale dezvoltării economiei naționale.Congresul dă o înaltă apreciere și aprobă orientările cuprinse în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu privind mai buna sistematizare și organizare a teritoriului în vederea folosirii corespunzătoare a întregii suprafețe agricole, realizarea neabătută a programului de irigații și îmbunătățiri funciare, de creștere a potențialului productiv al pămîntului, 'extinderea chimizării și mecanizarea completă a lucrărilor agricole, aplicarea largă a cuceririlor științei agrozootehnice, asigurîndu-se astfel condițiile pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive, de înaltă productivitate și eficiență, așezată pe baze moderne, industriale.Congresul apreciază că sporirea producției de cereale va continua să constituie un obiectiv important al cincinalului viitor în agricultură, subliniind că producțiile-record obținute în 1984 de unitățile agricole fruntașe demonstrează că există condiții pentru obținerea de recolte bogate pe mari suprafețe de terenuri. Este necesar, totodată, șă se asigure o creștere puternică a producției de plante* tehnice și legume, să se dezvolte și să se modernizeze sectorul vitipo- micol. O atenție deosebită trebuie să se acorde creșterii efectivelor de animale, sporirii producției animaliere, de carne, lapte, lină, ouă.5. Congresul își însușește pe deplin orientarea prevăzută în Raport cu privire la repartizarea judicioasă a venitului național pentru fondul de acumulare și fondul de consum, corespunzător obiectivelor și sarcinilor noii etape de dezvoltare a societății noastre. Asigurarea unei rate optime a acumulării — opțiune politică și socială fundamentală, de mare responsabilitate pentru destinele națiunii — își găsește materializarea în realizarea unui amplu volum de investiții, ca o condiție esențială pentru dezvoltarea puternică și modernizarea forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale a societății noastre, pentru creșterea continuă a puterii economice a țării, a venitului național, și ridicarea, pe această temelie trainică, a gradului de civilizație și bunăstare al întregului popor.Congresul stabilește ca majoritatea fondurilor de investiții să fie orientate spre lărgirea bazei energetice și de materii prime, spre realizarea programului de dezvoltare intensivă, de modernizare și ridicare a nivelului tehnic al industriei, a programului de irigații și îmbunătățiri funciare, precum și a celui de mecanizare a agriculturii, transporturilor și altor sectoare de activitate. în viitor nu se va mai pune problema dezvoltării extensive a capacităților de producție, accentul va cădea pe modernizarea și ridicarea nivelului tehnic al capacităților existente, pe folosirea lor deplină. Congresul cere ca factorii cu atribuții și răspunderi în domeniul investițiilor să ia toate măsurile pentru extinderea industrializării lucrărilor pe șantiere, promovarea tehnologiilor de execuție de mare randament, tipizarea construcțiilor în toate sectoarele, în vederea reducerii duratei de realizare a obiectivelor.6. Congresul dă o înaltă apreciere și aprobă pe deplin orientarea din Raport și Directive cu privire la rolul de importanță deosebită pe care îl au cercetarea științifică, introducerea rapidă și cu fermitate în producție a noilor cuceriri ale științei și tehnicii în realizarea obiectivelor dezvoltării economico-sociale a României în cincinalul viitor și în perspectivă.Potrivit prevederilor Programului de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și introducere a progresului tehnic pe perioada 1986—1990 — elaborat sub conducerea directă a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — activitatea de cercetare va trebui să aducă o contribuție deosebită la dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării, să asigure creșterea substanțială a nivelului tehnic și calitativ al produselor, îmbunătățirea structurii producției, sporirea gradului de competitivitate a produselor românești. Un rol hotărîtor revine cercetării științifice în promovarea unor tehnologii cu consumuri materiale și energetice reduse, ridicarea mai accentuată a productivității muncii, creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului, a tuturor resurselor.Cercetarea științifică trebuie să realizeze noi materiale și noi sortimente superioare de metale, mase plastice, fibre și alte produse diverse, materiale electronice noi și altele. în agricultură cercetarea științifică va fi orientată în direcția valorificării fondului funciar, realizării de noi soiuri de hibrizi și plante agricole și horticole, ameliorării genetice a speciilor de animale, în vederea obținerii unor producții agricole, vegetale și animale, ridicate.Congresul hotărăște ca, odată cu intensificarea cercetărilor aplicative și a dezvoltării tehnologice, să fie amplificate cercetările fundamentale în domeniul matematicii, fizicii, chimiei, biologiei, medicinei și în alte domenii. Congresul apreciază că în întreaga activitate științifică trebuie să se manifeste cu putere spiritul revoluționar în k__________________________  

abordarea marilor probleme ale dezvoltării noastre economice și sociale, să se acționeze permanent pentru descoperirea a noi și noi taine ale naturii și universului, pentru îmbogățirea cu noi realizări a tezaurului cunoașterii științifice universale.7. Congresul aprobă prevederile din Directive cu privire la asigurarea personalului muncitor în raport cu dezvoltarea fiecărei ramuri. în acest cadru, o deosebită atenție trebuie să se acorde formării forței de muncă pentru sectoarele minier și petrolier, precum și îmbunătățirii pregătirii oamenilor muncii din agricultură. Congresul apreciază că este necesar să se perfecționeze și să se ridice continuu nivelul general al învățămîntului de toate gradele, asigurîndu-se pentru toate sectoarele de activitate cadre bine pregătite, cu înalte cunoștințe profesionale, tehnice și științifice.8. Congresul adoptă orientările cuprinse în Raport și în Directive cu privire la participarea tot mai activă a României la circuitul mondial de valori materiale, la diviziunea internațională a muncii. România va acționa cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea înțelegerilor privind perfecționarea activității C.A.E.R., dezvoltarea schimburilor economice și a cooperării în producție, va participa activ la coordonarea planurilor, la specializarea în producție și la activitatea de cercetare științifică și tehnică comună, astfel încît C.A.E.R.-ul să aibă un rol tot mai important în dezvoltarea economico-socială a țărilor membre, în edificarea socialismului și comunismului, în ridicarea bunăstării popoarelor noastre. Totodată, vor fi extinse schimburile economice și cooperarea în producție cu toate țările socialiste. în același timp, România va acționa pentru lărgirea în continuare a relațiilor economice cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate.în cadrul relațiilor economice internaționale, România va pune accentul pe dezvoltarea cooperării în producție, va acorda o atenție deosebită încheierii de acorduri de lungă durată, care să dea o perspectivă sigură colaborării economice și cooperării în producție cu celelalte țări, va promova cu hotărîre sistemul de compensare, asigurînd astfel condițiile extinderii mai puternice a schimburilor economice cu diferite state.Congresul dă o înaltă apreciere și își exprimă deplina aprobare față de obiectivul prioritar al activității de comerț exterior, formulat în Raport de secretarul general al partidului, privind creșterea mai accentuată a exportului, realizarea unei balanțe comerciale și de plăți active, care să permită lichidarea completă a datoriei externe în primii ani ai cincinalului viitor, consolidarea rezervelor valutare ale statului.9. Congtesul acordă cea mai mare importanță perfecționării și funcționării în cele mai bune condiții a noului mecanism economico-financiar, care trebuie să îmbine în mod unitar proprietatea socialistă, modul de producție socialist cu o largă inițiativă și cointeresare materială a oamenilor muncii.Congresul subliniază cerința de a se acționa cu toată fermitatea pentru așezarea întregii activități economico-sociale pe principiul autocon- ducerii și autogestiunii, astfel ca fiecare unitate să obțină creșterea eficienței economice și a rentabilității. în acest cadru, un accent deosebit trebuie să se pună pe reducerea cheltuielilor de producție și, în primul rînd, pe diminuarea consumurilor materiale și energetice pe unitatea de produs, pe creșterea mai puternică a productivității muncii, pe ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pe valorificarea superioară a materiilor prime, combustibililor și energiei — factori primordiali ai sporirii eficienței economice în toate ramurile și sectoarele de activitate.Congresul cere ministerelor, centralelor și unităților economice să ia toate măsurile pentru aplicarea și generalizarea fermă a principiilor noului sistem de retribuire, în acord global, pentru legarea strînsă a veniturilor fiecărui om al muncii de rezultatele concrete obținute în producție. îndeplinirea riguroasă a tuturor sarcinilor de plan, gospodărirea cu maximă eficiență a fondurilor materiale și financiare încredințate de societate fiecărei unități economice reprezintă condiții esențiale ale creșterii veniturilor în sistemul acordului global. Totodată, Congresul își exprimă convingerea că măsurile luate pentru perfecționarea sistemului de acordare a creditelor unităților economice, pentru stimularea creșterii suplimentare, față de plan, a productivității muncii, a exportului și beneficiilor, vor cointeresa puternic colectivele din întreprinderi în creșterea veniturilor unităților economice și, în funcție de acestea, a părții variabile ce revine oamenilor muncii din fondul de beneficii.10. Congresul își însușește pe deplin aprecierea din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la rolul deosebit de important al consolidării și dezvoltării în continuare a proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, ca bază trainică a făuririi socialismului și comunismului. Această formă de proprietate asupra mijloacelor de producție constituie una din legitățile obiective fundamentale și determinante, în raport cu alte legi economice obiective. Pornind de la proprietatea comună, un rol de mare însemnătate îl are repartiția produsului social și a venitului național, pe principii socialiste, de echitate și dreptate socială, în raport cu munca fiecăruia.11. Congresul a dezbătut și aprobat Progra- mul-dîrectivă de creștere a nivelului de trai și de ridicare continuă a calității vieții pe perioada 1986—1990, document care ilustrează grija permanentă a partidului nostru pentru bunăstarea materială și spirituală a poporului. Congresul însărcinează Comitetul Central să ia toate măsurile pentru a asigura :. menținerea nivelului de trai realizat și ridicarea lui în continuare, pe măsura creșterii producției materiale, a productivității muncii și eficienței economice, a venitului național ; sporirea volumului produselor de consum vîndute populației ; stabilitatea prețurilor cu amănuntul și a tarifelor pentru servicii în limitele planificate ; realizarea programului construcțiilor de locuințe ; generalizarea treptată în întreaga economie a săptă- mînii de lucru de 44 ore ; îmbunătățirea în continuare a sistemului de ocrotire a sănătății, a condițiilor de muncă și odihnă ale oamenilor muncii.12. Congresul a dezbătut și aprobat orientă
rile de perspectivă ale dezvoltării economico- 
sociale a României în perioada 1991—2000, elaborate pe baza concepției revoluționare, științifice a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, prin promovarea largă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, va continua procesul revoluționar de formare, dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-materiale a societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru trecerea la societatea comunistă. Va crește substanțial producția industrială și agricolă, se va dezvolta puternic baza energetică și de materii prime, se va accentua și mai mult rolul științei și tehnologiei moderne în dezvpltarea economico-socială a patriei. Se vor intensifica și în mai mare măsură laturile calitative, de eficiență, ale activității în toate domeniile vieții economice și 

sociale. Se va perfecționa în continuare învăță- mîntul și se va ridica gradul de pregătire profesională și tehnică, nivelul general de cultură și de cunoștințe al populației. Vor crește substanțial avuția societății, venitul național și, pe această bază, se va ridica gradul general de civilizație materială și spirituală, calitatea vieții întregului popor.Pe baza dezvoltării puternice a forțelor de producție, în această perioadă se vor perfecționa relațiile de producție și sociale. Vor dispărea o serie de deosebiri dintre munca fizică și intelectuală, se vor apropia tot mai mult condițiile de muncă din diferite sectoare ale societății. Vor dispărea multe dintre deosebirile de azi dintre clase, dintre categoriile sociale, accentu- îndu-se procesul de ștergere a deosebirilor de clasă și sociale, de omogenizare a societății socialiste românești, de formare a poporului unic muncitor al României socialiste.România se va înfățișa, la sfîrșitul acestui secol, ca o țară socialistă multilateral dezvoltată, atît din punctul de vedere al producției industriale și agricole, al învățămîntului, științei și culturii, cit și în ceea ce privește nivelul general de viață și civilizație al poporului, asigurîndu-se astfel condițiile materiale necesare pentru trecerea la înfăptuirea și la manifestarea tot mai’ largă în societatea noastră a principiilor comuniste de repartiție, de muncă și de viață, în toate domeniile de activitate.
III1. în perioada care a trecut de la Congresul al XII-lea al partidului, Comitetul Central a acționat în mod susținut pentru continua perfecționare a sistemului unitar al democrației socialiste, muncitorești, pentru afirmarea puternică în întreaga viață eco.nomico-socială a principiilor conducerii științifice, revoluționare, pentru participarea efectivă a oamenilor muncii la conducerea producției, a treburilor de stat, ceea ce îndreptățește afirmația că în prezent dispunem de un larg cadru democratic, unic în felul său.S-a consolidat și mai puternic orînduirea noastră socialistă, a crescut rolul clasei muncitoare în societate, capacitatea ei de a-și îndeplini cu maximă eficiență misiunea de forță socială conducătoare în opera de edificare a socialismului și comunismului. S-au cimentat legăturile indestructibile, de alianță și unitate, dintre clasa muncitoare, țărănime și intelectua-, litate, a sporit coeziunea întregii națiuni, forța și eficiența angajării sale în traducerea în viață a politicii partidului, a Programului edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Aprobînd pe deplin activitatea desfășurată în acest domeniu, Congresul împuternicește Comitetul Central ca, pe baza experienței de pînă acum și ținînd seama de stadiul de dezvoltare a societății socialiste românești, să acționeze cu toată hotărîrea pentru ridicarea întregii activități de conducere și planificare a vieții economice și sociale la un nivel nou, superio.r.2. Congresul hotărăște să se acționeze în continuare pentru întărirea democrației socialiste, pentru asigurarea participării muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, a întregului popor la activitatea organismelor de conducere socială, pentru îmbinarea armonioasă a activității organelor statului socialist cu aceea a noilor organisme democratice. Congresul apreciază că aceasta trebuie să se realizeze pe baza centralismului democratic, ce îmbină armonios inițiativa largă a maselor, a consiliilor oamenilor muncii cu principiul conducerii unice a tuturor sectoarelor. Drepturile adunărilor generale, ale consiliilor oamenilor muncii de a adopta hotă- rîri în toate problemele privind planurile și activitatea economico-socială trebuie să se îmbine cu aplicarea și respectarea riguroasă a prevederilor planului național unic de dezvoltare economico-socială. Congresul apreciază că trebuie să fie aplicat cu hotărîre principiul autocondu- cerii și autogestiunii muncitorești, veghind ca interesele fiecărei unități, ale fiecărui colectiv de oameni ai muncii să se îmbine strîns cu interesele generale ale societății noastre socialiste, ale întregului popor. Congresul a dat o înaltă apreciere ideii subliniate în Raport că inițiativa fiecărei unități trebuie să'se manifeste în realizarea exemplară a sarcinilor de plan, în ridicarea nivelului tehnic și a calității producției, în perfecționarea continuă a activității economice.3. Congresul își însușește pe deplin teza expusă în Raport privitoare la necesitatea obiectivă a creșterii și mai puternice în viitor a rolului statului în planificarea, organizarea și conducerea unitară a întregii activități economico- sociale, pe baza planului național unic, pentru asigurarea dezvoltării unitare și armonioase a societății noastre.Congresul consideră că este necesar să se acționeze pentru creșterea în continuare a rolului statului — ca reprezentant suprem al proprietarilor și producătorilor, organizator al vieții comune a întregului popor — în conducerea întregii activități economico-sociale. Ca stat al democrației muncitorești-revoluționare, ca putere supremă în societatea noastră socialistă, el trebuie să asigure conducerea unitară, planificată a activității economico-sociale, concordanța deplină între forțele de producție și relațiile sociale, să așeze întreaga -viață socială pe bază de legi și norme, care să fie respectate riguros de toate organismele sociale și de stat, de toți cetățenii, să garanteze apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității patriei. în acest sens, Congresul consideră că trebuie luate măsuri pentru înlăturarea birocratismului, apreciind că lărgirea atribuțiilor organelor locale, ale centralelor și întreprinderilor sînt cerințe importante în perfecționarea activității de conducere și planificare, care trebuie să ducă la creșterea rolului statului — tendință obiectivă, determinată de însăși dezvoltarea viitoare a societății noastre.4. Avînd în vedere condițiile internaționale complexe, Congresul însărcinează Comitetul Central să acorde și în viitor toată atenția dezvoltării forțelor armate, ridicării pregătirii de luptă șj politice a militarilor, dotării armatei cu mijloacele de luptă necesare, asigurînd toate condițiile ca armata să-și poată îndeplini în orice împrejurări rolul de apărare a cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității țării. Se va acorda în continuare o atenție deosebită perfecționării pregătirii gărzilor patriotice — unități revoluționare înarmate ale oamenilor muncii de la orașe și sate — și detașamentelor militare ale tineretului. în concordanță cu obligațiile ce ne revin în cadrul Tratatului de la Varșovia, vom întări continuu colaborarea cu armatele celorlalte state, vom participa la respingerea oricărei agresiuni imperialiste. Armata noastră va dezvolta, de asemenea, relații cu armatele celorlalte țări socialiste, cu alte armate prietene.5. Congresul hotărăște să se acționeze în continuare pentru perfecționarea activității organelor Ministerului de Interne, a activității Procuraturii și organelor de justiție, pentru întărirea legalității socialiste, combaterea și prevenirea încălcării normelor de conviețuire socială. Trebuie să se acționeze astfel încît nimeni 

să nu se poată sustrage răspunderii dacă aduce prejudicii intereselor poporului, ale patriei noastre socialiste. în cadrul procesului de adîn- cire a caracterului democratic al statului nostru, trebuie să crească, în continuare, rolul și participarea maselor populare la întreaga activitate de apărare a cuceririlor socialismului, a independenței și suveranității țării, conlucrarea organelor de stat — organe ale întregului popor, care, în cadrul diviziunii muncii din societate, au atribuții speciale — cu oamenii muncii, sub controlul poporului.6. Congresul consideră necesar să se ia măsuri pentru creșterea rolului consiliilor populare, — ca organe locale democratice ale puterii de stat — în conducerea întregii activități economico-sociale, în vederea creșterii aportului lor în elaborarea și înfăptuirea planurilor de dezvoltare în profil teritorial, îmbunătățirea în continuare a sistematizării și gospodăririi localităților urbane și rurale, în cunoașterea și aplicarea legilor, a hotărîrilor de partid și de stat.7. Congresul stabilește să se acționeze în continuare pentru perfecționarea activității și creșterea rolului organizațiilor de masă și obștești, care cuprind toate categoriile de oameni ai muncii, asigură participarea lor organizată la înfăptuirea politicii generale a partidului și reprezintă un factor de importanță deosebită al democrației noastre muncitorești-revoluționare.Congresul apreciază că este necesar ca sindicatele să-și perfecționeze continuu munca, să aibă un rol mai activ în sistemul democrației noastre socialiste, în realizarea planurilor de dezvoltare economico-socială, în perfecționarea pregătirii profesionale a oamenilor muncii, în creșterea productivității și ridicarea nivelului calitativ și tehnic al producției, în înfăptuirea politicii partidului de ridicare continuă a nivelului de trai, în ridicarea conștiinței revoluționare a tuturor oamenilor muncii.8. Congresul a apreciat că un rol important revine comitetelor de femei, atît în ce privește participarea femeilor la activitatea generală de construcție socialistă, cît și la înfăptuirea politicii partidului, de asigurare a egalității depline în drepturi între bărbați și femei, de promovare a femeilor în toate sectoarele vieții sociale. De aceea, ele trebuie să se bucure de cea mai mare atenție din partea partidului și statului nostru.9. Congresul a subliniat că Uniunea Tineretului Comunist — organizația revoluționară a tineretului — organizațiile de studenți, de pionieri și organizația „Șoimii Patriei" au o înaltă misiune în educarea și formarea tinerei generații, a copiilor, în spiritul concepției revoluționare despre lume și viață. Congresul a cerut organizațiilor de tineret să militeze necontenit pentru ridicarea spiritului de combativitate și exigență, a spiritului revoluționar al tiperilor comuniști, al întregului tineret, pentru înarmarea tinerei generații cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane.10. Congresul a apreciat că un rol important în societate îl are Organizația Democrației și Unității Socialiste, care asigură participarea organizată a milioane și milioane de oameni ai muncii ce nu sînt membri ai partidului, sub conducerea organizațiilor de partid, la întreaga viață economico-socială, la înfăptuirea .politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Trebuie ridicat continuu nivelul activității Frontului Democrației și Unității Socialiste, organism politic larg democratic ce unește în cadrul său, sub conducerea Partidului Comunist Român, toate organizațiile de masă și obștești, toate categoriile de oameni ai muncii și asigură participarea activă a maselor largi populare la întreaga viață politică și socială a țării, la conducerea societății.
IV1. Congresul dă o apreciere deosebită vastei activități politice și organizatorice desfășurate de organele și organizațiile de partid în toate domeniile vieții economico-sociale. Aplicînd creator socialismul științific, concepția revoluționară materialist-dialectică și istorică la condițiile concrete ale țării noastre și identificîn- du-se deplin cu interesele vitale ale maselor populare, Partidul Comunist Român își îndeplinește cu cinste rolul de centru vital al societății, de forță dinamizatoare a energiilor creatoare ale întregului popor pe calea socialismului și comunismului. Creșterea continuă a rîndurilor sale, compoziția socială și națională demonstrează încrederea maselor populare, a întregului popor în Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a întregii societăți.2. însușindu-și pe deplin tezele de o deosebită însemnătate teoretică și practică cuprinse în Raport cu privire la sarcinile partidului în noua etapă de dezvoltare a țării, Congresul consideră necesar ca partidul, organele și organizațiile sale să se călăuzească permanent de concepția revoluționară, să acționeze întotdeauna în spirit revoluționar pentru înlăturarea a tot ceea ce este vechi și nu mai corespunde actualei. etape de dezvoltare a societății noastre, pentru promovarea noului. Aceasta este o condiție obiectivă a afirmării tot mai puternice a rolului de forță politică conducătoare al partidului nostru.3. Congresul hotărăște să se acționeze în continuare, pe baza experienței acumulate, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, să se acorde atenția necesară perfecționării activității de organizare a muncii pentru realizarea hotărîrilor de partid și de stat, a legilor țării, întăririi controlului permanent și sistematic asupra modului cum sînt duse la îndeplinire hotărîrile organelor superioare și propriile hotărîri.Congresul apreciază că perfecționarea activității organelor și organizațiilor de partid necesită o analiză critică și autocritică, o poziție fermă față de lipsuri și neajunsuri, o activitate susținută pentru înlăturarea stărilor de lucruri negative și îmbunătățirea activității în toate sectoarele.4. Congresul consideră că este necesar să se dezvolte în continuare democrația internă de partid, asigurînd dezbaterea tuturor problemelor politicii interne și externe de către întregul partid, participarea tuturor organelor și organizațiilor de partid, a comuniștilor, la adoptarea politicii generale, la înfăptuirea hotărîrilor. Congresul stabilește să se aplice ferm principiile centralismului democratic, îmbinîndu-se inițiativa comuniștilor, a organelor și organizațiilor de partid cu principiul conducerii unitare și înfăptuirea neabătută a hotărîrilor organelor superioare, a hotărîrilor Comitetului Central și Congresului partidului.Odată cu lărgirea democrației interne de partid, cu manifestarea drepturilor tuturor comuniștilor de a-și spune părerea în elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, trebuie să se asigure, în continuare, întărirea unității de acțiune a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a întregului partid, ca o cerință esențială a conducerii cu succes a operei de făurire a socialismului și comunismului în patria noastră.5. Congresul cere organelor și organizațiilor de partid să acționeze cu toată hotărîrea pentru întărirea rîndurilor partidului prin primirea celor mai înaintați oameni ai muncii din toate 

sectoarele de activitate, creșterea exigenței față de îndeplinirea cerințelor statutare, astfel ca fiecare comunist să muncească, să lupte și să trăiască în spirit revoluționar. Congresul apreciază că și în viitor este necesar să se asigure păstrarea unei compoziții sociale și naționale corespunzătoare, a structurii de vîrstă, a tinereții partidului. Rolul conducător al partidului trebuie să se asigure prin felul în care fiecare comunist își îndeplinește sarcinile încredințate de partid, acționează pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.6. Congresul însărcinează Comitetul Central să acorde, în continuare, toată atenția politicii de selecționare, pregătire și repartizare a cadrelor, înfăptuirii și în viitor a unei politici juste de promovare a cadrelor de partid, de stat, ale organizațiilor de masă și organismelor democrației socialiste. In promovarea noilor cadre este necesar să se acorde o atenție deosebită nivelului de pregătire profesională, tehnică, științifică și culturală, să se țină seama de aptitudinile personale ale fiecărui activist, de felul cum acționează în munca practică pentru înfăptuirea politicii partidului în toate sectoarele. Congresul cere să se aplice ferm prevederile legale și hotărîrile privind promovarea cadrelor de conducere în aparatul de stat și economic prin concurs, precum și principiul rotației periodice a cadrelor. Este necesar ca fiecare activist să lucreze în spirit revoluționar, să manifeste combativitate, răspundere în muncă și intransigență, să pună totdeauna mai presus de orice interesele partidului, ale poporului, ale cauzei socialismului, întăririi continue a patriei, independenței și suveranității sale.
V1. Congresul dă o înaltă apreciere amplei și intensei activități teoretice, ideologice și politico- educative desfășurate după Congresul al XII-lea sub îndrumarea și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, concluziilor și orientărilor cuprinse în Raport referitoare Ia educarea poli- tico-ideologică în spirit militant, revoluționar a cadrelor și membrilor partidului, a tuturor oamenilor muncii. Congresul își însușește și aprobă pe deplin programul ideologic al partidului, adoptat de Plenara Comitetului Central din iunie 1982 și aprobat de Conferința Națională a partidului și hotărăște ca acesta să devină o parte integrantă a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.2. îndeplinirea în bune condiții a hotărîrilor adoptate de Congresul al XIII-lea impune ridicarea la un nivel superior a activității ideologice a tuturor organelor și organizațiilor de partid. Trebuie să se asigure perfecționarea școlilor de partid pentru formarea cadrelor de revoluționari de profesie, cu un înalt nivel de cunoștințe teoretice, cu o temeinică pregătire politico-organi- zatorică. Un accent deosebit se va pune pe însușirea metodelor și stilului revoluționar de muncă, pe cunoașterea profundă a problemelor de organizare a activității de partid și a controlului îndeplinirii hotărîrilor.3. Pornindu-se de la experiența pozitivă acumulată în perioada care a trecut, se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea și sporirea eficienței educative a învățămîntului politico-ideologic, astfel ca acesta să asigure studierea aprofundată și însușirea temeinică a documentelor Congresului al XIII-lea, a operelor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceauș&scu, să înarmeze pe comuniști, pe oamenii muncii cu principiile fundamentaje ale politicii partidului, obiectivele și sarcinile ce revin fiecărui domeniu de activitate, să asigure dezvoltarea conștiinței revoluționare, însușirea trăsăturilor moral- politice ale omului nou, participarea activă a membrilor de partid, a celor ce muncesc la înfăptuirea Programului partidului.4. Congresul a apreciat că în întreaga activitate ideologică, în învățămîntul de partid este necesar să se asigure studierea filozofiei mar- xist-leniniste, a lucrărilor de bază ale lui Marx, Engels și Lenin, precum și a altor lucrări teoretice, contemporane; în acest sens, stabilește ca Secretariatul Comitetului Central al partidului să asigure tipărirea lucrărilor necesare.5. în deplin consens cu analiza și orientările cuprinse în Raport, Congresul cere organelor și organizațiilor de partid ca în întreaga activitate politico-educativă de formare a omului nou să situeze pe prim plan dezvoltarea patriotismului revoluționar, socialist, a dragostei față de patrie, a răspunderii și atașamentului față de popor, față de cuceririle sale revoluționare, a ho- tărîrii de a lupta și munci pentru făurirea socialismului și comunismului, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității României. în același timp, activitatea politico-educativă trebuie să dezvolte puternic spiritul solidarității internaționale, al prieteniei cu țările socialiste, cu popoarele țărilor în curs de dezvoltare, cu forțele înaintate de pretutindeni, cu toate popoarele care se pronunță și militează pentru pace, pentru colaborare, pentru relații de egalitate între toate națiunile lumii.6. Avînd în vedere schimbările care au loc în societatea- noastră și, pe plan mondial se impune să se intensifice activitatea pentru studierea și înțelegerea fenomenelor economico-sociale, a acțiunilor legilor dialecticii în dezvoltarea societății omenești, pentru a da răspuns științific problemelor ridicate de viață, de evoluția umană. în cadrul activității ideologice trebuie să se studieze temeinic modificările produse în societatea românească ca rezultat al dezvoltării forțelor de producție, noua structură socială, noile relații de producție și sociale. Este necesar să se analizeze, de asemenea, cum se afirmă modul de producție socialist, precum și dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste, noile probleme care apar în sistemul de repartiție și de muncă, în înfăptuirea principiilor eticii și echității socialiste. O atenție deosebită va trebui acordată, în perioada următoare, elaborării căilor trecerii treptate la aplicarea în viață ; principiilor comuniste de muncă, de viață, de repartiție. Pornind de la studierea practicii, a experienței, a vieții, activitatea ideologică, cercetarea din domeniul științelor sociale trebuie să lumineze calea înaintării ferme a României spre cele mai înalte culmi ale comunismului.7. Congresul cere organelor și organizațiilor de partid, tuturor instituțiilor și lucrătorilor din domeniul activității ideologice, educative și de propagandă să desfășoare o luptă intransigentă împotriva influențelor burgheze în conștiința și viața oamenilor, împotriva concepțiilor și mentalităților retrograde, mistice, obscurantiste, pentru demascarea și contracararea oricăror încercări de poluare spirituală făcute din afară de cercurile reacționare, anticomuniste. O atenție sporită va fi acordată relevării faptelor și aspectelor prin care întreaga evoluție internă și internațională confirmă justețea concepției
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Partidul - strălucitul strateg 
al construcției socialiste

Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. a IV-a)materialist-dialectice despre lume și viață, superioritatea orînduirii socialiste — singura in măsură să înlăture inegalitatea și inechitatea socială, exploatarea și asuprirea maselor populare, să pună în slujba omului, a înfloririi personalității sale întreaga dezvoltare a forțelor de producție. Totodată, se va acționa pentru combaterea fermă, argumentată a tezelor propagandei burgheze, a oricăror încercări de denigrare a socialismului, și se va lua atitudine hotărîtă împotriva oricăror manifestări de naționalism, șovinism, rasism, antisemitism, la care apelează forțele reacționare pentru a slăbi coeziunea și unitatea forțelor progresiste, a maselor populare, în lupta împotriva imperialismului, a războiului, pentru o politică de pace și independență națională.8. Relevînd cu satisfacție realizările obținute în dezvoltarea literaturii și artei, a culturii noastre socialiste, în general, Congresul își însușește pe deplin aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu că eroismul muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, întreaga activitate tumultuoasă, de transformare revoluționară a țării oferă creatorilor subiecte pentru opere nepieritoare, care să ridice literatura și arta românească la un nivel tot mai înalt, să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a poporului nostru. Congresul adresează oamenilor de artă și cultură chemarea de a făuri noi opere ale căror surse de inspirație să fie oamenii muncii, viața poporului nostru, munca sa uriașă pentru edificarea noii orînduiri pe cuprinsul patriei,9. Congresul cere organelor și organizațiilor de partid să-și sporească preocuparea pentru ridicarea activității cultural-artistice de masă la un nivel superior, pentru dezvoltarea și îmbogățirea conținutului ei de idei. O atenție deosebită va fi acordată, în continuare, activității cultural-artistice, de creație tehnică de masă, desfășurate în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", îmbogățirii continue a acestei activități. Este necesar să se asigure participarea largă a maselor populare la întreaga viață cultural-artistică a țării, ca parte integrantă a activității multilaterale de făurire a socialismului și comunismului în România.10. Congresul își însușește aprecierea din Raport potrivit căreia este necesar să se păstreze permanent spiritul viu, novator, revoluționar al partidului, al activității teoretice și ideologice, să se acționeze continuu pentru perfecționarea și ridicarea rolului conducător al partidului în raport cu noile etape, cu cerințele dezvoltării economico-sociale, ale științei și culturii, pentru ca, întotdeauna, partidul nostru să ră- mînă un partid revoluționar, să dinamizeze întreaga dezvoltare, să mențină spiritul patriotic, de luptă al poporului nostru.

VI
1. Congresul al XflI-lea al partidului își însușește pe deplin aprecierile din Raport cu privire la evoluția vieții internaționale și aprobă în întregime politica externă activă a partidului și statului nostru, inițiativele și acțiunile desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu pe plan internațional pentru promovarea politicii de pace și colaborare, de dezarmare și destindere, de apărare a independenței și libertății popoarelor.2. Congresul apreciază că dinamismul și realismul politicii externe a partidului și statului nostru, prestigiul înalt de care se bucură România în lume au fost și sînt organic legate de contribuția determinantă a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România — proeminentă personalitate a lumii contemporane, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — care, prin gîndirea și acțiunea sa politică revoluționară, creatoare, pătrunsă de înaltă răspundere față de destinele poporului român, ale tuturor popoarelor lumii, a elaborat în mod magistral strategia participării active a țării noastre la rezolvarea problemelor complexe care confruntă omenirea, la lupta pentru pace, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Congresul dă o înaltă apreciere rolului hotărî- tor al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului nostru, inițiativelor de pace și prodigioasei sale activități internaționale, relevînd, în acest cadru, importanța excepțională a tntîlnirilor și convorbirilor pe care le-a avut cu conducătorii de partid și de stat din țările socialiste, cu șefi de state, de guverne și conducători de partide din țările în curs de dezvoltare, din țările nealiniate și din alte state ale lumii, cu alte personalități de seamă ale vieții politice și sociale contemporane — ceea ce a dus la amplificarea relațiilor internaționale ale României, la sporirea aportului său la dezbaterea și soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane, la promovarea dialogului, înțelegerii și cooperării internaționale.3. Constatînd cu satisfacție că desfășurarea evenimentelor internaționale din ultimii ani a confirmat pe deplin justețea aprecierilor și orientărilor stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului, Congresul își însușește aprecierile și concluziile analizei profund științifice a vieții internaționale cuprinse în Raport, care demonstrează că în această perioadă a avut loc consolidarea cuceririlor revoluționare, a transformărilor progresiste de pe arena mondială, întărirea independenței naționale a popoarelor care au scuturat jugul dominației coloniale, imperialiste. în același timp au avut loc o serie de acțiuni ale forțelor reacționare, imperialiste, care nu se împacă încă cu schimbările produse în viața internațională, cu tendința generală de dezvoltare istorică a omenirii pe calea progresului și independenței. Evenimentele din ultimii ani au evidențiat cu puterea faptelor că politica de destindere, dezarmare, pace și colaborare internațională nu poate fi menținută și consolidată decît prin lupta permanentă a forțelor progresiste, antiimperia- liste, a popoarelor de pretutindeni.4. Congresul exprimă întreaga aprobare pentru orientarea fermă din Raport privind dezvoltarea colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, și în primul rind cu țările vecine. în acest cadru, se va acționa pentru dezvoltarea continuă a colaborării cu Uniunea Sovietică, pentru întărirea prieteniei și solidarității dintre popoarele și partidele noastre. Partidul Comunist Român, Republica Socialistă România vor acționa cu toată fermitatea și în viitor pentru depășirea divergențelor dintre unele țări socialiste, considerînd că soluționarea pe calea tratativelor a unor probleme litigioase sau a unor deosebiri dintre unele țări socialiste are o

mare însemnătate pentru pacea mondială, dar și pentru întărirea solidarității statelor socialiste, pentru creșterea prestigiului și forței socialismului, pentru politica de dezarmare, de pace și colaborare dintre toate națiunile lumii.5. Avînd în vedere că în anul 1985 încetează valabilitatea Tratatului de la Varșovia, Congresul împuternicește Comitetul Central al partidului ca, împreună cu celelalte state membre ale Tratatului, să adopte hotârîri corespunzătoare în ceea ce privește prelungirea duratei acestuia.6. Congresul aprobă intensa activitate a partidului și statului nostru pentru dezvoltarea puternică a relațiilor cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu statele mici și mijlocii, considerînd că întărirea solidarității și colaborării acestor state constituie un factor important pentru politica de independență, de colaborare și pace.7. Totodată, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, România va extinde în continuare relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, aducîndu-și astfel contribuția la schimbul mondial de valori în cadrul diviziunii internaționale a muncii, la dezvoltarea colaborării și a dialogului în vederea soluționării tuturor problemelor, pornind de la interesele fiecărei națiuni, ale independenței, libertății și progresului general al tuturor popoarelor.8. Congresul apreciază că în situația actuală, cînd în viața internațională s-a ajuns la o agravare fără precedent, la creșterea pericolului unui nou război mondial, al unei catastrofe nucleare, problema fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor și, în primul rînd, a celor nucleare, trecerea la dezarmare și asigurarea unei păci trainice în lume. Congresul își însușește aprecierea din Raport în sensul că dezvoltarea armelor nucleare, stocurile deținute de cele două mari puteri — Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică — care pot distruge de mai multe ori întreaga omenire, înseși condițiile vieții pe planeta noastră — au creat o situație cu totul nouă, ceea ce face ca războiul să nu mai fie posibil de conceput. în actualele împrejurări internaționale nu există nici o altă alternativă decît aceea a înlăturării cu desăvîrșire a războiului, decît o politică de colaborare și pace. Față de situația gravă care s-a creat, toate guvernele, toți șefii de state, toate forțele politice au o mare răspundere în fața popoarelor, în fața întregii omeniri.Avînd în vedere că, prin trecerea la amplasarea rachetelor nucleare americane cu rază medie de acțiune în unele state din vestul Europei și, ca urmare, la aplicarea contramăsurilor nucleare de către Uniunea Sovietică și unele țări socialiste din Europa, pe continentul nostru s-a creat o situație deosebit de gravă, Congresul consideră că este necesar să. se facă totul pentru a opri realizarea acestor măsuri — și de o parte, șl de alta ; să se oprească atît amplasarea rachetelor nucleare americane, cît și realizarea contramăsurilor Uniunii Sovietice, să se stabilească o dată limită pentru retragerea celor amplasate pînă acum. Este necesar totodată să fie reluate negocierile dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică pentru realizarea unui acord corespunzător cu privire la armele nucleare și la alte arme, pentru eliminarea rachetelor cu rază medie din Europa și, în continuare, a tuturor armelor nucleare. întrucît rachetele cu rază medie de acțiune privesc în primul rînd țările din N.A.T.O. și din Pactul de la Varșovia, este necesar ca aceste state să participe, într-o formă corespunzătoare, la negocieri, să-și asume răspunderea necesară pentru apărarea vieții și libertății popoarelor lor, pentru apărarea Europei de o catastrofă nucleară.Acordînd o mare însemnătate Conferinței de la Stockholm consacrată încrederii și dezarmării în Europa, România va acționa cu toată ho- tărîrea pentru încheierea ei cu succes, considerînd că aceasta ar avea o mare însemnătate pentru politica de destindere și colaborare, pentru întărirea prieteniei între țările continentului nostru.în același timp, se va acționa pentru dezvoltarea unei colaborări multilaterale între țările balcanice, pentru transformarea acestei zone într-o regiune fără arme nucleare și fără baze militare străine ; vor fi sprijinite în continuare propunerile și eforturile pentru realizarea de zone fără arme nucleare în nordul și centrul Europei, precum și în alte regiuni ale lumii — ca o parte integrantă a luptei pentru dezarmarea generală, și în primul rînd pentru dezarmare nucleară.Apreciind că intensificarea măsurilor de militarizare a spațiului cosmic mărește considerabil pericolul unei catastrofe, nucleare și că, în general, folosirea Cosmosului, fără nici un control, reprezintă un grav pericol pentru echilibrul ecologic, pentru viața omenirii, a planetei noastre, Congresul își însușește ideea cuprinsă în Raport privind necesitatea unei reglementări generale a folosirii Cosmosului, de către diferite țări, în scopuri pașnice.Congresul reafirmă hotărîrea României de a milita și în viitor, cu toată fermitatea, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, pentru apărarea dreptului suprem al națiunilor, al oamenilor la existență, la libertate și viață, exprimînd convingerea .că — așa cum o atestă marea mișcare pentru pace din Europa și de pe alte continente — stă în puterea popoarelor de pretutindeni ca, acționînd în deplină unitate, să determine reluarea politicii de destindere, de colaborare, să asigure pacea în lume.9. Exprimînd preocuparea față de agravarea, ca urmare a crizei economice mondiale, a situației țărilor în curs de dezvoltare, a decalajelor dintre țările bogate și cele sărace, Congresul consideră necesară inițierea unor negocieri reale cu privire la ansamblul problemelor dezvoltării economico-sociale, pentru stabilirea unui program general de sprijinire a eforturilor îndreptate spre lichidarea subdezvoltării. România are în vedere o soluționare globală a problemelor economico-financiare, și consideră că edificarea unei noi ordini economice internaționale constituie o necesitate obiectivă pentru depășirea crizei economice actuale, pentru stabilitatea și dezvoltarea armonioasă a economiei mondiale. Aceasta ar avea o mare însemnătate pentru politica de destindere, de colaborare și pace.10. Congresul reafirmă poziția fermă și consecventă a României privind soluționarea conflictelor și problemelor litigioase dintre state numai și numai pe calea pașnică a tratativelor, considerînd că oricît de îndelungate și grele ar fi negocierile, ele reprezintă singura cale rațională, și singura alternativă la conflicte și războaie. Congresul reafirmă poziția de principiu a partidului și statului nostru, potrivit căreia în soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale trebuie să se pornească de la re

nunțarea cu desăvîrșire la politica de forță și amenințarea cu forța, să se respecte neabătut, în relațiile dintre state, principiile deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, dreptul fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării economico- sociale.11. România va milita și în viitor cu hotărîre pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale în soluționarea democratică a tuturor problemelor mondiale, cu participarea tuturor statelor lumii și, îndeosebi, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor nealiniate și a celor în curs de dezvoltare, care sînt vital interesate într-o politică de independență, colaborare, pace și progres social.12. Congresul își însușește pe deplin orientările cuprinse în Raport cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor Partidului Comunist Român cu toate partidele comuniste și muncitorești. Ținînd seama de problemele complexe care confruntă lumea contemporană, Partidul Comunist Român consideră necesar să se facă totul pentru depășirea unor divergențe, pentru întărirea solidarității și realizarea unei noi unități, bazate pe egalitate, pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică în mod independent, corespunzător condițiilor istorice, naționale și sociale din fiecare țară. Apreciind că unele probleme existente în mișcarea comunistă și muncitorească își au originea în practicile vechi, de amestec în treburile unor partide, dar sînt și rezultatul marilor transformări și probleme noi apărute în viața internațională, Congresul consideră că întîlnirile și consultările reciproce — inclusiv organizarea unor consultări și conferințe regionale și internaționale — care să aibă drept scop un schimb liber de păreri, fără a se lua hotărîri și a impune altor partide anumite puncte de vedere, constituie o necesitate a dezvoltării contemporane, întărirea solidarității și unității reprezintă un factor esențial pentru unitatea forțelor progresiste, revoluționare de pretutindeni, pentru politica de progres economico-social, pentru colaborare și pace în lume.Partidul Comunist Român va acționa cu toată hotărîrea și în viitor pentru extinderea relațiilor cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu partidele progresiste din țările care au scuturat jugul dominației imperialiste și au pășit pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare — aceasta constituind un factor important în lupta pentru progresul și independența popoarelor, pentru dezarmare și pace.în același timp, se va acționa pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor cu partidele și forțele politice democratice, cu partide demo- crat-creștine, liberale și cu alte partide și organizații, pentru întărirea colaborării acestor forțe — lupta lor unită constituind un factor de importanță hotărîtoare pentru soluționarea democratică, în interesul tuturor popoarelor, a problemelor internaționale, pentru progres, independență și pace în lume.13. Congresul reafirmă solidaritatea și sprijinul partidului și poporului nostru față de lupta tuturor forțelor revoluționare, progresiste, a popoarelor, împotriva politicii imperialiste și neo- colonialiste de dominație și exploatare, a rasismului și apartheidului, pentru eliberare socială și națională, pentru transformări democratice și dezvoltarea liberă, independentă, pe calea progresului economic și social a tuturor națiunilor lumii.
★Congresul al XIII-lea se înscrie în istoria țării ca un nou și strălucit moment în afirmarea rolului Partidului Comunist Român de centru vital al societății noastre,, de forță ce unește, mobilizează și călăuzește tbate energiile creatoare ale națiunii în munca și lupta pentru ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație. Spiritul militant și nivelul politico-ideo- 1 logic ridicat al dezbaterilor au pus cu putere în lumină marea capacitate de gîndire și de acțiune a partidului, înalta sa responsabilitate revoluționară față de cauza socialismului și comunismului, față de destinele țării.Lucrările Congresului, ca și ampla dezbatere în întregul partid, în colectivele de oameni ai muncii, cu întregul popor, a proiectelor de documente au prilejuit o largă manifestare a democrației partidului nostru, a participării comuniștilor, a întregului activ la elaborarea liniei generale politice a partidului, constituind, totodată, o puternică afirmare a unității politico- organizatorice a partidului nostru, forța politică conducătoare a întregii națiuni.Marele forum al comuniștilor din România a demonstrat cu deosebiță pregnanță și strălucire unitatea de nezdruncinat a întregului partid și popor în jurul tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, cel mai iubit și stimat fiu al clasei muncitoare, al națiunii noastre, eminent teo"- retician și conducător revoluționar, personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, simbolul idealurilor de libertate, pace și progres ale poporului român.Deplina unanimitate cu care Congresul a adoptat linia politică generală și orientările de perspectivă ale partidului, documentele de importantă istorică pentru progresul armonios al societății noastre socialiste, hotărîrea unanimă și puternicul entuziasm manifestat cu prilejul realegerii tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în funcția supremă de secretar general al partidului au dat o impresionantă expresie unității de gîndire, voință și acțiune a milioanelor de comuniști, a întregului partid și popor — chezășia înfăptuirii cu succes a hotărîrilor adoptate, a tuturor obiectivelor înscrise în Programul partidului.Prin întreaga desfășurare a lucrărilor și prin documentele adoptate. Congresul al XIII-lea a demonstrat cu putere capacitatea partidului nostru de a conduce destinele patriei, de a uni forțele și energiile întregului popor, conducîndu-I din victorie în victorie pe calea progresului și prosperității, a libertății și independenței naționale, asigurîndu-i un loc tot mai demn în rîndul tuturor națiunilor libere ale lumii.Congresul adresează comuniștilor, organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, tuturor oamenilor muncii chemarea de a-și strînge tot mai puternic rîndurile în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de a face totul și de a acționa cu energii sporite, în spiritul unei înalte răspunderi revoluționare, pentru realizarea în cele mai bune condiții a hotărîrilor și documentelor adoptate, pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, înflorirea în deplin" independență și suveranitate a patriei, pentru mersul ei ferm înainte pe calea socialismului și comunismului.

(Urmare din pag. I)
național integrat, afirmarea puter
nică a factorilor intensivi ai creș
terii economice — decurge din se
sizarea factorilor noi ai progresu
lui economico-social. Direcțiile prin
cipale de dezvoltare economico- 
socială a României în cincinalul 
1986—1990, precum și orientările de 
perspectivă pînă în anul 2000 con
stituie un grandios program de 
lucru pentru toate organele și or
ganizațiile de partid, pentru națiu
nea noastră în ansamblu, a cărui 
înfăptuire va marca încheierea 
unei epoci revoluționare de dez
voltare și asigurarea condițiilor 
trecerii la afirmarea tot mai largă 
în societatea noastră a principiilor 
comuniste de repartiție, de muncă, 
de viață. Ca de atîtea ori în isto
ria sa glorioasă, partidul s-a do
vedit la înălțimea misiunii sale is
torice, a comandamentelor atît de 
complexe ale progresului contem
poran, definind un program de 
largă perspectivă care va asigura 
transformarea revoluționară a so
cietății românești, făurirea unei 
civilizații superioare în. România 
socialistă. Proba superioară a pa
triotismului, a spiritului revoluțio
nar este acum angajarea puternică 
a comuniștilor, a tuturor fiilor na
țiunii noastre pentru a îndeplini 
integral prevederile acestui amplu 
program, a soluționa problemele 
noi ale dezvoltării, pentru a învin
ge dificultățile implicate de o ase
menea grandioasă operă.

Dezvoltarea în continuare a 
României solicită din partea tutu
ror o puternică angajare și răs
pundere, pricepere și dăruire. în 
acest context, spiritul revoluțio
nar, afirmarea sa plenară în viață 
se constituie într-o premisă esen
țială a exercitării în bune condiții 
a rolului conducător al partidului, 
al insuși progresului nostru econo
mico-social. Așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat în fața marelui 
forum comunist: „Vom urca și vom 
străbate noi căi nebătătorite, ne
cunoscute — ceea ce impune să 
fim animați permanent de un spirit 
cutezător, de hotărîrea de a pro
mova tot ceea ce este nou și 
înaintat in gîndirea și practica so
cială, de a insuși și aplica in viață 
cele mai noi cuceriri ale geniu
lui uman, tezaurul cunoașterii uni
versale. Pornind pe noul drum, să 
fim conștienți că nimic nu se poa
te realiza fără muncă, fără efor
turi, fără consum de energie și 
inteligență creatoare, fără spirit 
revoluționar, devotament și abne
gație".

Prin urmare, condiția revoluțio
nară a existenței noastre determi
nă permanența spiritului revoluțio
nar, impune ca soluțiile la proble
mele dezvoltării să nu fie căutate 
undeva în trecut, ci în cercetarea 
fenomenelor și tendințelor noi, în 
interpretarea lor din perspectiva 
concepției despre lume și viață a 
clasei muncitoare,! a valorilor orîn
duirii noastre.

Trăim într-o lume a cărei prin
cipală dimensiune o constituie mo
delarea propriei existențe. Promo
varea noului sub toate ipostazele 
sale și cu precădere a științei ca 
principală forță de propulsare a 
noului, a societății în ansamblu,

constituie principala ipostază de 
existență a spiritului revoluționar. 
Așa cum subliniază secretarul ge
neral al partidului, a fi revoluțio
nar astăzi inseamnă in primul rind 
a face din promovarea noului un 
țel de viață, inseamnă a urmări 
tendințele noi care apar în viața 
socială, a sesiza factorii decisivi 
ai dezvoltării, a le crea cîmp larg 
de acțiune, a milita pentru soluții 
într-adevăr novatoare, care să aibă 
in vedere evoluția in perspectivă a 
lucrurilor, să creeze o perspectivă 
clară a muncii.

Lectura atentă a Raportului re
levă că spiritul revoluționar presu
pune cu deosebire evaluarea re
zultatelor muncii nu numai cu „in
strumentele" trecutului, ci deopo
trivă prin prisma cerințelor viito
rului, ale zilei de miine. Exi
genta cu care apreciem rezultatele 
propriei munci, atitudinea critică 
și autocritică, lupta împotriva ori
căror lipsuri reprezintă, așa cum se 
apreciază în Raport, condiții esenți
ale pentru exercitarea rolului con
ducător al partidului in ansamblu și 
al fiecărei organizații în parte. Ce
rința formulată de secretarul gene
ral de a cultiva la toți comuniștii, 
dar mai ales la activiști și cadre de 
conducere spiritul de inițiativă și 
răspundere, de angajare, astfel ca 
aceștia să reprezinte la fiecare loc 
de muncă adevărate modele, pro
motori consecvenți ai noului, ai 
spiritului revoluționar, capătă o 
deosebită importanță pentru exer
citarea în bune condiții a rolului 
ce revine partidului in etapa ac
tuală.

Așa cum a subliniat în re
petate rinduri tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cum se relevă cu preg
nanță și în Raport, forța partidu
lui este forța organizațiilor sale 
componente, a tuturor membrilor 
de partid. îndeplinirea rolului con
ducător al partidului depinde de 
modul cum își îndeplinește acest 
rol fiecare organizație de partid în 
parte, de felul în care își afirmă 
capacitatea de a mobiliza colecti
vele de oameni ai muneii în opera 
de înfăptuire a politicii partidului, 
a planurilor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei.

O asemenea realitate proiectea
ză puternice răspunderi și îndato
riri asupra activității concrete des
fășurate de organizațiile de partid, 
și în primul rînd asupra necesită
ții de a se instaura și întări la fie
care loc de muncă un climat de 
angajare și combativitate, de ordi
ne și disciplină. Sarcinile deosebite 
care revin în etapa actuală parti
dului în ansamblu și fiecărei orga
nizații componente nu-și pot găsi 
alte temeiuri mai sigure de înfăp
tuire decît cultivarea răspunderț^ 
față de îndeplinirea exemplară a 
îndatoririlor, atitudinea combativă 
față de lipsuri, promovarea con
secventă ă unor soluții moderne și 
eficiente.

„Partidul va fi puternic și își 
va îndeplini rolul său numai îm
preună cu masele, cu întregul 
popor". Această apreciere din Raport 
sintetizează o intreagă experiență' 
și proiectează, în același timp, 
principala modalitate de exercitare 
a rolului conducător : dialogul activ 
cu masele, adoptarea hotărîrilor in

strînsă conlucrare cu întregul po
por, acțiunile hotărîte pentru în
făptuirea lor. Născut din sinul 
poporului, ca reprezentantul său fi
del, partidul nu poate găsi un alt 
instrument mai prețios de înfăp
tuire a rolului său de centru vital 
al națiunii noastre decît dialogul și 
conlucrarea permanentă cu masele, 
cu cei pe care îi reprezintă, cu 
cei pentru care luptă. Instituit, 
ca metodă curentă de lucru a parti
dului de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul unui vast an
samblu de forme și modalități care 
asigură dezvoltarea continuă a le
găturilor partidului cu poporul, 
dialogul permanent cu masele își 
dovedește mari resurse ce se cer 
cu deosebire valorificate la nivelul 
organizațiilor de bază. Este vorba, 
așa cum se subliniază în Raport, 
atît de dezvoltarea democrației in
terne de partțd, de asigurarea unui 
dialog viu, a unei permanente 
circulații a ideilor în cadrul parti
dului, dar și de răspunderea pe 
care o au organizațiile de partid de 
a intensifica această participare în 
cadrul structurilor organizatorice 
ale democrației noastre socialiste. 
Preocuparea de a stimula dialogul 
și inițiativa creatoare, responsabilă, 
la toate nivelurile de conducere și 
organizare sociale se cere desigur 
permanent îmbinată cu respectarea 
principiilor conducerii unitare, cu 
înfăptuirea neabătută a hotăririlor 
adoptate.

In această arie de preocupări se 
înscriu și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
perfecționarea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid, în sensul cu
prinderii tuturor problemelor, per
fecționării activității de organizare 
a muncii, înfăptuirii integrale a 
hotărîrilor de partid și de stat, a 
legilor țării, întăririi controlului 
permanent și sistematic asupra 
modului cum sînt îndeplinite atît 
propriile hotărîri, cît și cele ale 
organelor superioare.

Perioada ultimelor două decenii a 
așezat în mod firesc opera con
structivă a poporului român sub 
semnul unei înalte unități de gîn
dire și acțiune, pe care întreaga 
noastră națiune o exprimă prin 
alăturarea unor cuvinte-simbol : 
Partidul—Ceaușescu—România. Sînt 
cuvinte care s-au îngemănat indes
tructibil, conturînd un destin demn 
și prosper scumpei noastre patrii. 
Acum, cînd avem un program clar 
de acțiune, care va face din Româ
nia o țară puternic dezvoltată, dis- 
punînd de toate condițiile pentru a 
inaugura o nouă eră revoluționară, 
cea a construcției comuniste, pri
vim încrezători înainte, spre chipul 
luminos al patriei, pentru a cărei 
înălțare pe noi trepte de progres 
trebuie să ne mobilizăm toate, 
energiile, acționînd, strîns uniți sub 
conducerea glorioasă a partidului, 
a secretarului său general, tovarășul! 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea integrală a programelor 
adoptate de Congresul al XIII-lea, 
pentru făurirea în România a 
viitorului de aur la care au visat 
generații de înaintași.

Paul DOBRESCU

HOTĂRlRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA AL PARTIDULUI
- PROGRAM MOBILIZATOR DE MUNCĂ PENTRU ÎNTREGUL POPOR

MAI MULT CĂRBUNE
prin folosirea ca indici superiori a utilajelor

Cariera Tismana II, din bazinul 
minier Rovinari, este una din pu
ternicele unități de extracție a căr
bunelui la suprafață, conectată la 
circuitul productiv în primul an al 
actualului cincinal. La dispeceratul 
unității ne interesăm despre desfă
șurarea producției și rezultatele ob
ținute de minerii de aici in această 
săptămînă. Le consemnăm : luni 19 
noiembrie — 8 000 tone lignit ; 20 
noiembrie — 8 500 tone, 21 noiem
brie — 8 500 tone ; 22 noiembrie — 
8 700 tone ; 23 noiembrie — 8 500 
tone.

— Nivelurile de producție reali
zate în zilele cînd la București au 
avut loc lucrările Congresului al 
XIII-lea al partidului — ne spune 
tovarășul Ion Viezure, inginerul-șef 
al carierei — depășesc cu 1 000— 
1 300 tone prevederile zilnice ale 
planului. Aceste producții superi
oare au fost obținute prin puter
nica mobilizare a minerilor noștri, 
care au dorit cu ardoare să cin
stească marele forum al comuniș
tilor. Și noi, minerii care muncim 
în această carieră carboniferă, am 
urmărit cu viu interes desfășura
rea lucrărilor Congresului, am stu
diat cu atenție magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Considerăm că hotărî- 
rile adoptate de Congresul al XIII- 
lea al partidului reprezintă un am
plu și mobilizator program de lu
cru pentru întregul popor. In mod 
deosebit am reținut că și în con
tinuare extracția de cărbune se va 
dezvolta intr-un ritm susținut, ur- 
mînd ca, în anul 1990, nivelul pro
ducției pe ansamblul țării să ajun
gă la cel puțin 100 milioane tone. 
Desigur că sarcini importante pen
tru atingerea acestui nivel de pro
ducție revin și colectivelor unită
ților din bazinul carbonifer al Gor- 
jului. Noi privim cu întreaga res
ponsabilitate aceste sarcini și ac
ționăm de pe acum pentru sporirea 
eficienței muncii noastre, pentru 
valorificarea în cît mai bune con
diții a potențialului tehnic existent, 
astfel îneît să ne ridicăm la înăl
țimea încrederii și a grijii de care 
ne bucurăm din partea conducerii 
partidului și statului nostru.

Gindurile și angajamentele ex

primate de inginerul-șef al carierei 
ilustrează de fapt gindurile și an
gajamentele tuturor minerilor de la 
Tismana II, care, asemenea celor
lalți mineri ai țării, sint hotăriți să 
răspundă chemării adresate de se
cretarul general al partidului de la 
tribuna Congresului prin noi și tot 
mai importante fapte de muncă 
rodnică, pentru a da țării tot mai 
mult cărbune energetic. Pe treapta 
de lucru a excavatorului I 400—01, 
stăm de vorbă cu șeful brigăzii, co
munistul Constantin Căldărușe :

— împreună cu formația pe care 
o conduc, în preajma Congresului 
am sporit la două milioane tone

La Cariera Tismana II, 
din bazinul minier 

Rovinari

cantitatea de cărbune extras în a- 
cest an. Este primul echipaj din 
bazinul Rovinarilor care realizează 
o asemenea producție. Am muncit 
tot.timpul anului in.ordine și dis
ciplină, am acționat cu dăruire și 
răspundere pentru obținerea aces
tui succes. Totuși, sîntem conștienți 
că acest rezultat poate fi depășit. 
Am realizat un randament mediu 
de peste 1 000 metri cubi pe oră, 
dar indicele de folosire intensivă a 
excavatorului nu se ridică încă la 
nivelul prevăzut. S-au produs și 
pe linia noastră tehnologică unele 
defecțiuni, au apărut o serie de 
neajunsuri, care, cu mai multă 
preocupare, puteau fi prevenite. 
Iată de ce, acum, în aceste ultime 
săptămîni ale anului, atenția noas
tră este îndreptată spre îmbunătă
țirea activității pe circuitele de 
benzi, spre executarea operativă a 
intervențiilor și ridicarea calității 
reviziilor și reparațiilor, astfel incit 
nici un utilaj să nu înregistreze 
indici de folosire extensivă sub 65 
la sută. In acest fel vom reuși să 
ridicăm nivelul productivității mun
cii și să realizăm ritmic prevede
rile de plan la producția de căr
bune.

Gînduri similare au fost expri

mate și de un alt destoinic miner, 
excavatoristul-brigadier Alexandru 
Miroiu : „Lucrez de aproape trei, 
ani pe primul excavator tip 470, 
realizat în întregime de industria 
românească. Spun acest lucru cu 
mindrie pentru că excavatorul a 
funcționat ireproșabil, performan
țele atinse fiind superioare celor 
realizate cu țitilaje de același tip 
procurate din străinătate. Am re
ținut din documentele adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului 
că, în viitor, va spori preocuparea 
pentru perfecționarea utilajelor din 
ramura minieră, pentru creșterea 
gradului de mecanizare și automa
tizare. în ce ne privește, am în
țeles că noi, minerii, trebuie să 
ne ocupăm mai intens de perfec
ționarea pregătirii noastre profe
sionale, pentru a munci mai bine 
și a folosi mai eficient utilajele 
moderne de care dispunem. Men
ționez această cerință întrucît, în 
unitatea noastră, principala proble
mă pe care trebuie să o rezolvăm 
este creșterea indicilor de folosire 
a capacităților de producție. Noi, 
bunăoară, lucrăm la descopertă și 
asigurăm treapta de excavare pen
tru brigada lui Constantin Căldă
rușe. De aceea, ne-am propus să 
întărim ordinea și disciplina, să fo
losim cu indici superiori utilajele, 
astfel ca să asigurăm rezerva de 
cărbune pentru îndeplinirea și de
pășirea planului de producție".

Exigență, responsabilitate, dărui
re profesională — iată cuvîntul de 
ordine care dimensionează in aces
te zile de puternică emulație crea
toare eforturile minerilor de la ca
riera Tismana II. Cuvînt subscris 
obiectivului major pus în fața mi
nerilor de secretarul general al 
partidului — dobindirea cît mai de
vreme a independenței energetice a . 
țării. El capătă expresie materială 
în depășirea zilnică a planului la 
producția de cărbune, în angaja
mentul hotărît al oamenilor muncii 
de aici de a recupera in întregime 
restanțele și de a asigura, pînă la 
sfirșitul anului, o producție supli
mentară de peste 10 000 tone lignit.

Dumitru PRUNA 
corespondentul „Scînteii*
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Așa cum cere partidul, așa cum cere secretarul său general:

SPIRITUL REVOLUȚIONAR - TRANSPUS ÎN NOI SI MĂREȚE 
ÎMPLINIRI PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI SOCIALISTE

Insuflețitoare ecouri, din întreaga țară, ale adeziunii unanime la hotărîrile Congresului al Xlll-lea, 
ale angajării ferme în înfăptuirea cutezătorului program stabilit de înaltul forum al comuniștilor

Trăim cu toții momente de puternic avint revoluționar, generate. _ de
istoricele hotărîri ale Congresului al Xlll-lea al partidului, de Raportul și 
cuvîntarea la Închiderea forumului comuniștilor români, rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Marea rezonanță în inimi, în conștiințe a clipei de 
istorie - înfăptuirea cctului de voință al întregului partid, al întregului 
popor de a realege pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar 
general al partidului — clipa deschiderii unei noi etape în istoria devenirii 
comuniste a României, pune în mișcare clocotitoare energii, spiritul de 
angajare revoluționară, hotărirea fermă de a consacra viitorului și mai 
luminos al țării, conturat limpede la Congres, întregul potențial de muncă 
și creație.

Liniile de forță ale tuturor eforturilor prezente au drept numitor co
mun afirmarea insuflețitoare a spiritului revoluționar, dorința fiecăruia de 
a dărui țării fapte pe măsura acestui timp eroic. Este mijlocul firesc, 
concret și convingător prin care făuritorii noii orînduiri iși pun semnă
tura pe mărețele hotărîri ce exprimă opțiunea întregului partid, a între
gului popor.

cel 
căr- 
dez- 
ma- 

cinci-

Cu elan și dăruire, cu încredere
în viitorul nostru comunist

întreprinderea de utilaj tehnolo
gic Buzău. Cea mai puternică uni
tate industrială a județului, rezul
tat al dialogurilor de lucru pe care 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a 
avut și aici. Împreună cu munci
torii și specialiștii, conducătorul 
partidului și statului a orientat 
producția uzinei spre făurirea 
unor utilaje de mare complexitate
— pentru siderurgie, chimie, insta
lații nuclearo-electrice — a deter
minat dezvoltarea și modernizarea 
halelor, înnoirea proceselor tehno
logice.

— Transformarea revoluționară a 
uzinei noastre se integrează ma
rilor transformări revoluționare 
din ultimele două decenii, de cînd 
în fruntea partidului și a țării se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu
— ne spune Gheorghe Lazăr, se
cretarul comitetului de partid al 
întreprinderii. La Congres au fost 
înfățișate pe larg grandioasele îm
pliniri din timpul eroic pe care-1 
trăim. Sint fapte cu care clasa 
muncitoare din România, întregul 
popor se mîndresc cu deplină în
dreptățire. Semnificația istorică a 
Congresului al Xlll-lea e conferi
tă și de faptul că deschide larg 
porțile viitorului pînă în anul 2000.

• Avem programe clare de munaă, 
de acțiune. Știm exact cum va 
arăta țara în anii ce vin. Știm de 
asemenea că făuritorii de istorie 

i,. supouă ai țării se vor desăvîrși ca 
buni constructori’ a.i olȚnduirii so
cialiste, ca buni revoluționari. 

”''MAvem în Itruhtea partidului și a 
țării pe omul între 
strălucite 
comunist, revoluționar, 
Nicolae Ceaușescu. Iată de ce în
tregul popor privește cu încredere 
viitorul și acționează mai unit de
cit oricînd pentru înfăptuirea lui.

Ginduri exprimate la tempera
tura acestor zile, străbătute de un 
puternic flux revoluționar, pentru 
a pune în operă cutezătoarele 
orientări ale Congresului al XIII- 
lea al partidului.

— Adeziunea noastră de voință 
și conștiință la istoricele hotărîri 
ale Congresului, la reinvestirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului este ceea ce con
feră vigoare climatului pătruns de 
spirit revoluționar al acestor zile
— ne spune maistrul Constantin 
Popa de la Șantierul naval din 
Galați.

— Și care sint faptele care stau 
la temelia acestei adeziuni ?

— Dacă e să le exprim în cifre, 
acestea inseamnă 150 milioane lei 
producție suplimentară realizată 
pină in prezent, în 1984.

— Și dacă nu v-ați exprima în 
cifre ?

— ...aș 
greu de 
de a da . 
competitivă. Obiectiv al dezvol
tării intensive a țării noastre m 
următorii ani, mereu și mereu 
subliniat în Raportul la Congres.

— Cum se finalizează • acest 
efort în șantierul gălățean ?

— Prin nivelul mereu mai 
dicat al calitățit navelor pe 
le construim. Prin gradul lor 
mare înzestrare. Prin efortul 
adevărat revoluționar de 
grare a producției. Un 
exemplu : se știe că doar 
cîțiva ani sîntem producători 
platforme de foraj marin. Ei bine, 
am ajuns in prezent la un grad 
de integrare de peste 90 la sută a 
acestui produs de performanță al 
industriei românești.

Exemplul la care 
maistrul navalist reprezintă 
una din nenumăratele 
oferite în aceste zile de 
viu aj muncii, de hotărirea 
depășirii. ~ 
complet, 
spiritului 
atît de fierbinte afirmat în aceste 
zile de după Congresul al XIII- 
lea al partidului, ar trebui să a- 
dăugăm aici strădaniile pre
zente pentru noi mărci de oțeluri, 
pentru promovarea de noi tehno
logii, ideile-forță ale progresului 
care se cristalizează zi de zi în 
mină, la gura fierbinte a cuptoa
relor, in laboratoarele de 
tare. Am cuprinde astfel, într-un 
singur șuvoi, toate forțele 
toare de progres. Forțe care 
făcut România mai puternică in
dustrial de 100 de ori față de anii 
de inceput ai revoluției noastre 
socialiste. Forțe care vor asigura 
neabătut progresul neîntrerupt al 
patriei în cincinalul viitor, in 
anii care au mai rămas pină la 
sfîrșitul acestui mileniu, așa cum 
a stabilit Congresul al Xlll-lea 
al partidului.

— Intîmpinăm viitorul cu un 
măreț program de muncă elabo
rat in spirit științific, revoluțio
nar de către iubitul nostru con
ducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ne declară inginerul 
Iulian Costescu, directorul 
binatului minier din Valea 
Iui. Din substanța atît de 
a Raportului se desprind cu clari- 

înaltele exigențe privind

oarrieni, cu 
calități de conducător 

tovarășul

adăuga efortul — mai 
cuprins în cuvinte — 
o producție de calitate.

ri- 
care 

de 
cu 

inte- 
singur 

de 
de

apelează 
doar 

mărturii 
fluxul 
auto- 

Ca să avem tabloul 
la scară națională, al 
novator, revoluționar,

cerce-

crea- 
au

Com- 
Jiu- 

densă

propria 
oameni ______ ,
conștienți ai viitorului
Aceste idei ne animă puternic, ne 
mobilizează și pe noi, detașamen
tul mineresc al Văii Jiului, 
dubla producția de cărbune, 
cum stabilesc documentele 
greșului, pentru a ne aduce con-

noastră perfecționare
ai muncii, constructori 

comunist.

ca
Vom 

așa 
Con-

tribuția la realizarea celor 
puțin 100 milioane tone de 
bune prevăzute în ansamblul 
voltării bazei energetice și de 
terii prime din următorul 
năl. Cifra impresionează. Mai im
presionantă este însă munca și 
mai tenace, și mai eficientă 
care o presupune îndeplinirea 
cestei sarcini deosebite : pregă
tirea complexă a noilor promoții 
de mineri, capabile să mînuiască 
tehnica modernă, de înalt nivel 
mondial, cu care ne-a înzestrat 
țara. Minerul de azi se află pe 
drumul transformării rapide în
tr-un veritabil specialist — elec
tromecanic, mecanic, electronist. 
Cărbune mai mult inseamnă tot
odată un om multilateral pregătit, 
înarmat cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii — .așa cum 
ne-o cere tuturor partidul, 
tarul său general.

Argumentele invocate de 
locutorii noștri acreditează 
in aceste zile fierbinți, de 
nică angajare, și o altă 
definitorie : aceea a clasei noastre 
muncitoare aflate la datorie. Așa 
cum a fost mereu, in cei 
zeci de ani de revoluție, 
la datorie, mereu în 
luptei pentru socialism, 
partidul, dînd întocmai viață stra
tegiei sale.

Ne unește munca,
ne unește idealul nostru comun

pe
a-

secre-

inter- 
acum, 
puter- 

realitate

patru- 
Mereu 

fruntea 
urmînd

Angajați puternic în înfăptuirea
noii revoluții agrare

O întrebăm pe Marioara Ghercu, 
tehnician agricol la cooperativa a- 
gricolă de producție Cărpiniș, ju
dețul Timiș :

— La ce acțiuni concrete vă gin- 
diți acum pentru a da viață. în 
mod exemplar, hotărîrilor Congre
sului ?

— Socotesc că trebuie să promo
văm cu mai multă fermitate teh
nologiile moderne in agricultură. 
Este calea pe care, mergînd, putem 
realiza recoltele sporite prevăzute 
pentru anii ce vin.

Recolte mari au obținut și pînă 
.acum cooperatorii din Cărpiniș : 
peste 6 300 kg de grîu în medie la 
hectar, 13 000 kilograme porumb 
știuleți etc.

— Da, sint recolte bune, dar nu 
la nivelul exigențelor puse de Con
gresul al Xin-16a al partidului.

Această recunoaștere deschisă 
este un ecou firesc la aprecierea 
cuprinsă în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acolo unde se 
vorbește despre direcțiile de dez
voltare a producției agricole în ur
mătorul cincinal : „Obiectivul fun
damental il va constitui realizarea 
noii revoluții agrare, ce presupune 
transformarea generală a felului de 
muncă, de viață și de gindire al 
țărănimii noastre cooperatiste, rea
lizarea unei producții agricole care 
să satisfacă din plin necesitățile de 
consum ale întregului popor, pre
cum și alte cerințe ale dezvoltării 
economiei naționale".

In această ordine de idei, apelul 
la tehnologiile moderne pe care le 
evoca interlocutoarea noastră de
vine mai mult decit necesar. El 
ține, între altele, și de realitatea 
agriculturii noastre, puternic în
zestrată tehnic în ultimele două 
decenii, cu o cercetare științifică 
integrată producției, cu oameni al 
căror orizont de cunoștințe este în 
continuă creștere. Iată de ce, în
demnurile revoluționare ale secre
tarului general al partidului cu
prinse în Raportul la Congres, in 
cuvîntarea de închidere a lucrări
lor, de a ridica peste tot nivelul 
realizărilor, de a obține o calitate 
superioară a muncii, au o puternică 
reverberație în inimile tuturor fău
ritorilor de bunuri materiale și 
spirituale. Iar semnul de recunoaș
tere al acestui ecou sint acțiunile 
decise, munca tenace pentru a da 
viață întocmai istoricelor hotărîri 
ale celui mai înalt forum al comu
niștilor români.

întors de la lucrările Congresu
lui, la care a participat ca delegat 
al comuniștilor buzoieni, Gheorghe 
Popescu ne mărturisea că toate 
problemele cu care se confrunta 
de obicei in comuna Glodeanu- 
Siliștea, al cărei primar este, îi 
apar acum într-o .altă lumină.

— In ultimii ani s-au realizat 
multe in comuna noastră. Am creat 

sector industrial cu specificun
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agrar, valorificînd materiile prime 
oferite de agricultură, am construit 
blocuri de locuințe pentru specia
liști, am asfaltat și pietruit toate 
ulițele, am înălțat un complex co
mercial modern. Am întîmpinat 
Congresul Încheind o serie de con
strucții, la fel de moderne, în cele 
două C.A.P.-uri ale comunei.

— Toate acestea sint realizări care, 
fără îndoială, vă dau sentimentul 
satisfacției, al plinătății...

Așa am simțit și am gîndlt cu 
toții pînă ieri, că am izbutit in tot ce 
ne-am propus, că venim în întîm- 
pinarea acestui eveniment politic 
major cu fruntea sus. Totuși, în
tors acum acasă, îmi dau bine 
seama că nu-i chip și nici loc de 
mulțumire, că putem să facem mai 
mult. Și nu numai eu gîndesc așa; 
toți^cetătonii cornupep,. ne-am îri- 
tilnit în același gînd- Sigur, mai 
avem'proiecte frumoase — i ;' ' “ 
toif legumicol conceput pe tehno
logii moderne, un sector de creș
tere în sistem industrial a anima
lelor și așa mai departe. Am reți
nut însă, cu deosebire, din strălu
citul Raport al secretarului general 
al partidului, că noua revoluție 
agrară are drept obiectiv — in 
strînsă legătură cu făurirea unei 
agriculturi eficiente, intensive, ba
zată pe mecanizare, chimizare, pe 
tehnologii puse la dispoziție de cele 
mai noi cuceriri ale științei agri
cole — și transformarea felului de 
muncă și de viață al țărănimii. Spiri
tul revoluționar în satul românesc 
de azi are cîmp nelimitat de 
acțiune..Este un adevăr la care nu 
obosești meditînd, îți cere să-ți re
vezi permanent, în esență, munca, 
atitudinile, să nu-ți acorzi — nu ai 
dreptul ! — nici un fel de conce
sii, în nici o privință, nici în mun
că, nici în viața personală sau in 
cea obștească. Am înțeles, din ex
cepționala cuvîntare a secretarului 
general al partidului, la încheierea 
lucrărilor Congresului, că în noi 
înșine, în capacitatea noastră de 
autodepășire trebuie găsite și puse 
în valoare noi energii — energiile 
noului timp eroic, ale noii etape 
istorice pe care o vom plămădi. 
Fiecare 
nostru 
are dreptul, dar are și datoria să 
pună umărul la realizarea în fapt 
a propunerilor, să răspundă de vii
torul la a cărui transpunere în 
prezent participă. Da, avem cîmp 
larg de acțiune revoluționară, cum 
a subliniat in repetate rînduri to
varășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al Xlll-lea Congres. De aceea, 
cum vă spuneam, tot ce am reali
zat și tot ceea ce mai avem de 
realizat ne apare mai limpede decit 
oricînd : stă în puterile noastre să 
gîndim și să înfăptuim viitorul cu 
mijloace noi, mai viguroase, bazați 
pe experiența marilor împliniri so
cialiste de pină acum.

Chiar dacă nu i-ai ști profesia, 
nu ți-ar veni greu să i-o ghicești. 
Are umeri largi, brațe vînjoase, 
privire de om care știe să se bucu
re de lumină. Tocmai pentru că, 
prin munca lui. minerul Fazakas 
Ferenc aduce la suprafață lumi
nile din adîncurile de cărbune.

Am discutat cu el, la puțin timp 
înainte de a se încheia iucrările 
marelui forum al comuniștilor, la 
care a fost delegat. Delegatul mi
nerilor din Paroșeni, județul Hune
doara.

— Păreți preocupat.
— Chiar sint. Mă gîndesc la căr

bune. Cele 100 de milioane de tone 
pe care trebuie să le producă 
România, in anii care vin, potrivit 
obiectivului stabilit de Congres, 
constituie o sarcină de mare răs
pundere. Minerii nu se sperie de 
greu, știu să-și facă datoria. Iar 
noi, cei din Paroșeni, avem de pe 
acum un avans de 46 000 tone nu
mai pe acest an.*Cărbune peste 
plan dat și de brigada pe care o 
conduc.

— Deci cuvîntul de miner are 
echivalent în cuvintul-faptă.

— Adică în cuvîntul de comu
nist. Cresc oameni de nădejde și la 
noi, în abataje. I-aș pune in frunte 
pe Gheorghe Popa, Vasile Barabu- 
lă, Nicolae Cosma, Victor Vilcu, 
Emil Sviștea, Mihai Baltag, Gavri
la Dărăban.

— De ce i-ați pune în frunte ?
— Pentru conștiința lor revolu

ționară înaintată. Pentru că, ase
menea milioanelor de muncitori de 
la noi, înțeleg cit de important 
pentru țară este să producem cit 
mai mult cărbune. înțeleg că și noi, 
minerii, contribuim la realizarea 
într-un timp cit mai scurt a im
portantului obiectiv stabilit de 
Congres — asigurarea independen
ței energetice a țării.

că vorbiți bine româ-— Văd 
nește.

— Nici 
ca român . .......__ „______ ,
lucrez de mulți ani aici. In brigadă 
vorbim cu toții românește. Și limba 
muncii, care e una singură, și ro
mânește. Limbă noastră comună, a 
muncii înfrățite,.îi unește strîns pe 
toți cei ce formează poporul român, 
în jurul partidului,. al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Această unitate este 
bunul cel mai de' preț ciștigat in 
acești ani de libertate și egalitate 
deplină. Bun pe care îl păstrăm și 
îl apărăm ca lumina ochilor.

La cuvintele minerului din Paro
șeni se adaugă cele rostite de 
muncitoarea Hildegard Mantscli, de 
la „Vitrometan“-Mediaș :

— Ceea ce simt puternic acum, 
după ce s-au încheiat lucrările 
Congresului al XlTI-lea al partidu
lui, la care am fost prezentă în ca- 
litate de delegată, este încrederea 
nemăsurată in anii luminoși pentru 
țară, care vin, așa cum se prefigu
rează ei din documentele adoptate.

— Ați participat la conferința or
ganizației județene de partid Sibiu 
care v-a ales delegată la Congres. 
Cum se prefigurează dezvoltarea 

' de viitor a județului ?
— Cu o economie și mai înflori

toare. Vom ajunge, în 1990, la o 
producție industrială de peste 61 
miliarde lei, în timp ce producția 
agricolă va spori față de 1985 cu 
peste 40 la sută. Așa cum ne în
demna tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congres, avem pentru ce să gră
bim pasul, să ne dăruim cu tot su
fletul muncii unite, să acționăm și 
să trăim ca adevărați revoluționari, 
în acest timp de mari transformări 
revoluționare a patriei noastre — 
România socialistă.

că. s-ar putea altfel. Eu, 
de naționalitate maghiară,

Tinăra generație - însuflețită
de romantism

cetătean, prin sistemul 
democratic, nu numai că

Sint tineri, chiar foarte tineri. 
Simți cum clocotesc în sufletul lor 
energii nemăsurate. Au. în tot ce 
întreprind, o nerăbdare cuceritoare., , 
pusă pe fapte mari, cum se spune, 

im sccr' Ld mărturisim această impresie, și 
ei se miră :

— Ar putea fi și altfel ? — în
treabă tehniciană Smaranda Vieru, 
secretara comitetului de partid al 
uneia dintre cele mai tinere între
prinderi din țară, cea de stofe de 
mobilă de la Horezu, județul Vil- 
cea. Dacă tînărul nu-și propune să 
realizeze fapte deosebite, cuteză
toare, ce se alege din viața lui ? 
Riscă să-și irosească cei mai fru
moși ani. Dar nu are nimeni acest 
drept. Am desprins acest mare ade
văr din îndemnul înflăcărat adre
sat tinerei generații de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de la înalta tri
bună a celui de-al Xlll-lea Con
gres. Fiecare dintre noi are răs
punderea de a gîndi responsabil la 
viitor, și obligația de a-1 prospecta 
și apropia prin muncă înzecită, prin 
permanenta sa perfecționare, ca 
făuritor conștient al propriului 
destin. „învățați și munciți, mun
ciți și învățați" — spunea secreta
rul general al partidului. Minunat 
îndemn, de-atîtea ori repetat, de- 
monstrînd deplina încredere pe care 
partidul, înțeleptul său conducător 
o au în 
ație, în 
ționar.

— Cu 
mărit la televizor și din ziare lu
crările Congresului — intervine in
ginerul Dorit Nicolaescu, directorul 
întreprinderii, de față la discuția 
noastră. Era și firesc, fiindcă eram 
direct implicați în aceste dezbateri, 
in calitatea noastră de comuniști și 
uteciști care și-au spus cuvîntul in 
legătură cu programele minunate 
ale activității viitoare a întregului 
popor, programe concepute de 
partid, de secretarul său general, 
cu strălucită capacitate științifică, 
vizionară. Este acum timpul fapte-

tineret, îh foșța lui 
romantismul său

nețărmurit interes

de cre- 
revolu-

am ur-

întreprinderea „Electrotehnica una din citadelele moderne ale industriei Capitalei — care, în acest an, 
s-a situat permanent în fruntea întrecerii socialiste Foto : E. Dichiseanu

revoluționar
lor, al muncii de a transpune în 
realitate hotărîrile Congresului, 
cum spunea tovarășul Nicolae 
Qeiiiișpșcu jn ,cuvîntarea de înche
iere a Congresului. Eforturile de 
viitor vor fi bineînțeles de o ca
litate superioară. Competența pro
fesională multilaterală, de adinei- 
me, creșterea ei continuă și rapi
dă se află pe ordinea de zi a mun
cii fiecăruia dintre noi. Astfel, vom 
afla acel drum mai scurt și mai 
bun, cum spunea secretarul general 
al partidului, pentru a realiza 
exemplar tot ce ne-am propus. 
Greutăți de învins? Vor fi, dar sin- 
tem învățați să nu le Ocolim, ni
mic nu se poate înfăptui fără în
vingerea greutăților inerente îna
intării noastre viguroase în viitor. 
Datorită spiritului vizionar al 
partidului, al secretarului său ge
neral, putem acționa într-o vastă 
perspectivă, jalonată pînă în pra
gul anului 2000. Este un orizont 
care, acum, in lumina hotăririlor 
celui de-al Xlll-lea Congres, ne 
apare cu deosebită claritate. Este 
un orizont pe care-1 intimpinăm cu 
gînd revoluționar, cu fapte revolu
ționare, așa cum este educată de 
partid generația noastră, generație 
formată în „Epoca Ceaușescu".

— Sintem aici un grup de tineri 
— maiștri, tehnicieni, ingineri — ar
gumentează în continuare Smaran
da Vieru. Pînă nu de mult lucram 
cu toții în București, în fabrici cu 
o tradiție consolidată sau în cen
trale industriale. Am aflat de con
strucția acestui nou obiectiv indus
trial, pe meleagul vîlcean, de im
plicațiile lui sociale foarte impor
tante. Am cerut să ne fie încredin
țat nouă, să-l construim noi, cu 
miinile noastre și tot noi să-l dăm 
in funcțiune. Vă dați seama, este 
formidabil să ai putința să infăp- 
tuiești cu miinile tale, oricit ar fi 
de greu, un astfel de obiectiv. Și 
ni s-a acordat această încredere. 
Investițiile sint de ordinul sutelor 
de milioane de Iei.

— Intr-adevăr, o mare răspun
dere. Cum v-ați achitat de ea ?

— Iată fabrica. Vom porni în cu- 
rînd producția. După cum simțiți, 
peste tot miroase a ciment proas
păt turnat, a ulei proaspăt introdus 
in lagărele noilor utilaje montate. 
Sint cele mai plăcute mirosuri, 
credeți-mă.

— A fost greu ? Ați întimpinat 
dificultăți deosebite ?

— Altfel nici nu se poate. E o 
mîndrie pentru noi să fim acolo 
unde este mai greu, rezolvind pro
blemele cu competență, așa cum o 
impun exigențele prezentului și 
viitorului. E foarte bine așa, simți 
cu adevărat că ești om, simți cum 
crești, ca om, cum te împlinești.

— Este impresionant acest opti
mism...

— Să știți, este optimismul ro
mantismului revoluționar, care nu 
este o noțiune abstractă, ci viață 
reală. O întîlniți pe tot cuprinsul 
țârii, acolo unde-și face datoria cu 
răspundere, cu dăruire, tinăra ge
nerație — pe șantiere, in uzine, pe 
ogoare. Tinăra generație comunistă 
care răspunde, chemării insufleți
toare a secretarului general al 
partidului prin fapte străbătute de 
spirit revoluționar, contribuind ast
fel la efortul întregului popor de 
a da viață mărețului program sta
bilit de cel de-al Xlll-lea Congres 
al partidului.

In cursul zilei de simbătă au pă
răsit Capitala următoarele delegații 
și reprezentanți ai unor partide co
muniste și muncitorești, socialiste, 
social-democrate, ai altor partide și 
organizații democratice, progresiste, 
mișcări de eliberare națională care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, au luat 
parte la lucrările celui de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R. :

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
MUNCII DIN COREEA, condusă de 
Pak Sen Cer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, vicepreședinte al R.P.D. 
Coreene ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN CUBA, condusă de 
Sergio del Valle Jimenez, membru 
al Biroului Politic al C.C., membru 
al Consiliului de Stat ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
MUNCITORESC UNIT POLONEZ, 
condusă de Jozef Czyrek, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P. ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST SUD-AFRICAN, 
Erich Mtshali, membru al Comisiei 
pentru probleme industriale ;

— REPREZENTANTUL CONGRE
SULUI NAȚIONAL AFRICAN 
(A.N.C.) DIN AFRICA DE SUD. 
Stephen Dlamini, membru al Comi
tetului Executiv Național al partidu
lui, președintele Uniunii Sindicatelor 
din Africa de Sud ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI DE
MOCRATIC ÂL POPORULUI DIN 
AFGANISTAN, condusă de Mir 
Saheb Karwai, secretar al C.C. al 
partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN ARGENTINA, 
Irene Filomena Rodriguez, membră 
a Comisiei Politice și secretar al 
C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
JUSTIȚIALIST DIN ARGENTINA, 
condusă de Carlos Pedro Spadone, 
secretar politic al Consiliului Națio
nal al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI COMUNIST DIN BELGIA. 
Albert De Coninck, membru al C.C. 
al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI U- 
NIUNEA PENTRU PROGRES NA
ȚIONAL UPRONA DIN BURUNDI, 
condusă de Charles Kanenyero, 
membru al C.C. al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI AFRICAN AL INDEPEN
DENȚEI DIN REPUBLICA CAPU
LUI VERDE, Carlos Nunes Fernan
dos Reis, membru al Consiliului 
Național al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI COMUNIST DIN CHILE, 
Jorge Montes Mordga, membru al 
Secretariatului C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST DIN CHILE, condusă de 
Clodomiro Almeyda, secretar general 
al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI RĂ
DICAI, DIN CHILE, condusă de 
Manuel Munos, reprezentant al parti
dului ;
«f* DELEGAȚIA PARTIDULUI LF- 

BERAL DIN COLUMBIA, condusă 
de Horacio Serpa Uribe, membru al 
Comisiei Politice Centrale a parti
dului, senator ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI CONSERVATOR DIN COLUM
BIA, Ignacio Velez Escobar, pre
ședintele Direcțiunii Naționale a 
partidului, senator ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN DANEMARCA, 
Willy Euglsang, membru al Comite
tului Executiv al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST POPULAR DIN DANE
MARCA, condusă de Hannc Brink 
Jensen, membră a Comitetului Exe
cutiv al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN ECUADOR, condusă 
de Rene Jean Mauge, secretar gene
ral al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI ELVEȚIAN AL MUNCII, Hans- 
jorg Hofer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI ORGANIZAȚIILE PROGRE
SISTE DIN ELVEȚIA (P.O.C.H.), 
Eduard Hafner, membru al Secreta
riatului General al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST FINLANDEZ. Aar- 
no Aitamuro, secretar general al 
partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
CONGRESUL NAȚIONAL AL PO
PORULUI DIN GUYANA, condusă 
de Jeeray Prashad, membru al Co
mitetului Executiv Central al parti
dului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
BAAS ARAB SOCIALIST DIN 
IRAK, condusă de Abdul Ghani 
Abdul Ghafour, membru al Coman
damentului regional al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN IRLANDA. 
Andrew Barr, membru al Comitetului 
Politic Național al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST DIN ISRAEL, condusă de 
David Sacha Henin, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. ai 
partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST ITALIAN, condusă de An
tonio Bassolino, membru al Direc
țiunii partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST JAPONEZ, condusă de 
Hiroshi Tachiki, membru permanent 
al Prezidiului C.C. al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI SOCIALIST JAPONEZ, Ta- 
rao Takazawa, secretar general ad
junct al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI NAȚIONAL BASOTHO DIN 
LESOTHO. Joseph Kaibe Mollo, 
ambasador ;

— reprezentantul parti
dului COMUNIST LUXEMBUR
GHEZ, Marcel Piitz, membru al Co
mitetului Executiv al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
LABURIST DIN MALTA, condusă 
de Sânt Salvus, vicepreședinte al 
partidului ;

— REPREZENTANTA PARTIDU
LUI COMUNIST DIN MAREA BRI- 
TANIE, Patricia Milligan, membră 
a Comitetului Executiv al parti
dului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COOPERATIST DIN MAREA 
BRITANIE, Brian Hellowell, pre
ședintele partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIFICAT MEXICAN, 
condusă de Jose Pablo Pascual Mon- 
cayo, membru al Comisiei Politice 
a C.C. al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTI
DULUI COMUNIST DIN NORVE
GIA, Gunnar Sorbo, membru al Bi
roului Politic al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
SOCIALIST DE STINGĂ DIN 
NORVEGIA, condusă de Ingolf 
Haakon Teigene, membru al Consi
liului Politic al partidului ;

— DELEGAȚIA ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PALESTI
NEI, condusă de Zakaria Abdul Ra
him. director adjunct al Departa
mentului Politic al O.E.P. ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST PORTUGHEZ, condusă 
de Joaquim Gomes Dos Santos, 
membru al Comisiei Politice, secre
tar al C.C. al partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI 
SOCIALIST PORTUGHEZ, condusă 
de Jose Catanho de Meneses, mem
bru al Comisiei Naționale a parti
dului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST SANMARINEZ, 
Maurizio Tomassoni, membru al Di
recțiunii partidului, membru al 
Parlamentului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI SOCIALIST UNITAR SANMA
RINEZ, Giancarlo Berardi, membru 
al Direcțiunii partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI SOCIALIST SANMARINEZ, 
Pietro Chiaruzzi, membru al C.C. al 
partidului ;

— DELEGAȚIA PARTIDULUI SO
CIALIST REVOLUȚIONAR SOMA- 
LEZ, ’ doĂ-dtfsă'' 'de general de bri- || 
gadă , Ahmed Sulefman Abdullah," 
menibfu aT Biroului "Politic al C.C. ! 
al partidului, ministrul de interne ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI DE STINGĂ — COMUNIȘTII 
DIN SUEDIA, Bertil Mabrink Uno, 
membru al Comitetului Executiv al 
partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN TUNISIA, 
Ben Mustapha Abdelhamid, membru 
ai Biroului Politic, secretar al C.C. 
al partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN URUGUAY. 
Felix Dias Clarijo, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al parti
dului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI SOCIALIST DIN URUGUAY, 
Carlos Barbosa, membru al Secre
tariatului Executiv al C.C. al parti
dului ;

— DELEGAȚIA MIȘCĂRII POPU
LARE A REVOLUȚIEI DIN ZAIR, 
condusă de Gambembo Fuma Wa 
Utadi, secretar al conducerii cen
trale a partidului ;

— REPREZENTANTUL PARTIDU
LUI UNIT AL INDEPENDENȚEI 
NAȚIONALE — U.N.I.P. DIN ZAM
BIA. G. R. Zimba, ambasador ;

— DELEGAȚIA UNIUNII NAȚIO
NALE AFRICANE DIN ZIMBABWE 
— FRONTUL PATRIOTIC, condusă 
de Didymus Mutasa, membru al Bi
roului Politic, secretar al partidului, 
președintele Camerei Adunării.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Alexandrina Găinușe, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., Ion 
Radu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv. secretar al 
C.C. al P.C.R., loan Totu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., de membri 
și membri supleanți ai C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid și de stat.

(Agerpres)

Ilie TANASACHE 
Dionisie ȘINCAN

tv
Programul 1

8.30 Voi fi un om, așa cum țara cere. 
Din creația literară a elevilor.

9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei. In lumina istori

celor documente ale forumului 
comuniștilor

10,00 Viața satului (parțial color)
11,15 Muzica pentru toți
11,45 Lumea copiilor
13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color)
14,00 Telesport. Fotbal : Gloria Buzău— 

Jiul Petroșani. Transmisiune di
rectă de la Buzău

18,30 Micul ecran pentru cei mici 
(color)

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color). înfăp

tuim hotărîrile marelui forum al 
comuniștilor

19,20 Cîntarea României. Unită țară — 
o voință !

20,00 Telecinemateca (color). Ciclul : 
Dosarele ecranului : „Bateria de 
coastă'*

21.50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului.
Programul 2

9,00 Formații artistice participante 
în Festivalul național „Cîntarea 
României'*

9,40 Partid al vrerii noastre. Versuri 
patriotice și revoluționare

10,00 Muzica ?... nimic mai simplu !
11,05 Odă partidului — emisiune de 

versuri |

11.35 Din țările socialiste
12.00 Scena și ecranul
12,40 Panoramic liric
13.30 Viața economică
14,00 Muzică ușoară
14.15 Din lumea științei
14.45 Patru decenii de muzică româ

nească
15.15 Teatru TV : „Frații**. Scenariu de 1 

Ioana Vușdea. Prima parte. Fia- h 
căra nestinsă a Unirii

16.30 Pași de viață lungă
17,00 Serata muzicală TV
18.45 Instantanee
19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărîrile ;■ 

marelui forum al comuniștilor
19.20 Telerama
19.50 Concert de muzică ușoară
21,10 Generația deceniului patru al li- jj 

bertății - noastre
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului
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20,00 Telejurnal (narțial color). înfăp- f 
tuim hotărîrile marelui forum al 
comuniștilor

20.20 Hotărîrile Congresului — program ; 
de acțiune pentru întregul popor. 
Opinii, declarații, angajamente

20.35 Tezaur folcloric (color). Cîntecul ■ 
românesc — pledoarie pentru ' 
Unire

20,55 Roman foileton : „Marco Polo*4. 
Episodul 6

21.35 Orizont tehnico-științific. Știința : 
in avangarda progresului econo- 
mico-social. Documentele Con
gresului al Xlll-lea — direcții j 
prioritare ale dezvoltării științei 'i 
românești

21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului
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60 DE ANI 01 țț PROCLAMAREA

REPUBLIC^ POPULARE MONGOLE

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tn numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea și al 
meu personal, doresc să vă adresez călduroase felicitări cu ocazia reale
gerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român constituie o expresie a înaltei stime și profundei încre
deri pe care le nutresc comuniștii și întregul popor român față de dum
neavoastră.

Permiteți-mi să vă adresez urări de mari succese în activitatea dum
neavoastră de înaltă răspundere, în lupta partidului și poporului român 
consacrată înfăptuirii hotăririlor Congresului al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și cola
borare dintre partidele și popoarele noastre se vor extinde, întări și dez
volta continuu, în toate domeniile, în spiritul întîlnirilor și convorbirilor 
pe care le-am avut.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol și al meu personal, vă felicit în mod sincer cu prilejul realegerii 
dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comu
nist Român.

îmi exprim ferma convingere că relațiile frățești dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se vor dezvolta și întări și în continuare, in 
folosul popoarelor Republicii Populare Mongole și Republicii Socialiste 
România, al unității și coeziunii comunității socialiste.

Vă doresc din inimă multă sănătate și mari succese în activitatea 
dumneavoastră îndreptată spre dezvoltarea pe mai departe a României 
socialiste, spre consolidarea păcii și socialismului.

JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol

vremea

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în unanimitate în funcția de se
cretar general al Partidului Comunist Român, vă adresăm cordiale 
felicitări.

Vă dorim să conduceți în continuare cu succes poporul român pen
tru obținerea de noi progrese în unitate, pace, socialism și comunism.

Cu salutări frățești,

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MAURITIUS

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

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelență,
îmi face o deosebită plăcere, să vă (transmit sincerele mele .felicitări 

eu ocazia realegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Sînt convins că încrederea pe care poporul României o are in dum
neavoastră este de cea mai mare importanță pentru promovarea păcii și 
prosperității.

Cu cele mai înalte considerații frățești,

H. KAMUZU BANDA
Președintele Republicii Malawi

In Editura politică a apărut :

Concepția președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU 

privind edificarea unor relații noi 
pe continentul european

în preajma noului dialog la nivel înalt româno-elen

O prietenie tradițională bazată 
pe încredere și respect reciproc

Tovarășului JAMBÎN BATMUNH
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

Tovarășului NIAMÎN JAGVARAL
Vicepreședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

■ ULAN BATOR

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, guvernului și întregului 
popor român, precum și al nostru personal, vă adresăm- 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular, 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole 
și poporului mongol prieten calde felicitări și cele mai 
bune urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a pro
clamării Republicii Populare Mongole.

In decursul celor șase decenii de la proclamarea repu
blicii populare, poporul mongol, sub conducerea Parti
dului Popular Revoluționar Mongol, a obținut mari suc
cese în depășirea stării de înapoiere feudală și înfăptuirea 
unor adinei transformări revoluționare în societatea 
mongolă, în dezvoltarea economico-socială a patriei pe 
calea edificării socialismului. Comuniștii, poporul român 
urmăresc cu viu interes activitatea creatoare desfășurată 
de comuniștii, de oamenii muncii din Mongolia și se 
bucură sincer de realizările pe care le obțin în înfăptui

rea hotăririlor și obiectivelor trasate de cel de-al XVIII- 
lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
în dezvoltarea economiei, invățămîntului, culturii și bună
stării poporului, în întreaga operă de făurire a noii 
orinduiri sociale.

Ne este plăcut să evidențiem și cu acest prilej evoluția 
ascendentă a raporturilor de prietenie și conlucrare pe 
multiple planuri dintre partidele și țările noastre și ne 
exprimăm convingerea că ele se vor dezvolta și adinei 
tot mai mult, pe baza Tratatului de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Mongolă, spre binele și în interesul popoarelor ro
mân și mongol, al cauzei generale a socialismului și păcii 
în lume.

De ziua importantei aniversări jubiliare, vă dorim dum
neavoastră, comuniștilor și poporului frate mongol noi și 
tot mai mari izbînzi în întreaga activitate consacrată 
edificării socialiste a patriei, prosperitate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Orice reintilnire cu Atena este 
emoționantă, chipul ei opărind alt
fel decit cel știut anterior sau con
turat din lecturi. Orașul cu istorie 
multimilenară care a cunoscut pe
rioade de măreție, urmate de decă
dere șl apoi de renaștere, s-a trans
format astăzi intr-o metropolă mo
dernă.

S-a construit mult la Atena in 
ultimii ani, și cu mult gust, edi
ficiile cu arhitectură îndrăzneață 
amintind de geniul celor ce au 
ridicat monumentele de pe Acro
pole și atitea alte tulburătoare 
poeme in marmură. Măreției 
trecutului i se adaugă fap
tele remarcabile ale prezen
tului. Atena înseamnă astăzi 
și zona industrială dinspre 
Pireu, înseamnă portul de aici, 
înglobat acum in metropolă, în
seamnă centrul animat al ora
șului cu marile sale artere și 
piețe — „Akademias", „Vasil So- 
fias“, „Stadiou", „Panepistimiou", 
„Athinai" — cu marile sale piețe 
„Syntagma" și „Omonia", înseamnă 
institutele sale de învățământ su
perior, zecile de muzee, pitorescul 
cartier „Plaka", ghemuit la poalele 
Acropolei, și multe altele.

tn primul Tind, Atena înseamnă 
oamenii săi cu aspirațiile lor de mai 
bine, cu proiectele lor de viitor, că
rora guvernul elen caută să le gă
sească căile cele mai potrivite de 
materializare. Printre preocupările 
de bază în acest sens, planificarea, 
înțeleasă ca una din condițiile im
portante ale unei dezvoltări econo- 
mico-sociale moderne, ocupă un loc 
de frunte. Primul plan cincinal 
(1983—1987) are ca obiectiv major 
realizarea de schimbări structurale 
care să asigure o asemenea dez
voltare. Prin direcțiile sale princi
pale de acțiune, planul urmărește 
extinderea producției, sporirea pro
ductivității muncii și a investițiilor, 
lărgirea comerțului exterior. Va
lorificarea resurselor minerale, di
versificarea industriei alimentare și

textile, dezvoltarea agriculturii prin 
extinderea suprafețelor agricole și 
consolidarea infrastructurii coope
ratiste constituie tot atitea moda
lități in vederea atingerii acestor 
țeluri. , 1

Separat de planul cincinal, a fost 
elaborat de către guvern un pro
gram pe zece ani (1981—1990) vizind 
sporirea potențialului energetic al 
țării, tn acest scop, autoritățile au 
alocat 40 de miliarde de drahme 
pentru construirea in diverse zone 
ale țării a unor importante cen
trale termo și hidroelectrice, tn 
afara producției de energie electri
că pentru nevoile industriei și ale 
consumului casnic, se are in vedere 
ca hidrocentralele construite pe 
rîurile țării să asigure și energia 
necesară pentru realizarea unui alt 
program important — cel al iriga
țiilor. Totodată, se manifestă pre
ocupare pentru folosirea energiilor 
de înlocuire, cum ar fi cea solară 
sau cea eoliană, preconizindu-se 
colaborarea Greciei cu țări care au 
experiență in acest domeniu. Se 
apreciază că în felul acesta va 
spori baza energetică a țării și se 
va reduce substanțial importul de 
petrol, economisindu-se importante 
resurse de devize.

Călătorul român pe meleagurile 
elene are prilejul să constate căl
dura deosebită cu care interlocu
torii subliniază cursul mereu as
cendent al tradiționalelor relații de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Grecia, puternic sti
mulate de frecventele contacte la 
cel mai înalt nivel din ultimii ani.

tn mod deosebit sînt evidențiate 
roadele pozitive ale conlucrării re
ciproc avantajoase in asemenea do
menii cum sint energia, transpor
turile, construcțiile navale, indus
tria chimică și petrochimică, in
dustria alimentară, cercetarea ști
ințifică și tehnologică, ca și re
zultatele tot atit de rodnice ale 
colaborării pe planul vieții inter
naționale.

' Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,

în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar și al meu personal, vă felicit cu prilejul realegerii dumneavoastră 
în funcția de secretar general al partidului și urez poporului român noi 
succese în edificarea societății socialiste și în înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al partidului.

Cu salutări tovărășești,

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român ne oferă ocazia de a vă adresa, în numele Parti
dului Comunist din Cuba, cordiale felicitări și urările noastre de succes 
în îndeplinirea sarcinii dumneavoastră de înaltă răspundere.

în același timp, dorim să vă urăm dumneavoastră și comuniștilor 
români succese în îndeplinirea hotăririlor și rezoluțiilor celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Din partea Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, a poporului și 
Guvernului Etiopiei socialiste, precum și din partea mea, doresc să vă 
transmit calde felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Realegerea dumneavoastră în această înaltă funcție este o dovadă a 
încrederii, respectului și aprecierii pe care poporul român le nutrește 
pentru conducerea dumneavoastră încercată.

Sînt convins că legăturile crescînde de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre vor continua să se întărească pe mai departe.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele mai bune urări de 
fericire personală și de prosperitate pentru poporul frățesc al României.

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Oamenilor Muncii din Etiopia, 
Președintele Consiliului Militar Administrativ 

Provizoriu și comandant suprem al Armatei 
Revoluționare ale Etiopiei socialiste

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă transmitem felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția 
de secretar general. Dorim să dezvoltăm în continuare colaborarea dintre 
cele două partide ale noastre, în vederea prevenirii unui război nuclear 
și pentru interzicerea totală a armelor atomice.

KENJI MIYAMOTO
Președintele Comitetului Central

TETSUZO FUWA
Președintele Prezidiului C.C. 

al Partidului Comunist Japonez

Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 noiembrie, ora 20 — 28 
noiembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi în general caldă la începutul inter
valului apoi se va răci ușor. Cerul va 
fi mai mult noros. Vor cădea precipi
tații sub formă de ploaie în cea mai 
mare parte a țării, exceptînd sudul, 
unde vor fi locale. Pe alocuri în jumă
tatea de nord a țării ploile se vor 
transforma în lapoviță și ninsoare. In

Numeroase personalități politice 
grecești au ținut să releve in discu
țiile avute simpatia, stima și res
pectul pe care le nutresc față de 
România, subliniind că intre cele 
două țări nu există nici un fel de 
diferend politic, iar deosebirea de 
sistem nu impietează asupra pro
movării unor relații bilaterale ba
zate pe încredere si respect re
ciproc.

In același timp, in cercurile po
litice ateniene se remarcă cu sa
tisfacție că. in problemele majore 
care confruntă omenirea, in pri
mul rind in ce privește necesitatea 
arzătoare a opririi cursei înarmări
lor, înlăturării primejdiei nucleare, 
reluării cursului spre destindere și 
securitate, România și Grecia se 
regăsesc pe poziții similare.

Și este, neîndoios, un motiv de 
satisfacție de a constata prețuirea 
deosebită de care se bucură activi
tatea președintei ui Nicolae 
Ceaușescu — îndreptată spre salv
gardarea păcii, spre promovarea in- 
țelegerii și colaborării, a relațiilor 
de bună vecinătate, spre înfăptui
rea securității și eliminarea peri
colului nuclear in Balcani, in Eu
ropa și pe întreg globul.

In acest spirit, noul dialog la 
nivel înalt româno-elen prilejuit de 
apropiata vizită pe care urmează 
să o facă in țara noastră, la invi
tația președintelui Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis, este 
apreciat aici ca un nou și impor
tant pas pe calea întăririi și ex
tinderii prieteniei și conlucrării 
dintre popoarele român și grec, de 
natură a înscrie, totodată, pe plan 
mai larg, o contribuție valoroasă 
la cauza generală a păcii, dezar
mării și securității, a edificării unei 
lumi despovărate de amenințarea 
distrugerii nucleare, o lume des
chisă spre progres și bunăstare.

Atena

Constantin BENGA 

zona de munte precipitațiile vor fi 
îndeosebi sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vîntul va sufla moderat cu 
intensificări din sectorul vestic în 
zona de munte și local în celelalte 
regiuni. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 și 8 grade, mai 
coborîte spre sfîrșitul intervalului, iar 
cele maxime între 2 și 12 grade, mai 
ridicate în prima zi. La București î 
Vremea va fi relativ caldă la început 
apoi se va răci ușor. Cerul va fi schim
bător. Tempbrar va ploua. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări trecă
toare. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 5 grade, iar cele 
maxime între 7 și 10 grade.

Informații sportive
HANDBAL. • Aseară, la Palatul 

sporturilor și culturii din București, 
în cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei camp’onilor europeni" la 
handbal masculin, echipa Steaua, 
campioana României, a terminat la 
egalitate : 22—22 (12—10) cu S.K.A. 
Minsk, campioana Uniunii Sovietice. 
Cîștigători în prima partidă (la 
Minsk, cu 26—24), handbaliștii noș
tri s-au calificat în sferturile de fi
nală ale competiției. • Azi, la Bra
șov, de la ora 10, are loc returul 
partidei dintre echipele feminine 
Rulmentul Brașov și Vorwărts 
Frankfurt pe Oder (R.D.G.) în ca
drul „Cupei F.I.H.".

GIMNASTICA. Tradiționala com
petiție internațională de gimnastică 
de la Nagoya (Japonia) a fost cîști- 
gată de sportiva româncă Ecaterina 
Szabo, care și-a demonstrat din nou 
înalta clasă evoluind cu grație și si
guranță. Ecaterina Szabo s-a clasat 
pe primul loc cu un total de 38,75 
puncte. Pe locurile următoare în 
concursul feminin, care a reunit 
unele dintre cele mai bune gimnas
te din lume, s-au situat sovieticele 
Elena Sușunova — 38,70 puncte și 
Irina Baraksanova — 38,65 puncte. 
La masculin, primul loc a fost ocu
pat de Iuri Balabanov (U.R.S.S.) — 
58,60 puncte, urmat de Sylvio Kroll 
(R. D Germană) — 58,25 puncte și 
Stepan Marcinkov (U.R.S.S.) — 58,05 
puncte.

FOTBAL. Astăzi. în cadrul celei 
de-a 14-a etape a campionatului di
viziei A la fotbal, se vor disputa, 
de la ora 14, următoarele meciuri : 
Steaua — Politehnica Timișoara (pe 
stadionul Steaua), F.C, Olt — A.S.A. 
Tg. Mureș, S.C. Bacău — Sportul 
studențesc, Politehnica Iași — F.C. 
Baia Mare, Gloria — Jiul, Corvinul
— Rapid, Dinamo — F.C.M.- Brașov 
(pe stadionul Dinamo), F.C. Argeș
— Chimia.

Aspecte de la întîlnirile etapei vor 
fi transmise la radio, in cadrul emi
siunii „Sport și muzică", pe progra
mul 1, începînd de la ora 13,30.

ȘAH. Olimpiada de șah a conti
nuat la Palatul sporturilor din Salo
nic cu disputarea meciurilor rundei 
a 5-a, în cadrul căreia echipele Ro
mâniei au obținut noi victorii. în 
turneul masculin, șahiștii români au 
dispus cu 2,5—1,5 puncte de forma
ția Olandei, în timp ce în competi
ția feminină reprezentativa țării 
noastre a întrecut cu 2—1 echipa 
Poloniei.

Poporul mongol sărbătorește in 
aceste zile șase decenii de la cel 
de-al III-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol și 
cea de-a 60-a aniversare a procla
mării, ca urmare a liniei generale 
de dezvoltare a țării stabilită de 
acest congres, a Republicii Popu
lare Mongole.

In perioada celor șase decenii 
care au trecut de la memorabila 
hotărîre a Marelui Hural Popular 
din 26 noiembrie 1924, Republica 
Populară Mongolă a cunoscut 
adinei prefaceri economico-sociale, 
care au schimbat radical înfățișarea 
țării. Au fost lichidate relațiile de 
producție feudale, s-a înfăptuit co
operativizarea agriculturii, a luat 
ființă o industrie proprie capabilă 
să valorifice la un nivel corespun
zător bogatele resurse naturale ale

BILANȚ RODNIC PE CALEA
FĂURIRII SOCIALISMULUI

De la începutul existenței sale, 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol a promovat un curs ferm 
antifeudal, antiimperialist și antico- 
lonial 1A' vederea cuceririi libertății 
și independenței poporului mongol, 
apărării și consolidării cuceririlor 
sale revoluționare, asigurării dezvol
tării țării pe calea progresului, in
staurării unei democrații autentice, 
a luptat consecvent pentru edificarea 
noii societăți.

O mărturie luminoasă în acest sens 
este linia generală de dezvoltare a 
țării trasată de istoricul Congres al 
III-lea al P.P.R.M., conducîndu-se 
neabătut după învățătura leninistă 
privind posibilitatea trecerii la socia
lism a unei țări înapoiate cu spriji
nul țării în care proletariatul a deve
nit învingător, a teoriei marxist-le- 
niniste referitoare la calea necapita- 
listă de dezvoltare. Astfel, această 
hotărîre istorică a celui de-al III-lea 
congres al partidului a constituit 
victoria liniei marxiste a P.P.R.M.-, a 
dat un răspuns corect la întrebarea 
referitoare la calea de dezvoltare ul
terioară a țării, a stabilit o orînduire 
socială dreaptă, care să răspundă nă
zuințelor și aspirațiilor poporului 
mongol, a constituit începutul noii e- 
tape de dezvoltare a țării noastre.

Proclamarea R.P. Mongole, adop
tarea primei constituții democratice 
la cea dinții sesiune a Marelui Hural 
Popular din 1927 a constituit un eve
niment major pe calea rezolvării de 
către țara noastră a numeroase pro
bleme complexe ale perioadei de tre
cere de la feudalism la socialism. 
Pentru înfăptuirea acestei linii gene
rale, partidul a avut nevoie de o pe
rioadă foarte îndelungată, deoarece 
în țara noastră trebuiau înfăptuite 
transformări revoluționare care nu 
ar fi fost necesare pentru un stat 
ce a parcurs calea capitalistă de 
dezvoltare. De aceea, pentru a ajun
ge pe calea socialismului. Mongolia 
a avut de parcurs două etape esen
țiale de transformări social-econo- 
mice revoluționare : etapa revoluțio- 
nar-democrată' și cea socialistă.

In perioada rezolvării sarcinilor e- 
tapei revoluționar-democrate a fost 
creată baza tehnico-materială a noii 
societăți. Cu ajutorul frățesc ăl Uniu
nii Sovietice au fost create Monțen- 
coop, sistemul financiar de credit și 
comerț național, au fost puse bazele 
industriei moderne, transporturilor 
și comunicațiilor. Odată cu apariția 
industriei, s-a format și tinăra clasă 
muncitoare.

Pină în 1940, în R. P. Mongolă s-a 
încheiat, in general, etapa democrată 
a revoluției populare, s-au creat 
condițiile politice, social-economice 
de trecere la etapa socialistă. In 1940 
a avut loc Congresul al X-lea al 
partidului, care a aprobat cel de-al 
treilea program al partidului —; pro
gramul creării bazelor socialismului 
in țară. Lupta pentru înfăptuirea țe
lurilor și sarcinilor acestui program 
a durat aproape 20 de ani.

Cel de-al doilea război mondial a 
ridicat piedici și dificultăți însemna
te în construirea socialismului în 
Mongolia. R.P. Mongolă și-a mobili
zat toate resursele pentru un ajutor 
activ și pentru a sprijini lupta eroi
cului popor sovietic împotriva Ger
maniei hitleriste în anii Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei. Țara 
noastră a participat nemijlocit la li
chidarea, în Orientul îndepărtat, a 
ultimului focar al celui de-al doilea 
război mondial, în faza sa finală. In 
acei ani grei, comuniștii noștri, toți 
cei ce muncesc, ca urmare a ajuto
rului multilateral permanent al Uni
unii Sovietice, au obținut succese în
semnate în lupta pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărî ri ale celui de-al X- 
lea congres al partidului.

în etapa creării bazelor socialis
mului au crescut ritmurile de dezvol
tare ale industriei, s-a extins struc

țării. Dintr-un stat cu o economie 
bazată exclusiv pe creșterea ani
malelor in sistem nomad. Republi
ca Populară Mongolă s-a transfor
mat intr-un stat industrial-agrar. 
S-au obținut, de asemenea, rezul
tate importante in ce privește dez
voltarea învățământului, științei și 
culturii, in creșterea nivelului de 
trai al populației.

Aniversarea istoricului eveniment 
petrecut in urmă cu șase decenii 
oferă un nou prilej de a evoca re
lațiile de prietenie și colaborare 
care s-au statornicit și se dezvoltă 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Popular Revoluționar Mon
gol, intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă. Cu satisfacție se poate 
constata că, în spiritul Tratatului 
de prietenie și colaborare dintre 

tura pe ramuri, s-au consolidat sec- , 
toarele de stat și cooperatist.

Rezolvarea cu succes a cooperati
vizării socialiste a gospodăriilor in- t 
dividuale de arați (crescători de ani
male — n.n.) a dus la materializarea 
importantelor sarcini ale programu
lui partidului. încheierea cooperati
vizării gospodăriilor individuale ale 
araților a dus la crearea sistemului 
unitar al economiei socialiste. Socie
tatea mongolă se compune din clase 
și pături socialiste — clasa munci
toare, arații cooperativizați și inte
lectualitatea muncitoare. S-a închegat 
unitatea moral-politică a poporului 
mongol, ideologia socialistă a devenit 
baza spirituală a vieții sale.

Ca urmare a transformărilor revo
luționare care au durat aproape pa
truzeci de ani s-a încheiat trecerea 
R.P. Mongole de la feudalism la so
cialism, a învins definitiv linia ge
nerală de dezvoltare a țării pe calea 
necapitalistă. In același timp, socia
lismul a devenit o realitate în R.P. 
Mongolă. Această victorie istorică a 
fost rezultatul activității multilate
rale de conducere a P.P.R.M., o în
truchipare reală a adaptării ideilor

D. MOLOMJANȚ 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M.

leniniste privind căile și perspecti
vele progresului social ale unei țări 
înapoiate la condițiile concrete ale 
tării noastre.

începînd cu anii ’60, R.P. Mongolă 
a intrat intr-o nouă etapă istorică — 
perioada de desăvîrșire a construc
ției socialismului. Țelurile strategice 
ale partidului in etapa actuală au 
fost formulate in cel de-al patrulea 
program al partidului, adoptat de cel 
de-al XV-lea Congres al P.P.R.M. 
din 1966. Conținutul principal al noii 
etape de dezvoltare a țării constă în 
încheierea creării bazei tehnico-ma- 
teriale a socialismului, perfecționa
rea relațiilor socialiste de producție, 
intensificarea educării comuniste a 
celor ce muncesc. în lupta sa de două 
decenii pentru înfăptuirea sarcinilor 
programului partidului, poporul nos
tru a făcut noi pași importanți. In 
acest timp au avut loc trei congrese 
ale partidului, au fost elaborate sar
cini concrete privind dezvoltarea so- 
cial-economică a țării. Ele sînt trans
puse cu succes în viață.

Este realizată cu succes politica 
partidului vizind crearea bazei teh- 
nico-materiale a socialismului, trans
formarea țării intr-un stat indus
trial-agrar. Ca urmare a politicii 
partidului de industrializare a țării, 
a ajutorului și colaborării multilate
rale cu Uniunea Sovietică și cu alte 
state ale comunității socialiste, se 
desfășoară intensiv procesul de in
dustrializare, sporesc tot mai mult 
rolul și importanța industriei în eco
nomia țării. Se dezvoltă în ritmuri 
înalte principalele ramuri ale indus
triei noastre de materii prime și e- 
nergetice, extractive, de prelucrare a 
lemnului, a materialelor de construc
ție. Are loc o dezvoltare impetuoasă 
a industriei ușoare și alimentare, 
transporturilor și comunicațiilor. 
Dacă industria, construcțiile, trans
porturile și comunicațiile participau 
în 1940 doar cu 9,9 la sută la reali
zarea venitului național, în prezent 
acest indicator a ajuns la 47,5 la 
sută. Industria noastră produce 45 la 
sută din produsul social brut, 32 la 
sută din venitul național, 74 la sută 
din totalul producției industriale și 
agricole. Aceasta este o mărturie e- 
locventă a procesului intensiv de 
dezvoltare a țării intr-un stat indus
trial-agrar.

România și Mongolia, semnat la 
București, în iunie 1983, a acordu
rilor și ințelegerilor stabilite la cel 
mai înalt nivel, colaborarea româ- 
no-mongolă cunoaște un curs as
cendent in domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural, in 
alte sfere de activitate.

Cu ocazia celei de-a 60-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Mongole, poporul român urea
ză poporului mongol prieten noi 
succese in traducerea în viață a ho
tăririlor Congresului al XVlII-lea 
al P.P.R.M., exprimindu-și, totoda
tă. convingerea că relațiile de pri
etenie și colaborare dintre partide
le, popoarele și țările noastre se 
vor dezvolta și de aici înainte, in 
interesul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

. 7^. fost, cpjișoiidEttă într-o măsurăE 
însemnată _ bâza tehnico-materială a 
agriculturii socialiste; se îmbunată-' 
țește-organizare^ și crește produc-* 
ția agricolă intensivă. Ca urmare a 
creării unor puternice gospodării 
rentabile cu înaltă mecanizare, a 
gospodăriilor agricole de stat pe pă- 
minturi desțelenite, a unităților de 
furaje și de îngrășare, a sistemului 
de irigații, a fermelor de lapte, de 
creștere a animalelor de prăsilă, a 
măsurilor de aprovizionare cu apă a 
pășunilor, a consolidării bazei de 
hrană a animalelor au apărut nume
roase ramuri ale agriculturii, a cres
cut simțitor volumul producției agri
cole. Crearea bazei tehnico-materiale 
a socialismului, sporirea permanentă 
a puterii economice a tării au ca tel 
final creșterea bunăstării materiale 
și a nivelului social-cultural al celor 
ce muncesc. Pentru partidul nostru 
nu există țel mai nobil decit atentia 
și grija față de omul muncii, crește
rea permanentă a bunăstării sale.

In ultimii 20 de ani, veniturile 
reale al-e populației au crescut de pa
tru ori, fondul de consum social de 
6,4 ori. Se acordă o atenție sporită 
asigurării populației cu locuințe mo
derne, alocîndu-se în acest scop în
semnate eforturi și fonduri. Se acor
dă o atenție considerabilă ocrotirii 
vieții și sănătății celor ce muncesc, 
a sporit mult puterea de cumpărare 
a acestora. Toate realizările și suc
cesele noastre sînt rezultatul logic al 
conducerii înțelepte de către 
P.P.R.M., al muncii asidue a poporu
lui mongol.

Un factor important al dezvoltării 
și înfloririi patriei noastre a fost, 
este și va fi prietenia leninistă, fră
țească și colaborarea partidului și po
porului cu P.C.U.S., cu Uniunea So
vietică, ajutorul permanent multila
teral al poporului sovietic. Totodată, 
R.P. Mongole, ca membră a C.A.E.R., 
i s-au oferit largi posibilități pentru 
crearea unui complex optim al eco
nomiei naționale, vizind în primul 
rind dezvoltarea intensivă a ramu
rilor industriei pe baza avantajelor 
integrării economice socialiste și a 
diviziunii internaționale socialiste a 
muncii.

Cel de-al XVIII-lea Congres al 
P.P.R.M., plenarele Comitetului Cen
tral al partidului care au urmat au 
pus în fața partidului și poporului 
sarcini de o și mai mare răspundere. 
O cerință majoră este orientarea în
tregii activități ideologice și organi
zatorice a partidului spre îndeplini
rea sarcinilor social-economice tra
sate, asigurarea unității dintre cuvînt 
și faptă, rezolvarea și îndeplinirea 
cuvîntului dat, dezvoltarea criticii și 
autocriticii, sporirea responsabilității, 
disciplinei, ordinii, perfecționarea 
activității de educare a celor ce 
muncesc.

Paralel cu sporirea potențialului e- 
conomic, partidul nostru acordă o 
mare atenție intensificării multilate
rale a producției sociale, sursa cea 
mai importantă a dezvoltării sale. 
Pentru realizarea acestui țel, partidul 
consideră că problema cardinală a 
dezvoltării economiei este creșterea 
permanentă a productivității muncii, 
a producerii de bunuri, calității 
muncii și a serviciilor, eficienței pro
ducției. Noi am obținut succese im
portante. Ne propunem însă țeluri și 
mai înalte. Pentru atingerea lor noi 
trebuie să abordăm orice chestiune 
și problemă de la înălțimea perspec
tivelor „de mîuie". Cel de-al XVIII- 
Jea Congres al P.P.R.M. a trasat sar
cini concrete pentru dezvoltarea so- 
cial-economică a țării în viitorul a- 
propiat, a stabilit direcțiile de acțiu
ne ale partidului și poporului pen
tru realizarea acestor obiective. Și 
partidul nostru își îndeplinește rolul 
de înaltă răspundere ca organizator 
și inspirator al luptei pentru înde
plinirea lor.



REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
IN ÎNALTA FUNCȚIE UE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 

- garanția afirmării continue a politicii de pace 
si colaborare a României socialiste

AMPLE RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI INTERNAȚIONALE

Presa de peste hotare continuă să publice ample relatări și comen
tarii consacrate realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția su
premă de secretar general al Partidului Comunist Român, subliniind că 
aceasta constituie întruchiparea actului de voință a întregii noastre na
țiuni, chezășia înfăptuirii neabătute a istoricelor hotărîri ale Congresului 
al Xlll-lea al partidului. Sînt, de asemenea, evidențiate' perspectivele lu
minoase ale dezvoltării țării, ridicării României pe noi culmi de progres 
și civilizație, de întărire a suveranității și independenței patriei, de afir

mare tot mai puternică a politicii de pace și colaborare internațională 
a României socialiste.

largul interes al presei de peste hotare pentru lucrările Congresului 
al Xlll-lea constituie o expresie a înaltului prestigiu internațional al Parti
dului Comunist Român, al secretarului său general, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat și revoluționar neobosit, 
militant ferm pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră.

Dind curs inițiativei organiza
țiilor de partid din întreaga Româ
nie, Congresul l-a reales pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al partidului, 
subliniază agenția iugoslavă de 
presă TANIUG, relatînd că la 
București s-a încheiat cel de-al 
XHI-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Cel mai înalt forum al comuniș
tilor români — scrie agenția iu
goslavă — a adoptat Raportul se
cretarului general privind activita
tea partidului în perioada dintre 
cele două congrese și sarcinile de 
viitor ale partidului, Directivele 
pentru dezvoltarea României în 
perioada 1986—1990 și orientările 
de perspectivă pină la sfirșitul a- 
cestui secol, arătînd că au fost 
adoptate, de asemenea, unele mo
dificări la Statutul partidului.

în ședința de încheiere — rele
vă „Taniug“ — sdtretarul general 
al P.C.R. s-a pronunțat pentru 
perfecționarea activității organelor 
de partid și creșterea rolului parti
dului ca forță conducătoare în so
cietate. El a cerut să se facă efor
turi suplimentare în întreaga țară 
pentru înfăptuirea vastului pro
gram economic.

Se arată, totodată, că în cuvin- 
tul de închidere a lucrărilor Con
gresului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat hotărîrea 
României de a-și apăra indepen
dența și suveranitatea și de a co
labora cu toate țările pe baza co
existenței pașnice. Dezarmarea, în
deosebi cea nucleară, și destinde
rea au constituit accente principa
le puse în cuvintul de încheiere 
rostit de secretarul general la al 
Xlll-lea Congres al P.C.R.

Congresul — relevă agenția iu
goslavă — s-a desfășurat in spiri
tul deplinei mobilizări a comuniș
tilor și a întregului popor la în
deplinirea sarcinilor privind dez
voltarea țării pină la sfirșitul a- 
cestui secol. Marele forum al co
muniștilor români s-a pronunțat 
pentru continuarea politicii pe 
care P.C.R. o promovează sub 
conducerea secretarului general, 
Nicolae Ceaușescu.

Sub titlul „Dezvoltare și pace", 
ziarul iugoslav „BORBA" a rela
tat despre realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român.

„Borba" arată că in cadrul lu
crărilor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat o importanță 
deosebită politicii de dezvoltare 
economico-socială a țării. Docu
mentele adoptate de Congres, ara
tă ziarul, asigură progresul multi
lateral al României, o puternică 
ascensiune pe toate planurile. Re- 
levind că Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului a 
constituit temelia fiecărui punct 
al ordinii de zi a Congresului, 
„Borba" se oprește pe larg asupra 
capitolului consacrat situației in
ternaționale, politicii externe a 
partidului și statului nostru.

în contextul propunerilor făcute 
pentru realizarea dezarmării, „Bor
ba" citează sublinierile privind ne
cesitatei de a se trece la fapte. 
Sint prezentate pe larg pasajele re
feritoare la situația din Europa, re- 
levindu-se că, după cum s-a arătat 
în Raport, țările continentului nu 
pot fi numai spectatoare, așteptînd 
rezultatul negocierilor dintre State
le Unite și Uniunea Sovietică. Ele 
trebuie să-și asume răspunderea 
pentru apărarea lor, pentru apă
rarea Europei de o catastrofă nu
cleară.

Merită cea mai mare atenție pro
punerile pe care secretarul general 
al Partidului Comunist, Român le-a 
prezentat cu privire la rezolvarea 
actualei crize economice internațio
nale — arată „Borba", adăugind : 
Nicolae Ceaușescu consideră că re
fuzul de a se trece la negocieri și 
teza unei soluționări individuale au 
drept scop de a împiedica acțiunea 
unită a țărilor în curs de dezvol
tare, creîndu-se țărilor dezvoltate, 
băncilor și instituțiilor financiare 
posibilitatea să continue politica 
actuală și să impună condiții eco
nomice și politice.

Ziarul iugoslav „POLITICA", în- 
tr-o relatare sub titlul „Harta 
viitorului", evidențiază atmosfera 
entuziastă de la Congresul al XIH- 
lea al P.C.R. De asemenea, coti
dianul a publicat cifre privind 
dezvoltarea viitoare a țârii cuprin
se in Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și a pus în 
lumină opțiunile de politică exter
nă ale partidului și statului nostru.» 

RADIO-TELEVIZIUNEA IUGO
SLAVA a relatat despre realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român și a 
difuzat permanent informații des-, 
pre desfășurarea Congresului.

„Cel de-al Xlll-lea Congres al 
P.C.R. și-a încheiat lucrările. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a fost re
ales secretar general al partidului", 
astfel subliniază ziarul „TRYBUNA 
LUDU", organ al C.C. al P.M.U.P., 
reîn vestirea, într-o deplină una
nimitate, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema funcție de 
secretar general al P.C.R. Ziarul in
formează, totodată, despre adop
tarea, în unanimitate, a documente
lor prezentate Congresului, a Direc- 
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tivelor cu privire la dezvoltarea 
economică și socială a României în 
cincinalul 1986—1999 și orientările 
de perspectivă pînă în anul 2000.

Acest program — relevă cotidia
nul polonez — prevede că în anii 
1986—1990 se va trece la cea de-a 
treia etapă de realizare a Progra
mului partidului, al cărui țel su
prem este creșterea permanentă a 
nivelului de trai material și spiri
tual al poporului, obiectiv ce va 
putea fi realizat prin introducerea 
cuceririlor științei și tehnicii.

Articole evidențiind aceste idei 
au fost publicate în ziarele „ZYCIE 
WARSZAWY", „RZECZPOSPOLI
TA" și „ZOLNIERZ WOLNOSCI", 
„DZIENNIK LUDOWY", „SZTAN- 
DAR MLODYCH".

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE POLONEZE au difuzat 
corespondențe și informații privind 
desfășurarea lucrărilor și hotărîri- 
le Congresului, subliniind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului.

Congresul a reales în unanimitate 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
P.C.R., subliniază ziarul „RUDE

• Actul de voință al întregii națiuni 
socialiste române, chezășia înfăptui
rii istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XHI-lea al P.C.R.

• Perspective minunate de dezvoltare 
multilaterală a țării, pe calea pro
gresului și bunăstării

• Hotărîre nestrămutată de a acționa 
în continuare în sprijinul păcii și 
înțelegerii între popoare

PRAVO", organ central al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, evidențiind, 
totodată, aprobarea Directivelor 
noului cincinal și a altor documen
te ale Congresului. în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor, 
arată ziarul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reliefat atmosfera de 
entuziasm revoluționar și de depli
nă unitate a partidului și poporu
lui în care se încheie Congresul și 
a exprimat convingerea că toate 
obiectivele vor fi îndeplinite cu 
succes.

Este evidențiată aprecierea tova
rășului Nicolae Ceaușescu potrivit 
căreia sarcina cea mai importantă 
a perioadei actuale o constituie, in 
viața internațională, oprirea cursei 
înarmărilor, în primul rind a în- 
armărifer nucleare, și trecerea 
la măsuri de dezarmare. P.C.R., 
România vor acționa, în continuare, 
pentru adîncirea colaborării cu ță
rile socialiste și pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale — scrie 
„Rude Pravo".

în continuare, ziarul prezintă Di
rectivele Congresului, subliniind că 
țelul principal al acestora îl consti
tuie dezvoltarea amplă a forțelor 
de producție și a bazei tehnico-ma- 
teriale. Pe prim plan se situează 
modernizarea producției, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, realizarea unei eficiente 
ridicate.

Relatări similare au publicat zia
rele „MLADA FRONTA", sub ti
tlul : „Secretar general al Partidu
lui Comunist Român a fost reales 
Nicolae Ceaușescu. S-a încheiat 
Congresul al Xlll-lea al P.C.R." ; 
„LIDOVA DEMOKRACIE" : „La 
București s-a încheiat Congresul al 
Xlll-lea al P.C.R. Nicolae Ceaușescu 
reales secretar general. Au fost 
aprobate documentele"; „PRACE" : 
„S-a încheiat al Xlll-lea Congres 
al Partidului Comunist Român — 
dezvoltarea continuă a socialis
mului".

TELEVIZIUNEA CEHOSLOVA
CA a" transmis imagini de la înche
ierea Congresului, iar în buletinele 
de știri ale RADIOULUI au fost 
prezentate știri ample referitoare 
la lucrările Congresului.

Marele forum al comuniștilor 
români s-a încheiat, Nicolae 
Ceaușescu fiind reales, în unani
mitate, în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân — scrie, într-o amplă relata
re, agenția PRENSA LATINA.

Nicolae Ceaușescu a fost ales 
pentru prima oară la conducerea 
Partidului Comunist Român în 
anul 1965, și de atunci a fost reales 
de fiecare dată, numele său fiind 
asociat celor mai mari succese ob
ținute de poporul român, sublinia
ză agenția.'

Relevînd că Raportul prezentat 
de secretarul general al P.C.R. a 
făcut o trecere în revistă a mari
lor înfăptuiri de la Congresul al 
XII-lea și pînă acum și a înfăți
șat direcțiile de dezvoltare econo
mico-socială a României și orientă
rile politicii externe ale P.C.R. pe 
viitor, „Prensa Latina" prezintă 

sublinierea privind perfecționarea 
continuă a activității statului și a 
organelor sale, creșterea continuă a 
participării active a maselor popu
lare la conducerea statului, demo
cratizarea tot mai largă a societății 
românești.

Secretarul general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, a relevat că 
înfăptuirile cincinalului 1981—1985 
demonstrează superioritatea socia
lismului, capacitatea creatoare a 
poporului român ; de aceea se va 
merge și în viitor pe aceeași cale 
pentru a ajunge la o nouă etapă 
de dezvoltare economico-socială, 
făcîndu-se un pas înainte în ca
drul procesului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. întregul popor al Româ
niei va urca pe noi trepte de civi
lizație și progres, de bunăstare ma
terială și spirituală, se arată în 
continuare.

Agenția cubaneză subliniază că 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat — în cuvîntarea rostită 
la încheierea lucrărilor Congresu
lui — hotărîrea unanimă de a se 
înfăptui neabătut Programul parti
dului pentru asigurarea victoriei 
societății socialiste multilateral

dezvoltate si crearea condițiilor 
pentru trecerea la făurirea societă
ții comuniste.

Nicolae Ceaușescu a arătat că în
făptuirea programului adoptat va 
necesita eforturi susținute, dar co
muniștii români nu se tem de 
greutăți. Perspectiva minunată care 
stă în fața lor impune să se ac
ționeze în spirit revoluționar pen
tru a servi, în orice împrejurare, 
poporul, cauza socialismului.

Informînd despre ședința de în
cheiere a lucrărilor Congresului, 
FEDERAȚIA AGENȚIILOR NA
ȚIONALE ARABE (F.A.N.A.) sub
liniază că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales, în unani
mitate, în funcția de secretar ge
neral al partidului. Se arată, de 
asemenea, că delegații la Congres 
au aprobat Raportul Comitetului 
Central cu privire la activitatea 
partidului în perioada dintre Con
gresul al XII-lea și Congresul al 
XHI-lea și au aprobat în unanimi
tate Directivele cu privire la dez
voltarea economico-socială a țării 
in cincinalul 1986—1990 și orientă
rile de perspectivă pînă în anul 
2000.

Planul dezvoltării economice vii
toare a țării prevede schimbarea 
accentului de la cantitate la cali
tate. în următorii cinci ani, pro
ducția industrială urmează să 
crească cu 6,5 la sută anual, iar cea 
agricolă — cu 5,8 la sută.

„Congresul al Xlll-lea al P.C.R. î 
Transformări profunde în economie 
și îh structura socială sub condu
cerea președintelui Ceaușescu" 
este titlul articolului apărut în săp- 
tămînalul politic sirian de limbă 
arabă „SABAH AL KHEIR". în 
articol se subliniază că, avînd loc 
în anul celei de-a 40-a aniversări 
a revoluției de eliberare sccială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, Congresul al Xlll-lea al 
P.C.R. marchează parcurgerea unei 
etape bogate în transformări revo
luționare profunde în economie și 
in structura socială, pe plan spi
ritual și, în general, în întreaga 
societate. „în ansamblul acestor re
alizări se evidențiază pregnant pe
rioada care a trecut de la Congresul 

• al IX-lea, și aceasta este etapa 
cea țnai bogată in realizări din is
toria țării, o etapă de transformări 
revoluționare, care au la bază ac
tivitatea președintelui Ceaușescu 
și pe care poporul român o denu- 

, mește cu mîndrie «Epoca 
Ceaușescu»", scrie gazeta siriană, 
subliniind că cel de-al Xlll-lea 
Congres al P.C.R. reprezintă un 
eveniment de maximă importanță 
în viața politică, socială și econo- 

. mică a României.
Sub titlul „Președintele 

Ceaușescu cere desființarea si
multană a N.A.T.O. și a Trata
tului de la Varșovia", ziarul „EL 
DI A", din Ciudad de Mexico, pu
blică pasaje din Raportul pre
zentat la Congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Articolul 
scoate in evidență ideile de pace 
și înțelegere între popoare ca 
bază a politicii externe a Româ
niei, a președintelui său. Este 

menționată propunerea făcută 
Congresului al XHI-lea al P.C.R. 
de a împuternici Comitetul Cen
tral să aprobe prelungirea duratei 
Tratatului de la Varșovia, care 
expiră în 1985, deoarece nu s-a 
ajuns la un «acord corespunzător 
vizind desființarea celor două 
blocuri militare. De asemenea, se 
arată că președintele României 
cere să se ajungă cît mai curind 
la desființarea concomitentă a am
belor alianțe militare — Tratatul 
de la Varșovia și N.A.T.O. — pro
puneri aplaudate îndelung de toți 
delegații la Congres.

Articolul relevă că, de la tribuna 
Congresului, secretarul general al 
P.C.R., Nicolae Ceaușescu, a ce
rut ca S.U.A. și Uniunea Sovie
tică să reia cît mai curind posibil 
tratativele pentru interzicerea ar
melor nucleare și să se realizeze 
dezarmarea, pentru a se evita. o 
catastrofă nucleară.

Ziarul „EL NACIONAL", din 
Mexic, a publicat, sub titlul „40 
de ani de la revoluție — Româ
nia iși propune să-și modernizeze 
producția", un articol în care se 
afirmă că, in cadrul democrației 
muncitorești existente in Româ
nia, Directivele privind dezvol
tarea economico-socială a Româ
niei in perioada 1986—1990 și 
orientările de perspectivă pină în 
anul 2000 au fost amplu dezbă
tute. „Prin fundamentarea lor, 
precum și prin semnificațiile ma
jore și implicațiile sociale — scrie 
„El Nacional" — Directivele re
flectă activitatea profund științi
fică, clarvăzătoare, novatoare, de . 
mare angajare politică a secreta
rului general al Partidului Comu
nist, Român, președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, constituie 
rezultatul profundei cunoașteri a 
condițiilor concrete ale Româ
niei". ,

Ziarele portugheze „A CAPITAL" 
și „A TARDE", referindu-se la în
cheierea lucrărilor Congresului al 
XHI-lea al P.C.R., au scos pe prim 
plan realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de secretar 
general al partidului. Este subli
niată semnificația deosebită a aces
tui act politic, ca o expresie a ade
ziunii Întregului popor român la 
politica partidului și statului nos
tru. Este menționată marea mani
festare populară ce a avut loc, prin 
care oamenii muncii și-au expri
mat bucuria și satisfacția pentru 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului.

Sub titlul „România — s-au în
cheiat lucrările Congresului. 
Nicolae Ceaușescu a fost reales 
secretar general", cotidianul italian 
„L’UNITA" aratăxcă în ultima zi 
a Congresului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în funcția 
de secretar general al partidului, 
relevînd că propunerea de realege
re făcută de către Plenara C.C. al 
P.C.R. a fost sprijinită de toate 
conferințele județene, de toate or
ganizațiile de partid. Ziarul italian 
arată că la Congres s-a evidențiat 
identitatea dintre popor, partid și 
secretarul său general. „Directivele 
de plan — scrie „L’Unită" — ca și 
orientările pe termen mediu con
stituie, cu siguranță, plaforma in 
jurul căreia se va desfășura în
treaga activitate — ideologică, cul
turală, politică și de relații inter
naționale".

Știri și comentarii similare au 
fost transmise și de către RA
DIOUL și TELEVIZIUNEA din 
ITALIA. De asemenea, agenția 
ANSA a relatat pe larg desfă
șurarea lucrărilor Congresului al 
XHI-lea al P.C.R.

Sub titlul „Opinia președintelui 
Nicolae Ceaușescu despre viitorul 
României. întărirea partidului și 
statului", cotidianul elvețian „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG" scrie că 
România va cunoaște în anii urmă
tori un curs politic în spiritul in
tereselor naționale, mergînd pe ca
lea proprie spre socialism. Această 
concluzie — subliniază ziarul — se 
desprinde din Raportul prezentat 
la Congresul partidului de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

TELEVIZIUNEA ELVEȚIANĂ a 
informat, în emisiunile sale, despre 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, prezentînd imagini filmate 
din Sala Congresului, precum și 
imagini din România.

Publicația „VOIX OUVRIERE", 
organ al Partidului Elvețian al 
Muncii, a inserat, de asemenea, 
relatări despre desfășurarea lucră
rilor celui de-al XHI-lea Congres 
al P.C.R.

„Nicolae Ceaușescu a fost reales 
secretar general al P.C.R." este 
titlul unui articol referitor la în
cheierea lucrărilor Congresului al 
XHI-lea al partidului care a fost 
publicat de ziarul suedez „DAGENS 
NYHETER".

în cuvîntarea rostită la încheie
rea lucrărilor Congresului, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român a arătat că alegerea în 
unanimitate a Comitetului Politic 
Executiv și a celorlalte organe 
de conducere simbolizează unita
tea din cadrul partidului, a Româ
niei, unde nu mai există anta
gonisme, iar interesele tuturor sint 
comune, arată cotidianul suedez.

(Agerpres) 
y

0 declarație a secretarului 
general al O.N.U.

in legătură cu acordul 
dintre U.R.S.S. și S.V.A. 
privind inițierea a noi 

negocieri de dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, și-a expri
mat satisfacția în legătură cu acor
dul intervenit între U.R.S.S. și 
S.U.A. privind inițierea, anul viitor, 
la Geneva, a noi negocieri de dezar
mare. Un comunicat dat publicității 
la New York afirmă că „întreaga 
comunitate internațională urmărește 
îndeaproape și sprijină inițiativele 
bilaterale de natură să deschidă ca
lea unor negocieri asupra opririi 
cursei înarmărilor sub toate aspec
tele sale".

Potrivit aprecierii secretarului ge
neral al O.N.U., negocierile pozitive 
la cel mal înalt nivel intre cele 
două țări vor avea un efect binefă
cător asupra situației internaționale 
în general și asupra problemelor re
feritoare la dezarmare în special — 
relatează agenția France Presse.

„NU“ armelor nucleare 
în nordul Europei! 
Conferința opiniei publice 

din țările nordice
COPENHAGA 24 (Agerpres). — La 

Copenhaga s-a deschis Conferința 
opiniei publice din țările nordice, 
consacrată creșrii unei zone fără 
ai-me nucleare in nordul Europei. La 
lucrări participă cunoscuți militanți 
pe tărim social, deputați, oameni de 
știință, activiști sindicali, reprezen
tanți ai unor partide politice și or
ganizații de tineret și femei din Sue
dia, Norvegia, Danemarca, Finlanda.

Forumul va discuta măsurile ne
cesare în vederea activizării mișcării 
pentru pace și dezarmare in țările 
respective și, in special, în vederea 
realizării dezideratului privind crea
rea unei zone fără arme nucleare în 
nordul continentului.

Noi critici 
la adresa F.M.I.
VIENA 24 -(Agerpres). — Soluțio

narea problemei datoriilor externe 
ale țărilor in curs de dezvoltare ne
cesită extinderea comerțului mon
dial, și în nici un caz impunerea 
unor restricții comerciale pentru 
țările debitoare, așa cum se pre
scrie de multe ori drept remediu 
de către F.M.I. sau Banca Mondia
lă —- a apreciat directorul general 
al băncii austriace „Kontrollbank", 
Helmut Haschek. Luind cuvintul in 
fața reprezentanților cercurilor fi
nanciare din Viena, Haschek a re
levat că datoriile cumulate ale țări
lor in curs de dezvoltare se ridică 
la 750—800 de miliarde dolari, ceea 
ce corespunde cheltuielilor militare 
anuale ale celor două superpu'teri — 
transmite agenția A.P.A. El a Subli
niat, totodată, că o reducere a co
merțului exterior al țărilor debitoa
re nu ar aduce nici un serviciu 
cauzei reducerii datoriilor lor ex
terne.

Documente adoptate 
de reuniunea la nivel inalt 
a Comunității Economice 

a Statelor Vest-Africane
LOME 24 (Agerpres). — La Lome 

s-au încheiat lucrările reuniunii la 
nivel înalt a Comunității Economice 
a Statelor Vest-Africane (ECOWAS), 
la care au luat parte șefii de stat 
și de guvern sau reprezentanții a- 
cestora din cele 16 țări membre. 
Documentul final face cunoscut fap
tul că participanții au examinat in 
detaliu dificultățile economice cu 
care sint confruntate in prezent ță
rile membre, menționindu-se că a- 
cestea sint cauzate de recesiunea 
mondială, la care s-au adăugat seceta 
prelungită și deșertificarea manifes
tată in ultimii ani. Totodată, se face 
un apel către organismele interna
ționale de finanțare și statele dez
voltate pentru a se crea un fond 
special destinat ajutorării economice 
a statelor de la sud de Sahara, pen
tru a se înlătura astfel una din cele 
mai grave probleme cu care este 
confruntată Africa — foametea.

Pe de altă parte, participanții au 
adoptat o serie de rezoluții privind 
extinderea cooperării în cadrul or
ganizației, printre care crearea unei 
bănci, comune. S-a stabilit ca viitoa
rea conferință la nivel înalt a 
ECOWAS să se desfășoare, de ase
menea, in capitala togoleză in zilele 
de 28 și 29 mai 1985.

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt
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MEMBRII GUVERNULUI 
PRIOT și-au prezentat vineri de
misia președintelui Spyros 
prianou pentru a-i permite 
cestuia să efectueze o remaniere 
a cabinetului, s-a anunțat oficial 
la Nicosia. Purtătorul de cuvint 
guvernamental a precizat că de
misiile au fost înaintate in cadrul 
ședinței guvernului și că pre
ședintele Kyprianou a cerut tu
turor miniștrilor să rămână in 
funcții pină cind va adopta o de
cizie finală in această privință.

O CONFERINȚĂ A PARTI
DULUI COMUNIST GERMAN 

| s-a desfășurat. la Diisseldorf. Au 
fost examinate probleme ale in- 

Itensificării acțiunilor comuniști
lor din R.F. Germania pentru 
pace și echitate socială. Partici- 

| panții au adoptat o declarație în

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII SURINAME

Excelenței Sale
Domnului dr. FREDERIK L. RAMDAT MISIER

Președintele Republicii Suriname
PARAMARIBO

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a țării dumneavoastră, vă adre
sez, in numele poporului roman și al meu. personal, calde felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și bunăstare 
poporului surinamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul din Surina
me sărbătorește astăzi 
ziua sa națională. Stat 
apărut pe harta politi
că a lumii la 25 no
iembrie 1975, după o 
dominație colonială de 
peste trei secole, Suri
name se află situat în 
nord-estul continentu
lui sud-american, pe 
coasta Atlanticului, 
între Republica Coo
peratistă Guyana și 
Brazilia (suprafața ; 
163 265 kmp : popu
lația : 380 000 locui
tori).

Procesul de emanci
pare politică și econo
mică început odată cu 
dobîndirea indepen
denței s-a accentuat 
după 1980, cînd au fost

stabilite ca obiective 
prioritare dezvoltarea 
economică națională, 
valorificarea resurse
lor naturale, între care, 
în primul rind, a bau
xitei (Suriname nu- 
mărindu-se printre pri
mii producători mon
diali) și a lemnu
lui. Au fost, de a- 
semenea, luate o se
rie de măsuri pentru o 
mai echitabilă redis
tribuire a avuției na
ționale între diferitele 
pături ale populației, 
ca și pentru soluționa
rea unor probleme cu 
caracter social.

In domeniul relații
lor externe, Suriname 
acționează pentru lăr
girea și diversificarea

EXPRESIE A SPRIJINULUI Șl ADEZIUNII UNANIME 

FAȚĂ DE CONCEPȚIA Șl INIȚIATIVELE ROMÂNIEI 

PRIVIND ROLUL TINEREI GENERAȚII IN LUME

Adunarea Generală a O N U. a adoptat 
prin consens rezoluția „Anul Internațional 

al Tineretului-Participare, Dezvoltare, Pace"
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— După aprobarea unanimă de că
tre Comitetul pentru probleme so
ciale, culturale și umanitare, plenara 
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat, la rindul ei, prin consens, 
rezoluția „Anul Internațional al Ti
neretului — Participare, Dezvoltare, 
Pace", inițiată de România și avînd 
drept coautori un număr de 106 state 
reprezentind toate zonele geografice.

Larga adeziune și sprijinul unanim 
de care s-a bucurat această inițiativă 
românească constituie o rel'lecțare a 
faptului că ea răspunde unei cerințe 
reale de afirmare tot mai puternică 
a tinerei generații în lumea contem
porană, dă o convingătoare expresie 
preocupării comunității internaționa
le și organizației mondiale pentru 
rezolvarea problemelor specifice care 
confruntă tiner.etul.

Prin întregul său fond de idei, 
rezoluția românească pune în lumină 
concepția umanistă a țării noastre, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind locul și rolul tineretului in 
lumea contemporană, modalitățile 
concrete de promovare, extindere și 
aprofundare a cooperării internațio
nale în problemele tineretului.

Rezoluția evidențiază importanța 
deosebită a participării directe a ti
neretului la modelarea viitorului 
umanității, precum și contribuția va
loroasă pe care tineretul o poate 
aduce la înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale, întemeiată 
pe echitate și justiție. Adunarea Ge
nerală reafirmă însemnătatea pro
movării în rindurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect pentru 
drepturile și libertățile fundamentale 
ale omului, pentru obiectivele pro
gresului și dezvoltării și exprimă 
convingerea asupra necesității de a 
canaliza energia și capacitatea crea
toare ale tinerilor în lupta pentru 
autodeterminare și independență na
țională, împotriva dominației și ocu
pației străine. Un accent deosebit se 
pune pe rolul tinerei generații in 
eforturile privind progresul economic, 
social și cultural al popoarelor, men
ținerea păcii și promovarea cooperă
rii și înțelegerii internaționale.

In rezoluție se exprimă convin-

Pentru instaurarea unei
ANTANANARIVO 24 (Agerpres). 

Luind cuvintui la Antananarivo, la 
Întoarcerea dintr-un turneu prin 
mai multe țări africane, președin
tele Madagascarului, Didier Ratsi- 
raka, a subliniat necesitatea depu
nerii unor eforturi susținute pentru' 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Pe de altă pațrte, a subliniat el, 
lichidarea ultimelor rămășițe ale 

nucleare cu 
pentru 

este 
îm- 
so- 

Și 
mai

existente 
de acțiunile 
drepturilor 

șomajului 
pături tot

care se subliniază că lupta pen
tru o pace trainică, împotriva in
stalării de rachete 
rază medie în Europa și 
retragerea celor 
indisolubil legată 
potriva încălcării 
ciale, împotriva 
pauperizării unor 
largi.

pe
in 

Se-

UN GRAV ACCIDENT s-a 
trecut, vineri, la Panmunjon, 
zona sălii de conferințe de la 
diul Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea : un militar ame
rican a deschis focul făcînd vic
time în rîndul militarilor R.P.D. 
Coreene însărcinați cu paza la 
graniță — potrivit relatării agen
ției A.C.T.C. Aceasta reprezintă 
o provocare și o gravă violare a 
prevederilor acordului de armisti- 

țaporturilor sale de 
colaborare, în primul 
rind cu țările în curs 
de dezvoltare, pronun- 
țindu-se pentru o po
litică de nealiniere și 
de dezvoltare econo
mică independentă.

între România și Su
riname au fost stabi
lite relații diplomatice 
la scurt timp de la 
proclamarea indepen
denței tinărului stat 
sud-american, cele 
două țări conlucrind 
fructuos atit pe plan 
bilateral, cit și in do
meniul vieții interna
ționale, în interesul 
reciproc, al cauzei pă
cii și înțelegerii inter
naționale.

gerea că pregătirea și marcarea in 
1985 a Anului Internațional al Tine
retului, avînd ca deviză „Participare, 
Dezvoltare, Pace", vor oferi un prilej 
util și semnificativ pentru a atrage 
atenția guvernelor și opiniei publice 
asupra situației, cerințelor și aspira
țiilor specifice tineretului, pentru 
întărirea cooperării la toate nivelu
rile in tratarea problemelor tinere
tului, pentru realizarea unor acțiuni 
și programe concrete pentru tineret 
și pentru participarea tinerei genera
ții la examinarea și soluționarea unor 
probleme majore pe plan național, 
regional și internațional.

In baza rezoluției adoptate, s-a 
decis convocarea Conferinței mon
diale a Națiunilor Unite pentru Anul 
Internațional al Tineretului — cu oca
zia celei de-a 40-a sesiuni a Adună
rii Generale, din 1985 — consacrată 
politicilor și programelor privind 
tineretul. Totodată, s-a hotărît orga
nizarea la Viena, în perioada 25 mar
tie—3 aprilie 1985, a unei noi sesiuni 
a Comitetului Consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tinere
tului, care are ca președinte pe t 
varâșul Nicu Ceaușescu, prim-seci 
tar al C.C. al U.T.C., ministrul pen
tru problemele tineretului, în scopul 
elaborării liniilor directoare pentru 
programe de perspectivă'in domeniul 
tineretului și urmărirea punerii lor 
in aplicare.

Rezoluția invită toate organizațiile 
internaționale guvernamentale și ne
guvernamentale, care au inițiat și 
condus manifestări proprii consacrate 
A.I.T., precum și pe organizatorii 
conferințelor și festivalurilor interna
ționale de tineret să se inspire, in 
procesul de pregătire și desfășurare 
a acestor manifestări, din deviza 
Anului Internațional al Tineretului 
— „Participare, Dezvoltare, Pace" și 
din prevederile Programului concret 
de măsuri și activități adoptat de 
Adunarea Generală.

Adunarea Generală a hotărit, de 
asemenea, să includă pe ordinea de 
zi provizorie a celei de-a 40-a 
sesiuni a sa punctul intitulat „Anul 
Internațional al Tineretului : Parti
cipare, Dezvoltare, Pace" și să-i 
acorde o inaltă prioritate.
/

noi ordini internaționale
colonialismului și rasismului pe con
tinentul african constituie una din 
principalele sarcini ale Africii inde
pendente. Pentru realizarea ei, ță
rile membre ale Organizației Unită
ții Africane trebuie să-și intensifice 
sprijinul acordat mișcărilor de eli- 

" berare națională din sudul continen
tului. a menționat președintele Rat- 
siraka.

“1țiu din Coreea, îndeosebi a acor
dului privitor la asigurarea ordi
nii in zona de securitate comună 
de la Panmunjon — subliniază 
agenția A.C.T.C. — intr-o pe
rioadă in care aici au loc convor
biri pașnice, desfășurate cu suc
ces, intre Nordul și Sudul Coreei.

REUNIUNE C.E.E. întruniți la 
Bruxelles, miniștrii pentru pro
blemele industriei din țările mem
bre ale C.E.E. au aprobat pre
lungirea cu doi ani a ajutoarelor 
publice acordate șantierelor 
vale, care se confruntă cu o 
tuație financiară dramatică, 
temui acordării de ajutoare 
blice șantierelor navale, care 
buia să expire la sfirșitul acestui 
an, a fost prelungit pină la sfirși
tul anului 1986.

I
na- 
si- 

Sis-
pu- 
tre- I

provocind moartea mai 
persoane, rănirea altora, 
și importante pagube ma- 
Victime și mari pagube

FURTUNI ȘI PLOI ABUNDEN
TE s-au abătut asupra teritoriului 
R.F.G., 
multor 
precum 
teriale. 
materiale au fost provocate și pe I 
întinse zone din Franța și Belgia.
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