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Ședința plenara 
a Comitetului Central 

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

cretar general al Partidului Comunist Român, a avut 
loc în după-amiaza zilei de vineri. 23 noiembrie, pri
ma ședință plenară a Comitetului Central ai Partidu
lui Comunist Român, ales de Congresul al Xll-lea.

Plenara a adoptat următoarea ordine de zi :
1. Alegerea Comitetului Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R.
2. Alegerea Secretariatului C.C. al P.C.R.
3. Constituirea Colegiului Central de partid.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a propus să fie a- 

leasă o comisie care să facă propuneri privind compo
nența Comitetului Politic Executiv, a Secretariatului 
C.C. al P.C.R.

In unanimitate, Comitetul Central a ales comisia 
în următoarea componență : Nicolae Ceaușescu. Ilie 
Verdeț, Elena Ceaușescu, Ștefan Voitec, Paul Nicu- 
lescu, Constantin Dâscălescu, Emil Bobu, Gheorghe 
Rădulescu, Ion Popescu-Puțuri, Ion Sîrbu, Letiția Io- 
naș, Nagy Ferdinand.

După deliberările comisiei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a supus spre aprobare plenarei propunerea 
ca din Comitetul Politic Executiv să facă parte 27 de 
membri și 18 supleanți.

Această propunere a fost adoptată in unanimitate.
Au fost supuse apoi votului propunerile nominale 

prezentate de comisie pentru comitetul Politic Exe
cutiv și Secretariatul C.C. al P.C.R.

Membrii Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P. C. R.

Membrii supleanți ai
Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

1. NICOLAE CEAUȘESCU
2. Iosif Banc

15. Alexandrina Găinușe
16. Petre Lupu

3. Emil Bobu 17. Paul Niculescu
4. Cornel Burtică 18. Gheorghe Oprea
5. Virgil Cazacu 19. Gheorghe Pană
6. Elena Ceaușescu 20. Ion Pățan
7. Lina Ciobanu 21. Dumitru Popescu
8. Ion Coman 22. Gheorghe Rădulescu
9. Nicolae Constantin 23. Leonte Răutu

10. Constantin Dâscălescu 24. Aneta Spornic
11. Ion Dincă 25. Virgil Trofin
12. Janos Fazekas 26. Ilie Verdeț
13. Ludovic Fazekas 27. Ștefan Voitec

1. Ștefan Andrei
2. Petre Dănică

10. Ion loniță
11. Ștefan Mocuța

3. Miu Dobrescu 12. Ana Mureșan
4. Gheorghe Dumitrache 13. Elena Nae
5. Petre Enache 14. Marin Rădoi
6. Ema Feder 15. Ion Stoian
7. Mihai Gere 16. losif Szasz
8. Nicolae Giosan 17. loan Ursu
9. Suzana Gâdea 18. Richard Winter

14. Cornelia Filipaș

Secretariatul Comitetului Central 
1 al Partidului Comunist Român
1. NICOLAE CEAUȘESCU 6. Dumitru Popa
2. Iosif Banc 7. Dumitru Popescu
3. Virgil Cazacu 8. Ilie Rădulescu
4. Constantin Dâscălescu 9. Marin Vasile
5. Ludovic Fazekas

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

la încheierea lucrărilor Congresului

Grandioasa 
manifestație populară

Stimați tovarăși,
Marele forum al comuniș

tilor și al întregului nostru 
popor — Congresul al Xll- 
lea — a dezbătut timp de 
cinci zile, și a adoptat, docu
mente de importanță istori
ce pentru dezvoltarea con
tinuă a României pe calea

socialismului și comunismu
lui. (Vii și puternice aplau
ze)

La discuții în plen și în

activitate. Intr-un spirit de 
înaltă responsabilitate și 
deplină unitate, toți vorbi-

secțiuni iu participat 1090 
de delegați — circa 40 la 
sută din numărul total al 
delegaților •— din toate ju
dețele și toate domeniile de

torii au făcut o largă anali
ză a activității Comitetu
lui Central al partidului, a 
întregului popor, cvidenți-

fCcrtitinuare ir. pag. a2-aj'

din Piața
După încheierea lucrări

lor marelui forum al co
muniștilor, în Piața Repu
blicii a avut loc o grandi
oasă manifestație populara, 
la care au participat peste 
'80 000 de cetățeni — tineri 
și vîrstiiici, muncitori și in
telectuali, militari, studenți 
și elevi — din Capitală 
pentru ă-și exprima bucu
ria și entuziasmul față de 
hotărîrile adoptate de isto-

Republicii
ritul Congres al Xll-lea, fa
ță de realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 

■funcția supremă de Secretar 
general al partidului, față 
de alegerea noului Comitet 
Central și a organelor su
perioare ale partidului.

Apariția in balconul Pa
latului Republicii Socialis
te România a tovarășului

(Continuare isa pag. a 4-a)

In ziua de 23 noiem
brie s-au încheiat lu
crările celui de-al Xll- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Român, care 
va rămîne în istoria ță
rii, în conștiința ■. națiu
nii, ca un eveniment de 
covîrșitoare importanță 
și semnificație. Prin vo
tul său unanim și entu
ziast, el a reales pe to
varășul Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general ăl Parti
dului Comunist Român, 
împlinind astfel voința 
fierbinte a comuniștilor, 
a tuturor fiilor acestui 
pămînt românesc, ca în 
fruntea partidului să se 
afle și în viitor omul de 
aleasă omenie, eminen
tul conducător și mili
tant revoluționar, expo
nentul strălucit al inte
reselor și năzuințelor în
tregului popor, care nu 
cunoaște ideal mai înăl
țător decît servirea de
votată a partidului și 
patriei, a cauzei socia
lismului și păcii. Toto
dată, Congresul a adop
tat, după cinci zile de 
intense și rodnice dezba
teri, hotărîri de însem
nătate decisivă pentru 
înfăptuirea grandiosului 
obiectiv al Programului 
partidului — făurirea so
cietății socialiste multi
lateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism.

Ora 16,00. Are loc șe
dința de încheiere a 
Congresului, care este 
urmărită, prin interme
diul transmisiei directe 
a posturilor noastre de 
radio și televiziune, de 
întregul partid și popor.

Ședința este condusă 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Luînd cuvîntul, tova
rășul Ștefan Voitec a 
spus: „Exprimînd dorin
ța fierbinte a întregului 
partid, a întregii noastre 
uațiuni, care și-au mani
festat intr-o impresio
nantă unitate liotărîreâ 
neclintită de a-1 avea în 
continuare în fruntea 
partidului pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Con
gresul al Xll-lea a ales 
în unanimitate în func
ția de secretar general 
al Partidului Comunist 
Român pe cel mai stră
lucit fiu al clasei munci
toare, simbolul idealuri
lor de libertate, pace și 
Progres ale poporului 
român, personalitate pro
eminentă a mișcării co
muniste și muncitorești 
mondiale, a vieții politi
ce internaționale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu".

(Cont. în pagina a 4-a)
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încheierea lucrărilor Congresului al
Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pagina 1)

ind remarcabilele realizări 
obținute în dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării, în 
înfăptuirea planului cinci
nal 1976—1980 — prima e- 
tapă de făurire, a societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate în • • • •
(Aplauze puternice) Conclu
zia generală ce se desprin
de din,dezbaterile Congresu
lui este că, prin marile vic
torii dobîndite în perioada 
ultimilor cinci ani, am 
creat o bază trainică pen
tru înfăptuirea prevederilor 
Programului partidului, pen
tru ridicarea pe o treaptă 
nouă a civilizației națiunii 

. noastre, a bunăstării și fe
ricirii întregului popor. (A- 
plauze puternice)

In.același timp, 
dezbaterilor s-au 
numeroase critici 
țite la adresa unor organe 
de partid și de stat pentru 
lipsurile manifestate în 
activitatea lor. S-a adoptat, 
de asemenea, o poziție 
tocritică mai fermă de 
tre diferitele organe 
partid și de stat față 
neajunsurile muncii lor. A- 
ceasta ne dă garanția că 
se va acționa cu toată hotă
rîrea pentru perfecționarea 
întregii activități, pentru 
ridicarea nivelului condu
cerii științifice a societății 
noastre corespunzător sar
cinilor trasate de partid, 
de Congres, cerințelor nou
lui stadiu al dezvoltării is
torice a țării, pentru în
deplinirea în tot mai bune 
condiții a rolului organelor 
de partid și de stat în con
ducerea. unitară a întregii 
vieți economico-sociale. (A- 
plauze puternice, prelun
gite)

Toate intervențiile au fost 
străbătute, ca de un fir ro
șu, de preocuparea pentru 
asigurarea înfăptuirii nea
bătute a documentelor 
hotărîrilor Congresului 
XII-lea. Această înaltă 
ponsabilitate reiese cu 
tere din miile și miile 
propuneri prezentate 
timpul dezbaterilor 
mentelor de partid, cu în
tregul popor, în adunările 
și conferințele de partid, 
precum și în cadrul Congre
sului — atît în plen cît și 
în secțiuni. Va trebui să sin
tetizăm și să analizăm în 
mod temeinic propunerile . 
și sugestiile formulate în 
timpul acestor largi dezba
teri democratice, pentru a 
trage concluziile necesare 
în vederea perfecționării ac
tivității în toate domeniile. 
(Vii aplauze).

Putem afirma cu deplin 
temei că lucrările Congre- 

dezbaterile

Executiv. Toți vorbitorii au 
abordat cu competență și 
responsabilitate comunistă 
atît problemele interne cît 
și cele internaționale, atît 
problemele practice cît și 
cele ideologice și teoretice. 
(Aplauze puternice)

, . Trebuie să mărturisesc 
,, "“xm* deschis, tovarăși, că. dacă 

nu cunoșteam pe tovarășii 
care au luat cuvîntul —și 
cred că toți pot spune ace
lași lucru — cilgreu am fi 
putut deosebi cine este pre
ședinte de cooperativă și 
cine este academician. De 
fapt întregul nostru partid 
s-a ridicat la un înalt nivel 
ideologic și politic. (Urale, 
și aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu — p. C. R. !") 
Aceasta evidențiază cu pu
tere succesele .‘Uriașe obți
nute în ridicarea nîveluiui 
profesional, tehnico-științi- 
fîc, ideologic și cultural al 
activului nostru de partid 
și de stat, al comuniștilor, 
al maselor largi de oameni 
ai muncii. Subliniez aceasta 
în mod deosebit deoarece 
toate marile transformări 
revoluționare din patria 
i ' “ : i.
gate de creșterea nivelului 
profesional, politic, tehnico- 
științific, ideologic și cultu
ral al partidului, de ridica
rea conștiinței socialiste a în
tregului nostru popor. (A- 
plauze și urale puternice; 
se scandează: „Ceaușescu 
și poporul!"). Acesta a fost 
și va fi un factor esențial 
în unirea eforturilor parti
dului, ale întregului/popor 
pentru înfăptuirea neabătu
tă a Programului de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare, fermă a Româ
niei spre Comunism, (Aplau
ze și urale puternice. Se 
scandează: „Ceausescu — 
P.C.R. !")

Putem spune că lucrările 
Congresului au demonstrat 
forța și capacitatea politi- 
co-organizatorică a partidu
lui nostru, unitatea de nez
druncinat a comuniștilor, a 
întregului partid — cheză
șia înfăptuirii cu succes a 
tuturor hotărîrilor adopta
te, a întregului Program al 
partidului. Cu deosebită pu
tere s-a evidențiat justețea 
politicii naționale a parti
dului nostru, realizarea de
plinei egalități în drepturi 

- pentru toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționa
litate — una din marile cuce
riri ale socialismului, ale 
politicii partidului nostru 
comunist. (Aplauze și ura
le puternice. Se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“) în
treaga desfășurare a Con
gresului a reliefat unitatea 
de nezdruncinat între partid 
și popor, faptul că partidul 
nostru își îndeplinește cu 
cinste misiunea sa istorică 
de a conduce întregul po
por pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismu
lui. a bunăstării și fericirii, 
a independenței și suvera
nității patriei. (Aplauze și 
urale puternice ; se scan
dează: „Ceaușescu — pace!") 

Dezbaterile din Con
gres, ca și pregătirea Con
gresului demonstrează lar
gul democratism al parti
dului și al orînduirii noastre 
socialiste. Toate documen
tele sînt rodul nemijlocit al 
gîndirii creatoare a între
gului partid, a întregului 
nostru popor. (Vii aplauze) 
Largul democratism al o- 
rînduirii noastre se bazează 
pe participarea activă, ne
mijlocită a maselor popu
lare, a tuturor categoriilor 
sociale la elaborarea poli
ticii interne și externe a 
țării, precum și la activi
tatea de înfăptuire a ei. 
Poporul nosțru împreună 
cu partidul hotărăsc poli-

internă și externă, a-

în cursul 
formulat 
îndreptă-

au-
că- 
de 
de

și 
al 

res- 
pu- 
de 
în 

docu-

sului, ca și
largi care au avut loc an
terior timp de luni de zile, 
au evidențiat putere 
creșterea spiritului de exi
gență și responsabilitate re
voluționară a activului de 
partid și de stat, a între
gului nostru partid. (Aplau, 
ze și urale puternice)

Una din c— 
principale ale 
Congresului al XII-lea

cu

caracteristicile 
lucrărilor 

___ =____ " ’ i o
constituie înalta competen
ță, nivelul politic și ideo
logic ridicat al discuțiilor 
în cadrul cărora au fost a- 
bordate probleme multiple 
esențiale ale societății 
noastre socialiste.

In Congres au luat cu- 
vîntul muncitori, țărani, in
telectuali din toate dome
niile, președinți de coopera
tive și directori de între
prinderi, cadre de partid și 
de stat, începînd de la pri
mari comunali, secretari de 
partid din întreprinderi și 
pînă la miniștri și mem
bri ai Comitetului Politic

tica 
sigură făurirea socialismu
lui și comunismului 1 (A-
plauze, urale, se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R., 
Ceaușescu și poporul !“)

Tqate hotărîrile adopta
te de Congresul nostru ex
primă o înaltă grijă față 
de destinele poporului, fa
ță de cauza socialismului 
și comunismului, sînt pă
trunse de un înalt uma
nism, de preocuparea fer
mă de a asigura manifes
tarea plenară a personali
tății umane în societatea 
noastră. Pornim de la fap
tul că numai în condițiile 
cînd omul devine cu ade
vărat stăpîn pe .. bogățiile 
naționale, este proprietar al 
mijloacelor de producție. Se 
bucură de cuceririle ști
inței și culturii, el poate 
fi cu adevărat liber, își poa
te făuri în mod conștient 
propriul său viitor. (Apla
uze puternice).

Acționăm pentru cultiva
rea celor mai înalte și 
nobile sentimente umane, 
a spiritului de dreptate, e- 

. ,_____ f__ galitate, libertate și res-
noastră sînt indisolubil ■ le- Pect față de om. In lumea 

de astăzi, cînd au loc 
numărate încălcări ale 
bertății popoarelor, ale 
menilor, ale demnității 
afirmarea umanismului 
voluționar demonstrează cu 
putere că numai socialis
mul și comunismul pot 
realiza^ năzuințele 
omenirii, adevăratul uma
nism. (Vii aplauze). Noi fa
cem totul pentru a dezvolta 
în om spiritul de omenie 
— cum spune poporul nos
tru. Realizăm socialismul și 
comunismul în care omul 
reprezintă figura centrală, 
preocuparea primordială. 
Tot ceea ce întreprindem 
este consacrat omului, li
bertății, bunăstării și feri
cirii lui. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Intr-un spirit de profund 

entuziasm și deplină unani
mitate, Congresul a adoptat 
raportul Comitetului Cen
tral, linia politică generală,- 
orientările de peispectivă. 
Au fost ad iptate în același 
spirit Directivele cu pri
vire la dezvoltarea econo- 
mico-socială în perioada 
1981—1985 și programele- 
directivă care asigură pro
gresul armonios al societă
ții noastre socialiste. Toate 
aceste documente comple
tează în mod minunat Pro
gramul partidului, în noua 
etapă, hotărîtoare pentru 
făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, 
pentru ridicarea continuă a 
gradului general de civili
zație, de bunăstare materi
ală și spirituală a poporu
lui, pentru viitorul lumi
nos, comunist, al României. 
(Aplauze puternice, prelun
gite ! Se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !")

In același timp, Congresul 
a dat o înaltă apreciere po
liticii internaționale desfă
șurată de partidul și statul 
nostru și a aprobat, în de
plină unanimitate, orientă
rile privind participarea tot răspundere față de interese- 
mai activă a României la 
lupta pentru o politică in
ternațională democratică, 
de colaborare,, destindere și 
pace în lume.

In spiritul orientărilor 
stabilite de Congres, Comi
tetul Central, guvernul Re
publicii Socialiste România 
vor acționa -neabătut pen
tru dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele socialiste, cu 
țările în curs de dezvolta- 

cu statele capitaliste 
țările 
de o- 
mult 
totul

re,
dezvoltate, cu toate 
lumii, fără deosebire 
rînduire socială. Mai 
ca oricînd, vom face
pentru afirmarea în relați-

ne-
li- 

oa- 
lor, 
re-

ile .internaționale a princi
piilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, pentru re
nunțarea cu desăvîrșire la 
politica de forță sau de a- 
menințarea cu forța. (A- 
plauze și urale puternice ! 
se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — Pace !“).

Problemele complexe ale 
vieții internaționale impun 
să se dfea dovadă de înal
tă responsabilitate, să se 
acționeze pentru soluționa- 

, rea lor pe calea tratative
lor paș n ice, pen tru spori
rea încrederii și colaboră
rii între state. Este nece
sar să facem totul pentru 
respectarea neabătută a 
principiilor dreptului inter- 

' național, aceasta constitu
ind o cerință obiectivă pen
tru întărirea spiritului de 
încredere și colaborare, 
pentru o politică de destin
dere și pace. (Aplauze 
ternice).

Acum, la încheierea 
crăcilor Congresului, 
resc să vă asigur pe 
întregul partid și popor, că 
vom face totul pentru a 
contribui la înfăptuirea de
zarmării și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, la 
realizarea noii ordini eco
nomice internaționale, la 
înfăptuirea securității eu
ropene, Ia triumful politi
cii de independență națio
nală,' de destindere și de pa
ce, la realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră. în care 
fiecare națiune să se poată 
dezvolta liberă. (Se scan
dează îndelung: „Ceaușescu 
— Pace!"). 1?

De la înalta tribună a 
Congresului nostru adre
sez încă o dată tuturor sta
telor și popoarelor, tuturor 
forțelor progresiste, anti- 
imperialiste, chemarea de a 
întări colaborarea și solida
ritatea, de a acționa îm
preună, în mod ferm, pînă 
nu este prea tîrziu, pentru 
oprirea cursei înarmărilor. 
(Vii aplauze). Să facem to
tul ca minunatele cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale 
cunoașterii, să fie puse nu
mai și numai în slujba po
porului, libertății și fericirii 
omenirii I (Aplauze puterni
ce). Acum, în epoca în ca
re, omul a ajuns în cosmos, 
pătrunzînd tot mai 
în tainele universului, 
facem totul pentru a li
chida cu desăvîrșire de pe 
planeta noastră nedreptatea 
și inegalitatea. Luptînd îm
potriva războiului, ca mij
loc de dominație și asupri
re a altor popoare, să 
declarăm război necruțător 
ignoranței, înapoierii eco
nomice și foametei. (Apla
uze și urale îndelungate! 
se scandează: „Ceaușescu 
— Pace !"). Să acționăm 
pentru a ridica nivelul 
dezvoltării generale a fie
cărei națîUni, pentru a a- 
sigura condiții optime de 
viață, în deplină libertate, 
egalitate și independență, 
pentru fiecare popor. Pă
trunși de cea mai înaltă

pu-

lu
do-- 
voi.

adînc 
să

le fiecărui popor, ale în
tregii omeniri, față de vi
itorul noilor generații, să 
facem totul pentru clădi
rea unei lumi fără răz
boaie, a unei lumi a prie
teniei și colaborării pașni
ce. (Aplauze și urale în
delungate ! se scandează: 
„Ceaușescu — Pace !“, 
„Ceaușescu reales pentru 
pace și progres !).

Dragi tovarăși.
In numele noului Comi

tet Central al partidului, al 
Comitetului Politic Execu
tiv și al Secretariatului Co
mitetului Central, doresc să 
exprim cele mai vii mulțu
miri pentru încrederea pe 
care ne-ați acordat-o. (A- 
plauze puternice).

mine nu există țel mai 
nobil, suprem decît acela 
de a servi interesele parti
dului, care corespund pe 
deplin intereselor și. năzuin
țelor întregului nostru po- 
por, de a servi cauza socia
lismului și comunismului, 
de a asigura ridicarea conti
nuă a bunăstării și fericirii 
poporului, întărirea inde
pendenței șî suveranității 
patriei noastre Socialiste ! 
(Aplauze puternice, prelun
gite; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“)

Dragi tovarăși,
Aș dori acum, la încheie

rea Congresului, să adresez 
încă o dată celor 162 de 
delegații și reprezentanți ai 
partidelor și organizațiilor 
care au participat la Con- 
grosul nostru, din 105 țări, 
celor 417 oaspeți de peste

Asigur Congresul, întregul 
partid și întregul popor, că 
noul Comitet Central, com
pus din 408 activiști de 
partid și de stat din toate 
domeniile de activitate — 
expresie a profundului de
mocratism al partidului 
nostru — va face totul pen
tru a răspunde încrederii a- 
cordate, pentru a-și înde
plini eu cinste misiunea de 
mare răspundere ce-i revi
ne de a asigura, între con
grese, conducerea unitară și 
fermă a întregii activități 
de partid și de stat, pentru 
asigurarea realizării progra
mului de făurire a socia
lismului și comunismului 
în România. (Aplauze și u- 
rale puternice, se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R. !“) 

Cred că sînt în asenti
mentul tuturor membrilor B. ,. -- ,____
Comitetului Central, asigu- hotare, cele mai calde mul- 
rînd Congresul, întregul 
partid că vom face totul 
pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a hotă
rîrilor și documentelor a- 
doptate, că vom acționa 
neabătut pentru a întări ro
lul conducător al partidului, 
pentru a dezvolta spiritul 
de răspundere și disciplină 
în muncă, democrația de 
partid, pentru a întări uni
tatea de neclintit a parti
dului nostru, unitatea între 
partid și popor. (Aplauze 
și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu și po
porul !“)

Am fost, dragi tovarăși, 
profund emoționat de sen
timentele de prețuire 
încredere manifestate 
adresa mea în timpul Con
gresului, ca dealtfel, de 
către întregul partid și po
por. Doresc să expririi a- 
cum, la încheierea marelui 
nostru forum, cele mai cal
de mulțumiri întregului 
partid și popor, vouă tutu
ror, pentru aceste manifes
tări, pentru această încre
dere, pentru alegerea mea 
ca secretar general al 
partidului. (Aplauze și u- 
rale îndelungate. Se scan
dează: „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și min- 
dria !" ; „Ceaușescu reales 
pentru pace și progres !").

Vă asigur pe voi, asigur 
partidul și întregul nostru 
popor, că voi face totul 
pentru a îndreptăți aceas
tă încredere și pentru a-mi 
îndeplini misiunea ce mi 
s-a încredințat de către 
partid, de către Congres, de 
către popor. Ca și pină a- 
cum, voi acționa pentru a 
înfăptui socialismul în ade
vărata lui lumină, pc baza 
principiilor umanitare, so
cialismul și comunismul de 
omenie ! Aceasta este con
diția esențială pentru ca so
cialismul să se afirme drept 
cea mai umană, superioară 
societate din lume. Noi, na
țiunea noastră, poporul nos
tru, cînd vorbim de om, <^e 
omenie, vorbim de Om cu 
O mare, pentru că e om 
acela care-și servește patria, 
care nu o trădează nicioda
tă ! Voi face totul pentru a 
rămîne comunist de omenie, 
fiu al poporului meu ! (U-
rale și aplauze îndelunga
te. Se scandează puternic : 
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria !“) 

Puteți fi siguri, dragi to
varăși, că nu voi precupeți 
nici un efort pentru a asi
gura, împreună cu întregul 
Comitet Central, cu între
gul partid, înfăptuirea nea
bătută a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea, că voi 
face totul ca socialismul și 
comunismul nostru să fie 
de omenie ! Dar vom fi 
necruțători cu dușmanii po
porului nostru, oricine vor 
fi ei 1 (Aplauze puternice, 
urale; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu luptător — pen
tru pace și popor"). Pentru

Ș1 
la

țumiri pentru mesajele și 
urările adresate Congresului 
al XII-lea, partidului si po
porului nostru. Vedem, 
dragi tovarăși, în prezența 
dumneavoastră, in mesajele 
adresate 
puternică 
lidarității 
partidele 
noastre, o 
ței comune de a întări con
lucrarea pe plan internațio
nal în lupta pentru soluțio
narea problemelor comple
xe ale lumii de azi' în inte
resul -progresului, destin
derii si păcii.

Ați avut, dragi tovarăși, 
posibilitatea să cunoașteți 
activitatea, preocupările, as
pirațiile și proiectele de 
viitor ale partidului și po
porului nostru. Ați putut 
constata direct hotărîrea u- 
nanimă a partidului .și po
porului nostru de a asigura 
dezvoltarea continuă a 
României socialiste, de a 
face" totul pentru ridicarea 
bunăstării materiale și spi
rituale a maselor largi 
populare. Ați putut consta
ta, de asemenea, că întrea
ga noastră politică interna
țională este orientată în di
recția prieteniei, colaboră
rii și păcii, că sîntem hotă- 
ȘÎți să milităm neabătut 
pentru independența și pro
gresul economico-social al 
fiecărei națiuni, al întregii 
omeniri. (Vii și puternice ă- 
plauz.e)

Vă rugăm să duceți cu 
dumneavoastră sentimente
le de solidaritate ale parti
dului nostru față de parti
dele și organizațiile dum
neavoastră, simpatia și prie
tenia poporului român fa
ță de popoarele dumnea
voastră. (Aplauze puterni
ce) Transmiteți partidelor, 
organizațiilor, conducători
lor partidelor și organizați
ilor respective, popoarelor 
dumneavoastră, calde urări 
de succes în activitatea lor, 
în ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a ma
selor, în apărarea indepen
denței și suveranității na
ționale, în întărirea solida
rității și unității pentru fău
rirea unei lumi mai drep
te și mai bune, a unei lumi 
a prieteniei și păcii pe pla
neta noastră. (Vii și puter
nice aplauze) ț

Dragi tovarăși, 
încheiem lucrările 

greșului nostru prin adopta
rea unor hotărîri și docu
mente de importanță istori
că. Avem o linie generală 
clară, un program de acțiu
ne atotcuprinzătoar. Acum 
este hotărîtor să trecem la 
luarea tuturor măsurilor or
ganizatorice și politice în
vederea realizării lor în
practică.

îmi exprim deplina con
vingere că toți participanții 
la Congres, toate organele 
și organizațiile de partid, 
toți comuniștii, toți oame
nii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, întregul

Congresului, o 
manifestare a so- 
militante dintre 
și organizațiile 
expresie a dorin-

Con-
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RNAȚIO-

1. NICOLAE 
CEAUȘESCU

2. Neculai Agachi
3. Ion Albulețu
4. Ilaralanibie Alexa
5. Agurida Aiexandrescu
6. Ștefan Andrei
7. loan Anton
8. Pavel Aron
9. Ioan Avram

10. Iosif Batic
11. Vasile Bărbulescu
12. Vasile Bărbuleț
13. Dumitru Bejan
14. Radu Beligan
15. Paraschiv Benescu
16. Maxim Berghianu
17. Ștefan Birlea
18. Gheorghe Blaj
19. Elena Bleahu
20. Emil Bobu
21. Ilie Bologa
22. Georgeta Bordea
23. Angela Boțioc
24. Ion Brad
25. Maria Bradea
26. Ion Bucur
27. Iuliana Bucur
28. Vasile Bulucea
29. Cornel Burtică
30. Nicolae Bușui
31. Aglaia Caloinescu
32. Gheorghe Caranfil
33. Irimie Catargiu
34. Ion Catrinescu
35. Virgil Cazacu
36. Stan Vasile Cazan
37. Vasile Cădar
38. Elena Ceaușescu
39. Dorina Ceguș
40. Andrei Cervencovici
41. Ion Ceterchi
42. Elvira Chirică
43. Gheorghe Chivulescu
44. Gheorghe Cilibiu
45. Gheorghe Cioară 

. ■46. Lina Ciobanu
47. Maria Ciocan
48. George Ciucu
49. Ion Ciucu
50. Ioan Cîrcei
51. Mihail Clim
52. Eleonora Cojocarii
53. Ileana Colesnicencu
54. Ion Coman
55. Teodor Coman
56. Leonard Constantin
57. Nicolae Constantin
58. Ioan Cozma
59. Ion C'rețu
60. Ion Cristea
61. Silviu Curticeanu
62. Gheorghe Cuțitei
63. Alexandru Czege
64. Mihai Dalea
65. Petre Dănică
66. Aurelia Dănilă
67. Constantin Dăscălescu
68. Ion Dincă
69. Cristița Dinu
70. Gheorghe Dinu
71. Emilian 'Dobrescu
72. Miu Dobrescu
73. Tamara Dobrin
74. Nicolae Doggendorf
75. Ion Dragoș
76. Emil Drăgănescu
77. Doina Drăgușin
78. Iuliana Duda
79. Traian Dudaș
80. Aurel Duma
81. Alexandru 

Dumitrache
82. Gheorghe Dumitrache
83. Florea Dumitrescu
84. Dumitru G. Dumitru

85. Eduard Ion 
Eisenburger

86. Marin Enache
87. Petre Enache
88. Sabin Faur
89. Janos Fazekas
90. Ludovic Fazekas
91. Eva Feder
92. Iuliu Feje.ș
93. Cornelia Filipaș
94. Magdalena Filipaș
95. loan Florea
96. Mihail Florescu
97. Petre Fluture

' 98. loan Foriș
99. Dumitru Fuiorea

100. Mihai Gafițeanu
101. Nicolae Ganea
102. Nicolae Gavrilescu
103. Alexandrina Găinușe
104. Gheorghe Găvruș
105. Suzana Gâdea
106. Mihai Gere
107. Maria Gheorghe 

-108. Mihail Mihnea
Gheorghiu

109. Maria Ghițulică
110. Nicolae Giosan
111. Maria Gilmeanu
112. Traian Gîrbă
113. Gheorghe Gomoiu
114. Elena Harisiad
115. Edwiga Margareta 

Hausser
116. George Homoștean
117. Ion Hortopan
118. Nicolae Ilurbean
119. Ion Iliescu
120. Otilia Indre
121. Letiția Io naș
122. Alexandru lonescu
123. Nicolae lonescu
124. Ion Ioniță
125. Nicolae Iosif
126. Marin Ivașcu
127. Elisabeta jicărean
128. Natalia Jipa
129. Gelu Kahu
130. Lajos Letay
131. Ion Lieu
132. Petre Lungu
133. Petre Lupu
134. George Macovescu
135. Mircea Malița
136. Gheorghe Manta
137. Nicolae Margan
138. Gheorghe Gaston 

Marin
139. Mihai Marina
140. Teodor Marinescu
141. Luigi Martiș
142. Eugenia Măndiță
143. Corneliu Mănescu
144. Alexandru

Mărgăritescu
145. Angelo Miculescu
146. Nicolae Mihalache
147. Vasile Milea
148. Constantin Mitea
149. Lucian MititelU
150. Ștefan Mocuța
151. loachim Moga
152. Lucretia Moldovan
153. Ioan Morar
154. Mihai Moraru
155. Ana Muresan
156. Vasile Muiat
157. Ioan Mușaț
158. Elena Nae
159. Victor Naghi
160. Ferdinand Nagy
161. Marin Nedea
162. Miron NegTilă
163. Tiberiu Nicola
164. Paul Niculescu
165. Constantin Oiteanu

al P. C ,R.
166. Cornel Onescu
167. Gheorghe Oprea
168. Gheorghe Pană
169. Aristina Parotă
170. Vasile Patilineț
171. Venerica Patru
172. Ion Pățan
173. Ioan C. Petre
174. Gheorghe Petrescu
175. Gheorghe Petrescu
176. Gheorghe Picoș
177. Cornel Pinzaru
178. Iulian Ploștinaru
179. Georgeta Podaru
180. Gheorghe Pop
181. Dumitru Popa
182. Dorel Mihai Popa
183. Dumitru Popescu
184. Dumitru Radu 

Popescu
185. Ion Popescu-Puțuri
186. Nicolae Popovici
187. Titus Viorel Popovici
188. Costică Porirne
189. Tudor Postelnicu
190. Vasile Potop
191. Mitrana Fredescu
192. Vasile Pungan
193. Marin Rădoi
194. Gheorghe Radulescu
195. Ilie Radulescu
196. Leonte Răutu
197. Vasile Răuță
198. Florea Ristache
199. Teodor Roman
200. Valter Roman
201. Nicodim Roșea
202. Aurel Sandu
203. Constantin Savu
204. Vasile Alexa A.

Sechel
205. Mircea Simovici
206. Ion Sirbu
207. Aneta Spornic
208. Cecilia Stan
209. Zamfir Stancu
210. Stefania Stănescu
211. Letiția Leonora 

Stănilă
212. Elisabeta Stătescu
213. Iosif Steinbach
214. Gheorghe Stoica
215. Ion Stoian
216. Dan Otto Surulescu
217. Emeric Szabo
218. Iosif Szasz
219. Dezideriu Szilagy
220. Ernest Szetyori
221. Lazăr Sandra
222. Ion Ștefănescu 
223 Ștefan Ștefănescu
224. Voicu Tache
225. Ioan Tarachiu
226. Gheorghe Tănase
227. Florin Teodor 

Țănăsescu
228 Florica Toma
229. Ion Totu
230. Virgil Trofin
231. Laurean Tulai
232. Gheorghe Greuruș 

Tepeș
233. Iosif Uglar
234. Ioan Ursu
235. Marin Vasile
236. Ghizela Vass 
237 Corneliu Veiincov
238. Ilie Verdeț
239. Nicolae Vereș
240. Vasilica Vîlcu
241. Gheza Vida
242. Ștefan Voicu 
243 Ștefan Voitec
244. Richard Winter
245. Gheorghe Zărnescu

Membrii supleanți ai C. C.
1. Elena Albu
2. Sofia Andrei
3. Constantina Arsenie
4. Ion Aslan
5. Teodora Avram
6. Constanța Balint
7. Petru Barb
8. Floarea Barbu
9. Andrei Barta

10. Gheorghe Bălăiță
11. Ileana Bărțan
12. Ecaterina Bențe
13. Dumitru Blaj
14. Eugenia Bogdan
15. Ioana Bratu
16. Ernest Breitenstein
17. Letiția Brindescu
18. Elena Verona Burtea
19. Vasile Carolică
20. Elena Catrina
21. Nicu Ceaușescu
22. Cristea Chelaru
23. Vasile Chivulescu
24. Aneta Ciocan
25. Gheorghe Ciolănescu
26. Ana Ciurea
27. Florica Ciutacu
28. Silvia Cojocariu
29. Dumitru T. 

Condrache
30. Ana Constantin
31. Ion Constantinescu
32. Valentina

Constantinescu
33. Maria Costache
34. Gheorghe Costea
35. Ioana Coșeru
36. Lucreția Cristea
37. Valeriu Dumitru 

Cristescu
38. Constantin Crișan
39. Andrei Csillag
40. loan Culda
41. Ion Cumpănașu
42. Elena Deliu
43. Constantin Dinu
44. Gheorghe I. Dinu
45. Maria Dinulescu
46. Mihai Dobrea
47. Geza Domokoș
48. Vasile Donca

49. Gheorghe Dragomir
50. Iancu Drăgan
51. Aneta Duca
52. Dumitru S. Dumitru
53. Iosif Eckenreiter
54. Nicolae Ecobescu
55. Ana Filimon

Comisia
1. Gheorghe Acatrinei
2. David Albert
3. Rada Aiexandrescu
4. Augustin Angheleanu
5. Ion Bălan
6. Alexandru Bitang
7. Angela Bîvolu
8. Petre Blajovici
9. Ion Blăgăilă

10. Francisc Bokor
ÎL Gheorghe Brehuescu
12. Mihai Burcă
13. Ion Ceaușescu
14. Viorel Ioan

Cerghizan
15. Ion Ciorbă
16. Trandafir t ocărlă
17. Iulian Coman
18. Andrei Corneariu
19. Maria Costache
20. Vasile Dancoș
21. Ilie Diaconescu
22. Aurel Duca
23. Francisc Frast
24. Gheorghe Fulea

Recepție oferită de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român. 
a oferit, vineri seara, în 
Palatul sporturilor și cultu
rii, o recepție cu prilejul 
încheierii lucrărilor celui 
de-al XII-Iea Congres al 
partidului. Mii de bucureș- 
teni, aflați pe aleile Parcu
lui tineretului au ținut și 
cu acest prilej să-și mani
feste nețărmurita bucurie 
și dragoste pentru realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al 
partidului.

La recepție au.participat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politio E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri și membri suple
anți ai Comitetului Central

56. Elena Florea
57. Eugen Florescu
58. Francisc Fodor
59. Valeriu Gabrian
60. Pantelimon Găvănescu
61. Vasile Geană
62. Dumitru Gheorghe
63. Leonida Gherasim
64. Dumitru Ghișe

65. Petre Gigea
66. Maria Giligor
67. Vasile Gîta
68. Theodor Grigoriu
69. Aurel Groapă
70. Gheorghe Groza
71. Ioan Hadnagy
72. Cornelia Helgiu
73. Ana Herman
74. Mircea Radu — 

Alexandru Iacoban
75. Viorica Ignat
76. Lucian lonescu
77. Maria lonescu
78. Eugen Jebeleanu
79. Alexandru Kopandi
80. Ștefan Korodi
81. Elisaveta Kovacs
82. Iosif Kovacs
83. Margareta Kraus
84. Maria Laiu
85. Diamanta Laudoniu
86. Floarea Leustean
87. Ovidiu Maltec
88. Gheorghe Manciu
89. Constantin Marin
90. Florea Marin
91. Ilie Matei
92. Gheorghe Mărginean
93. Cornel Mihulecea
94. Tvetco Milanovici
95. Nicolae Militaru
96. Liviu Minda
97. Ileana Mocanu
98. Mircea Mocanu
99. Costică Moisă

100. Vasile Moise
101. Emeric Molnar
102. Niculina Moraru
103. Eugen Moraru 

Nechifor
104. Ion Necula
105. Marin Nedelcu
106. Ion Nicolescu
107. Valeriu Nicolescu
108. Dumitru Nistor
109. Constantin Nuță
110. Vasile Ogherlaci

Centrală de Revizie
25. Ion Giurgea
26. Maria Groza
27. Nicolae Guină
28. Victor Gyozo Hajdu
29. Veronica Harnagea
30. Alexandru Heinrich
31. Verginica Hoară
32. loan Ianclțiș
33. Ștefan Ilieș
34. Gheorghe Ion
35. Nicolae M. Ion
36. Gheorghe Jianu
37. Gheorghe Lazăr
38. Radu Mahpliu
39. Nicolae Matei
40. Gheorghe Milca
41. Alexandrina Mocanu
42. Gheorghe Mureșan
43. Tiberiu Mureșan
44. Andrei Neagu
45?'Eleonora Nilca
46. Maria Nițescu
47. Traian Novolan
48. loan Păscuță
49. Constantin Petre 

al Partidului Comunist 
Român, membri ai Colegiu
lui Central de Partid, ăi 
Comisiei Centrale de Revi
zie, numeroși invitați.

Au luat parte delegațiile 
partidelor comuniste, mun
citorești, socialiste, demo
cratice, ai mișcărilor de e- 
liberare naționale și ale al
tor organizații progresiste, 
antiimperialiste de pe toa
te continentele, care au 
participat la lucrările Con
gresului, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în 
țară noastră.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Delegații la Congres i-au 
urat din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu animulți 
și fericiți, sănătate, putere 
de muncă, succese tot mai 
mari în activitatea de înal

al P. C. R.
111. Elvira Olaru
112. Lidia Orădean
113. Alexandru Orzață
114. Constantin Pândele
115. Ion Paraschiv
116. Ștefan Pascu
117. Viorica Piscoi
118. Nicolae Pleșiță
119. Ioan Pop D. Popa
120. Cristina Popescu —
121. Dumitru Popescu
122. Ion Popescu
123. Petre Preoteasa
124. Eugen Proca
125. Gheorghe Rădulescu
126. Elena Rănceanu
127. Mircea Refec
128. Valeriu Rîpeanu
129. Gheorghe Roșu
130. Iosif Andrei Roth
131. Ion Rușinaru
132. Gheorghe Sandu
133. Vasile Sava
134. loan Sălăjân
135. Simion Săpunaru
136. Grigore Constantin 

Săraru
137. Emilia Sonea
138. Gheorghe Stan
139. Ion Stănescu
140. Adrian Stoica
141. Vasile Stoica
142. Andraș Suto
143. Irina Szabo
144. Vincze Antal Szanda
145. Elena Szappanyos
146. Alexandru Szeke‘reș
147. Ion Teoreanu
148. Ion Teșu
149. Aurelia Todică
150. Iulian Topiiceanu
151. Emiliu Ferdinand

Toth <■
152 Ion Tudor
153. Pantelimon

Ungureanu
154. Maria Uță
155. Elza Văduva
156. Ilie Văduva
157. Andrei Vela
158. Gheorghe Vlad
159. Gizela Vlad
160. Rodica Paraschiv» 

Cornelia Vîlcu
161. Ion Vîlsan
162. Radu Voinea
163. Victor Zglobiu

50. Dumitru Petrescu
51. Gheorghe Popa
52. Ion Popa
53. Ion Popescu
54. Elena Pugna

55. Ion Relegări
' 56. Iustin Rogoz
57. Alexadru Roșu
58. Virgiliu Stere
59. Cristofor- Simionescu
60. Ion Spătăfelu
61. Gheorghița

Stoichicescu
62. Alexandru Szabo
63. Bucur Șchiopu
64. Teodor Șuteu
65. Constantin

Teodorescu
66. Virgil Teodorescu
67. Ion Tulpan
68. George Vaida
69. Vasile Vaida
70. Aurel Vijoli
71. Vasile Vîlcu
72. Vasilica Vlad
73. Barbu Zaharescu 

tă răspundere încredințată 
de partid, spre binele' și 
prosperitatea poporului nos
tru, spre gloria și măreția 
României socialiste.

In timpul recepției, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu șefii 
delegațiilor de peste hotare 
participante la lucrările ce
lui de-al XII-Iea Congres 
al partidului. Oaspeții au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde felicitări 
pentru realegerea sa In 
funcția de secretar genera^ 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Secretarul general al 
partidului a primit, de ase
menea, felicitări din partea 
șefilor misiunilor diploma
tice.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă : deosebit, 
de cordială.
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încheierea lucrărilor Congresului
(Urmare din pagina 1)

Reînvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție de secretar 
general al partidului tre
zește  ̂in inimile întregului 
Congres profunde senti- 
.mente de mîndrie, de ne
mărginită bucurie și sa
tisfacție, Delegații și invi
tații aplaudă cu însufle
țire, ovaționează și acla
mă îndelung, pentru partid 
și secretarul său general.

întreaga sală a Congre
sului.s-a transformat în- 
tr,un uriaș amfiteatru al 
entuziasmului și mîndriei 
patriotice, ce. dă expresie 
sentimentelor și gloduri
lor pe care le împărtășeș
te, îh aceste clipe vibrante 
întreaga noastră națiune 
pentru fericirea de a avea 
în fruntea partidului și 

iubit

țiiie și ovațiile celor pro
zeliți, în entuziasmul - și 
însuflețirea generală; to
varășul Nicolae Ceaușescu 
roștesțte cuvîntul de închi
dere a lucrărilor Congre
sului. ' ‘

...Vineri, ultima 'zi a
Congresului, lucrările au

la

în

statului pe cel mai 
și stimat fiu al ei.

Congresul a ales, 
asemenea, Comitetul 
trai al Partidului Comu
nist Român, alcătuit din 
245 de membri și 163 d e 
membri supleanți, îh total 
408. A fost aleasă, totoda
tă. Comisia Centrală -de 
Revizie, formată

, de tovarăși.
Ca președinte 

siei a fost ales 
Vasilc Vîleu.

Adresîndu-se
lor și invitalilor. tovară
șul Nicolae Ceaușescu fa
ce : cunoscute hotărîrile pri
mei ședințe plenare a 
noului Comitet Central, 
care a ales Comitetul Poli
tic Executiv, Secretariatul 
C.C. al P.C.R. și a cons
tituit Colegiul central 
partid. Ca președinte 
Colegiului a fost ales 
varășul Petre Lupii

Intîmpiriat cu cele mai 
calde sentimente de dra
goste și stimă, în aclama-

de
Ceh-

din 73

al Comi- 
tovarașul

delegați

de 
al 

to-

fost reluate în plen.
Prima parte a ședinței 

de dimineață a Jost condu
să xle tbvarășul Constan
tin Dăscălescu, care .a a- 
nun’țat că pe adresa Con
gresului au mai sosit 
13 227 mesaje șl telegrame 
în care colective de. oa
meni ai muncii, cctățeții 
de diferite profesii din 
toate zonele patriei expri
mă înalta prețuire 'față de 
strălucitul Raport prezen

tat. de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
cum și acordul deplin fa
ță de documentele supuse 
aprobării Congresului.

Au luat cuyîntul la 
dezbaterea documentelor 
aflate pe ordinea de’ zi a 
marelui forum al comu
niștilor români tovărășii 
Ion Blăgăilă, delegat al 
organizației județene de 
partid Arad, Cecilia Viș- 
teanu, delegat al organiza
ției județene de partid Bu
zău, Bokor Franci sc, de
legat al organizației jude
țene de partid Covasna. 
Tovarășul Petre Lupu a 
prezentat, apoi, Raportul 
Comisiei de examinare a 
apelurilor,- care a fost a- 
probat în unanimitate de 
Congres. In continuare au 
mai luat cuvîntul la dis
cuții tovarășii Lidia Oră- 
dean, delegat al organiza
ției județene de partid Ga
lați, Ion Totu, delegat al 
organizației județene de 
partid.Buzău. Petre Dăni- 
că, delegat al organizației 
județene Timiș.

cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Ro
mân în perioada dintre 
Congresul al XI-lea și . 
Congresul al XH-lea . și 
sarcinile de viitor 
partidului,

Congresul a adoptat, de 
asemenea, în unanimitate, 
hotărîrea prin care se a- 
probă Raportul Câmlsiei 
Centrale de Revizie,

In continuare, Congre
sul a adoptat, în unanimi- • 
tale, hotăriri prin .care se 
aprobă : : < , <

— Directivele Congrcsti- t 
lui al XII-Iea al Partidu-

........ ....... cu.' 
privire la dezvoltarea ecb-h 
npmico-șocială a Româ
niei în. cincinalul 1981- 
,1985 șiprientările de Pers
pectivă pînă în 1990.

— Programul ■— directi-, 
vă de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progre
sului tehnic. în 
1981—1990 și 
principale pînă în 
.2000. .

-— Programul — directi-

Congresul a fost infor- 
. mat că din totalul de 
. 1 512 de delegați înscrjși la 

cuvin! au luat parte 
dezbateri 91 în plen și 
999 în secțiuni, deci,
total 1090, reprezentîrrd 
toate județele țării și toa
te sectoarele de activitate. 
La propunerea prezidiului 
Congresului, dat fiind, că 
principalele probleme ce 
fac obiectul dezbaterilor 
au fost pe larg discutate, 
s-a hotărî! sistarea discu
țiilor, urmînd ca tovară
șii care mi au luat cuvîn
tul în plen sau în secțiuni .,
să prezinte în scris expu- . lui Comunist Român 
nerile la secretariatul Con
gresului. . . j.

In continuarea lucrări
lor, Congresul a trecut la 
adoptarea documentelor ce 
au făcut obiectul ordinii.

, de zi. '
In unanimitate, într-o 

atmosferă de entuziasm, 
de puternică însuflețire, a . 
fost adoptată Hotărîrea 
prin care se aprobă Ra
portul Comitetului Central

ale

perioada 
d irecț'iile 

anul

vă de cercetare și dezvol- 
' tare în domeniul energiei 

pe perioada 1981—1990 și 
orientările principale pînă.
în anul 2000: .

— Programul — directi
vă de creștere a nivelu
lui de trai în perioada 
1981—1985 și de ridicare 

.continuă a calității vie
ți' ’ '

— Programul — direeti- 
. vă de dezvoltare, economi- 

co-socială a României în 
profil teritorial în perioa
da 1981—1985. .

De asemehea, Co'hgresul 
a adoptat, îh ■ unaniimtate, 
potrivit orîentăriloț for
mulate în Raportuf pro-

- zen-tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o hotărîre prin 
care viitorul Comitet Cen
tral este împuternicit să 
întocmească în următorii

■ cinci ani un nou program 
al partidului, pînă în anii 
2000 sau 2010. Acest pro- 
gram urmează ' sir fie . ela
borat pînă la Congresul al 
XlII-lea- al'partidului.

Referitor la punctul 
al ?ordifiii; de zi, tovarășul

8

Constantin Dăscălescu 
dat citire propunerilor 

. privire la modificarea 
nor prevederi ale statului , 
Partidului Comunist Ro- 

’ mân, care au fost, de a- 
semenea. adoptate, în una
nimitate.

In continuare, lucrările 
Congresului au fost consa
crate alegerii secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, a Comite- - 
tului Central al partidului 
și a Comisiei Centrale de 
Revizie. ;

De asemenea, marele fo
rum - al. comuniștilor 
români a adoptat Rezolu
ția Congresului ai XI 1-lea ’ 
al Partidului - Comunist 
Român.’

Lucrările ședinței , s-au 
încheiat înti-o atmosferă 
de puternic ejituziâsm, de 
profund atașament față 
de partid și secretarul său 
general. Cei prpzcnți au 
ovaționat minute în șir 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. șcandînd 
„Ceaușescu reales la al 
XII-Iea Congres**.

a 
cu 
u-

Grandioasa manifestație populară din Piața Republic?.
(Urmare din pagina 1)

Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului, precum 
și a conducătorilor de de
legații de peste hotare par
ticipante la Congres, este 
întîmpinală de zecile de mii 
de cetățeni cu multă căldu
ră, cu puternice și înde
lungi itrale și ovații. Zeci 
de mii de glasuri scandează 
cu însuflețire: „Ceaușescu 
— P.C.R.„Ceaușescu 
poporul", „Ceaușescu
România**, „Ceaușescu rea
les, pentru pace și progres**.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu mulțumește pen
tru această caldă manifes
tare la adresa Congresului 
nostru, a partidului, a nou
lui Comitet Central.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Eler.a 
CeauȘeScu, ceilalți' tovarăși 
din conducerea partidului, 
străbat apoi, prin mulțime, 
marea Piață a Palatului, in- și membri supleanți ai Co

mitetului Politic Executiv și 
ai Secretariatului C.C. al 
P.C.R. se adresează din nou 
mulțimii.

Această grandioasă și 
fierbinte manifestație popu
lară de dragoste, stimă și 
recunoștință făcută tovară-
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România**, vibrant . omagiu 
adus celui care în fruntea 

, partidului și statului con
duce cu pași .siguri poporul 
roman spre culmile civili
zației socialiste și comunis
te.

Din balconul Comitetului 
Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, alături de care 
se află toți ceilalți membri

dreptîndu-se spre sediul 
Comitetului Central , al 
Partidului Comunist Român.. 

și La'intrarea în sediul Co
mitetului Central, un. im
presionant cor intonează 
imnul „Partidul, Ceaușescu,

șului Nicolae Ceaușescu la 
încheierea lucrărilor Con- 
g reș ului al XII-lea, demons
trează în mod grăitor vom- 
ța întregii națiuni de a fa
ce totul pentru înfăptuirea 
mărețului Program al parti
dului, adeziunea sa totală 
față de politica internă și 
externă a partidului, iiotă- 
rirea întregului nostru po
por de a munci fără preget, 
strîns unit in jurul partidu
lui și secretarului său ge
neral. pentru înflorirea con
tinuă și multilaterală a pa
triei. pentru înaintarea ei 
fermă pe gloriosul drum 
al socialismului și comunis
mului.

Vibrantă satisfacție, bucurie $i mindrie patriotică pentru împlinirea
dorinței și voinței unanime a comuniștilor, a întregii națiuni

Zn fruntea partidului, a țării 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 

mCef mai iubit fiu al poporului nostru
Certitudinea unui viitor fericit

în sălile de apel și mai 
ales în abataje, la locurile 
unde se hotărăște realiza
rea producției miniere, în 
celelalte unități economice 
sau instituții din oraș.ul 
Vulcan, pretutindeni unde 
m-am aflat în zilele boga
te în semnificații ale Con
gresului, ani ascultat cu
vinte rostite cu multă căl
dură la adresa celui mai 
iubit fiu al poporului, se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Din tot ceea ce 
spuneau oamenii — mun
citori sau ingineri, medici 
sau cadre didactice, tineri 
sau vîrstnici — s-a des
prins imaginea unui con
ducător apropiat de popor, 
atent și răspunzător față 
de toate problemele colec
tivității noastre, ale dezvol
tării economice și înflori
rii tuturor localităților, ale 
creșterii bunăstării între

gii națiuni.
Ieri, voința comuniștilor, 

a milioanelor de oameni

ai muncii din țara noastră 
a fost împlinită prin re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al 
partidului. Am trăit cu to
ții clipe de supremă satis
facție. Sentimentul plenar 
al împlinirii noastre își are 
temei în certitudinea că 
sub conducerea sa înțeleap
tă țara va înainta cu fer

Moment emoționant în fața micului ecran.

mitate spre obiectivele- în
scrise în Programul parti
dului, obiective realiste, 
mobilizatoare, elaborate cu 
participarea directă și sub 
îndrumarea nemijlocită a 
secretarului general al 
partidului.

Vasile RUSU, 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid Vulcan

Puternic imbold in munca minerilor
îâilele desfășurării Con-

greșului al XII-Iea al 
partidului, zile de însufle- 
țitoare sărbătoare munci
torească au fost întîmpi- 
nate de toți minerii Văii 
Jiului, alături de întrea
ga țară, prin fapte de 
muncă deosebite. Mun
cind cu mai mult elan ca 
oricînd, gîndul meu și al 

ortacilox- mei — așa cum 
au dorit-o toți fiii țării — 
a fost ca lucrările foru
mului comuniștilor să se 
încheie prin realegerea în 
funcția de secretar gene
ral al partidului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
Dorința noastră fierbinte 
s-a împlinit : îh fruntea 
partidului, se află cel 
mai iubit fiu al poporu
lui, comunistul de frun
te, omul de omenie al 
României cel mai prețuit. 
Pentru noi, minerii, 
bucuria e cu atît mai ma
re pentru că revoluțio
narul încercat, comunis
tul clarvăzător este și 
minerul de onoare al 
Văii Jiului, omul apro
piat nouă și căruia îi 
purtăm o permanentă re
cunoștință pentru condi
țiile deosebite de muncă 
și de viață create la ini
țiativa sa cu prilejul vi
zitelor pe aceste melea
guri. ,

Zilnic, în perioada Con
gresului, împreună cu 
brigada pe care q con
duc am extras din noul 
abataj' frontal pus în 

funcțiune în preajma a- 
cestui eveniment între 
30 și 80 tone de cărbune 
peste prevederi; Eram cu 
toții convinși că prino
sul . muticii noastre . este 
cea mai convingătoare 
expresie a atașamentului 
nostru față de partid, fa
ță de conducătorul iubit. 
Sîntem mîndri că omul, 
comunistul care i-a mo
bilizat întotdeauna pe mi
neri la acțiune hotărîtă 
pentru creșterea produc
ției de cărbune, pentru 
propășirea unei țări noi, 
înfloritoare, se află la 
conducerea Partidului 
Comunist Român pentru 
a continua astfel cea mai 
fructuoasă etapă de dez
voltare economico-socială 
din istoria ei. Numele său 
este înscris pentru totdea
una cu litere de aur în. 
istoria neamului, și ne 
angajăm ca tot ceea ce 
gîndește și ne cere mă
rețul nostru conducător 
să înfăptuim neabătut.

Gheorghe SCORPIE, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Uricani
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