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Marcîtid inaugurarea unei etape noi, 
superioare, în dezvoltarea economico-socială 
a României, într-o atmosferă vibrantă, de 
puternică angajare comunistă, întreaga țară 
a urmărit magistralul Raport prezentat de 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
înaltului forum al întregului popor
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CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R.

rostit de tovarășul
NICOLAE CEAOSESCU>

Dragi tovarăși,

In numele și din însărcinarea Comitetului Cen
tral, declar deschise lucrările celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român !
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“.

In acest moment solemn, adresez 
Iilor și invităților la marele forum 
din România, al întregii noastre 
fierbinte salut revoluționar și cele mai bune urări ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Adresez, de asemenea, un salut călduros, de la 
această înaltă tribună, membrilor partidului nostru, 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționa
litate, întregului popor, care, prin eforturile sale 
eroice, ridică România tot mai sus pe treptele lumi
noase ale socialismului și comunismului ! (Vii aplauze).

Sîntem bucuroși câ la lucrările Congresului nostru 
participă 148 delegații din 98 de țări, reprezentînd 
partide comuniste .și muncitorești, .partide socialiste, 
social-democrate, alte organizații ale clasei munci
toare, partide și organizații democratice, progresiste, 
mișcări de eliberare națională, forțe sociale și poli- 

v tice înaintate, antiimperialiste de pretutindeni, cu care 
partidul nostru întreține relații de solidaritate și co
laborare. In numele comuniștilor români, al întregu
lui nostru poppr adresez un cald salut și cele mai 
bune urări tuturor oaspeților de peste hotare. (Apla
uze însuflețite).

In cadrul ședinței festive a Congresului din după- 
amiaza acestei zile vom avea deosebita plăcere să 
primim mesajele de salut, de solidaritate și prietenie, 
ale tuturor delegațiilor.

Mulțumindu-vă din toată inima, dragi tovarăși 
de peste hotare, pentru participarea dumneavoastră la 
marele eveniment al partidului nostru, considerăm că 
aceasta exprimă în mod elocvent bunele' raporturi 
dintre partidele, organizațiile și popoarele noastre, 
precum și hotărîrea comună de a acționa în strînsă 
unitate și solidaritate pentru cauza progresului social, 
libertății și independenței tuturor popoarelor, pentru 
destindere, colaborare și pace în întreaga lume. (Apla
uze entuziaste).

Tntrucît la lucrările Congresului al XII-lea parti- . 
cipă 2 656 delegați, respectiv aproape unanimitatea to
varășilor aleși de conferințele județene pentru a re
prezenta pe comuniști în forumul suprem al partidu
lui, consider Congresul al XII-lea legal constituit și-i 
urez deplin succes în îndeplinirea mandatului de 
înaltă răspundere încredințat de întregul partid și 
popor. (Aplauze puternice. îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").

(Urale, se scan-

tuturor delega- 
al comuniștilor 

națiuni socialiste, un

Luni, 19 noiembrie, în 
Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, au în
ceput lucrările celui de-al 
XII-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, eve
niment istoric, de excepțio
nală însemnătate în viața 
partidului, a întregii noas
tre națiuni.

Congresul a fost precedat 
de o largă și însuflețită 
dezbatere a documentelor 
sale programatice, dezbate
re desfășurată la nivelul 
tuturor organelor și organi
zațiilor de partid, în rîn- 
dul tuturor oamenilor mun
cii, la scara întregii țări, 
expresie a profundului de
mocratism ce caracterizează 
societatea noastră. Aceste 
documente au fost aprobate 
de oamenii muncii, de în
tregul popor, cu deplină sa
tisfacție, cu înaltă răspun
dere civică și _ partinică, 
Congresul fiind întîmpinat, 
totodată, cu succese de sea
mă în toate domeniile cons
trucției socialiste.

întrunit în această at
mosferă de intensă activi
tate politică, d<ț muncă a- 
vintată și rodnică, de puter
nică angajare revoluționa
ră, marele forum al comu
niștilor români va face bi
lanțul realizărilor remar
cabile obținute în perioada 
care a trecut de la Congre-

sul al XI-Iea și va stabili, 
corespunzător orientărilor 
Programului partidului și 
noilor cerințe și necesități 
ce decurg din realitățile na
ționale și internaționale, 
direcțiile principale de ac
țiune și obiectivele priori
tare pentru următorii cinci 
ani și în perspectivă, des- 
chizînd o nouă și strălucită 
etapă în dezvoltarea mereu 
ascendentă a patriei pe că
lea socialismului și comu
nismului.

Ora 9. Este momentul so
lemn al deschiderii Congre
sului. Delegații și invitații 
salută cu multă căldură, cu 
entuziaste și îndelungi a- 
plăuzo, intrarea în sală a 
tovarășului N i c o la e 
Ceaușescu, a celorlalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului. Ei acla
mă, minute în șir, pentru 
gloriosul nostru partid co
munist, pentru secretarul 
general al partidului.

Sala unde au loc lucrări
le Congresului, spre care 
se îndreaptă gîndurile. și 
simțămintele tuturor cetățe
nilor țării, oferă, în aceșțfe 
clipe, o imagine-simbol ’’k 
celei mai strînsc unități 
partidului, a coeziunii po
porului în jurul partidului 
și secretarului său general.

(Continuare în pag. a 3-a)

Vibrante manifestări ale patriotismului
și unității de neclintit în jurul partidului

In aceste zile de uriașă însemnătate pentru prezentul și viitorul țării, comuniștii, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului trăiesc momente de vibrant patriotism ca re-i stimulează la noi și noi succese în muncă, dedicate 
evenimentului de covîrșitoare însemnătate politică, Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român. Prin 
telegrame, mesaje și scrisori adresate Congresului al XII-lea al partidului, tovarășului Nicoiae Ceaușescu, co
lectivele de oameni ai muncii dau glas înălțătoarelor simțăminte de participare însuflețită la lucrările marelui 
forum, își exprimă deplina unitate de neclintit și hotărîre pentru a înfăptui neabătut politica internă și ex
ternă , a partidului și statului nostru, politică ce cores punde pe deplin năzuințelor 
român. ' . /.

și aspirațiilor poporului

CU

„Transpunînd cu consec
vență în viață programul 
partidului, indicațiile și ori
entările tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, minerul 
de onoare al Văii Jiului, cu 
prilejul repetatelor vizite 
de lucru în orașul Lupeni 
și la mina noastră — se 
arată în telegrama Intre-

prinderii miniere Lupeni —, 
am acționat pentru înfăp
tuirea programului de me
canizare și sporirea conti
nuă a productivității mun
cii, întărirea ordinii 
disciplinei, pregătirea 
perfecționarea forței de 
muncă. Sub conducerea și 
îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, mi
nerii, inginerii, tehnicienii, 
în frunte cu comuniștii, 
s-au mobilizat plenar pen-

și 
și

tru înfăptuirea exemplară 
a angajamentelor asumate 
în. întrecerea socialistă, în
deplinind cu răspundere 
comunistă sarcinile cuprin
se în chemarea la întrece
re, lansată de colectivul 
nostru tuturor minerilor 
țării. Conștienți fiind de 
importanța pe care o are 
cărbunele cocsificabil pen
tru dezvoltarea accelerată

sec
rea-
c.'.c- 

inaiuiii 
la începutul cincinalului

(Continuare în pag. a 2-a)

de cărbune ne în-

IERI, IN I’RIMA ZI A LUCRĂRILOR 
CONGRESULUI

Minerii sectorului IV 
al I.M. Petrila au raportat 

ÎNDEPLINIREA PLANULUI PE PRI
MII PATRU ANI Al CINCINALULUI

Cinstind mărețul eveniment politic din 
■ viața comuniștilor, a poporului nostru — 
Congresul al XII-lea al partidului, ale că
rui lucrări au început ieri, minerii 
torului IV al I.M. Petrila ra woiivazâ 
lizarea prevederilor la protlu- :ți« de 
bune pe primii patru ani ai 
In perioada de 
pînă în prezent ei au extras suplimentar 
peste 36 00<J tone de cărbune.

Reportajele

întărim învestitura 
ORTACULUI NOSTRU, 

DELEGAT LA CONGRES*1
Cu fața înnegrită 

lîmpină comunistul Alexandru Szabo. 
Ne spunea cu mîndrie :

— Trăim o bucurie deosebită. Fra
tele meu mai mare, Szabo Balas parti
cipă la cel de al XII-lea Congres al 
partidului, in calitate de delegat al or
ganizației județene de partid. Un mi
ner stă astfel alături de secretarul ge
nerai al partidului, pentru a stabili 
destinul socialist al României. Mînd'ria 
mea este mindria întregii brigăzi,

pagina a il-a

Ieri dimineață, sala de festivjtăți a I.M. Lupeni a 
cunoȘcut atmosfera specifică marilor evenimente. Mi
neri, ingineri și tehnicieni, cadre de conducere au ur
mărit cu viu interes, la televizor, ședința de deschi
dere a celui de-al XU-iea Congres al partidului.

Mai mult cărbune 
pentru viitorul 

comunist 
al patriei 

împreună cu cîțiva or
taci am ascultat cu senti
mente de profundă emoție 
și mîndrie patriotică ma
gistralul Raport prezentat 
Congresului de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului. 
Din bogăția de idei cuprin
se în Raport am reținut cu 
deosebită satisfacție înfăp
tuirea cu succes a preve
derilor actualului cincinal 
în toate domeniile activi
tății economice și sociale 
— în ciuda unoi- dificul
tăți. O mărturie vie o con
stituie mărețele realizări 
pe calea ridicării nivelului 
bunăstării materiale și spi
rituale a întregului nostru 
popor, exprimate în înfăp
tuirea înainte de termen a 
programului de creștere a 
nivelului de trai. Aceste re-

Simion BUDESCU, 
miner, șef de brigadă ia 

I.M. Urieani

(Continuare in pag. a 2-a)
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Vibrante manifestări ale patriotismului 
unității de neclintit în jurul partidului

a economiei noastre națio-* 
nale, noi, minerii de la 
Lupeni, raportăm Congre
sului că ne-am respectat 
cuvintul dat, reușind să ex
tragem suplimentar de la 
începutul acestui an o pro
ducție de peste 54 000 tone 
cărbune cocsificabil, depă
șind productivitatea mun
cii cu 177 kg/post, iar 
cheltuielile ’ '
producție 
cu 33,40 
producție

„Dînd 
mintelor 
ire și adînc respect, de ne
mărginită dragoste și re
cunoștință față de neobo
sita activitate desfășurată 
pentru binele și fericirea 
României socialiste de că
tre secretarul general al 
partidului, comuniștii, stu
denții și cadrele didactice 
— se spune în telegrama 
adresată Congresului de 
Institutul de mine din Pe
troșani —, sprijină din a- 
dîncul inimilor propune
rea ca la cel de al XII-lea 
Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai sti
mat și iubit al națiunii, să 
fie reales în înalta funcție 
de secretar general al 
partidului. Institutul de 
mine Petroșani, creație 
prestigioasă a regimului 
democrat-popular, situat 
în acest important bazin 
carbonifer al țării, în cei 
31 de ani de existență a 
pregătit peste 6000 cadre 
de specialitate, care mun
cesc cu răspundere, cu dă
ruire politică șî profesiona
lă în principalele sectoare 
ale industriei noastre ex
tractive. Prin activitatea sa 
de cercetare științifici, co
laborarea cu unitățile de
proiectare, studenții și
cadrele didactice și-au 
sporit an de an a-
portul la rezolvarea pro
blemelor tehnice ridicate 
de producție. Călăuzin- 
du-ne după prețioasele in-

Vom produce utilaje de bună calitate

materiale de 
au fost reduse 

lei la o mie lei 
marfă", 
expresie simță- 
de aleasă prețu-

dicații ale secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
privind integrarea învăță- 
mîn tului cu cercetarea ști
ințifică și producția, între
gul colectiv de studenți și 
cadre didactice și-a unit 
eforturile pentru perfecțio-

ț narea continuă a activită
ții didactice, intensificarea 
cercetării științifice în 
strînsă legătură cu cerin
țele producției, îmbunătă
țirea modului de desfășura
re a practicii în producție a 
studenților".

„însuflețiți de minunatul 
dumneavoastră exemplu — 
se subliniază în telegrama 
Grupului școlar minier din 
Petroșani — exprimîn- 
du-ne și de această dată 
adeziunea la tot ceea ce 
întreprindeți spre binele 
poporului nostru, vă asigu
răm, mult stimate tova
rășe secretar general, că 
vom traspune în viață, cu 
înaltă responsabilitate po
litică. prețioasele dumnea
voastră indicații date cu 
prilejul vizitelor de lucru 
în municipiul Petroșani, de 
a pregăti viitori mineri- 
tehnicieni capabili să mî- 
nuiască utilajele complexe 
ale unităților noastre mi
niere, aducindu-ne astfel 
contribuția la înfăptuirea 
mărețelor programe ce vor 
fi aprobate de Congresul 
al XII-lea al partidului".

Am urmărit cu deosebit 
interes deschiderea lucrări
lor celui mai înalt forum 
al partidului, al poporului, 
moment de însemnătate is
torică în viața fiecărui om 
al muncii, în viața întregii 
țări. Raportul prezentat 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XII-lea al P.C.R., 
amplu document care jalo
nează direcțiile de dezvol
tare economico-socială a 
României în anii următori.

Lucrez la I.U.M.P. din 
anul 1945, la același loc de 
muncă. Am participat prac
tic la materializarea obiec
tivelor prevăzute de
gresele anterioare ale par
tidului. Sînt conștient 
tot ceea ce se face, se face 
numai spre binele și în fo
losul nostru, al tuturor. Este 
o mare mîndrie atit pentru . 
mine cît și pentru colegii 
mei de breaslă că am pu
tut. raporta în cinstea Con
gresului, realizarea exem
plară a sarcinilor de plan. 
Succesele pe care le-am 
obținut în acest an în rea
lizarea planului de produc
ție, le dedicăm Congresului 
al XII-lea al partidului.

con

ta

și la timp
Chiar din prima zi a lucră
rilor marelui forum al co
muniștilor, brigada mea 
și-a depășit sarcinile de 
plan cu două tone de oțel, 
tone care vor fi materiali
zate în executarea de piese 
pentru combinele de aba
taj și complexele mecani
zate. Acest lucru nu este 
întîmplător; înseamnă că 
ne-am organizat mai bine, 
am muncit mai cu spor. 
Actualul Congres al parti
dului ne dă un nou imbold 
în muncă. Brigada pe care 
o conduc este hotărîtă să-și 
realizeze sarcinile de. plan 
ale anului curent cu 15 zi
le mai devreme.

Constructorilor de utilaj 
minier le revin sarcini de 
mare răspundere, așa cum 
reiese din documentele 
Congresului. In anii cinci
nalului următor este prevă
zut ca producția în indus
tria extracției de cărbune 
să sporească la 15-16 mili
oane tone cărbune. In a- 
tingerea acestui important 
obiectiv, o mare importan
ță are mecanizarea lucrări
lor din subteran. Cred că 
această sarcină, privind 
mecanizarea, este pe măsu
ra capacității de muncă a

colectivului nostru, colectiv 
care o va duce la îndepli
nire în mod exemplar spo
rind producția de utilaj mi
nier și ridicînd calitatea a- 
cestuia. In acest fel vom 
ști noi, constructorii de uti-

laj minier să contribuim 
ca România să devină, așa 
cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu îa 
magistralul Raport prezen
tat Congresului, o țară in
dependentă din punct de 
vtedere energetic.

Gheorghe SCU'RTU, 
șef de brigadă secția 

turnătorie, I.U.M. Petroșani

comunist
(Urmare din pag. 1)

alizări au fost obținute prin 
munca plină de abnegație 
a întregului nostru popor. 
Desigur că și noi, minerii, 
ne-am adus o contribuție 
la înfăptuirea obiectivelor 
propuse. Brigada noastră a 
avut numai de cîștigat în 
urma înfăptuirii programu
lui de mecanizare a lucră
rilor din minerit, la indi
cația secretarului general 
al partidului. Abatajul 
nostru a fost înzestrat nu 
demult cu un modern com
plex mecanizat. Ca urma
re ni s-a ușurat efortul fi
zic, iar randamentele în 
cărbune au crescut. Anga
jamentul pe care ni l-am 
luat în cinstea Congresului 
al XII-lea a fost nu nu-

al patriei
mai îndeplinit, ci 
pășit cu 1000 tone 
bune. Sîntem ferm 
să facem totul pentru spo- 
rirea continuă a produc* 
ției de cărbune atît de ne* 
cesar industriei naționale, 
să contribuim cu întreaga 
noastră capacitate la atin
gerea importantului țel 
stabilit de conducerea 
partidului — independența 
energetică a țării noastre. 
Sîntem pe deplin conștient! 
că obiectivele prevăzute în. 
documentele puse în dez
baterea Congresului vor a- 
sigura și in continuare dez
voltarea armonioasă, în.' 
ritm susținut a economiei 
naționale, înaintarea nea
bătută a României pe ca
lea bunăstării, și socialis
mului, spre comunism.

și de
de car* 
hotărrți

Cinstim marele forum al 
cu sarcinile realizate

întărim învestitura ortacului nostru,
delegat la Congres

(Urmare din pagina I)

comuniștilor,
exemplar

O emoționantă ac
țiune pionierească

Ieri, in prezența mine
rilor pregătiți pentru a 
intra în schimbul II, la 
I.M. Lonea a avut loc 
un moment emoționant. 
Un grup de zece șoimi 
ai patriei de la Școala 
generală nr. 2 din Petri- 
la au avut marea cinste 
de a fi primiți în rîndul 
organizației pionierilor, 
în ziua deschiderii lu
crărilor Congresului al 
XII-lea al partidului. In 
încheierea festivității, 
pionierii prezenți au 
prezentat un scurt spec
tacol compus din cîntece 
patriotice și poezii în
chinate partidului și pa
triei.

Utecistul Gheorghe Ur
se, în vîrstă de 21 de ani, 
îl continuă pe Alexandru 
Szabo.

— Pentru a fi la înăl
țimea încrederii care i 
s-a acordat brigăzii noas
tre, prin prezența forha- 

. fertilul nostru la Congres, 
am hotărît să cinstim cu 
rezultate cît mai bune a- 
ceste zile de dezbateri a- 
supra viitorului țării. în
că de sîmbătă, în cinci 
oameni pe schimb, am 
reușit să scoatem la lu
mină 61 de vagoneți cu 
cărbune, ceea ce reprezin
tă o productivitate de 10 
tone pe post, cu 3 mai 
mult decît era planificat.
Nicolae Ciobanu, un tî- 

năr cu doi ani de mine
rit la activ, își manifes-

tă bucuria 
prin ortacul 
Balas, un purtător de cu- 
vînt și al faptelor lor de 
muncă la Congresul 
partidului.

— In acest fel, demo
crația muncitorească nu 
este doar un percept te
oretic, minerii Eugen Voi- 
cu, . Szabo Balas, alți 
vrednici oameni ai mun
cii participă direct la 
conducerea partidului, a 
țării. Pentru a ne de

monstra atașamentul fa
ță de politica partidului, 
în fond politica noastră, 
a tuturor, am hotărît să 
realizăm zile de produc
ție record, plusul de căr
bune să depășească 150 
de tone.

Utecistul Ion Sîrbu lu
crează de numai aproape 
o lună 
dus de

de a avea, 
lor, Szabo

în abatajul con-
Szaljo Balas. E-

In cinstea Congresului al XII-lea al partidului, brigada condusa dc Dumi
tru Sabău, de la sectorul V al minei Vulcan, a extras peste plan 4 500 tone 
de cărbune. Foto; Gh. OLTEANU

moția din glas certifică 
același sentiment unanim 
al ortacilor din brigadă.

— Am învățat multe 
de la șeful nostru de bri
gadă. Acum cînd i s-a 
acordat cinstea de a fi 
alături de minerul de 
onoare al Văii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne-am 
dat seama, odată mai 
mult, că, în patria noas
tră, comuniștii sînt dem
ne modele de viață. Prin 
rezultatele pe care avem 
ambiția să le obținem, 
întărim învestitura șefu
lui nostru de brigadă la 
Congres.

__ Se întorc din șut or
tacii din sectorul V al 
minei Vulcan. Brigada 
lui Dumitru Sabău rapor
tează marelui forum al 
comuniștilor depășirea 
sarcinilor de plan cu pes
te 4 500 tone de cărbune. 
Ortacii lui Szabo Balas 
și-au depășit angajamen
tul majorat în întrecerea 
socialistă, realizînd peste 
plan 1200 tone de cărbu
ne. Dintre ei se detașează 
în vrednicie șefii de 
schimb Alexandru Szabo, 
Ioan Bîră, Alexandru 
Dumitrana, mai tinerii 
Teofil Dobocan, Constan
tin Dragomir, Mihai Co
joc, Gheorghe Nica și 
multi alții.

Am consemnat gînduri 
și fapte ale minerilor din 
brigada lui Szabo Balas, 
gînduri și fapte care de
monstrează concret că ța
ra trăiește, cu inima și 
mintea, evenimentul is
toric ce se desfășoară în 
sala Congresului partidu
lui, Congres reprezentativ 
al poporului.

Ion VULPE

îndeplinirea planului 
pe primii patru ani 

ai cincinalului
(Urmare dn pagina I)

Așa cum consemnam 
în ziarul nostru de dumi
nică, minerului Eugen 
VoiCu, șef de brigadă în 
acest sector, i s-a confe
rit „Ordinul muncii" cla
sa I, pentru merite deo
sebite în activitatea mi
nieră desfășurată alături 
de minerii din brigada pe 
care o conduce — 80 de 
ortaci ai „Brigăzii înaltei 
productivități" cu care 
se mîndrește întreaga 
mină, întreaga Vale.

Expresie a atașamen- 
minerilor din bri- 
față de partid, ca 
de dragoste și pre
față de munca neo- 

mai iubit 
de

die, de la începutul a- 
nului, este superioară ce
lei planificate cu 2,5 tone 
pe post, situată lună de 
lună la cotele de vîrf ale 
realizărilor din abataje cu 
aceleași condiții de zăcă- 
mint și dotare.
ggg In acest an — anul 

istoricului Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân — colectivul sec
torului IV înregistrează 
fapte de muncă demne de 
vrednicia, competența 
dăruirea oamenilor 
lectivului său. De Ia 
ceputul anului pînă

Și 
co- 
în- 
în 

prezent aici s-au extras, 
în plus față de prelimi
nar, 30 000 tone de căr
bune, rod al sporirii în 
medie cu peste 1,8 tone 
pe post a productivită
ții muncii planificate în

tului 
gadă 
semn 
țuire 
bosită a celui 
fiu al țării, miner 
onoare, tovarășul ții muncii planificate în 
NICOLAE CEAUȘESCU, abataje. Alături de bri- 
dedicată propășirii pa- gada de frunte a secto- 
triei, grijii permanente a rului, condusă de Eugen 
secretarului general ț’ ____ _ T "
partidului față de mineri, reja se detașează 
vrednicul colectiv al bri- entuziasmul cu care sti- 
găzii raportează depășirea 
cu 85 000 tone a preve
derilor de la începutul 
cincinalului. Numai în a- 
cest an, lucrînd concomi
tent în trei fronturi, din 
care unul este dotat cu 
complex mecanizat conce
put și fabricat prin apor
tul creativității tehnice a 
Văii Jiului, brigada a ex
tras peste prevederi pînă 
ieri, 31500 tone cărbune. 
Productivitatea muncii ob
ținută pe brigadă, în me-

al Voîcu, și din rîndul că- . . -----prin

mulează emulația ortaci
lor pentru creșterea pro
ducției de cărbune mine
rii șefi de schimb Iulian 
Brujan, Ioan Ene, Nico
lae Boboc și Gavrilă Mi
hai, la rodnicia colectiva 
din sectorul IV și-au a- 
dus o însemnată contri
buție brigăzile conduse 
de Gheorghe Toma, Leon 
Deak, Stelian Maftei, 
Francisc Bartha, Francisc 
Kovacs și Dinu Panait.

A. HOFFMAN
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a voinței oamenilor muncii 
de a înfăptui neabătut poli
tica partidului, izvorîtă din 
cele mai înalte aspirații ale 
națiunii noastre socialiste. 
Miile de participant scan
dează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu și poporul". Sînt 
exprimate, în mod vibrant, 
sentimentele de dragoste 
fierbinte, de profundă sti
mă și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, prin gîndi- 
rea și fapta sa, a determi
nat creșterea rolului con
ducător al partidului în so
cietatea noastră, a impri
mat un puternic dinamism 
și spirit înnoitor întregii 
vieți social-politice, econo
mice și spirituale, a contri
buit în chip hotărîtor la 
marile victorii ale construc
ției socialiste în patria 
noastră și a ridicat presti
giu] internațional al Româ
niei.

In sala Palatului dom
nește o ambianță însufleți
tă, sărbătorească, caracte
ristică momentelor de sea
mă din viața națiunii noas
tre. Pe fundalul scenei, 
steaguri roșii și tricolore 
— larg desfășurate — în
cadrează stema partidului. 
Cu litere mari, se află 
înscris evenimentul istoric 
ce polarizează, în aceste zi
le, atenția și interesul în
tregii țări : „Congresul al 
■Xll-lea al Partidului Co
munist Român",

La Congres participă de
legați aleși de conferințele 
organizațiilor județene de 
partid și a municipiului 
București — muncitori, ță
rani și intelectuali, activiști 
de partid și ai organizați
ilor de masă și obștești,- 
cadre ale forțelor noastre 
armate, comuniști cu ex
periență bogată, care s-au 
distins prin abnegație și 
pasiune revoluționară, prin 
competență și înalte trăsă
turi moral-politice.

Iau parte, de asemenea 
148 delegații din 98 de țări 
reprezentînd partide comu
niste și muncitorești, socia
liste, social-democrate, al
te organizații ale clasei 
muncitoare, partide și or

ganizații democratice, pro
gresiste, mișcări de elibe
rare națională, forțe sociale 
și politice înaintate, anti- 
imperialiste de pretutindeni 
cu care partidul nostru în
treține relații de solidarita
te și colaborare.

La ședință sînt prezenți 
șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la București, 
precum și un mare număr 
de corespondenți ai presei 
străine și trimiși speciali 
ai unor agenții de presă, 
cotidiene și ai unor posturi 
de radio și televiziune de 
peste hotare.

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu rostește cuvîntul 
de deschidere a lucrărilor 
Congresului.

Delegații au ales, în una
nimitate, Prezidiul Congre
sului, din care fac parte to
varășii : N I C O L A E
C E.A U Ș E S C U, Ștefan 
Andrei, Dan Mircea An
gliei, Ion Avram, Iosif 
Banc, Floarea Barbu, Di- 
mitrie Alexandru Bitang, 
Emil Bobu, llie Bologa, 
Maria Caba, Virgil Cazacu, 
Elena Ceaușescu, Dorina 
Ceguș, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Ion Cristea, Petre 
Dănică, Constantin Dăscă- 
lescu, Miu Dobrescu, E- 
duard Eisenburger, Iosif 
Eckenreiter, Petre Enache, 
Janos Fazekas, Viorica Fe- 
kete, Cornelia Filipaș, A- 
lexandrina Găinușe, Pan- 
telimon Găvănescu, Suzana 
Gâdea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Elisabeta Kovacs, 
Maria Ion, Letiția Ionaș, 
Petre Lupu, George Maco- 
vescu, Ștefan Moeuța, An
gelica Munteanu, Ana Mu- 
reșan, Ferdinand Nagy, Pa- 
trița Neacșu, Andrei Neagu, 
Paul Niculescu, Constan
tin Olteanu, Gheorghe O- 
prea, Gheorghe Pană, 
Constantin Pîrvulescu, Du
mitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, 
Raveica Sănduleac, Vasile 
Alexa Sechel, Aneta Spor
nic, Dan-Otto Surulescu, 
Rada Tănase, Florian Tă- 
năsescu, Ion Ursu, Corne- 
liu Velincov, llie Verdeț, 
Geza Vida, Aurica Vizitiu, 
Paraschiva Rodica Vîlcu,

Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec.
In prezidiu iau loc, de 

asemenea, conducătorii de
legațiilor de peste hotare 
participante la Congres.

Lucrările primei ședințe 
plenare sînt conduse de to
varășul Ștefan Voitec.

Sînt alese organele de 
lucru ale Congresului:

Comisia de validare, 
compusă din tovărășii: 
Dumitru Popa, Ion Catri- 
nescu, Perși da Catană, El
vira Chirică, Stelian Ciu- 
lacu, Ion Coman, Vasile 
Dancoș, Marin Enache, Ște
fan Hîrzoiu, Nicolae Hur- 
bean, Ioachim Moga, Iu
lian Ploștinaru, Florea 
Ristache.

Secretariatul Congresu
lui, alcătuit din tova
rășii : Constantin Dăscă- 
lescu, Virgil Cazacu, Nicu 
Ceaușescu, Tamara Dobrin, 
Alexandrina Găinușe, Ioa
chim Moga, Dumitru Popa, 
Vasile Pungan, llie Rădu
lescu, Iosif Szasz, Ghizela 
Vass.

Congresul a adoptat, în 
unanimitate, următoarea 
ordine de zi :

1. Raportul Comitetului 
Cențral cu privire la acti
vitatea Partidului Comunist 
Român în perioada dintre 
Congresul al XI-lea și 
Congresul al Xll-lea și 
sarcinile de viitor ale 
partidului.

2. Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

3. Proiectul Directivelor 
Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân cu privire la dezvol
tarea economico-socială a 
României în cincinalul 
1981—1985 și orientările de 
perspectivă pînă în 1990.

4. Proiectul Programului- 
Directivă de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehno
logică și de introducere a 
progresului tehnic în peri
oada 1981—1990 și direcți
ile principale pînă în anul 
2000.

5. Proiectul Programului- 
Directivă de cercetare și

• dezvoltare în domeniul e- 
nergiei pe perioada 1981— 
1990 și orientările princi
pale pînă în anul 2000.

6. Proiectul Programului- 
Directivă de creștere a ni
velului de trai în perioada 

1981—1985 și de ridicare 
continuă a calității vieții.

7. Proiectul Programului- 
Directivă de dezvoltare e- 
eonomico-socială a Româ
niei în profil teritorial în 
perioada 1981—1985.

8. Modificarea unor pre
vederi ale Statutului Parti
dului Comunist Român.

9. Alegerea secretarului 
general al Partidului Co
munist Români, a Comite
tului Central al partidului 
și a Comisiei Centrale de 
Revizie.

In continuare au fost a- 
lese :

Comisia de redactare a 
proiectelor de hotărîri și 
rezoluții ale Congresului, 
din care fac parte tovarășii: 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
Neculai Agachi, Gheorghe 
A Idea, Augurița Alexan- 
drescu, loan Anton, Pavel 
Aron, Ion Avram, Iosif 
Banc, Radu Barbu, Anghel 
Bărbuți, Paraschiv Benes- 
eu, Ștefan Bîrlea, Dumitru 
Blaj, Elena Borodi, Cornel 
Burtică, Nicolae Bușui, Iri- 
mie Catargiu, Lidia-Virgi
nia Catrinescu, Virgil Ca
zacu, Elena Ceaușescu, 
Gheorghe Cilibiu, George 
Ciucu, Ion Ciucu, Nicolae 
Constantin, Constantin 
Dăscălescu, Elena Deliu, 
Ion Dincă, Cristița Dinu, 
Emilian Dobrescu, Miu 
Dobrescu, Janos Fazekas, 
Magdalena Filipaș, Ale
xandru FÎIioreanu, Eugen 
Florescu, loan Foriș, Nicolae 
Gavrilescu, Victor Ghi- 
darcea. Petre Gigea, Gheor
ghe Groza, Florea Gruia, 
Margareta-Hedwiga Hauser, 
Ion Koos, Gabor Laszlo, 
La jos Letay, George Ma- 
covescu, Angelica Manole, 
Lucreția Matei, Maria Mi- 
clea, Angelo Miculescu, 
Constantin Mitea, Ion Mo- 
cean, Ștefan Moeuța, Mihai 
.Moraru, Boleslav Muler, 
Paul Niculescu, Dumitru 
Nistor, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Alexandru Popescu, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Ră
dulescu, llie Rădulescu, Le
onte Răutu, Florea Rista
che, Gheorghe Roman, Te
odor Șuteu, Ion Totu, Vir
gil Trofin, Elena Tudoran, 
Ion Tulpan, Ion Ursu, Ma
rin Vasile, llie Verdeț, Ni
colae Vereș.

Comisia de presă, alcă
tuită din tovarășii: Dumi
tru Popescu, Ernest Brei
tenstein, Maria Costache, 
Ion Cumpănașu, Petru E- 
nache, Eugen Florescu, A- 
lexandru Ionescu, Constan
tin Mitea, Octavian Paler, 
Ion Sirbu, Dezideriu Szi- 
lagyi.

Comisia de examinare a 
apelurilor compusă din 
tovarășii l Petre Lupu, 
Gheorghe Arsene, Vasile 
Bărbuleț, Cristița Dinu, Ni
colae Gavrilescu, Ion Glu- 
vacov, Ioan Hadnagy, Du
mitru Ivanoviei, Gheorghe 
Petrescu, Florica Toma, 
Marin Vasile.

Delegații au aprobat, în 
unanimitate, constituirea 
celor 15 secțiuni ale Con
gresului și prezidiile a- 
cestora :

Secțiunea pentru dezvol
tarea forțelor de producție 
și continuarea pe o treap
tă superioară a industri
alizării socialiste a țării 
— tovarășii : Gheorghe O- 
prea, Neculai Agachi, Ion 
Avram, Vasile Bălan, Ion 
Cîrcei, Afrodita Liliana Co- 
raci, Sabin Faur, Magdale
na Filipaș, Ion Licu, 
Gheorghe Pană, Leonora 
Litiția Stănilă ;

Secțiunea pentru dezvol
tarea bazei de materii pri
me și asigurarea aprovizio
nării tehnico-materiale — 
tovarășii: Ion Pățan, luli- 
ana Bucur, Ion Ciucu, Te
odor Coman, Dumitru Con- 
drache, Nicolae Constan
tin, Andrei Csillag, Ludo
vic Fazekas, Maria Nițes- 
cu, Ion Tănase, Laurean 
Tu lai ;

Secțiunea pentru asigura
rea surselor de energie, 
creșterea potențialului e- 
nergetic național, dezvolta
rea producției de energie 
și utilizarea ei cu înaltă e- 
ficiență economică — to
varășii : Virgil Trofin, Ni
colae Andreescu, Gheorghe 
Cioară, Eva Feder, Nicolae 
Gavrilescu, . Cornel Mîhu- 
lecea, Vasile Patilineț, 
Gheorghe Pop, Mircea Re
fec, Constanța Rotărcscu, 
Constantin Savu ;

Secțiunea pentru cerceta
re științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducerea 
progresului tehnic, perfec

ționarea invățămîntuIuL 
pregătirea forței de muncă 
și a cadrelor — tovarășii! 
Elena Ceaușescu, loan Ao- 
ton, George Ciucu, Ale
xandrina Felicia Cornea, 
Petre Enache, Franeisc Tu
dor, Marin Ivașcu, Ștefan. 
Moeuța, Ion Sîrbu, Aneta 
Spornic, loan Ursu;

Secțiunea pentru agricid- 
tură, silvicultură, industrie 
alimentară, gospodărirea a- 
pelor și protecția mediu
lui înconjurător — tovară
șii : Marin Vasile, Ion A> 
bulețu, Ion Ceaușescu, Ma
ria Ciocan, Nicolae Giosan, 
Alexandru Iliescu, Ion I- 
liescu, Natalia Jipa, Ange
lo Miculescu, Vasile Mu- 
șat, Ion Tarachiu ;

Secțiunea pentru investi
ții, construcții, transporturi 
și telecomunicații — tova
rășii : Iosif Banc, Paraschiv 
Benescu, Vasile Bulucea, 
Ion Dincă, loan Drăghici, 
Letiția Ionaș, Gheorghe Po
pescu, Ion Stoian, Ernest 
Szotyori, Grațian Șerban, 
Vasilica Vîlcu.

Secțiunea pentru dezvol
tarea economico-socială în 
profil teritorial — tova
rășii : Iosif Uglar, Ilara- 
lambie Alexa, Gheorghe 
Blaj, Ion Bucur, Aglaia Ca- 
loinescu, Maria Cebuc, Miu 
Dobrescu, Liviu Mind a, 
Ferdinand Nagy, Valeria 
Nicolescu, Ion Tulpan ; .

Secțiunea pentru dezvol
tarea producției bunurilor 
de consum, a comerțului 
interior și serviciilor pentru 
populație — tovarășii : Ja
nos Fazekas, Petre Blajo- 
vici, Lina Ciobanu, Ana 
Ciurca, Tudor Done, Emil 
Drăgănescu, Ion Gheorghe1 
Matei, Ana Mureșan, Ion 
Petre, Teodor Roman, 
Gheorghe Roșu ; .
• Secțiunea pentru proble

mele sociale, creșterea nive
lului de trai și ridicarea 
continuă a calității vieții — 
tovarășii : Emil Bobu. Ioan 
Blăgăilă, Eleonora. Cojoca
rii, Petre Dănică, Cristița 
Dinu, Alexandrina Găinușe, 
Ion Ioniță, Elisabeta Ko
vacs, Eugen Proca, Ion Tu
dor, Eugen Voicu ; • . --

Secțiunea pentru politica 
financiară și ridicarea con-

(Continuare în pag. a 4-a)



Congresul al Xll-lea al P.C.R.
Cuvintarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși.
De ia înalta tribună a 

Congresului, i'n numele par- 
ticipanților la marele fo
rum al tuturor comuniștilor 
și oamenilor muncii clin ța
ra noastră, exprim cele 
mai calde mulțumiri parti
delor și organizațiilor ca
re, prin delegațiile prezen
te în această sală, sau prin 
mesajele trimise Congresu
lui, au ținut si dea, glas 
prieteniei și solidarității lor 
cu Partidul Comunist 
Român, cu lupta sa pentru, 
construirea socialismului, 
pentru libertate, progres so
cial și pace in lume. (A- 
plauze puternice). Mesajele 
primite din partea a 165 
partide revoluționare, de
mocratice și mișcări de eli
berare națională constituie 
o emoționantă nfenifestare 
de solidaritate și prietenie, 
o nouă și puternică de
monstrație a bunelor rela
ții dintre partidele și or
ganizațiile noastre, a hotă- 
ririi comune de a întări 
și mai mult conlucrarea ac
tivă în lupta împotriva ve
chii politici imperialiste, 
colonialiste și neocolonia- 
liste, pentru bunăstarea și 
fericirea popoarelor, pen
tru o politică nouă, de ega
litate și respect reciproc 
intre națiuni, pentru făuri
rea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta 
noastră, (Aplauze puternice)

Vă rog, dragi oaspeți de 
peste hotare, să transmiteți 
partidelor și organizațiilor 
pe care le reprezentați, po
poarelor dumneavoastră, 
salutul comunist, revoluțio
nar, frățesc al partidului 
și poporului nostru. Asigu
rați-! pe comuniști, pe mili- 
tanții revoluționari, demo
crat! și ai mișcărilor de 
eliberare națională, pe toți 
oamenii muncii din țările 
dumneavoastră că în Parti
dul Comunist Român au 
un. prieten de nădejde, un 
luptător ferm și neobosit 
pentru cauza socialismului, 
a progresului și democra
ției, pentru libertate și 
dreptate socială și naționa
lă ! (Vii aplauze). 
Vă asigurăm de dorința 
-noastră cea mai Vie de a 
întări și dezvolta și în vii
tor raporturile de colabo
rare și solidaritate cu 
partidele și organizațiile 
dumneavoastră, eu toate 
partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele 
socialiste și celelalte 
partide și organizații ale 
clasei muncitoare, cu miș

cările de eliberare națio
nală,'cu partidele demo
cratice, progresiste, aritiim-.. 
peria liste din întreaga lu
me. lie a milita împreună, 
neabătut, pentru înfăptui
rea idealurilor și aspira
țiilor de mai bine ale o- 
menirii ! (Aplauze îndelun
gate).

Urăm partidelor comu
niste și popoarelor din ță
rile socialiste noi și noi 
victorii în măreața operă 
revoluționară pe care o re
alizează, în mersul înainte 
pe drumul luminos al civi
lizației socialiste și comu
niste ! (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Urăm celorlalte partide 
comuniste și muncitorești 
succese și mai mari în 
lupta pentru transforma
rea revoluționară a socie
tății, pentru cauza clasei 
muncitoare, pentru dreptu
rile și libertățile democra
tice ale oamenilor muncii, 
pentru independență șL. 
pace ! (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Urăm partidelor socialis
te și social-democrate suc
ces în activitatea consacra
tă înnoirii societății, împli
nirii aspirațiilor spre de
mocrație și progres social 
ale maselor muncitoare, 
promovarea destinderii, co
laborării și securității in
ternaționale ! (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Urăm partidelor revolu
ționare și democratice' din 
țările prietene care și-au 
dobîndit prin luptă inde
pendența națională și își 
concentrează în prezent 
forțele în direcția dezvol
tării lor de sine stătătoare, 
succes deplin în făurirea 
unei vieți noi, libere și 
prospere, în afirmarea tot 
mai puternică a națiuni
lor lor în viața internați
onală contemporană 1 (A-
plauze puternice, îndelun
gate).

Urăm mișcărilor de elibe
rare națională din țările în
că subjugate, succes deplin 
în lupta pentru scuturarea 
definitivă a jugului colo
nial, pentru dreptul sacru 
al popoarelor la libertate și 
independență! (Aplauze pu
ternice, ’îndelungate)

Tuturor partidelor și or
ganizațiilor democratice și 
altor organizații politice le 
urăm succese tot mai mari 
în îndeplinirea țelurilor 
lor, în lupta pentru demo
crație, pentru bunăstarea 
popoarelor, pentru pacea 

întregii omeniri ! (Aplauze 
puternice, îndelungate).

In numele comuniștilor 
români, ăl poporului nos
tru, doresc,’și cu acest pri
lej, să vă asigur pe dum
neavoastră, partidele și or
ganizațiile pe care le repre
zentați, toate forțele pro
gresiste și antiimperialiste, 
că Partidul Comunist Ro
mân și Republica So
cialistă România își vor în
deplini întotdeauna îndato
rirea de detașament revolu
ționar în lupta împotriva 
imperialismului și colonia
lismului, pentru libertate, 
pentru independență, des
tindere și pace ! (Aplauze 
și urale puternice, prelungi
te).

Adresez încă o dată che
marea solemnă ca, peste u- 
nele deosebiri de păreri, 
să întărim continuu colabo
rarea și solidaritatea, pen
tru â împiedica un nou.răz
boi, pentru dezarmare ge
nerală, și în primul . rînd 
pentru dezarmare nucleară, 
pentru înfăptuirea noii or
dini economice internațio
nale, pentru o lume a ega
lității între națiuni, a in
dependenței naționale, a 
progresului și păcii mondia
le ! (Vii și îndelungate a- 
plauze).

Mulțumindu-vă încă o da
tă, dragi tovarăși și prie
teni de peste hotare, pen
tru prezența dumneavoastră 
ia Congresul al Xll-lea : al 
Partidului Comunist Român, 
pentru saluturile și mesa
jele ce ni le-ați înmîhat, 
și asigurîndu-vă de profun
dele noastre sentimente de 
solidaritate, vă urăm suc
ces în întreaga dumnea
voastră activitate, multă 
sănătate și fericire! (Aplau
ze și urale îndelungate).

Trăiască solidaritatea in
ternațională a forțelor pro
gresului și păcii de pretu
tindeni ! (Aplauze și urale 
puternice ; Se scandează în
delung : „Ceaușescu —
pace").

Trăiască colaborarea in
ternațională în lupta pen
tru independență, pentru 
destindere, pentru pace I 
(Aplauze și urale puterni
ce, îndelungate. Toți cei 
prezenți în marea sală a 
Congresului se ridica în pi
cioare și ovaționează în
delung, într-o atmosferă 
de vibrant entuziasm, pen-
tru Partidul 
Român, pentru 
său general, 
Nicolae Ceaușescu).

Comunist 
secretarul 
tovarășul

(Urmare din pag. 3) 

tinuă a eficienței activității 
economice — tovarășii : 
Paul Niculeșcu, Gheorghe 
Chivulescu, Gheorghe Ci- 
libiu, Mihai Moraru, Gheor
ghe Petrescu, Florea Rista- 
che, Teodora Sandu, Vero
nica Sandu, Iosif Szasz, 
Ioan Totu, Richard Winter;

Secțiunea pentru comer
țul exterior și cooperarea 

«■economică internațională — 
tovarășii : Gheorghe Radu
lescu, Emanuel Babici, Ma
xim Berghianu, Verona E- 
lena Burtea, Cornel Burti
că, Nicolae Bușui, Gheorghe 
Dumitrache, Mihail Flores- 
cu, Traian Gîrba, Floare 
Jigoi, Gheorghe Petrescu;

Secțiunea pentru proble
mele orînduirii sociale și 
de stat, perfecționarea con
ducerii științifice a socie
tății și dezvoltarea demo
crației socialiste — tovară
șii : Ilie Verdeț, Pavel A- 
ron, Ion Coman. Mihai Da- 
lea, George Homoșțean. Ro- 
di.ca Anica Lung, Mihai 
Marina, Alexandrina Moca- 
nu, Iulian Pldștinaru, Du
mitru Popa, Nicolae Popo- 
vici;

Secțiunea pentru proble
mele ideologice, ale activi
tății politice, culturale și de 
educație socialistă — to
varășii : Dumitru Popescu, 
Ernest Breitenstein, Doina 
Drăgușin, Ioan Forîș. Suza- 
na Gâdea, Dumitru Gheor
ghe, Mihai Gere, Gheorghe 
Manta, Ion I’opeseu-Puțuri, 
ll ie Radulescu, Leonte Rău- 
tu ;

Secțiunea pentru proble
me organizatorice, ale vie
ții interne de partid si ale 
organizațiilor de masă și 
obștești — tovarășii : Cons
tantin Dăscălescu. Maria 
B r a d e a, Ion Catri- 
nescu, Nicu Ceaușescu, Ni- 
colâe Hurbeăn, Ștefan Ko- 
rodi, Petre Lupu, Nicolae 
Mihalache, Ioachim Moga, 
Vasile Potop, Ghizela Vlad;

Secțiunea pentru activi
tatea internațională a parti
dului și statului nostru — 
tovarășii : Virgil Cazacu, 
Ștefan Andrei, Vasile Băr- 
buleț, Dumitru Bejan, 
Gheorghe Dinu. Cornelia 
Filipaș, Pantelimon Găvă- 
nescu, Alexandru Ionescu, 
Gheorghe Stoica, Ghizela 
Vass, Nicolae Vereș.

A fost aprobat regula
mentul de desfășurare a lu
crărilor Congresului, care 
vor avea loc atît în ședin
țe plenare, cit și în cadrul 
secțiunilor, pentru a se da 
posibilitatea unui număr cit 
mai mare de delegați și 
invitați să ia cuvîntul. adu- 
eîndu-și astfel contribuția 
la dezbaterea și aprofunda
rea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi.

In aclamațiile participan- 
ților, în entuziasmul și în
suflețirea generală, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
prezintă, de la tribuna înal
tului forum, Raportul Co
mitetului Central cu privi
re Ia activitatea Partidului 
Comunist Român în pe
rioada dintre Congresul al 
XI-lea și Congresul al XII- 
lea și sarcinile de vi
ilor ale partidului.

Raportul prezentat de se
cretarul general al partidu
lui — înalt model de' a- 
bordăre creatoare a aspec
telor fundamentale ale dez
voltării societății românești 
în prezent și în perspec
tivă, a problemelor actuale 
ale vieții internaționale, a 
politicii interne șl externe 
a partidului și statului nos
tru — a fost urmărit cu 
deosebită atenție, cu pro
fundă satisfacție și depli
nă aprobare, el fiind subli
niat, în repetate rînd uri, 
cu vii și puternice aplauze.

La încheierea raportului, 
întreaga asistență ovațio
nează, aclamă cu însuflețire 
pentru partid și secretarul 
său general, scandează în
delung „Ceaușescu — 
P.C.R !“, două nume cu 
valoare de simbol, rostite 
într-o alăturare firească, 
două nume atît de scumpe 
tuturor, cu profunde rezo
nanțe in sufletul și conș
tiința întregii națiuni.

Delegații și invitații fac 
să răsune, în marea sală a 
Congresului, cuvintele înăl
țătoare ce înflăcărează în
treaga țară, ce umplu de 
dragoste și mîndrie inimile 
tuturor fiilor patriei: „Parti
dul — Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu și popo
rul !“‘, „Ceaușescu reales 
la al Xll-lea Congres !“. 
Esto scandat în același timp, 
cuvîntul „pace !“.

Pafticipanții la Congres 
— și prin ei toți comuniș
tii, toți cetățenii patriei, 
bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități — își reafirmă eu 
putere dragostea și încrede
rea în partid și secretarul 
său general. In aceste mo
mente vibrante, de înălță
tor patriotism, entuziasmul 
lor este expresia angaja
mentului ferm în fața parti
dului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dc a munci cu 
abnegație revoluționarii 
pentru a transpune în via
ță, in mod exemplar, politi
ca partidului, hotărîrile pe 
care le va adopta Congre
sul al Xll-lea, Programul 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României 
spre comunism, avînd con

vingerea nestrămutată că 
aceasta este singura cale 
pentru asigurarea fericirii 
și bunăstării poporului.

Congresul al Xll-lea 
al Partidului Comunist 
Român și-a continuat lu
crările, luni după-ainiază, 
în cadrul unei ședințe fes
tive.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :■

Stimați tovarăși,
Această ședință este con

sacrată înminării mesajelor 
de către delegațiile parti
delor comuniste și munci
torești, socialiste, democra
tice, mișcărilor de elibera
re și ale altor organizații 
progresiste participante Ia 
congresul nostru.

Doresc, încă o dată, să 
adresez, în numele Con
gresului Partidului Comu
nist Român, al întregului 
nostru popor, un salut fră
țesc de solidaritate mili
tantă celor 154 de delega
ții din 102 țări, prezente Ia 
congresul partidului nos
tru. (Aplauze).

Au în minat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mesaje 
de salut șefii delegațiilor 
partidelor comuniste și 
muncitorești, socialiste, de
mocratice, mișcărilor de e- 
liberâre și ale altor orga
nizații progresiste partici
pante la cel de-al Xll-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român.

întreaga as’stență, în 
picioare, a salutat cu vie 
satisfacție mesajele de so
lidaritate și prietenie trans
mise Congresului.

A luat apoi cuvîntul to
varășul NICOLAE 
C E A U Ș E S C O,

Cuvîntul secretarului ge
neral al partidului — pu
ternică reafirmare a poli
ticii Partidului Comunist 
Român pusă cu consecven
ță în slujba socialismului 
și păcii, idealurilor de li
bertate, independență și 
progres ale popoarelor, co
laborării și prieteniei in
tre națiuni — a găsit un 
larg și profund ecou în 
rindurile delegaților, pre
cum și ale delegațiilor stră
ine la Congres, fiind subli
niat. în repetate rînd uri, 
cu vii și îndelungi aplauze.

Au prezentat mesaje 
Congresului cele 154 dele
gații ale partidelor comu
niste și muncitorești, socia
liste, democratice, mișcă
rilor de eliberare și ale 
altoi- organizații progre
siste care iau parte la cel 
de-al Xll-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân.

+
De asemenea, au trans

mis- mesaje de salut celui 
de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R. alte 11 partide.

Marele forum,, al comuniștilor din țara noastră 
— al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân — se bucură, pe meridianele lumii, de un larg
ecou.

Marele forum al comu
niștilor români este „un 
eveniment remarcabil în 
viața poporului", o etapă 
importantă în lupta sa 
pentru realizarea mărețe
lor idealuri propuse, scrie 
ziarul „Pravda" într-o 
amplă corespondență din 
București — „Pe drumul, 
împlinirilor". După ce în
fățișează succesele cu care 
oamenii muncii români au 
întîmpinat Congresul, zia
rul relevă : „Privind retro
spectiv drumul parcurs 
după Congresul al XI-lea 
al P.C.R., comuniștii ro- 

ihâni fac bilanțul înfăptu
irii planurilor stabilite. în 
'dezvoltarea sa, economia 
națională a realizat pași 
importanți. Astfel, produc
ția industriei socialiste a

Larg ecou internațional

sporit într-un ritm mediu 
anual de 11,2 iâ sută. Vo
lumul acestei producții a 
depășit indicatorul anilor 
1950 de mai bine de 29 
de ori. în cincinalul ac
tual, pe harta României au 
apărut zeci de noi orașe 
și așezări muncitorești".

★
„România a obținut rea

lizări remarcabile în con
strucția socialistă, îndeo
sebi în domeniul industri
ei, în perioada care a tre
cut de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român" — scrie a- 
genția China Nouă într-o 
relatare prilejuită de des
chiderea Congresului al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român. Prezentînd 
o serie de cifre edificatoa

re în acest sens, agenția 
relevă, totodată, creșterea 
veniturilor oamenilor mun
cii „ca rezultat al acestei 
dezvoltări industriale vi
guroase".

★
Informînd despre deschi

derea lucrărilor celui de-al 
Xll-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, zia
rul iugoslav „Borba" su
bliniază : „Românii acordă 
în acest moment o atenție 
deosebită rezultatelor de 
pînă acum ale dezvoltării 
și — cu satisfacția pe care 
nu o umbrește nici faptul 
că sarcinile de plan cer o 
sporire generală a efortu
rilor — afirmă că tocmai 
experiența de pînă acum a 
confirmat justețea opțiuni
lor țării. Congresul parti
dului trebuie, înainte de 
toate, să arate — așa cum 
se subliniază la București 
— că, în cele trei decenii 
și jumătate de dezvoltare 

socialistă, țara a învins 
mari obstacole, că sub con
ducerea partidului și, în 
special, a secretarului său 
general, Nicolae Ceaușescu, 
a obținut succese care sînt 
apreciate aici ca extraordi
nare".

*
Ziarul „Robotnicesko De

lo", organ al C.C. al P.C. 
Bulgar, consacră începerii 
lucrărilor celui de-al XII- 
lea Congres al Partidu
lui Comunist Român arti
colul „Eveniment important 
pentru România socialistă", 
în care se subliniază că 
„cel mai înalt for al parti
dului, conducătorul trans
formărilor socialiste pe pă- 
mîntul românesc, face bi
lanțul realizărilor din pe
rioada dc după Congresul 
al XI-lea și va trasa pers
pectivele progresului gene
ral al țării în următorul 
cincinal și în perspectivă 
pînă în anul 1990".

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : împușcături în 
stepă’; Republica : Legea 
e lege ; Unirea : La cinci 
zile de casă ;

PETRILA : Rodeo ;
LONEA: Vom mai vorbi 

la vară ;
ANINOASA : Omul pe 

care nu trebuie să-1 ui
tăm ;

VULCAN : Alegerea gi
nerelui ;

LUPENI — Cultural : 
Copil de duminică : Mun
citoresc : O simplă pro
blemă de timp.

TV

10,00 Emisiune pentru 
școlari. 11,05 „Semne du
rabile" — documentar.

11,15 Versuri și cîntece I 
patriotice. 11,45 Telex. • 
Cronica lucrărilor Congre- I 
sulu. al Xll-lea al P.C.R. | 
16,00 Telejurnal. Cronica ■ 
lucrărilor Congresului al I 
Xll-lea al P.C.R. 16,20 ’ 
Cîhtece patriotico „ reo. I 
luționare. 16,40 Documen-I 
tar de știință. 16,50 Melo- | 
dii populare. 17,20 Comu-j 
niștil schimbă fața țării. I
17.50 Avînt tineresc. Ba- I 
let. 18,00 Almanah pio- I 
nieresc. 18,20 România de I 
azi, România de mîine. I
18.50 1001 de seri. 19,00 J 
Telejurnal. Cronica lucră-| 
rilor Congresului al XII- , 
lea al P.C.R. 19,50 Con- I 
greșul partidului — con | 
greșul întregului popor.
20,35 Din toată inima — 
spectacol muzical. 21,10
Oamenii faptelor. 21,30
Telejurnal. Cronica lucră
rilor Congresului al XII- | 
lea al P.C.R. j
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