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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, marți,
pe tovarășul V. I. Vorotnikov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., vicepreședinte al Sovietului
Suprem al U.R.S.S., președintele
Prezidiului Sovietului Suprem al
R.S.F.S.R., care participă la lucrările
celui de-al XlV-lea Congres al P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au
fost transmise, cu acest prilej, un

mesaj de salut și cele mai bune urări
din partea tovarășului Mihail Gorbaciov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice, președintele
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a con
ducerii P.C.U..Ș. Oaspetele - sovietic a
apreciat importanța Raportului pre-,
zentat de tovarășul Nic.olae Ceaușescu
în. deschiderea Congresului, relevînd
însemnătatea deosebită a forumului,
’comuniștilor români p’entru întreaga'
dezvoltare a țării.

Mulțumind, conducătorul parti
dului și statului nostru a adre
sat tovarășului Mihail Gorbaciov,
conducerii P.C.U.S. un salut și
cele mai bune urări. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a relevat, totoda
tă, .că prezența delegației sovietice
la; lucrările (Congresului■. evidențiază
bunele, raporturi existente între cele
două partide.,

(Continuare in pag. a XI-a>

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar.general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, marți,
pe Qiao Shi, membru al Comitetului
Permanent al Biroului
Politic,
membru al Secretariatului C.C. al
Partidului Comunist Chinez, care ia
parte la lucrările Congresului al
XIV-leat al P.C.R.
Tovarășului .Nicolae . Ceaușescu
i-au
fost transmise
un
cald
salut
prietenesc,
împreună
cu

cele mai bune urări de, șănătate,
de succes in întreaga activitate, de
noi și mari înfăptuiri in opera de
făurire' a societății sqcialiste mul
tilateral dezvoltate, din partea to
varășului Jiang Zemin, secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Comunist Chinez. Tot
odată, s-au transmis tovarășului
Nicolae Ceaușeseu un cald salut și
urări de, succes in întreaga activi
tate din 'partea ' tovarășilor Dehg
Xiaoping, Yang Shangkun, președin

tele Republicii Populare Chineze, LI
Peng, premierul Consiliului de Stat,
și Li Xiannian, președintele Comi
tetului Național al Conferinței Con
sultative Politice Populare.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Jiang Zemin un salut
călduros și cele mai bune urări de
sănătate și succese în întreaga acti
vitate. Au fost transmise, da ase-

(Continuare in pag. a Xl-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AI XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION FRĂȚILĂ

delegată a organizației județene de partid Argeș

delegat al organizației județene de partid Prahova

Stimați tovarăși.

Poporul nostru se prezintă la
Congresul al XIV-lea al parti
dului cu realizări remarcabile
în dezvoltarea economico-socială, în făurirea cu succes a
socialismului, care a asigurat
ridicarea gradului de civiliza
ție, bunăstarea materială și spi
rituală a întregului popor și în
tărirea continuă a independen
ței și suveranității României.
Raportul prezentat Congre
sului
de
secretarul
gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, face o pro
fundă analiză științifică, materialist-dialectică a luptei poporu
lui român împotriva dominației
străine, pentru formarea națiu
nii și a statului național unitar
român, punînd cu putere în evidență rolul hotărîtor al forțe
lor înaintate ale poporului —
adevăratul făuritor al istoriei
îndelungate a României.
în același timp, se subliniază
rolul clasei muncitoare, al miș
cării muncitorești-revoluționare,
al primului partid al clasei
muncitoare, al Partidului Co
munist, în istoria modernă a
României, în lupta pentru răs
turnarea claselor exploatatoare,
pentru trecerea la făurirea cu
succes a noii orînduiri sociale,
a socialismului în România.
Pornind de la stadiul actual
de dezvoltare a societății socia
liste românești, Raportul — în
spiritul documentelor pentru
Congresul al XIV-lea al parti
dului — stabilește obiectivele
strategice și orientările privind
dezvoltarea economico-socfală a
patriei noastre în următorul
cincinal și în perspectivă pînă
în anii 2000—2010, în vederea
înfăptuirii neabătute a Progra
mului partidului de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și de înaintare a pa
triei noastre spre comunism.

nalizarea adunărilor generale —
ale proprietarilor, producători
lor și beneficiarilor — în ad
ministrarea și buna gospodări
re a unei părți din fondurile
fixe, din avuția națională, în
credințată colectivelor de oa
meni ai muncii, formarea con
siliilor muncitorești in toate
sectoarele de activitate, a or
ganismelor democratice, care
asigură participarea tuturor ca
tegoriilor sociale, a întregului
popor, la adoptarea tuturor
hotărîrllor privind politica in
ternă și externă, la făurirea în
mod conștient de către între
gul popor a propriului său vi
itor socialist și comunist.
Este necesar să subliniem că
în toată această activitate s-a
acționat cu hotărîre pentru
dezvoltarea și întărirea proprie
tății întregului popor și coope
ratiste, ca bază a dezvoltării
socialismului și ridicării gradu
lui de civilizație a țării, pentru
perfecționarea și creșterea răs
punderii statului, a organisme
lor democrației muncitorești-re
voluționare, care, într-o depli
nă unitate, asigură dezvoltarea
unitară a construcției socialiste
în țara noastră.
Stimați tovarăși,

înlăturînd cu hotărîre con
cepțiile antiștiințifice, antina
ționale, care oglindeau neîncre
derea în forțele poporului de a
realiza dezvoltarea economicosocială și progresul științei
și culturii, după Congresul al
IX-lea al partidului s-a des
fășurat o intensă activitate pen
tru dezvoltarea puternică a ști
inței, a învățămîntului, a cul
turii — ca factori fundamen
tali ai făuririi cu succes a noii
orinduiri sociale.
Trebuie să subliniem poziția
fermă a partidului, a secreta
rului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care au por
nit de la faptul că socialismul
Stimați tovarăși,
nu poate fi edificat decît pe
baza celor mai noi cuceriri ale
în cei 45 de ani care au tre
științei și tehnicii și au asigu
cut de la victoria revoluției de
rat dezvoltarea puternică a ști
eliberare socială și națională,
inței, realizarea unui invățăantifascistă și antiimperialistă,
mint modern care, într-o strînțara noastră a parcurs mal
să colaborare între ele și cu
multe etape Istorice, de la oproducția, au avut un rol de
rînduirea burghezo-moșierească,
terminant în toate marile rea
în care se manifestau încă pu
lizări obținute de poporul nos
ternice forțe feudale, la etapa
tru în dezvoltarea economicofăuririi societății socialiste mul
socială, în făurirea cu succes a
tilateral dezvoltate. Dlntr-o țară
societății socialiste.
agrar-industriață slab dezvol
Dispunem astăzi de puternice
tată, România a devenit un stat
institute, stațiuni și centre de
îndustrial-agrar cu o industrie
cercetare în toate domeniile, de
puternică, modernă, organizată
un puternic detașament de cer
pe baza celor mai noi cuceriri
cetători și specialiști de înaltă
ale științei și tehnicii, și o agri
calificare, care au soluționat și
cultură socialistă înfloritoare.
pot să rezolve cele mai com
Toate acestea se reflectă în
plexe probleme în domeniul
creșterea de peste 145 de ori a
științei, tehnicii, în dezvol
producției industriale, din care
tarea cunoașterii, în general.
de 128 de ori după Congresul
Avem, de asemenea, un învăal IX-lea al partidului, sporirea
țămint puternic, organizat pe
producției agricole de peste 10
baze moderne, care asigură o
ori, din care după 1965 de peste
înaltă pregătire a întregului ti
6 ori, iar venitul național a
neret, a tuturor specialiștilor,
crescut de peste 40 de ori, din
pentru toate domeniile de acti
care de peste 33 de ori după
vitate.
Congresul al IX-lea al parti
Putem afirma că știința și îndului.
vățămîntul românesc și-au în
Este necesar de subliniat ro- ' deplinit în bune condiții sarci
Iul hotărîtor, pentru întreaga
nile încredințate de a asigura
dezvoltare pe calea socialismu
dezvoltarea industriei, agricul
lui a României, pe care l-a avut
turii, a celorlalte sectoare de
Congresul al IX-lea al partidu
activitate, pe baza celor mai noi
lui, care a lichidat o serie de
cuceriri ale științei, de a ridica
stări de lucruri negative, a pus
nivelul general de pregătire
capăt politicii de copiere me
profesională, tehnico-știînțifică
canică, de ploconire față de
a tineretului, a cadrelor din
tot ceea ce era străin, a
toate domeniile de activitate. •
stabilit să se renunțe la așazisul „model unic", redînd
Stimați tovarăși,
partidului și poporului încrede
rea în forțele proprii, demni
Directivele-Program dau o
tatea și spiritul revoluționar de
perspectivă minunată pentru
acțiune. Este binecunoscută con
dezvoltarea in continuare a pa
cepția care își făcea loc, după
triei noastre, pentru înfăptuirea
care clasa muncitoare și poporul
neabătută a Programului parti
român nu vor putea să realizeze
dului de făurire a societății so
o industrie modernă, precum și
cialiste multilateral dezvoltate
concepția după care nu era ne
și de înaintare spre comunism.
cesar să se dezvolte o activita
Industria românească va creș
te de cercetare științifică pro
te, în al 9-lea cincinal, cu cel
prie. In același timp, trebuie să
puțin 30 la sută, iar la începutul
ne reamintim de falsificarea is
mileniului al III-lea va trebui
toriei poporului român, a ca
să realizăm o dublare a produc
racterului său latin, a înseși or
ției industriale. în centrul între
tografiei și alfabetului limbii
gii activități vor trebui să stea
române.
dezvoltarea intensivă a indus
Reamintesc toate acestea pen
triei și a celorlalte ramuri ale
tru a înțelege ce însemnătate
economiei naționale, organizarea
au avut Congresul al IX-lea al
și modernizarea tuturor sectoa
partidului, orientările stabilite
relor, pe baza celor mai noi
pentru întreaga dezvoltare a
cuceriri ale științei și tehnicii.
României pe calea socialismu
Așa cum, pe drept cuvînt, se
lui, pentru însăși existența
subliniază în Directivele-Pro
poporului nostru. Congresul
gram șl în Raportul prezentat
al IX-lea a subliniat cu pu
Congresului, va trebui să acor
tere tezele socialismului ști
dăm o atenție deosebită nive
ințific după care noua orînlului tehnic și calității produ
duire se realizează în for
selor, creșterii productivității
me diferite de la o țară la alta,
muncii și eficienței economice.
de Ia o etapă la alta și a sta
Să facem astfel incit produsele
bilit ca, în dezvoltarea patriei
românești să fie comparabile cu
noastre, să se acționeze în spi
cele mai bune produse similare
ritul concepțiilor revoluționare
pe plan mondial, iar, în unele
materialist-dialectice, al legilor
domenii, să se afle chiar pe pri
obiective, în concordanță cu
mul loc 1
realitățile din patria noastră.
Este necesar ca agricultura
O însemnătate deosebită pen
românească, care a realizat in
tru întreaga dezvoltare socialis
acest an cea mai mare produc
tă a României au avut-o hotăție de cereale din istoria țării
rîrile și acțiunea practică de
— de peste 60 milioane tone —
organizare a întregii activități,
să devină o agricultură moder
pe baza autoconduceril, autonă. de înalt randament, care să
gestiunii, de perfecționare a
asigure pe deplin tot ce este ne
conducerii și planificării între
cesar pentru buna aprovizionare
gii economii naționale. în aa poporului și satisfacerea altor
necesități ale economiei națio
cest cadru este necesar să
subliniem puternica dezvol
nale.
Trebuie să avem permanent
tare a democrației muncito
în vedere că atit Industria, cît
rești-revoluționare,
înstituțlo-

României spre cele mal înalte
și agricultura reprezintă ramuri
culmi de progres și civilizație !
fundamentale pentru dezvolta
Să perfecționăm continuu sis
rea patriei noastre, că orice ne
temul democrației muncito
glijare a uneia sau alteia poa
rești-revoluționare, activitatea
te să aducă mari daune con
tuturor organizațiilor de masă
strucției
socialiste,
ridicării
și • obștești, să asigurăm uni
continue a patriei noastre la un
tatea deplină a întregului po
înalt nivel de dezvoltare.
por în cadrul Frontului Demo
In realizarea tuturor acestor
crației și Unității Socialiste.
obiective de perspectivă un rol
important revine învățămîntu
lui, științei, care trebuie să aStimați tovarăși,
sigure organizarea întregii ac
tivități pe baza celor mai noi
Realizarea marilor obiective
cuceriri ale științei și cunoaș
privind dezvoltarea viitoare a
terii universale din toate dome
patriei noastre impune ca o
niile. Activitatea de cercetare
necesitate obiectivă o politică
va trebui să se concentreze pe
externă de
colaborare
cu
realizarea programelor de orga
toate statele lumii, fără de
nizare și de modernizare a țuosebire de orînduire socială.
turor sectoarelor și a întregii
Pe drept cuvînt se subliniază
producții. Cercetarea va acorda
în documentele
Congresului
o atenție deosebită elaborării
partidului, în Raportul prezen
de noi materiale superioare, de
tat la Congres, justețea politi
noi tehnologii care să ducă la
cii externe a României, faptul
reducerea consumurilor mate
că România și-a adus întot
riale și de energie. O atenție
deauna o contribuție activă la
deosebită se va acorda prospec
soluționarea marilor probleme
tării și punerii în valoare a noi
ale vieții contemporane.
surse de materii prime și de
Va trebui să acționăm cu
energie, de creștere a randa
toată hotărîrea pentru înfăp
mentelor și a gradului de valo
tuirea neabătută a politicii ex
rificare.
terne de colaborare cu toate
In același timp, cercetarea
țările socialiste, cu țările în
științifică trebuie să-și concen
curs de dezvoltare, precum și
treze forțele în direcția realiză
cu țările capitaliste dezvolta
rii de noi utilaje, de noi ma
te, în spiritul principiilor co
șini care să asigure o valorifi
existenței pașnice. România va
care superioară a materiilor
trebui să la parte activă Ia so
prime, cu o reducere continuă
luționarea problemelor grave
a consumurilor materiale și
și complexe ale vieții mon
energetice, asigurînd, totodată,
diale. în mod deosebit este
o creștere puternică a produc
necesar să acționăm cu întrea
tivității muncii. O atenție deo
ga răspundere pentru dezarma
sebită se va acorda, totodată,
re șl. In primul rînd, pentru
problemelor recuperării și refodezarmarea nucleară, pentru elosirii materialelor și subanliminarea completă a armelor
samblelor, care au o însemnă
nucleare de pe planeta noastră.
tate deosebită pentru buna aîn acest sens, aș dori să sub
provizionare tehnico-materlală
liniez că oamenii de știință și
a întregii activități.
cultură români au susținut și
în domeniul agriculturii vor
au acționat Întotdeauna în spi
trebui depuse în continuare eritul politicii partidului și sta
forturi pentru crearea de noi
tului nostru. Toți oamenii de
semințe de înaltă productivita
știință, din învățămînt, din
te, rezistente la ger, la secetă șl
cultură, sint ferm hotărîți, accu o durată mai mică de vege
ționînd pentru Înfăptuirea ma
tație. în zootehnie vor fi crea
rilor răspunderi ce le revin în
te noi rase de animale cu ca
dezvoltarea patriei noastre, să
racteristici superioare și de
desfășoare o activitate intensă
înaltă productivitate, în acest
de colaborare cu oamenii de
scop
folosindu-se cele mai
știință, din învățămînt și cultu
înalte cuceriri ale științei, ge
ră de pretutindeni în lupta pen
neticii.
tru dezarmare șl pace, pentru
Este necesar, în același timp,
Soluționarea problemelor in
să acordăm o mai mare aten
ție cercetărilor din diferite' ternaționale In interesul tuturor
națiunilor lumii, pentru asigu
alte domenii. în acest sens va
rarea respectării neabătute între
trebui să dezvoltăm și mai pu
ternic cercetarea în domeniul .toate statele a principiilor
deplinei egalități în drepturi,
matematicii, al fizicii, medici
respectului independenței și
nii, chimiei și biologiei, știin
suveranității, neamestecului In
țelor economice și social-polititreburile interne. Oamenii de
ce, cuprinzînd toate laturile
știință români înțeleg bine că
moderne. Tiebuie să pornim în
nu se pot asigura progresul, so
totdeauna de la faptul că ceea
luționarea marilor probleme ale
ce am realizat pînă acum tre
lumii de astăzi fără a se pune
buie să servească ca bază pen
capăt politicii de amestec în
tru noi descoperiri, pentru noi
treburile interne ale altor țări.
cunoașteri în toate domeniile.
Sîntem hotărîți să respingem
Să facem astfel încît știința
românească să obțină rezultate cu toată fermitatea orice acțiuni
ale cercurilor imperialiste, reac
tot mal bune, să-și aducă o
ționare, de destabilizare și de
contribuție tot mai însemnată la
dezvoltarea generală a patriei, slăbire a socialismului. Conside
răm că viața, realitatea de
a științei universale în ge
monstrează marea forță a socia
neral.
lismului, că orice încercări de a
Pornind de la faptul că în
opri mersul înainte al omenirii
construirea cu succes a socia
lismului rolul hotărîtor 11 au spre socialism ' vor fi sortite
eșecului.
oamenii, trebuie să perfecțio
Este în interesul securității și
năm și mai puternic învățămîncolaborării in Europa și în lume
tul, să asigurăm o legătură tot
ca toți oamenii de știință, din
mai strînsă între cercetare, înînvățămînt, din cultură, îm
vățămînt și producție, cu prac
preună cu toate popoarele, să ac
tica, cu viața, să ridicăm con
ționeze pentru o largă colabora
tinuu nivelul de pregătire pro
re, pentru progresul științei șl
fesională,
tehnico-științifică,
culturii, pentru asigurarea inde
culturală, de cunoaștere genera
pendentei și libertății tuturor
lă a întregului tineret. Genera
lizarea învățămîntului de 12 ani,
popoarelor, pentru a se pune
începînd cu noul an de învățăcapăt politicii de inegalități, de
mînt, asigură toate condițiile
subdezvoltare, pentru o ordine
pentru ca, în deceniul următor,
nouă economică și politică mon
dială. Numai așa oamenii de
să realizăm un înalt nivel de
știință își vor îndeplini rolul im
pregătire a tineretului în toate
portant pe care îl au astăzi în
domeniile, o clasă muncitoare și
societatea noastră.
o țărănime cu un înalt nivel de
Oamenii de știință români
cunoștințe profesionale, tehnisusțin pe deplin politica Parti
co-științifice. în același timp,
dului Comunist Român de dez
este necesar să ne preocupăm
voltare a colaborării cu partide
de ridicarea generală a nivelu
le comuniste și muncitorești, cu
lui de cultură, a nivelului po
partidele socialiste, social-democrate, cu toate forțele progresis
litico-ideologic, a conștiinței
te, democratice de pretutindeni,
revoluționare, să asigurăm ca
cu toate forțele care se pronunță
întregul tineret, întregul nos
pentru o largă colaborare în
tru popor să acționeze, în orice
soluționarea
problemelor com
împrejurare, pe baza celor mai
plexe, în interesul tuturor na
înalte concepții revoluționare.
țiunilor lumii.
Trăgînd învățămintele ne
în încheiere, doresc ca, în nu
cesare din întreaga istorie și
mele oamenilor de știință, din
luptă a poporului nostru, să
învățămînt și cultură, să exprim
pregătim tineretul patriei noas
deplinul acord cu documentele
tre, ca buni constructori ai so
Congresului și Raportul pre
cialismului și comunismului, dar
zentat
de secretarul general,
și ca buni apărători, In orice
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împrejurare, ai socialismului, ai
privind înaintarea viitoare a
independenței și suveranității
României, fermă, spre noi culmi
României.
de progres și civilizație, avînd
convingerea că numai și numai
Stimați tovarăși,
înfăptuirea neabătută a Progra
mului partidului, a hotărîrilor ce
în întreaga noastră activitate
vor fi adoptate de Congres va
trebuie să nu uităm nici un
asigura dezvoltarea necontenită
moment că ceea ce am realizat
a României pe calea socialismu
este rezultatul politicii juste a
partidului
nostru
comunist, lui și comunismului, ridicarea
continuă a nivelului de trai ma
faptul că In întreaga sa activi
terial și spiritual — țelul suprem
tate partidul nostru s-a iden
al politicii partidului nostru.
tificat întru totul cu interesele
Asigurăm Congresul, partidul
vitale ale întregii noastre na
șl întregul popor că vom face
țiuni.
totul pentru a ne aduce contri
Să acționăm cu toată hotărîrea
buția la înaintarea neabătută a
pentru întărirea continuă a ro
patriei noastre pe calea socialis
lului conducător al partidului
mului și comunismului. Ia întă
în toate domeniile de activitate
rirea forței materiale șl spiri
— întărirea unității și forței de
acțiune a partidului reprezintă
tuale, a independenței și suve
ranității României !
garanția înaintării ferme a

Mult
Iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Am ascultat cu vie emoție și
profundă satisfacție magistralul
Raport prezentat de dumnea
voastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, strălucită
sinteză a bogatei activități des
fășurate de gloriosul nostru
partid comunist și de harnicul
popor român, model de analiză
științifică, în spiritul dialecticii
materialiste, al impetuosului
proces revoluționar parcurs de
națiunea română și de stabilire
clară a grandioaselor obiective
ale noii etape în fața căreia ne
aflăm, precum și a principale
lor procese și fenomene inter
naționale care preocupă întrea
ga omenire. Prin bogatul său
conținut, prin aprecierile, teze
le și orientările de inestimabilă
însemnătate teoretică și practi
că, acest document programatic
se constituie într-o nouă și va
loroasă contribuție la dezvolta
rea și aplicarea creatoare a so
cialismului științific la condiții
le concret-istorice ale țării
noastre, la îmbogățirea teoriei
și practicii construcției socia
liste.
Trăim și muncim într-o epo
că de adinei prefaceri revolu
ționare, de înflorire fără prece
dent a scumpei noastre patrii,
epocă inaugurată de cel de-al
IX-lea Congres al partidului,
ale cărei izbînzi fără egal și
mărețe perspective poartă pu
ternic amprenta gîndirii cute
zătoare, a activității prodigioase
a marelui conducător de partid
și țară, genialul strateg și ctitor
al României socialiste moderne.
Erou între eroii neamului,
proeminentă personalitate a lu
mii contemporane, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cinstind și prețuind din toată
ființa noastră întreaga dumnea
voastră viață și activitate, mult
stimate și iubite tovarășe se
cretar general, comuniștii, toți
oamenii muncii din județul
Prahova, în consens cu voința
unanimă a întregului partid și
popor, au exprimat în cadrul
tuturor adunărilor generale și
conferințelor de partid, în fo
rurile democrației
muncito
rești-revoluționare, cea mai de
plină și fierbinte adeziune la
Hotărîrea istorică a Plenarei
Comitetului Central al partidu
lui, susținînd cu toată căldura
inimii realegerea in funcția su
premă de secretar general al
partidului a celui mai iubit fiu
al poporului, strălucitul gînditor revoluționar și patriot în
flăcărat care de aproape șase
decenii își consacră Viața bine

lui și fericirii națiunii noastre,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Exprimăm, totodată, un vi
brant și respectuos omagiu, în
treaga noastră gratitudine, mult
tovarășe
Elena
stimatei
Ceaușescu, ilustru om politic și
savant de largă recunoaștere
internațională, pentru străluci
ta activitate științifică și poli
tică pe care o desfășoară cu
nesecată putere de muncă, pen
tru contribuția de excepție adusă la elaborarea și înfăptui
rea politicii partidului și statu
lui nostru, a planurilor și pro
gramelor de dezvoltare și mo
dernizare a economiei naționa
le, Ia înflorirea învățămîntului,
științei și culturii românești.
Strălucitul
bilanț cuprins
în Raportul prezentat Con
gresului de secretarul ge
neral al* partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, demonstrea
ză superioritatea noii orînduiri,
întemeiată pe proprietatea so
cialistă a întregului popor și
cooperatistă, importanța hotărîtoare a conducerii unitare, pe
baza planului național unic, a
întregii vieți economico-sociale,
rolul primordial al partidului
clasei muncitoare în conduce
rea procesului revoluționar de
edificare a noii orînduiri și,
totodată, atestă cu putere fap
tul că numai în condițiile so
cialismului se pot asigura pro
gresul multilateral al întregii
țări, bunăstarea, prosperitatea
și adevărata egalitate între toți
membrii societății, independen
ța și suyeranitatea națională.
Județul Prahova, beneficiind
din plin, asemenea tuturor zo
nelor țării, de politica științi
fică a partidului și statului nos
tru, de sprijinul dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de indicații
le și orientările date cu prile
jul vizitelor de lucru efectuate,
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, în numeroase uni
tăți economico-sociale prahove
ne, înfățișează azi o imagine
grăitoare a capacității de crea
ție a unui popor suveran șl
demn, stăpîn pe destinele sale.
Urmare directă a marilor reali
zări revoluționare din anii glo
rioși ai socialismului, în special
după Congresul al IX-lea al
partidului, perioadă pe care cu
legitimă mîndrie o numim
„Epoca Nicolae Ceaușescu", po
tențialul economic al județului
nostru a crescut de 5,6 ori.
Dacă în 1945 județul Prahova
realiza o producție-marfă in
dustrială în valoare de numai
1,2 miliarde lei, în 1965 s-a
ajuns la 20 miliarde lei,' pentru
ca în prezent să obținem 120
miliarde lei.
Importăiite realizări 8-au ob
ținut și în domeniul creșterii
calității vieții, peste 85 la sută
din populația județului locuind

rea a trei hidrocentrale de 36
In apartamente și case noi, care
MW, irigarea a 3 000 hectare
au dat o nouă înfățișare celor
teren agricol și îmbunătățirea
14 orașe, tuturor localităților,
alimentării cu apă a municipiu
asigurînd condiții tot mai civi
lui Ploiești și a celorlalte locali
lizate de muncă și viață locui
tăți din zonă.
torilor, condiții demne de epo
ca pe care o trăim. In toate co
In domeniul agriculturii, urmunele funcționează școli de
mînd orientările și indicațiile
zece ani, există dispensare, alte
dumneavoastră, mult iubite și
dotări social-culturale, iar în
stimate tovarășe secretar gene
perioada imediat următoare,
rai, am acționat pentru mobili
așa cum este prevăzut în pro
zarea tuturor forțelor în scopul
gramele de dezvoltare ale fie
valorificării mai bune a pămîncărei localități, se vor construi
tului și a bazei tehnico-materiași amenaja în centrele agroin
le, al sporirii producțiilor agri
dustriale un număr important
cole și, pe această bază, a con
de apartamente, licee, spitale,
tribuției la fondul centralizat al
unități prestatoare de servicii,
statului, la îndeplinirea progra
mului de autoaprovizionare. In
ceea ce va asigura locuitorilor
acest an s-au obținut 8 150 kg
condiții tot mal bune de mun
grîu, 23 500 kg porumb știuleți,
că și viață, de instruire, asis
118 500 kg sfeclă de zahăr în
tență socială, cultură și edu
medie la hectar, cele mai mari
cație.
recolte
din istoria județului, care
Acționînd cu mai multă fer
se situează la nivelul cerințelor
mitate pentru creșterea spiritu
noii revoluții agrare.
lui revoluționar, îmbunătățirea
Analiza responsabilă, comu
stilului și metodelor de muncă
nistă a activității proprii, scoa
ale organelor și organizațiilor
te însă în evidență că în munca
de partid, organismelor demo
noastră nu am reușit peste tot
crației muncitorești revoluțio
și în toate cazurile să ne situăm
nare,
pentru
perfecționarea
la nivelul înaltelor exigențe
conducerii întregii activități, în
formulate de dumneavoastră,
perioada care a trecut din acest
mult stimate tovarășe secretar
cincinal s-a obținut un ritm me
general. In cadrul Conferinței
diu anual de creștere a producjudețene de partid, în toate con
ției-marfă industrială de 7 la
ferințele și adunările de dări de
sută, ceea ce asigură ca, în
seamă și alegeri — care au re
acest an, să se realizeze un spor
prezentat o adevărată școală a
de 30 miliarde lei față de 1985.
educației politice, revoluționare
Au fost livrate partenerilor ex
— au fost analizate în profunzi
terni mărfuri în valoare
de
me cauzele care au generat une
două miliarde ruble și opt sute
le
lipsuri și neajunsuri și au fost
milioane dolari. S-au realizat
stabilite
ample programe de mă
investiții în valoare de 24 mi
suri care — vă asigurăm — vor
liarde lei, care au determinat
determina îndeplinirea integrală
construirea și punerea în func
a obiectivelor și sarcinilor ce ne
țiune a 54 noi capacități de pro
revin. Insușindu-ne intru totul
ducție, care contribuie la dez
orientările și indicațiile cuprin
voltarea, diversificarea și mo
se
în magistralul Raport prezen
dernizarea producției, valorifi
tat, ca și în documentele pro
carea superioară a potențialului
gramatice supuse dezbaterii și
uman și material de care dis
aprobării Congresului — care au
punem, la sporirea aportului ju
fost amplu dezbătute cu comu
dețului Prahova la dezvoltarea
niștii, cu toți oamenii muncii din
economico-socială a patriei.
județ, întrunind o adeziune
Vă raportăm, mult iubite și
unanimă — vă asigurăm, mult
stimate tovarășe secretar general
stimate tovarășe secretar gene
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
ral. că. acționînd în spirit revo
tovarășă Elena Ceaușescu, că în
luționar, cu răspundere comu
cinstea marelui forum al partinistă, vom face totul pentru îm
diflui, 50 de unități economice au
bunătățirea substanțială, în toate
îndeplinit prevederile de plan
domeniile, a activității pe care
pe patru ani ai cincinalului ac
o desfășurăm.
tual, ceea ce le va permite rea
In încheiere, vorbitorul a spus:
lizarea suplimentară, pînă la
Mindri și fericiți de a trăi și
sfîrșitul anului, a unei produc
munci In scumpa noastră patrie
ții în valoare de peste 4 miliar
socialistă, sub conducerea glo
de lei. Totodată, în acest an au
riosului partid comunist, sîntem
fost puse în funcțiune 18 capa
ferm hotărîți ca, prin fapte
cități de producție, din care zece
și rezultate tot mai mari,
la Combinatul Petrochimic Brazi,
să dăm ' expresie sentimente
iar în aceste zile a intrat în
lor de profund patriotism și de
probe tehnologice, la Combinatul
neasemuită dragoste și devota
Petrochimic Teleajen, instalația
ment față de dumneavoastră,
de piroliză, cu o capacitate de mult iubite tovarășe secretar
200 000 t etilenă/an și a fost pus
general Nicolae Ceaușescu —
in funcțiune barajul de la Mă- simbolul luminos și cea mai
neciu, cel mai mare obiectiv de
sigură chezășie a înfăptuirii so
acest fel din țară, cu un volum
cietății socialiste multilateral
de acumulare de 60 milioane •mc ridezvoltate 'Și înaintării Româ
apă, care va asigura funcționa
niei spre comunism.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHALACHE NICULESCU
delegat al organizației municipale de partid București
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Intr-o deplină unitate de cu
get și simțire cu întreaga țară,
comuniștii, toți oamenii muncii
de la întreprinderea de MașiniUnelte și Agregate București —
modernă și puternică citadelă
industrială, edificată șl dezvol
tată în glorioasa „Epocă
Nicolae Ceaușescu" — își expri
mă profunda recunoștință și
dragostea nemărginită față de
cel mai iubit și respectat fiu al
națiunii noastre, dorința lor
fierbinte ca
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, patriotul în
flăcărat și revoluționarul neîn
fricat care și-a consacrat viața
înfăptuirii idealurilor înalte ale
partidului și poporului, progre
sului și prosperității României
socialiste, să fie reales în su
prema funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, garanția înaintării ferme a
patriei noastre pe drumul socia
lismului și comunismului.
Țin să subliniez și cu acest
prilej că dezvoltarea întreprin
derii noastre, care în anii ce au
trecut de la istoricul Congres al
IX-lea al partidului și-a sporit
de 20 de ori volumul producției
industriale, fși are temeiurile în
sprijinul statornic,
nemijlocit
acordat de dumneavoastră, mult
iubite
și
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, vizitele de
lucru întreprinse, împreună cu
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, în unitatea noastră
contribuind decisiv la perfec
ționarea activității, la continua
înnoire și modernizare a utila
jelor pe care le producem.
Cu bucurie, cu profund res
pect vreau să spun și în fața
dclegaților la Congres că noi,
comuniștii, toți muncitorii ve
dem în vizitele de lucru ale to

varășului Nicolae Ceaușescu do
vezi pilduitoare ale imensei
dragoste pe care marele nostru
conducător o poartă clasei mun
citoare, întregului popor, preocupîndu-se
statornic, îndea
proape de modul în care trăim
și muncim. Vă sîntem cu toții
profund recunoscători, mult iu
bite
și
stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
pentru
păstrarea, întărirea și afirmarea
trăsăturilor revoluționare ale
clasei muncitoare, pentru fer
mitatea cu care înarmați parti
dul cu o concepție clară privind
misiunea sa istorică de centru
vital al națiunii, de strateg în
cercat și glorios al tuturor vic
toriilor noastre socialiste. Co
muniștii, întregul colectiv mun
citoresc al întreprinderii noas
tre dezaprobă cu toată hotărîrea
teoriile neștiințifice potrivit că
rora clasa muncitoare și-ar fi
încheiat rolul de cea mai înain
tată forță a societății. Aceste
teorii nu au nimic comun cu
socialismul, cu legitățile dez
voltării sociale ; ele nu slujesc
interesele poporului, cl intere
sele capitalismului, ale orînduirii care, mai devreme sau mai
tîrziu, va trebui să cedeze locul
noii societăți socialiste, în care
masele muncitoare, eliberate de
exploatare și asuprire, sînt stăpine pe mijloacele de producție,
pe propria muncă.
In continuare vorbitorul a
spus : Raportăm înaltului forum
al comuniștilor români, dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general,
că, in perioada ce a trecut din
acest cincinal, întreprinderea de
Mașini-Unelte
și
Agregate
București a cunoscut, an de an,
o dinamică ascendentă a pro
ducției la toți indicatorii : pro
ducția pentru export, de exem
plu, fiind anul acesta de 4 ori
mai marc față de cea realizată
în 1986. Am acordat cea mai
mare atenție înfăptuirii progra
melor de perfecționare a orga

nizării și modernizare a pro
ducției. Am reorganizat și mo
dernizat, de asemenea, o serie
de sectoare de fabricație cu
efect puternic asupra creșterii
productivității muncii, care, în
cazul producției de mașini de
rectificat și găurit în coordona
te, s-a dublat în ultimii doi ani.
Realizările întreprinderii noas
tre, ca de altfel ale întregii in
dustrii românești, ritmurile înal
te de dezvoltare pun cu putere
în evidență justețea politicii economice a partidului și statu
lui nostru, demonstrează prin
argumente de netăgăduit su
perioritatea proprietății socia
liste, adevărul că numai marea
producție socialistă creează con
diții pentru .progresul și moder
nizarea producției, pentru des
fășurarea unei activități eco
nomice planificate, in concor
danță cu cerințele reale ale dez
voltării societății. Propria noas
tră experiență, marile noastre
înfăptuiri demonstrează nete
meinicia unor teorii ce se vehi
culează in ultimul timp, teorii
care îndeamnă la renunțarea la
proprietatea socialistă, la priva
tizare, la întoarcerea la metode
pe care de multă vreme clasa
muncitoare și istoria le-au înlă
turat ca fiind anacronice, ele
neputînd genera decit inegali
tate, asuprire și neavînd nimic
comun cu țelurile revoluționare
ale clasei muncitoare. Opțiunea
noastră este limpede, fermă :
este opțiunea partidului nostru
comunist pentru continua întă
rire și dezvoltare a proprietății
socialiste, pentru făurirea unei
industrii socialiste puternice,
moderne, bazate pe cele mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii.
în continuare, vorbitorul a
spus :
Magistralul
dumnea
voastră Raport, mult stimate
și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, celelalte
documente aflate pe ordinea de
zi a Congresului, amplu dezbă
tute și în organizațiile de partid

din întreprinderea noastră șl
aprobate cu conștiința asumări
unui viitor de noi împliniri
prefigurează
dezvoltarea
îr.'
ritm
susținut a economiei
românești pentru cincinalul ur
mător și în perspectivă pînă
în primul deceniu al celui de-al
3-lea mileniu, în care se află
jalonate și direcțiile de dez
voltare impetuoasă a industriei
constructoare de mașini, pe
care ne angajăm, cu hotărîre
revoluționară, să le transpunem
întocmai în fapte.
Totodată, sîntem conștient!
că, pentru realizarea integrală
a sarcinilor din actualul cin
cinal și a celor ce ne revin în
următorii ani, va trebui să
promovăm în activitatea orga
nizației de partid, a organiza
țiilor de masă și obștești, a
organelor colective de conduce
re muncitorești un stil de mun
că ferm, dinamic, să îmbinăm
în mod armonios — așa cum
ne-ați cerut dumneavoastră —
principiul muncii colective cu
răspunderea personală, să aplicăm consecvent cerințele me
canismului economico-financiar,
al
autoconducerii
muncito
rești.
în numele comuniștilor, al
tuturor celor ce muncim la în
treprinderea de Mașini-Unelte
șl Agregate București, vă asi
gurăm, mult stimate și iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, că nu vom
precupeți nici un efort pentru
a fl la înălțimea exigențelor
formulate de dumneavoastră în
magistialul Raport prezentat în
fața Congresului, adueîndu-ne
astfel o tot mai sporită con
tribuție la înfăptuirea politicii
interne și externe a partidului
nostru, la grandioasa operă de
edificare a socialismului și co
munismului în scumpa noastră
patrie,
Republica
Socialistă
România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN HOROBEȚ
delegat al organizației județene de partid Satu Mare
Mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Magistralul Raport prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
— strălucit document politic —
conturează într-o largă per
spectivă viitorul luminos al na
țiunii noastre socialiste, evolu
ția României pe calea socialis
mului și a înaintării ei ferme
spre comunism.
în baza mandatului de înaltă
conștiință politică, încredințat
de Conferința organizației ju
dețene de partid, susțin cu toa
tă căldura inimii, în numele tu
turor celor ce trăiesc și mun
cesc în județul Satu Mare,

realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ctitorul de
geniu al României socialiste
moderne, în suprema funcție de'
secretar general al partidului,
chezășia înfăptuirii neabătute a
Programului partidului, a hotă
rîrilor de importanță istorică pe
care le va adopta înaltul fo
rum comunist al țării, a mersu
lui ferm înainte al țării noas
tre pe drumul luminos al socia
lismului și comunismului.
Cu aleasă stimă și profund
respect exprimăm sentimentele
de nemărginită recunoștință ale
comuniștilor, ale tuturor locui
torilor județului față de tova
rășa Elena Ceaușescu, militant
de frunte al partidului și sta
tului, savant de largă recunoaș
tere internațională, pentru re

marcabila contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea obiective
lor politicii partidului și statu
lui nostru, la afirmarea puter
nică și înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești,
pentru eroica activitate revolu
ționară consacrată cu neasemui
tă dăruire propășirii patriei so
cialiste.
Expresie a politicii științifice
a partidului nostru de reparti
zare rațională a forțelor de
producție pe întreg cuprinsul
țării, a arătat în continuare
vorbitorul, în anii socialismului
în județul Satu Mare s-au alo
cat investiții în valoare de 34
miliarde Iei, din care 93 la sută
după anul 1965 ; economia ju
dețului s-a dezvoltat într-un
ritm mediu anual de 14,4 la

sută, superior mediei pe țară,
ajungînd astăzi să realizăm în
treaga producție a județului din
anul 1965 în numai 34 de zile,
iar pe cea a anului 1945, într-o
singură zi. S-au creat în aceas
tă perioadă peste 66 000 locuri
de muncă, s-au construit 56 000
apartamente și locuințe noi, au
fost ridicate importante edificii
social-culturale, un nou centru
civic în municipiul Satu Mare,
a crescut continuu calitatea
vieții oamenilor muncii.
Raportăm Congresului că. In
actualul cincinal, producția in
dustrială pe ansamblul județu
lui a crescut cu 37 la sută, pro
ductivitatea muncii cu 31 la
sută, exportul cu 66 la sută,

(Continuare în pag. a IV-a)

SCINTEIA — miercuri 22 noiembrie 1989

PAGINA 2

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorul delegației Partidului Comunist din Cehoslovacia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a primit, marți, pe tovarășul
Karel Urbanek, membru al
Prezidiului C.C. al Partidului
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Comitetului pentru
activitatea de partid din Repu
blica Socialistă Cehă, care ia
parte la lucrările celui de-al
XIV-lea Congres al P.C.R.
Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un căl
duros salut și cele mai bune
urări din partea tovarășului
Milos Jakes, secretar general al
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia,
a tovarășului Gustav Husak,
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, și a prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslova
cia.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a salutat prezența la Congresul
al XIV-lea al partidului nostru
a delegației Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, prezență
ce se înscrie în contextul bu
nelor raporturi dintre partidele
noastre, și a rugat să se trans
mită tovarășilor Milos Jakes,
Gustav Husak, conducerii de
partid și de stat a R.S. Ceho
slovace cele mai bune urări.
tn timpul întrevederii s-a apreciat evoluția relațiilor dintre
partidele, țările și popoarele

noastre, care au cunoscut un
curs continuu ascendent, cores
punzător înțelegerilor convenite
cu prilejul intîlnirilor și con

vorbirilor la nivel inalt. Toto
dată. s-a relevat însemnătatea
amplificării raporturilor romăno-cehoslovace pe diverse pla

nuri. in folosul construcției so
cialismului in România si Ceho
slovacia. spre binele ambelor
țări și popoare.

Conducătorul delegației Partidului Democratic al Poporului din Afganistan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a primit, marți, pe Najmuddin
Kaviani, membru al Biroului
^Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Democratic al Poporului
din Afganistan, care participă
la lucrările Congresului al
XIV-lea al P.C.R.
Oaspetele a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu un cald
salut și urări de succes în în
treaga activitate din partea pre
ședintelui Republicii Afganis
tan, secretar general al C.C. al
Partidului Democratic al Po
porului din Afganistan, Najibullah. De asemenea, a apreciat
in mod deosebit poiiția Româ
niei reafirmată in Raportul
prezentat Congresului de secre
tarul general al partidului cu
privire Ia soluționarea proble
mei Afganistanului pe cale
politică, de către poporul afgan,
fără nici un amestesc din afară.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a adresat, la
rindul său, președintelui Repu
blicii Afganistan, secretar ge
neral al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului din Af
ganistan, un cald salut și cele
mai bune urări.
In cadrul Întrevederii au fost
relevate bunele raporturi de
prietenie și colaborare dintre

partidele, țările și popoarele
noastre care se dezvoltă in spi
ritul înțelegerilor convenite la
Cel mai înalt nivel.
Schimbul de Vederi cu privire
la principalele probleme ale

actualei situații internaționale^
a pus în evidență hotărirea
României și Afganistanului de
a dezvolta și in viitor colabo
rarea bilaterală, precum și pe
arena mondială in vederea so

luționării pe cale pașnică, prin
tratative a tuturor conflictelor
care mai dăinuie în diferite
Zone ale.lumii, asigurării păcii,
securității și înțelegerii între
toate popoarele lumii.

duros și cele mai bune urări
președintelui Partidului Națio
nal Democrat, președintele Re
publicii 'Arabe Egipt, și soției
sale. Totodată, secretarul gene
ral al P.C.R. a apreciat că pre
zența la lucrările Congresului

a delegației Partidului Național
Democrat din Egipt constituie
o expresie a trăiniciei relațiilor
româno-egiptene, a dorinței de
a le dezvolta în continuare pe
multiple planuri.
In timpul schimbului de pă

reri în probleme ale vieții in
ternaționale a fost relevată
însemnătatea continuării efortu
rilor pentru îmbunătățirea cli
matului politic mondial, pentru
o politică de pace, securitate și
înțelegere internațională.

Secretarul general al Partidului Muncitoresc Unit din Israel (MAPAM)
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
primit, marți, pe Eliazar Granot, secretar general al Parti
dului Muncitoresc Unit din Is
rael, care participă la lucrările
Congresului al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
l-au fost adresate un cald
salut, împreună cu urări de
noi succese in întreaga ac
tivitate din partea conduce
rii Partidului Muncitoresc Unit
din Israel (MAPAM). Tot
odată. secretarul general al
Partidului Muncitoresc Unit din
Israel a mulțumit pentru invi
tația și posibilitatea oferită de
a participa la lucrările celui
de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a mulțumit pentru sentimentele
exprimate și a adresat, la rin
dul său, conducerii Partidului
Muncitoresc Unit din Israel un
cald salut și cele mai bune
urări.
In timpul întrevederii au fost
evocate bunele relații existen
te între P.C.R. și
MAPAM,
exprimîndu-se
dorința
dez
voltării lor în continuare, în in
teresul reciproc, al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România;
a primit, marți, pe Marko Lolici,
membru al Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, care
participă la lucrările Congresu
lui al XIV-lea al partidului.
Cu acest prilej, tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-a fost
transmis un salut din partea
conducerii de partid și de stat a
R.S.F. Iugoslavia. Totodată, con
ducătorul delegației a apreciat
Raportul prezentat in deschide
rea lucrărilor Congresului de
tovarășul Nicolae Ceaușescu ca
un document cuprinzător, care
abordează probleme de mare
importanță pentru progresul
continuu al României socialiste.
Apreciind prezența la lucrările
Congresului al XIV-lea al
P.C.R.
a
delegației U.C.I.
ca o
expresie a bunelor
raporturi
dintre
partidele,
țările și popoarele noastre, to
varășul
Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru urările adre
sate și a transmis conducerii de
partid și de stat a R.S.F. Iugo
slavia un salut și cele mai bune
urări.
Tn timpul convorbirii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat necesitatea de a se acționa
și in continuare pentru intensi
ficarea colaborării statornicite
intre partidele,
țările și po

poarele noastre, în : spiritul în
țelegerilor convenite la nivelul
cel mai inalt. in interesul re
ciproc, al cauzei generale a so
cialismului și păcii, al întăririi

încrederii și cooperării in Bal
cani, in Europa și in lume.
Au fost abordate unele aspec
te actuale ale situației interna
ționale, relevindu-se necesita

tea intensificării eforturilor în
vederea instaurării unui climat
de destindere, securitate, înțe
legere și largă colaborare intre
națiuni.

Conducătorul delegației Partidului Muncitoresc Etiopian

Conducătorul delegației Partidului Național Democrat din Egipt
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
primit, marți, pe Ahmed Sala
ma, secretar general adjunct al
Partidului Național Democrat
din Egipt, ministru pentru pro
blemele Adunării Poporului și
ale Consiliului Consultativ, care
ia parte la lucrările Congresului
al XIV-lea al P.C.R.
Exprimînd mulțumiri pentru
invitația de a participa la
acest important eveniment din
viața poporului român, oaspe
tele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu un călduros
salut împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și
prosperitate pentru poporul ro
mân prieten din partea pre
ședintelui Partidului Național
Democrat, președintele Republi
cii Arabe Egipt, Mohamed
Hosni Mubarak, și a doamnei
Susanne Mubarak. Totodată, el
a apreciat în mod deosebit pro
blematica largă abordată in Ra
portul prezentat Ia Congres de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arătînd că acest document pro
gramatic deschide noi și ample
perspective dezvoltării multila
terale a României.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a mulțumit și a transmis, în
numele său și al tovarășei
Elena Ceaușescu, un salut căl

Conducătorul delegației Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

S-a făcut un schimb de păreri
în legătură cu ultimele evoluții
ale situației din Orientul Mij

lociu, și s-a subliniat necesita
tea de a se intensifica acțiunile
pentru a se ajunge la o rezol

vare politică globală, justă și
durabilă a problemelor din această zonă.

Marți, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit oe
Alemu Abebe, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Etiopian, viceprim-ministru al guvernului,
care participă la lucrările Con
gresului al XIV-lea al P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-a fost inminat un mesaj și i-au
fost adresate, din partea secre
tarului general al C.C. al Parti
dului
Muncitoresc
Etiopian,
președintele Republicii Populare
Democrate Etiopia, Mengistu
Haile Mariam, un cald mesaj de
prietenie, precum și urări de
succese in întreaga activitate ce
o desfășoară in fruntea partidu
lui și statului.
Mulțumind pentru mesaj și
pentru sentimentele exprimate,
tovarășul Nicolae Ceaușescu a
rugat să se transmită secretaru
lui general al C.C. al Partidului
Muncitoresc Etiopian, președin
tele Republicii Populare Demo
crate Etiopia, un salut prie
tenesc și cele mai bune urări.
In timpul convorbirii s-a apre
ciat că prezența delegației Par
tidului Muncitoresc Etiopian
la lucrările actualului Congres al,
P.C.R. evidențiază bunele rapor
turi existente între cele două
țări și partide, precum și dorin
ța reciprocă de a le amplifica in
continuare, spre binele ambelor

țări și popoare, în interesul cau
zei păcii, colaborării și ințelegerii intre toate popoarele lumii.
S-a reliefat, totodată, hotă-

rîrea celor două partide de a
conlucra tot mai strins pe arena
internațională, în lupta pentru
rezolvarea în interesul popoare-»

lor a problemelor complexe care
confruntă omenirea, pentru întă
rirea păcii și extinderea coope
rării intre toate națiunile lumii.

Secretarul general al Partidului Poporului din Pakistan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
primit, in cursul zilei de marți,
pe Sheikh Rafique Ahmad, se
cretar general al Partidului Po
porului din Pakistan, care parti
cipă la lucrările actualului Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
l-a fost inminat, cu acest prilei,
un mesaj din partea primului
ministru al guvernului pakista
nez și copreședinte al Partidului
Poporului din Pakistan, Benazir
Bhutto, și i-au fost transmise
cordiale urări de sănătate, de
noi succese in activitatea pe care
o desfășoară in fruntea partidu
lui și statului român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru mesaj, pentru
sentimentele exprimate cu acest
prilej și a transmis, la rindul
său, primului-ministru al guver
nului pakistanez, conducerii Par
tidului Poporului din Pakistan
salutări prietenești și cele mai
bune urări in întreaga activitate.
Convorbirea care a avut loc
cu acest prilej a pus in evidență
bunele raporturi existente intre
țările și partidele noastre, expri
mîndu-se dorința dezvoltării în

continuare a acestor relații, spre
binele popoarelor român și pa
kistanez, al păcii, înțelegerii și

bunei colaborări între toate na
țiunile lumii.
S-a făcut, de asemenea, un

schimb de păreri cu privire la
unele probleme actuale ale vie
ții internaționale.

Președintele Alianței Cooperatiste Internaționale
Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a primit,
marți după-amiază, pe Lars
Marcus,
președintele
Alian
ței Cooperatiste Internaționale
(A.C.I.), care participă în cali
tate de invitat la lucrările Con
gresului al XIV-lea al P.C.R.
Oaspetele a mulțumit pentru
întrevederea acordată, subli
niind satisfacția sa deosebită
pentru posibilitatea de a vizi
ta România, de a cunoaște ne
mijlocit realizările obținute de
poporul român în dezvoltarea
sa economico-socială. Totodată,
a subliniat importanța conținu
tului Raportului prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
îndeosebi a analizei situației
internaționale actuale.
Președintele Alianței Coope
ratiste Internaționale a înfăți
șat activitatea pe care o desfăs
șoară acest organism interna
tional neguvernamental in ve
derea dezvoltării conlucrării
economice și schimburilor co
merciale.
In cursul întrevederii au fost
abordate o serie de aspecte ale
relațiilor de colaborare dintre
uniunile cooperatiste din țara
noastră și. A.C.I.,
evidențiindu-se posibilitățile largi de dez
voltare în viitor a acestor ra
porturi. S-a apreciat că extin
derea și întărirea legăturilor

dintre uniunile și organizațiile
cooperatiste membre ale acestei
asociații reprezintă o contribu
ție importantă la dezvoltarea
cooperării internaționale, la

cauza păcii, a progresului eco
nomic și social al tuturor țări
lor, in mod deosebit a celor în
curs de dezvoltare.
La primire a participat to

varășul Paul Niculescu, pre
ședintele Uniunii Centrale a
Cooperativelor de Producție,
Achiziții și Desfacere a .Mărfu
rilor.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a II-a)
prestările de servicii cu 34 la
sută, iar cheltuielile la 1 000 lei
producție-marfă au scăzut cu
140 lei la total și 94 lei la cele
materiale. S-au construit și dat
în folosință peste 5 mii aparta
mente. în agricultură, benefi
ciind de sprijinul dumneavoas
tră deosebit, mult stimate șl iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
am realizat lucrări de îmbu
nătățiri funciare în valoare de
peste 2 miliarde lei și, organizînd mai bine întreaga acti
vitate, am reușit să obținem. în
acest an, cele mai mari produc
ții din istoria județului : 8 155
kg grîu la hectar, 23 600 kg po
rumb la hectar, 11 055 kg cînepă pentru fibră la hectar șl
128 500 kg sfeclă de zahăr la
hectar.
în continuarea cuvîntării sale,
vorbitorul a arătat că realiză
rile obținute pînă în prezent
sînt indisolubil legate — confirmind una dintre legitățile fun
damentale ale construcției so
cialiste — de creșterea capaci
tății de acțiune a organizației
județene de partid. în anii de
ample prefaceri înnoitoare de

după Congresul al IX-lea, or
ganizația județeană de partid
Satu Mare s-a întărit continuu,
ajungînd la aproape 63 000
membri, ceea ce reprezintă,
practic, o dublare a rîndurilor
sale. A sporit capacitatea ei po
litică și organizatorică în înde
plinirea misiunii de înaltă răs
pundere de a uni eforturile oa
menilor muncii în vederea în
făptuirii hotăririlor de partid și
legilor țării, fapt confirmat și
de rezultatele obținute în dez
voltarea de ansamblu a jude
țului.
Conștienți că în activitatea
noastră există încă unele nea
junsuri, îndeosebi pe linia orga
nizării mai eficiente a muncii și
a controlului îndeplinirii hotărîrilor, sintem hotăriți să acționăm
cu mai multă fermitate pentru
perfecționarea stilului de mun
că, pentru a imprima mai mult
dinamism, spirit militant, comba
tivitate revoluționară întregii
noastre activități, promovînd cu
mai mult curaj noul, îmbinînd
organic preocupările curente cu
cele de perspectivă. Toate aces
tea sînt cu atît mai necesare cu
cît și pentru județul nostru pla
nul de dezvoltare economico-

socială în cincinalul viitor pre
vede creșteri deosebit de impor
tante la toți indicatorii, benefi
ciind, în acest scop, de investi
ții în valoare de aproape 18 mi
liarde lei, cu 6,3 miliarde mai
mult decît în actualul cincinal.
Producția industrială va spori,
în anii 1991—1995, cu 39 la sută,
ajungind la 30 miliarde Ici, in
dustria mică va crește cu peste
70 la sută, exportul intr-un ritm
mediu anual de 12 la sută, iar
productivitatea muncii la peste
374 000 lei pe lucrător. Vor fi
construite importante obiective
economice și social-culturale,
circa 10 000 de apartamente, ceea
ce va asigura creșterea nivelului
de trai material și spiritual al
tuturor locuitorilor județului.
Realizările atît de dinamice,
fără precedent în istoria județu
lui, confirmă încă o dată forța
și vigoarea socialismului. în
temeiul acestor realizări, al jus
teței concepției noastre revolu
ționare, al încrederii nestrămu
tate în drumul trasat de partidul
nostru, cu deosebire după Con
gresul al IX-lea, de cînd în
fruntea sa se află iubitul
nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, respingem cu

hotărîre tezele și aprecierile care
neagă viabilitatea socialismului,
care propovăduiesc renunțarea
la trăsăturile fundamentale ce-i
conferă superioritatea, îndemnînd la slăbirea sau lichidarea
rolului partidului, revenirea la
formele anacronice ale sisteme
lor politice perimate istoricește,
la lichidarea proprietății socia
liste, „ajustarea" socialismului
potrivit dorințelor celor mai
reacționare cercuri imperialiste
și vehiculind ipotetice avantaje
ale așa-zisei „economii de
piață".
Avem mandatul organizației
județene de partid, a spus in
încheiere vorbitorul, să reînnoim,
și de la tribuna Congresului,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Cfeaușescu, hotărîrea comuniștilor, a oamenilor
muncii din județul Satu Mare
de a acționa cu toată energia,
cu dăruire patriotică și spirit re
voluționar pentru apărarea și
consolidarea izbînzilor noastre
socialiste, pentru înfăptuirea
grandioaselor programe de dez
voltare a țării pe calea socialis
mului și comunismului.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MARIN ENACHE
delegat al
Mult
Iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
în aceste zile de vibrantă
trăire patriotică, mîndri de
grandioasele realizări obținute
în ultimul sfert de veac în dez
voltarea economico-socială a
patriei, prezentate Congresului
în magistralul Raport, de secre
tarul general al partidului,
marele nostru conducător, ctito
rul României socialiste moderne,
cel mai iubit fiu al poporului,
metalurgiștii țării, într-o de
plină unitate de gînd și sim
țire, își exprimă totala ade
ziune la Hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului
Comunist Român, privind reînvestirea în suprema funcție în
partid a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, strălucit mi
litant pentru triumful socialis
mului și comunismului în
scumpa noastră patrie.
Adoptînd programul de dez
voltare a societății românești în
concordanță cu propriile aspi
rații, punînd câpăt șablonismului, conservatorismului, concep
ției „modelului unic", Con
gresul al IX-lea al partidului
a creat condițiile pentru pu
nerea deplină în valoare a ca
pacității creatoare a poporului
român, a descătușat marile sale
energii, capabile să valorifice
strălucitele virtuți ale socialis
mului. Mărețele realizări ob
ținute în acest interval de timp
demonstrează viabilitatea și
superioritatea concepției secre
tarului general al partidului
nostru, marea forță a gîndirii
sale creatoare, realismul și
justețea politicii partidului nos
tru, care în acești ani de glo
rie și măreție a călăuzit și
călăuzește cu înțelepciune, clar
viziune și cutezanță revoluțio
nară națiunea română pe calea
socialismului și comunismului,
cu poporul și pentru popor.
Raportez marelui forum co
munist al patriei, a spus vor
bitorul, că industria metalurgi
că a cunoscut în anii ce au
trecut de la Congresul al IX-lea
al partidului o impetuoasă dez
voltare și modernizare. Produ
cem astăzi, în comparație cu
1965, de peste 4,5 ori mai mult
oțel de 5,1 ori, fontă, de 5,8
ori laminate ' finite pline, de
3,6 ori țevi. A sporit de 7,6
ori producția-marfă, de 9 ori

organizației județene de partid Dîmbovița
exportul exprimat în cantități
fizice și de 26,4 ori cel valoric,
realizînd producția de oțel a anului 1965 în numai 74 de zile.
Dispunem de instalații mo
derne și de mare randament
pentru producerea fontei, oțelu
lui, laminatelor și a altor pro
duse metalurgice, precum și'de
specialiști — muncitori, tehni
cieni, ingineri — de înaltă ca
lificare ; beneficiem de un pu
ternic sector de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică,
datorită căruia am reușit că
noile obiective metalurgice să
fie realizate pe bază de con
cepție proprie.
Amploarea transformărilor ce
au avut loc în această perioa
dă este ilustrată de succesele
obținute de metalurgia româ
nească și în promovarea pro
gresului tehnic, sub îndru
marea de înaltă competență a
tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de frunte al partidului și
statului nostru, personalitate
științifică de largă recunoaște
re internațională, căreia și cu
acest prilej îi adresăm senti
mentele noastre de înaltă con
siderație față de contribuția re
marcabilă adusă la dezvoltarea
științei, învățămîntului și cultu
rii românești, la creșterea pres
tigiului României în lume.
In perioada de după 1965, a
spus în continuare vorbitorul,
au fost realizate premiere teh
nologice deosebite ca amploare,
au fost aplicate și extinse teh
nologii noi la elaborarea și pre
lucrarea oțelului, care au creat
condiții pentru reducerea conti
nuă a consumurilor specifice, ă
costurilor de producție și creș
terea beneficiilor. în anul 1989,
în comparație cu 1965, consu
mul specific de cocs pe tona de
fontă a scăzut cu circa 200 kilo
grame, randamentul de obținere
a laminatelor finite pline din
tona de semifabricat a crescut
la 91,3%. iar consumul energetic
s-a redus cu 23% la fabricația
cocsului, cu 25% la fabricația
fontei, cu 7,5% la oțel electric
și cu 11% la laminate.
Realizările obținute nu sînt
însă la nivelul potențialului
material și uman de care dis
punem. Sîntem încă datori eco
nomiei naționale cu unele sor
timente ; nu am aplicat în toate
sectoarele tehnologii de vîrf,
care să asigure reducerea con
sumurilor,
a
costurilor
și
sporirea eficienței economice
— așa cum ne-a cerut-o
la fiecare analiză secretarul

general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Aplicînd orientările și indica
țiile pe care dumneavoastră,
tovarășe secretar general, îm
preună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, ni le-ați dat cu pri
lejul multiplelor analize, am
prevăzut în programul de orga
nizare, modernizare și dezvol
tare măsuri care să asigure fo
losirea integrală a capacităților
de
producție,
îmbunătățirea
structurii sortimentale a produc
ției, aplicarea tehnologiilor în
concepție proprie la nivel mon
dial și chiar peste acest nivel.
Documentele supuse dezbate
rii Congresului, Tezele și Programul-Directivă trasează cu
claritate calea continuării ferme
a procesului revoluționar de
dezvoltare, consolidare și mo
dernizare a bazei tehnico-materiale a economiei noastre so
cialiste, de perfecționare a sis
temului democrației muncitorești-revoluționare și ridicare a
nivelului de trai material și
spiritual al întregului popor.
Sarcini de complexitate spo
rită revin și industriei metalur
gice pentru dezvoltarea în con
tinuare atît pe plan cantitativ,
dar mai ales pe cel calitativ și
de eficiență. Astfel, pînă în
1995 producția de oțel urmează
să se dezvolte la 18,5 milioane
tone, productivitatea muncii să
crească de 1,8 ori, acumulările
bănești de 3,7 ori. producțiamarfă la 1000 lei fonduri fixe
cu 40%, iar exportul se va
dubla.
Raportăm Congresului că pen
tru realizarea acestor sarcini o
importanță deosebită acordăm
măsurilor prevăzute pentru îm
bunătățirea structurii producției
de oțel, prin creșterea la 75%
a ponderii oțelului de Convertizor, la 23% a oțelului electric,
precum și extinderii la 85% din
producția totală a turnării con
tinue. Se va asigura 50% din
necesarul de resurse energetice
prin utilizarea resurselor ener
getice refolosibile proprii, creș
terea randamentului de utilizare
a metalului la 94%, reducerea
consumului de cocs la 320 kg
pe tona de fontă și diminuarea
celorlalte consumuri.
Muncind cu dăruire pentru
transpunerea în viață a preve
derilor documentelor supuse
aprobării Congresului, ne anga
jăm să mobilizăm și mai puter
nic potențialul de creație din
cercetarea metalurgică și pro
ducție, să intensificăm activita
tea de pregătire a întregului

personal muncitor, să asigurăm
utilizarea cu înalt randament a
capacităților de producție, spo
rind astfel posibilitățile indus
triei metalurgice pentru satisfa
cerea tot mai deplină a nevoilor
economiei naționale și pentru
export.
Metalurgiștii țării, însușindu-și pe deplin tezele și orien
tările de înaltă principialitate
din documentele Congresului,
își afirmă și cu acest prilej ho
tărîrea lor fermă de a contribui
activ la dezvoltarea și întărirea
proprietății socialiste, singura
cale ce asigură creșterea nive
lului de trai material și spiri
tual al întregului popor, dezvol
tarea armonioasă a întregii so
cietăți românești.
în consens cu întreaga nați
une, comuniștii, toți oamenii
muncii din industria metalur
gică aprobă în totalitate poli
tica externă activă a partidului
și statului nostru, inițiativele și
acțiunile României, ale tovară- șuiul Nicolae Ceaușescu, pentru
soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale,
fiind mîndri că, prin poziția
partidului nostru, se dau răs
punsuri ferme încercărilor de
acreditare a unor teze și teorii
neștiințifice, Ce pun la îndoială
capacitatea popoarelor, a clasei
muncitoare de a-și asuma pro
priul destin, se afirmă cu tărie
dreptul popoarelor Ia pace, la
dezvoltare, la o viață liberă și
independentă.
Exprimînd satisfacția marilor
împliniri, profunda recunoștință
pentru activitatea exemplară,
neobosită pe care tovarășul
Nicolae Ceaușescu o depune cu
pasiune și dăruire patriotică,
revoluționară, pentru prosperi
tatea și fericirea poporului ro
mân, susținem din adîncul ini
mii realegerea sa în înalta func
ție de secretar general al parti
dului, văzînd în acest act poli
tic fundamental certitudinea
progresului neîntrerupt al pa
triei noastre socialiste. Vom în
tări această istorică opțiune po
litică prin angajamentul de a
acționa cu devotament nepre
pentru
înfăptuirea
cupețit
exemplară a mărețelor obiectivă
ce vor fi adoptate de Congresul
al XIV-lea al partidului, pentru
făurirea viitorului de aur al pa
triei — comunismul.
Să ne trăiți, întru mulți
ani, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, spre
gloria Partidului Comunist Ro
mân și măreția Republicii So
cialiste România !

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIU DOBRESCU
delegat al organizației județene de partid Arad
Mult
Iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Participăm la un eveniment
de uriașă importanță în viața
partidului, a națiunii, hotărîtor
pentru destinele poporului nos
tru — Congresul al XIV-lea al
Partidului Comunist Român,
Congresul marilor victorii, al
triumfului socialismului în pa
tria noastră — care, prin docu
mentele înscrise pe ordinea de
zi, Programul-Directivă și Te
zele pentru Congres, jalonează,
într-o largă
și însuflețitoare
perspectivă, drumul luminos al
devenirii noastre comuniste.
Am ascultat cu vie emoție
impresionantul Raport prezen
tat Congresului de marele conducător-erou al partidului și
națiunii noastre române, omul
care se dăruiește ca nimeni al
tul, de șase .decenii, partidului
și țării, cauzei poporului ro
mân, independenței, suvera
nității și demnității ■ patriei
noastre, socialismului și pă
cii în lume, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Pilduitor model de abordare
creatoare a problemelor funda
mentale ale dezvoltării socie
tății românești, a problemelor
cruciale ale lumii contempora
ne, înaltă exegeză a socialis
mului atotbiruitor, monumenta
lul Raport al secretarului nos
tru general se constituie într-un
veritabil tezaur al gîndirii social-politice, înnobilînd în mod
genial gîndirea și practica re
voluționară mondială.
Deschizînd largi orizonturi
spre noi împliniri, excepționa
lul document pune puternic în
lumină eroicul drum de muncă
parcurs de poporul nostru —
sub conducerea gloriosului nos

tru partid, centrul vital al în
tregii națiuni — în pătrarul de
veac ce a trecut de la Con
gresul al IX-lea, cheia de bol
tă a edificiului socialist pe care
l-am înălțat și îl înălțăm pe
pămîntul străbun al României.
Cu profundă recunoștință,
'noi, toți comuniștii,
întregul
nostru popor, datorăm spiritul
înnoitor, matricea inconfundabilă a procesului de edificare a
socialismului în România, ma
relui ginditor revoluționar din
fruntea partidului și a țării,
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în spiritul cutezător și me
reu înnoitor al profundei gîndiri științifice a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în activita
tea sa revoluționară își află sor
gintea marile izbînzi social-economice și politice pe care le-am
obținut în această epocă de îm
pliniri fără seamăn în întreaga
existență multimilenară a nea
mului nostru.
In această operă constructivă,
deosebit de complexă, își gă
sește o puternică expresie con
tribuția de mare preț a tova
rășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, militant
de frunte al partidului nostru,
remarcabil om politic, savant
de amplă apreciere mondială.
De aceea, omagiem și în acest
cadru personalitatea sa, contri
buția sa de excepție la elabora
rea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, modul
strălucit în care acționează, cu
pasiune și răspundere revolu
ționară, exprimat magistral și în
cuvîntarea rostită astăzi la Con
gres, pentru dezvoltarea cerce
tării științifice și ingineriei
tehnologice, a învățămîntului și
culturii românești, pentru uti
lizarea
cuceririlor
geniului
uman, exclusiv în slujba păcii,
a progresului și bunăstării po
poarelor.
Beneficiind
de
concepția

profund novatoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind ro
lul și atribuțiile sindicatelor în
sistemul democrației muncito
rești, revoluționare, în autoconducerea și autogestiunea unită
ților, organele și organizațiile
sindicale, sub conducerea parti
dului, și-au sporit permanent
contribuția Ia unirea eforturilor
oamenilor muncii în opera de
edificare a socialismului în pa
tria noastră.
însușindu-ne pe deplin criticile pe care dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, ni le-ați adus
la Plenara din iunie a.c. a Co
mitetului Central al partidului,
iie-am reevaluat întreaga mun
că politico-organizatorică pen
tru a-i conferi mai multă efi
ciență și finalitate, punînd pe
primul plan amplificarea con
tribuției sindicatelor la realiza
rea sarcinilor economice, a pro
gramelor privind perfecționarea
organizării și modernizarea pro
ducției, ridicarea nivelului tehnic-calitativ al produselor și re
ducerea consumurilor, sporirea
eficienței întregii activități pro
ductive.
Prin forme și metode specifi
ce, organele sindicale au acțio
nat pentru generalizarea iniția
tivelor muncitorești de certă
eficiență. Raportăm înaltului
forum comunist că în cadrul
acțiunii pentru economisirea de
materii prime, materiale, ener
gie și combustibili, sindicatele
și-au îndeplinit, în cinstea Con
gresului, angajamentul anual de
a realiza 2 000 lei economii pe
fiecare om al muncii, obținîndu-se pe 10 luni din acest an
economii de materiale evaluate
Ia peste 13 miliarde lei. Cercu
rile calității, organizate de sin
dicate în întreprinderi, au so
luționat peste 600 000 propuneri
de îmbunătățire a calității pro
duselor, iar în cadrul acțiunii
de creație tehnico-științifică de

masă, organizată de sindicate
împreună cu Consiliul Național
pentru Știință și Tehnologie,
s-ău abordat 130 000 teme, cu o
eficiență economică de peste 12
miliarde lei.
Sindicatele s-au implicat, de
asemenea, cu spirit de răspun*dere sporit, așa cum ne-a ce*rut secretarul nostru general și
la prezentul Congres, în rezol
varea problemelor de ordin so
cial ale colectivelor muncito
rești, în exercitarea controlului
obștesc, în înfăptuirea măsuri
lor stabilite de conducerea
partidului și statului privind
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și viață ale
oamenilor. Deviza „Totul pen
tru om, pentru bunăstarea omu
lui", s-a materializat, între
multe altele, în anii ce au tre
cut de la Congresul al IX-lea
al partidului, în creșterea retri
buției medii a personalului
muncitor de peste 3 dri. Numai
între anii 1981—1989 au fost ma
jorate de două ori atît retribu
țiile cît și pensiile, retribuția
medie crescînd în 1989 cu circa
50 la sută față de anul 1981.,
Pensia medie pe economie a
crescut de la 898 lei lunar în
1970, la 2 000 lei lunar în 1989
și toate acestea în condițiile
uneî stabilități depline a pre
turilor. Sînt — ca să mă refer
numai la acestea — elocvente
mărturii ce demonstrează cu
puterea faptelor că tot ceea ce
se realizează astăzi în România
slujește bunăstării poporului,
ridicării continue a nivelului
său de trai material și spiritual,
pentru care și în acest cadru,
adresăm întreaga noastră grati
tudine secretarului nostru gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Analizindu-ne activitatea în
spiritul înaltelor exigențe for
mulate de secretarul general al
partidului, în Raportul prezen
tat Congresului, conștienți de
neîmplinirile pe care le mal

avem, îndeosebi în antrenarea
sindicatelor la realizarea planu
rilor de dezvoltare economică a
țării, în prezența mai activă în
organismele democrației mun
citorești, revoluționare, în acti
vitatea de formare a conștiin
ței muncitorești, înaintate, sîn
tem hotărîți să ne îmbunătățim
radical munca, așa cum ne-a
cerut secretarul nostru general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Vom acționa mai sistematic și
mai perseverent pentru ridica
rea nivelului de pregătire pro
fesională a oamenilor muncii, a
nivelului conștiinței muncito
rești, revoluționare, întărirea
ordinii și disciplinei, pentru
promovarea înaltelor valori etice ale socialismului și comu
nismului.
Doresc să afirm și de la înal
ta tribună g forumului suprem
al partidului, că, pentru sindi
catele din România, conducerea

de către partid — centrul vital
al Întregii națiuni — a fost,
este și va rămine un principiu
sacru, in care și-au găsit și își
găsesc izvorul, forța luptei lor
pentru o participare tot mai
substanțială la zidirea noii so
cietăți, la rezolvarea probleme
lor de muncă și viață ale ma
selor. In anii de după Congresul
al IX-lea al partidului, descă
tușate de viziunea îngustă șl
vulgarizatoare, care reducea ro
lul sindicatelor la simpla „curea
de transmisie", acestea și-au
putut afirma adevărata menire
de organizație a clasei munci
toare, a oamenilor muncii pro
prietari, producători și benefi
ciari ai avuției naționale.
Concepțiile și practicile alea
torii, contrare acestui principiu
fundamental, din unele țări so
cialiste, nu fac decît să submi
neze rolul sindicatelor, îndepărtîndu-le de la adevărata lor

menire, concepții care s-au do
vedit de pe acum profund
dăunătore intereselor vitale ale
oamenilor muncii, cauzei socia
lismului și comunismului. Viața
va dovedi eșecul acestor pseudoteorii și practici anacronice
și nutrim convingerea că mai
devreme sau mai tîrziu aceste
sindicate vor reintra în matca
lor firească.
In încheiere, doresc să ex
prim, în numele milioanelor, de
membri ai sindicatelor din țara
noastră, deplinul acord față de
documentele supuse dezbaterii
celui do-al XIV-lea Congres al
partidului și să asigur înaltul
forum al comuniștilor români,
pe
mult
iubitul
nostru
conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pe mult
stimata
tovărășă
Elena
Ceaușescu, că organele și or
ganizațiile sindicale vor milita
cu toată răspunderea revolu

ționară pentru transpunerea
prevederilor lor în practică.
Totodată, laolaltă cu comuniș
tii, cu întregul nostru popor,
ne reafirmăm adeziunea deplină
la propunerea privind realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu
în funcția supremă de conducere
a partidului. Această opțiune
firească, unanimă, de a avea
la conducerea destinelor parti
dului și a națiunii pe marele
erou al poporului, ne conferă
încrederea neclintită în • mate
rializarea grandioaselor progra
me pe care le
va
adopta
Congresul, programe ce vor da
noi strălqciri drumului nostru
de glorie și lumină ce va pur
ta peste timpuri efigia iniția
torului și promotorului activ al
tuturor planurilor de dez
voltare a patriei, secretarul
general al partidului, președin
tele
Republicii,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

CUVÎNTAREA tovarășului ioan foriș
delegat al organizației județene de partid Călărași
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
In istoria patriei' noastre so
cialiste, cu deosebire după is
toricul Congres al IX-lea al
partidului, s-au înscris nu
meroase momente politice în
care ne-am alăturat unanim energiile și voința pentru a va
lida hotărîri strălucite, de o în
semnătate covîrșitoare pentru
dezvoltarea multilaterală a ță
rii și prosperitatea poporului
român. Un asemenea moment
de o excepțională importanță îl
reprezintă Congresul al XIVlea al partidului — Congresul
marilor victorii socialiste, al
viitorului luminos, comunist al
României.
Asemenea tuturor participanților la înaltul forum al parti
dului, într-un glas cu întregul
partid si popor — cu sentimen
te de legitimă mîndrie patrio
tică — mă aflu sub puternica
impresie a magistralului Ra
port prezentat de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. Acest
măreț program de muncă și
luptă revoluționară — de an
vergură națională și internațio
nală —, prin remarcabila ana
liză științifică a dezvoltării so
cietății românești și a caracte
risticilor vieții internaționale,
prin tezele, orientările și con
cluziile ce le cuprinde deschide
noi orizonturi activității parti
dului și poporului în grandioa
sa operă de înaintare fermă a
României spre comunism.
Intr-o înălțătoare unitate de
cuget și voință cu întreaga
noastră națiune, vă adresăm,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, vibrantul
omagiu pentru monumentala
operă teoretică și practică in
trată definitiv în tezaurul gîn
dirii universale, pentru spiritul
vizionar, pentru strălucita acti
vitate desfășurată în fruntea
partidului și statului, în noua
epocă revoluționară deschisă de
Congresul al IX-lea, cea mai
rodnică din întreaga istorie a
țării. Permiteți-mi să dau ex
presie puternicei și unanimei
hotărîri a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din jude
țul Călărași ca în suprema
funcție de secretar general al
partidului să fie reales genialul
ctitor al României socialiste
moderne, militant de frunte al
mișcării comuniste și muncito

rești internaționale, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Avem ne
strămutata convingere că aceas
tă opțiune istorică reprezintă
cel mai ardent legămînt de crez
și conștiință al neamului româ
nesc, ce exprimă gratitudinea
față de dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe se
cretar general, garanția de ne
clintit a înfăptuirii grandioase
lor programe de dezvoltare economico-socială a tuturor zo
nelor țării, a înaintării patriei
pe cele mai înalte piscuri de
progres și civilizație.
Cu deosebit respect și aleasă
prețuire aducem un înalt oma
giu tovarășei Elena Ceaușescu,
eminent om politic si de stat,
pentru eroica și îndelungata ac
tivitate revoluționară și științi
fică, pentru contribuția sa pres
tigioasă la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului.
Ia dezvoltarea învățămîntului,
științei și culturii, pentru exem
plara slujire a progresului și
aspirațiilor de pace ale uma
nității.
Este marele merit al tova
rășului Nicolae Ceaușescu că,
în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea, prin geniul
său politic, prin gîndirea clar
văzătoare și titanica sa activi
tate, prin desfășurarea unei
lupte hotărîte împotrivă con
servatorismului și șablonismului, prin afirmarea Sentimentu
lui înaltei demnități naționale,
călăuzindu-se ferm șl consec
vent după principiile socialis
mului științific, aplicate Crea
tor la condițiile țării noastre,
după învățămintele desprinse
din lupta necurmată a poporu
lui român, a eroicei noastre
clase muncitoare pentru împli
nirea năzuințelor sale de liber
tate națională și socială, de
progres și pace, partidul nostru
comunist a fundamentat o stra
tegie unitară de edificare a so
cialismului cu poporul și pen
tru popor.
Ce poate fi mai Convingător
decît imaginea de azi a Româ
niei socialiste, a județului nos
tru ? In anii construcției socia
liste, cu deosebire după Congre
sul al IX-lea, județul Călărași,
el însuși creație a „Epocii
Nicolae Ceaușescu", s-a trans
format dintr-o zonă agrară îna
poiată a Bărăganului pîrjolit de
arșiță și secetă, într-un județ
industrial-agrar, cu o economie
în plină dezvoltare. Beneficiind
de importante fonduri de inves
tiții — al căror volum este de 6

ori mai marc față dc 1965 —s-au
realizat noi platforme și unități
industriale, producția industria
lă a crescut de peste 15 ori, pro
ductivitatea muncii de 4 ori, iar
fondurile fixe însumează peste
60 miliarde lei. Pe această bază
s-a ridicat continuu nivelul de
trai material și spiritual al lo
cuitorilor județului : față de
1965, numărul personalului mun
citor este astăzi de peste- 2 ori
mai mare, volumul desfacerilor
de mărfuri a crescut de peste 4
ori, prestațiile de servicii pen
tru populație de peste 8 ori :
s-au dat în folosință peste 45 000
locuințe și case noi. Este semni
ficativ de remarcat că, în com
parație cu 1945, cînd peste două
treimi din populația județului
era neștiutoare de carte, astăzi
județul nostru dispune de peste
2 500 cadre cu studii superioare,
peste 80 000 de tineri fiind cu
prinși în invătămîntul general
gimnazial și liceal și circa 1 000
urmînd învățămîntul superior.
Referindu-se la progresele în
registrate de agricultura județu
lui. vorbitorul a spus : Prin
grija statornică a partidului,
a dumneavoastră, mult iutoite tovarășe secretar general,
agricultura județului Călărași
a cunoscut uriașe transfor
mări, nu numai prin vastele
lucrări de îmbunătățiri funciare,
care asigură condiții de irigare
a întregii suprafețe arabile, prin
nivelul producțiilor superioare
obținute în acest an. do 7 590 kg
orz. 8 150 kg grîu, 30 150 kg po
rumb, 115 000 kg sfeclă de zahăr
la hectar, comparativ cu circa
1 200—1 500 kg în medie în tre
cut, ci și prin însuși modul de
a gîndi și munci al locuitorilor
satelor. Prin faptele noastre de
muncă de zi Cu zi am confirmat
în practică legitimitatea tezei de
mare valoare istorică a superio
rității proprietății socialiste, in
clusiv în agricultură, așa cum
ne-ați învățat dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, șl așa cum viața a de
monstrat-o pe deplin. Noi, cel
ce muncim în județul Călărași,
și care am cunoscut viața amară
a asupririi și exploatării sub
vechiul regim, respingem cu
fermitate acele teorii care pro
povăduiesc întoarcerea la vechea
orinduire bazată pe proprietatea
privată, la democrația burgheză
care slujește în fapt dreptu
rile celor bogați în detrimentul
maselor muncitoare pe care le
asupresc. Ne mindrim și sîntem
profund recunoscători străluci
tului nostru conducător de
partid și de țară pentru faptul

că apără cu atîta fermitate
principiile socialismului, in
teresele supreme ale partidului
și poporului, ale clasei noastre
muncitoare.
Vă raportăm, mult stimate
șl iubite tovarășe secretar ge
neral, că în Conferința orga
nizației județene de partid am
analizat cu exigență comunistă,
în spirit critic și autocritic, în
lumina orientărilor dumnea
voastră, a documentelor pen
tru Congresul al XIV-lea, acti
vitatea desfășurată de organele
și organizațiile de partid, de
organismele democrației muncitorești-revoluționare și am
stabilit măsuri de dezvoltare economico-socială șl edilitară, de
ridicare a gradului de cultură
șl civilizație al tuturor comu
nelor și orașelor, al întregului
județ, care în 1995 va atinge
un nivel de aproape 35 miliar
de lei producție industrială.
In cincinalul 1991—1995 ju
dețul nostru va beneficia in
continuare de însemnate fon
duri de investiții și, așa cum
ne-ați indicat dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, accelerăm eXecuția obiectivelor de pe plat
forma siderurgică din muni
cipiul Călărași, la primul flux
siderurgic integrat de 1,8 mi
lioane tone oțel pe an.
în numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Călărași, care dau cea
mai înaltă apreciere politicii
interne și internaționale a parti
dului și statului nostru, iniția
tivelor României socialiste con
sacrate înfăptuirii dezarmării,
promovării păcii, Înțelegerii și
colaborării egale intre toate
națiunile lumii, Vă rOg să-mi
permiteți să Vă exprimăm
întreaga noastră recunoștin
ță, cele
mai
vii
mulțu
miri dumneavoastră, mult sti
mate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru pre
țioasele indicații și orientări
date cu prilejul numeroaselor
vizite de lucru efectuate In
județul nostru, legămîntul so
lemn de a acționa cu abnegație
patriotică pentru înfăptuirea
istoricelor hotărîri ce vor fi
adoptate
de
Congresul
al
XIV-lea al partidului, urnind
neabătut pilduitoarea șl eroica
dumneavoastră activitate, con
sacrată cu neasemuită dăruire
și cutezanță revoluționară fe
ricirii poporului, edificării so
cialismului și comunismului în
România.
*

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IOAN JOSU
delegat al organizației județene de partid Timiș
Mult
iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
De la înalta tribună a Con
gresului al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român, comuniștii,
toți cooperatorii din comuna
Topolovăț, vă aducem, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai cald
omagiu — expresie a sentimen
telor de profundă recunoștință,
admirație, aleasă dragoste și
adîncă prețuire pe care, aseme
nea întregii națiuni, le nutrim
față de ilustra dumneavoastră
personalitate de mare condu
cător, genial om politic al lumii
contemporane, pentru neobosita
activitate revoluționară, consa
crată, de aproape șase decenii,
libertății și independenței națiu
nii noastre, Împlinirii neabătute
a idealurilor socialismului, pen
tru bunăstarea poporului român,
pentru gloria și măreția Româ
niei socialiste.
în strînsă unitate de gînd ți
simțire cu întregul partid și
popor, comuniștii, toți locuitorii
din Topolovăț își exprimă depli
na adeziune Ia Hotărîrea Plena
rei Comitetului Central al parti
dului, ca dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, avînd Con
vingerea fermă, de nezdruncinat,
că această opțiune izvorîtă din
dragostea, prețuirea și respec
tul pe care vi le purtăm repre
zintă garanția de granit a înfăp
tuirii neabătute a cutezătoarelor
obiective strategice cuprinse în
documentele supuse spre dezba
tere și aprobare grandiosului
forum democratic care este
Congresul Partidului Comunist
Român.
Aducem un cald omagiu și
Cele mai fierbinți mulțumiri to
varășei Elena Ceăușescu, mili

tant de seamă al partidului și
statului, savant de largă recu
noaștere mondială, pentru con
tribuția de excepțională însem
nătate Ia elaborarea și trans
punerea în viață a politicii
partidului și statului nostru, la
înflorirea fără precedent a ști
inței, învățămîntului și culturii
românești.
Din luminoasele pagini ale
magistralului Raport pe care
l-ați prezentat Congresului, o
atenție deosebită mi-a fost reți
nută de aprecierea foarte exac
tă, din punct de Vedere econo
mic, profund științifică, privind
stadiul de dezvoltare a Româ
niei, raportat la cele două eta
pe anterioare — 1950 — și 1965.
Intr-adevăr, țara noastră a cu
noscut în anii socialismului,, și
cu deosebire după Congresul al
IX-lea, de cînd dumneavoastră
sînteți în fruntea partidului și a
țării, rezultate fără egal în mul
timilenara istorie a poporului
român.
Urmărind acest impresionant
tablou, mă gîndeam la înflo
rirea localităților județului Ti
miș și, mai ales, la agricultu
ra care se făcea altădată și la
cea care se face acum in co
muna In care muncesc și tră
iesc. Nu voi folosi cuvinte
frumoase pentru a spune care
este realitatea. Voi cita doar
cîteva cifre : la înființarea co
operativei aveam 150 de hectare
pămînt, o avere globală de
54 000 de Iei și 40 de familii
de țărani plini de speranță în
calea socialistă pe care porneam
Ia drum. Acum avem 7 000 de
hectare teren agricol, din care
6 300 arabil, 380 hectare cu vii
și pomi fructiferi, un puternic
sector zootehnic, cu peste 5 000
taurine. 4 500 ovine, 10 000 de
păsări, o linie modernă de in
dustrializare a legumelor și
fructelor, ceea ce reprezintă o
avere globală de peste 450 mi
lioane tei.
în continuare, vorbitorul a
spus : Lucrătorii ogoarelor din

Întreaga țară știu mai bine
decît oricine că la baza mari
lor succese obținute de agri
cultura românească se află aplicarea neabătută a principiu
lui fundamental al politicii economice promovată de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general — dez
voltarea puternică, neîntrerup
tă a proprietății socialiste, gri
jă permanentă pentru folosirea
In cele mai bune condiții a
pămîntuluij pentru Creșterea
continuă a roadelor sale prin
transformarea agriculturii în
tr-o adevărată industrie a pro
ducțiilor record, bazate pe știin
ță, pe tehnologii moderne și
organizare superioară. Succe
sele pe cafă le-am obținut au
la bază călduroasele îndemnuri,
orientări și indicații pe care ni
le-ați dat dumneavoastră, mult
iubite șl stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul celor două memorabile
vizite de lucru Întreprinse,
Împreună cu mult Stimata to
varășă Elena Ceaușescu, în uni
tatea noastră, care sau con
stituit in mobilizatoare progra
me revoluționare de muncă și
acțiune pentru întregul nostru
colectiv de muncă.
Iată de ce, susținînd din
adîncul inimii realegerea dum
neavoastră în înalta funcție de
secretar general al partidului,
dorim să vă anunțăm rezulta
tele obținute în cinstea acestui
mare forum : peste 12 000 kg
grîu la hectar, peste 11 000 kg
orz, peste 7 000 kg soia, peste
41 000 kg porumb știuleți 1<rîn
cultură neirigată, peste 12 000
tone legume și fructe indus
trializate.
Acum, după ascultarea Ra
portului pe care l-ați prezen
tat Congresului, dorim să vă
asigurăm că — așa cum ați in
dicat întregii agriculturi — vom
face totul ca în cincinalul al
9-lea și în perioada următoare
să asigurăm ca
producțiile

noastre să se situeze constant
și stabil cel puțin la nivelul
imului 1989. Sîntem, de aseme
nea, hotărîți să îndeplinim
ferm toate celelalte sarcini sta
bilite prin Programul-Directi
vă. urmărind, de pe acum, rea
lizarea parametrilor prevăzuțl
pentru
cincinal șl în per
spectivă. Deși am realizat, deja,
pe 2 000 de hectare de teren
agricol,
programele
privind
combaterea eroziunii solului, acordăm, în continuare, o mare
atenție sporirii potențialului
productiv al pămlntului' și fo
losirii de soiuri șl hibrizi de
mare productivitate. De ase
menea, deși am îndeplinit, deja,
sarcina de a obține o produc
ție de 30—40 000 lei pe hec
tarul de teren agricol, acționăm
în continuare pentru creșterea
randamentelor pe unitatea de
suprafață și în industria mică.
Toate acestea ne vor permite
să depășim prevederea din
Programul-Directivă obținînd o
Creștere a veniturilor coopera
torilor, 'în cincinalul al 9-lea,
cu cel puțin 10 la sută, față de
nivelul actual.
în încheierea cuvîntării vor
bitorul a spus : Acestea sînt
proiectele și angajamentele cu
care noi, cooperatorii din To
polovăț, județul Timiș, ne pre
zentăm la Congresul partidului
și vă asigurăm, mult iubite
și stimate tovarășe secretar
general Nicolae , Ceaușescu, că
oamenii muncii, din cadrul co
operativei noastre, în frunte cu
comuniștii, știu să-și onoreze
cuvîntul dat, că vom face totul
pentru a obține producții tot
mai mari, pe măsura spiritului
revoluționar care ne animă, a
datoriei pe care o avem față
de scumpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România !
Să ne trăiți ani mulți și fe
riciți, în fruntea partidului șl
a țării, pentru belșugul și bu
năstarea poporului, pentru li
niște, colaborare și pace în
lume 1
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
delegat al organizației județene de partid
Mult iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român,
Stimafi tovarăși,
Trăim, In aceste zile, un mo
ment înălțător. Congresul ma
rilor victorii socialiste în Româ
nia, eveniment de importanță
excepțională
pentru destinele
națiunii, pentru prezentul și vi
itorul patriei noastre socialiste,)
care deschide o largă și lumi
noasă perspectivă pentru victo
ria deplină a socialismului și
Înaintarea hotărîtă a României
spre comunism.
Marea însemnătate a actualu
lui Congres reiese cu deosebită
pregnanță din magistralul Ra
port prezentat de secretarul ge
neral al partidului, document
programatic, de înaltă valoare
teoretică și practică ; el îmbo
gățește Programul-Directivă și
Tezele supuse aprobării mare
lui forum al comuniștilor ro
mâni, al șaselea congres de
cînd în fruntea partidului se
află cel mai iubit fiu al Româ
niei, bravul strateg al construc
ției socialiste românești, luptă
tor neobosit pentru unitate, in
dependență, libertate și suvera
nitate, apărător dîrz și consec
vent al cauzei socialismului și
păcii, mult iubitul și stimatul
nostru conducător — tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Iată de ce, dînd glas celor mai
alese sentimente de înaltă pre
țuire și încredere nețărmurită,
de profund devotament față de
conducătorul încercat al parti
dului și statului, intr-un gînd
cu întregul popor, susțin din
tot sufletul realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al Parti
dului Comunist Român, avînd
convingerea fermă că prezența
în fruntea partidului a ctitorului
celei mai mărețe și rodnice
epoci din întreaga istorie a ță
rii, va asigura înaintarea neabă
tută a națiunii noastre spre în
făptuirea visului de aur al ome
nirii — comunismul.
Reîncredințind
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
suprema
funcție de conducere în partid,
comuniștii români, cu conștiința
împlinjrii unui act de res
ponsabilitate
istorică,
dau
cea mai înaltă prețuire activi
tății revoluționare a unui
strălucit militant, care și-a
consacrat întreaga viață cauzei
partidului și a poporului român,
împlinirii idealurilor sale nobile
de progres și prosperitate. Prin
această unanimă opțiune poli
tică punem in lumină trainicele
sentimente de profundă stimă și
recunoștință
ale
poporului
român
pentru
statornica
prezență a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu în primele
rinduri, de aproape șaizeci de
ani, in toate marile momente
ale istoriei. contemporane a ță
rii, în lupta împotriva rinduielilor întemeiate pe inegalitate și
asuprire socială, pentru edifica
rea celei mai drepte și demne
orînduiri pe pămîntul scump al
patriei.
Ansamblul politicii interne și
externe a partidului și statului
nostru, promovarea fermă a
unei orientări realiste, ancorată
adine în tradițiile și realitățile
românești, în deplină concor
danță cu aspirațiile poporului,
în problematica epocii actuale,
evidențiază cu putere contribu
ția hotărîtoare, determinantă, a
secretarului general al partidu
lui, gîndirea clarvăzătoare, pro
fund științifică și originală, pa
triotismul fierbinte și spiritul
revoluționar, marea experiență
politică și organizatorică ale
ilustrului nostru conducător,
personalitate politică prodigioa
să a lumii contemporane, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Aducînd un fierbinte omagiu secre
tarului general al partidului,
cinstim pe genialul ptitor de
țară nouă care a înțeles, ca ni
meni altul, virtuțile socialismu
lui, deschizînd — prin valoroasa
sa operă teoretică și prin acti
vitatea practică neobosită —
perspectiva însuflețitoare a pro
gresului multilateral al Româ
niei.
Mărețele realizări dobîndite
de poporul nostru în edificarea
noii orînduiri sînt indisolubil
legate de strălucita activitate
revoluționară, de profunda în
țelepciune și nesecata energie
creatoare, de aplicarea con
secventă a ideilor,
tezelor
și conceptelor tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
privind
făurirea societății
socialiste
multilateral dezvoltate cu po
porul și pentru popor, în con
dițiile afirmării și adincirii de
mocrației
și
autoconducerii
muncitorești, sporirii neconte
nite a rolului conducător al
partidului unic al clasei munci
toare — partidul comunist —
centru vital al întregii națiuni.
Bogatul conținut al Raportului
evidențiază, cu deosebită cla
ritate,
rezultatele
activității
vii,
conștiente,
programatic
concepute și sistematic reali
zate, pentru triumful geniului
creator românesc și continuarea
cu fermitate a unui drum plin
de izbînzi, început încă de la
Congresul al IX-lea, pe care
vom înainta cu hotărîre, în po
fida oricăror evoluții conjuncturale internaționale, a oricăror
teorii antisocialiste, pină la în
deplinirea marelui nostru ideal
— edificarea comunismului pe
pămintul României.

Stimați tovarăși,
Putem afirma cu toată tăria
că, în ultimele cinci cincina
le, strategia politică româneas
că, pe deplin validată de viață,
a corespuns întru totul nece
sităților și posibilităților țării
noastre, ferm angajată pe dru
mul dezvoltării multilaterale,
al ridicării sale pe noi culmi de
progres și civilizație. într-un
timp istoric relativ scurt, patria
noastră a cunoscut o creștere
economică impetuoasă, în ritm
înalt, o puternică dezvoltare a
forțelor de producție, con
comitent cu o amplă și con
tinuă perfecționare a relațiilor
de producție și sociale, a orga
nizării și conducerii societății.
Astfel, România, dintr-o țară
slab dezvoltată, a devenit o țară
industrial-agrară cu o industrie
puternică, modernă și cu o agricultură socialistă înfloritoa
re, bazate pe aplicarea celor
mai noi cuceriri ale științei și
tehnicii contemporane.
Faptul că aceste realizări au
fost obținute în condiții difici
le, determinate, în principal,
de evoluțiile complexe și con
tradictorii ale relațiilor econo
mice și politice internaționale,
subliniază imensa capacitate de
mobilizare a partidului, ne dă
certitudinea că nimeni și nimic
nu ne poate abate de la drumul
nostru spre progres șl prospe
ritate, condus cu mînă sigură
de ilustrul nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Bilanțul remarcabil al primi
lor patru ani ai perioadei 1986—
1990, amplu înfățișat în Ra
portul prezentat Congresului,
evidențiază că avem toate con
dițiile pentru îndeplinirea cu
succes a obiectivelor stabilite
pentru actualul cincinal. In in
dustrie, ramură angajată ferm
pe calea modernizării, a cărei
dezvoltare se desfășoară po
trivit concepției unitare de va
lorificare cu randament maxim
a resurselor materiale, ener
getice și a forței de muncă, se
va realiza, pe întregul cincinal,
un ritm mediu anual de crește
re de 7 la sută. In agricultură
s-au obținut realizări deosebi
te la toate culturile. S-a în
făptuit un vast program de îm
bunătățiri funciare, a crescut,
an de an, baza tehnico-materială care a pus pe deplin în
valoare înaltele virtuți ale pro
prietății socialiste în această
ramură de bază a economiei
naționale.
In actualul cincinal, investi
țiile vor însuma peste 1 300 mi
liarde lei, urmînd să fie puse
in funcțiune numeroase obiecti
ve de mare importanță eco
nomică și socială. Venitul na
țional va continua să crească
într-un ritm mai
accentuat
decît produsul social. Ridicarea
calificării forței de muncă, perr
fecționarea organizării produc
ției și a muncii asigură creș
terea accentuată a productivită
ții muncii, care va contribui cu
peste 90 la sută la sporul pro
ducției industriale. Pe această
bază, prevederile actualului
cincinal in domeniul creșterii
retribuției și al veniturilor reale
au putut fi îndeplinite înainte
de termen. Au fost construite
un număr mare de apartamen
te, ajungîndu-se ca în prezent
82 la sută din populația țării să
trăiască în locuințe noi. Toate
aceste
remarcabile
realizări
confirmă exemplar realismul
opțiunii partidului nostru pen
tru o rată înaltă a acumulării,
fundamentată
științific
de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
calea sigură pentru creșterea
susținută a forțelor de produc
ție și ridicarea continuă a nive
lului de trai și a calității vie
ții întregului popor.
Subliniind aceste rezultate,
trebuie să recunoaștem, că in
condițiile în care dispunem, în
toate ramurile economiei, de un
puternic potențial tehnico-productiv, nu am reușit, întot
deauna, să asigurăm îndepli
nirea intocmai a sarcinilor de
plan privind producția fizică, și
cu deosebire a celei destinate
exportului,
datorită
unor
neajunsuri în utilizarea deplină
a mașinilor și instalațiilor, ex
tinderea tehnologiilor moderne,
asimilarea de noi produse la
nivel tehnic ridicat, punerea în
funcțiune și atingerea parame
trilor proiectați la toate ca
pacitățile noi de producție. în
perioada următoare, avem obli
gația să acționăm cu răspun
dere și exigență sporită pentru
aplicarea fermă a măsurilor sta
bilite, astfel incit să încheiem
anul 1989 cu rezultate cit mai
bune, să îndeplinim exemplar
prevederile pe 1990, punind te
melie
trainică
cincinalului
1991—1995.
In strălucitul Raport prezen
tat Congresului sint fundamen
tate temeinic obiectivele și sar
cinile noastre pentru viitorul
cincinal și în perspectiva pri
mului deceniu al
mileniului
următor. Imaginea luminoasă,
tonică, a dezvoltării .economiei
românești, care corespunde in
totalitate cerințelor noii etape,
ține seama de faptul că dez
voltarea industriei și agricultu
rii, a celorlalte ramuri, asigură
consumul intern productiv, un
export corespunzător și satis
facerea nevoilor materiale și
spirituale, mereu crescinde, ale
întregului popor.
Sprijinindu-ne pe mobilizarea

amplă a eforturilor proprii, a
resurselor de muncă și de inte
ligență ale națiunii, punem în
continuare, la baza progresului
social, promovarea consecventă
a politicii de întărire permanen
tă a'proprietății socialiste, de
creștere a răspunderii oameni
lor muncii, în calitatea lor de
proprietari și producători,
in
buna gospodărire a fondurilor
incredințate de societate spre
administrare.
Stă în puterea noastră să în
deplinim cu deplin succes
obiectivul fundamental al celui
de-al 9-lea cincinal privind dez
voltarea intensivă a economiei,
aplicarea întocmai a programe
lor de organizare și modernizare
a tehnologiilor pe baza celor
mai avansate rezultate ale cer
cetării științifice, realizarea unei
noi calități a muncii în toate
domeniile de activitate, să
transpunem cu fermitate în
viață orientările și indicațiile
mult iubitului și stimatului
nostru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
Potrivit orientărilor și tezelor
cuprinse în magistralul Raport
prezentat
Congresului
de
secretarul general al partidului,
în perioada următoare gu
vernului îi revin sarcini sporite
pentru realizarea întocmai a
planurilor și programelor de
dezvoltare a țării, a județelor, a
tuturor programelor prioritare
din economie.
De aceea, vom acționa mai
energic pentru ca ministerele,
centralele
și
întreprinderile
să-și exercite plenar competen
țele și atribuțiile stabilite de
lege, pentru aplicarea fermă a
principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, func
ționarea în cele mai bune con
diții a mecanismului
economico-financiar. Vom acorda
toată atenția dezvoltării, la ni
velul prevăzut, a bazei de ma
terii prime și energetice, valo
rificării complexe a rezervelor,
creșterii însemnate a gradului
de recuperare a substanțelor
utile din zăcăminte. In contex
tul accentuării factorilor calita
tivi ai dezvoltării intensive a
întregii economii, în industrie
vom lua măsuri deosebite pen
tru modernizarea și îmbunătă
țirea structurii producției, creș
terea ponderii ramurilor tehni
cii de vîrf, redimensionarea
dezvoltării unor ramuri energointensive, o dată cu desfășura
rea de acțiuni ferme pentru
economisirea materiilor prime,
materialelor și combustibililor.
Vom acționa cu fermitate pen
tru ridicarea performanțelor și
nivelului tehnic al produselor,
prin modernizarea acestora, în
scopul creșterii fiabilității și
duratei în funcționare, îmbună
tățirea . substanțială a calității
pro/hicției,. pgrfecționînd activi
tatea1 ‘de concepție și proiectare,
respectînd strict disciplina teh
nologică în toate fazele proce
sului de producție.
Vom lua măsuri hotărîte pen
tru înfăptuirea, în continuare,
a noii revoluții agrare, dezvol
tarea intensivă și modernizarea
întregii agriculturi, asigurînd
creșterea susținută a producției
agricole. în domeniul producției
vegetale vom urmări aplicarea
hotărîtă a programelor de per
fecționare a mecanizării lucră
rilor, folosirea semințelor de
calitate superioară, realizarea
densităților optime, generaliza
rea recoltelor mari la toate cul
turile. Măsuri deosebite se vor
lua în zootehnie pentru crește
rea efectivelor de animale, ex
tinderea raselor de productivi
tate ridicată, asigurarea unor
producții sporite de carne, lap
te, lină și ouă. Vom urmări cu
consecvență realizarea măsuri
lor stabilite pentru conservarea
și ridicarea potențialului pro
ductiv al pămîntului, creșterea
fertilității solului și a calității
produselor agricole.
Programul-Directivă și sarcini
le reieșite din Raportul prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu
stabilesc ca unul din obiective
le principale ale viitorului cin
cinal intensificarea participării
României la circuitul economic
mondial, dezvoltarea accentuată
a exporturilor pentru a asigura
necesarul de importuri ale economiei și echilibrul balanței
de plăți. Vom acționa cu toată
hotărîrea pentru creșterea și di
versificarea exportului româ
nesc pe bază de produse com
petitive, de nivel tehnic ridicat,
pentru dezvoltarea colaborării
și relațiilor economice interna
ționale cu țările socialiste, cu
țările în curs de dezvoltare, cu
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, în
forme reciproc avantajoase. In
promovarea schimburilor cu
țările socialiste vom lua măsuri
hotărîte pentru finalizarea cit
mai urgentă a acțiunii de coor
donare a planurilor și .încheie
rea acordurilor de lungă du
rată, pentru contractarea in
tegrală a nivelurilor prevăzute
în acordurile bilaterale.
O importanță primordială are
în cincinalul următor ridicarea
eficienței întregii activități eco
nomice. In acest cadru, o aten
ție deosebită vom acorda creș
terii accentuate a producției și
venitului național pe unitatea
de fonduri fixe, sporirii puter
nice a gradului de valorificare
a materiilor prime, materiale
lor, combustibililor și energiei,

Brașov
ridicării continue a productivi
tății muncii. în centrul preocu
părilor vom situa creșterea ren
tabilității economice, încadrarea
strictă în normativele economico-financiare, accelerarea vi
tezei de rotație a mijloacelor
circulante, întărirea continuă a
finanțelor țării.
Acțiuni susținute vom între
prinde pentru realizarea inte
grală a programelor de introdu
cere largă a tehnicii noi în toate
ramurile economiei, desfășurarea
corespunzătoare a proceselor de
învățămînt, aplicarea măsurilor
de reciclare și ridicare a nive
lului de cunoștințe tehnice, ști
ințifice, profesionale a cadrelor,
a tuturor oamenilor muncii, conștienți fiind că numai cu o forță
de muncă bine pregătită vom
asigura transpunerea în viață a
proiectelor noastre de progres
continuu, economic și social, al
țării.
Ne vom concentra toate efor
turile pentru a îndeplini cu
succes sarcinile privind creșterea
eficienței economice in toate
domeniile de activitate. Avem
create condiții pentru a îndeplini
integral acest obiectiv, intrucit
dispunem de o puternică bază
materială, de fonduri fixe de
producție moderne, care în pro
porție de aproape două treimi au
fost create în ultimii 10 ani, de
un efectiv bogat și competent
de specialiști în toate sectoarele
de activitate.
încredințez Congresul, pe dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
în spiritul orientărilor cuprinse
în Raportul prezentat, al Teze
lor și al Programului-Directivă,
guvernul va acționa, cu mai
multă consecventă, pentru per
fecționarea stilului și metodelor
sale de muncă, deplasarea efec
tivă a muncii tuturor cadrelor
de răspundere, jos, în unitățile
productive, intensificarea cola
borării între ministere, centrale
și întreprinderi, perfecționarea
activității de îndrumare și con
trol, întărirea conducerii unitare
a economiei pe baza planului
național unic.

Stimați tovarăși,
Doresc să reafirm și cu acest
prilej, de la înalta tribună a
Congresului, încrederea deplină
în justețea liniei politice inter
naționale a Partidului Comunist
Român, a României socialiste,
care exprimă interesul și aspira
țiile vitale ale întregii națiuni
și determină angajarea militantă
a tării noastre în rezolvarea ma
rilor probleme contemporane,
pentru conviețuire pașnică și
cooperare între popoare.
Forța politicii noastre externe,
elaborată și transpusă în viață
cu contribuția hotărîtoare a
tovarășului Nicolae .Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
președintele Republicii, constă
în realismul ei, în capacitatea de
ă descifra corect tendințele epo
cii actuale, așezarea neabătută a
întregii activități pe temelia
principiilor de egalitate, suvera
nitate, neamestec în treburile
interne ale altor state, respectu
lui și avantajului reciproc, ceea
ce-i conferă un înalt prestigiu
și apreciere pe toate meridiane
le globului.
Așa cum se subliniază în Ra
portul prezentat Congresului, în
strînsă concordanță cu politica
de făurire a socialismului în
patria noastră, vom acționa și
în continuare pentru colaborarea
cu toate națiunile lumii, acordînd o atenție deosebită co
laborării și solidarității cu ță
rile socialiste, precum și cu ță
rile in curs de dezvoltare.
Se bucură de sprijiniri una
nim și entuziast al poporului
român inițiativele și activitatea
neobosită a secretarului gene
ral al partidului pentru înfăp
tuirea dezarmării, și în primul
rind a dezarmării nucleare, eliminarea armelor chimice și
reducerea substanțială a arme
lor convenționale, lichidarea
subdezvoltării și instaurarea
unei ordini economice interna
ționale, rezolvarea" pe cale paș
nică a problemelor litigioase,
promovarea activă a securității,
cooperării și păcii în lume.
Stimați tovarăși,
Cu convingerea nestrămutată
în viitorul luminos al patriei
noastre, mă declar întru totul de
acord cu documentele supuse
dezbaterii și asigur Congresul,
pe dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe secretar
general, că, și în viitor, vom
continua să slujim cu neabătu
tă credință partidul, consacrînd
întreaga energie și putere de
muncă pentru ca activitatea economică să se desfășoare la
nivelul cerințelor și al exigen
țelor actualei etape de dezvol
tare a țării.
Guvernul va mobiliza exem
plar întregul potențial tehnic,
material și uman pentru înfăp
tuirea neabătută a Programu
lui partidului, a hotăririlor ce
vor fi adoptate de Congres, a
orientărilor și indicațiilor ilus
trului conducător al partidului
și statului nostru, făurarul
României socialiste moderne,
care și-a dedicat eroic întreaga
viață și activitate luptei pentru
fericirea poporului român, pen
tru înflorirea patriei, liberă,
suverană și independentă, sim
bolul măreț al unității de cuget
și de faptă a națiunii, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI MARIA ONOFREI
delegată a organizației județene de partid
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Magistralul Raport prezentat
Congresului
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, reliefează
marile victorii dobîndite de po
porul român în anii revoluției
și construcției socialiste,
în
deosebi în perioada de după

Congresul la IX-lea al partidu
lui, cea mai rodnică in înfăp
tuiri din întreaga noastră is
torie națională, constituind prin
bogăția de idei, teze și orien
tări, un luminos și mobilizator
program de activitate revolu
ționară pentru toți comuniștii,
pentru întregul popor, în vasta
operă de edificare a socialis
mului și comunismului în pa
tria noastră.
Ne facem o datorie de con
știință ca la acest înalt forum
comunist să vă aducem, în

numele tuturor locuitorilor co
munei Podu Iloaiei cele mai
alese mulțumiri, dumneavoas
tră, muit stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu,
pentru sprijinul permanent pe
care ni l-ați acordat cu pri
lejul vizitelor rodnice de lucru
pe care le-ați întreprins in ju
dețul nostru, ajutîndu-ne să
rezolvăm multiplele probleme
ce ne-au stat in față.
Prin
politica
științifică,
elaborată cu clarviziune și

lași

promovată cu consecvență de
dumneavoastră, mult
stimate
tovarășe secretar general, prin
strălucita
activitate
revolu
ționară pe care o desfășurați de
aproape 6 decenii, în numele
celor mai înalte idealuri ale
poporului, România a cunoscut
transformări fără precedent, a
parcurs rapid drumul de la o
țară slab dezvoltată la o țară
industrial-agrară
în
plin
progres, pe baza aplicării fer
me a principiilor generale ale
socialismului științific la condi

țiile concret-istorice ale patriei,
a folosirii largi a cuceririlor
științei și tehnicii contemporane
în procesul complex al întregii
noastre vieți economico-sociale.
Asemenea tuturor localităților
patriei noastre, datorită politi
cii înțelepte, umaniste de dez
voltare armonioasă, echilibrată
a tuturor zonelor țării, și co
muna noastră constituie o pu
ternică dovadă a marilor înfăp
tuiri ale națiunii române, cunoscînd în acești ani de glorie
ai „Epocii Nicolae Ceaușescu1*
prefaceri
radicale,
oamenii
muncii în frunte cu comuniștii,
reușind să schimbe din temelii
înfățișarea localității, transformind-o într-un puternic centru
agroindustrial, unde condițiile
de muncă și viață ale cetățeni
lor se apropie tot mai mult de
cele de la oraș.
Raportez Congresului că de la
o valoare a producției globale
de 45 milioane lei în 1965, am
ajuns, printr-o politică susținu
tă de investiții, să avem o
activitate industrială și de
prestări servicii de aproape 900
milioane lei.
Pentru înfăptuirea exempla
ră a programului de autoconducere, autogestiune și autofi
nanțare, consiliul popular a în
treprins măsuri în vederea per
fecționării conducerii și organi
zării activității economico-so
ciale, valorificarea deplină a

resurselor existente, mobilizarea
tuturor cetățenilor la acțiunile
privind progresul localității. în
acest mod s-a realizat autofi
nanțarea comunei încă din anul
1985, asigurîndu-se nu numai
acoperirea cheltuielilor prevă
zute în bugetul local ci și în
semnate fonduri pentru dezvol
tarea generală a societății.
După ce s-a referit la marile
producții obținute in acest an de
unitățile agricole din cadrul co
munei, vorbitoarea a arătat :
Toate acestea ne îndreptățesc să
respingem cu fermitate orice
încercare, de oriunde ar veni, de
a denigra socialismul, principii
le sale fundamentale, de a defăi
ma și a interpreta eronat poli
tica partidului și statului nos
tru de sistematizare și dezvol
tare armonioasă a tuturor loca
lităților țării, prin care se în
făptuiește țelul suprem al poli
ticii umaniste a partidului nos
tru privind crearea de condiții
cît mai bune de viață pentru toți
cetățenii patriei noastre socia
liste.
în continuare, vorbitoarea a
spus : După cum am reținut cu
toții din minunatul Raport pre
zentat de dumneavoastră Con
gresului, mult stimate tovarășe
secretar general, dezvoltării țării
noastre în anii ce urmează i se
deschid noi și luminoase per
spective. în acest cadru de mari
prefaceri, se înscrie și comuna

noastră, cu un vast program de
dezvoltare economică și socială,
care va asigura ridicarea în con
tinuare a nivelului de trai, ma
terial și spiritual al tuturor lo
cuitorilor.
în cincinalul viitor avem pre
văzut să realizăm noi obiective
industriale și de prestări servi
cii, intre care unități de prelu
crare a legumelor și a peștelui,
secții de tricotaje și confecții,
precum și o centrală termică de
zonă. De asemenea, urmează să
construim 750 noi apartamente,
un spital, o policlinică, o școală
și un centru de creație și cul
tură socialistă „Cîntarea Româ
niei11.
Pentru noi toți, indicațiile și
sarcinile pe care dumneavoastră
ni le-ați trasat în această toam
nă, reprezintă un puternic factor
mobilizator de concentrare a tu
turor forțelor și energiilor noas
tre creatoare, în vederea înfăp
tuirii exemplare a sarcinilor de
plan din anul 1990, precum și a
prevederilor viitorului cincinal.
Avem și noi, cooperatorii din
comuna Podu Iloaiei, ca de alt
fel toată tara, multe și minunate
lucruri de făcut în viitor. Știm
că pentru aceasta se cere muncă,
iar de la muncă, așa cum o arată
și roadele acestui an, gospodarii
comunei nu se dau în lături.
Mai știm că pentru a ne împlini
năzuințele de bunăstare și viață
demnă avem, în același timp,

nevoie de liniște și pace,
pentru care partidul nostru,
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ați
întreprins și întreprindeți iniția
tive prețuite în întreaga lume,
în conștiința poporului, în con
știința lumii, de numele dum
neavoastră se leagă voința de
pace a tuturor românilor. Pen
tru tot ce ați făcut și faceți ca
în țară și în lume să fie pace,
vă rog să-mi dați voie să vă
mulțumim cu toată emoția ini
milor noastre.
Toți comuniștii și toți locuito
rii comunei Podu Iloaiei, alături
de întregul popor, susținem cu
tărie Hotărîrea Plenarei Comi
tetului Central cu privire la
realegerea dumneavoastră, mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, in suprema
funcție de secretar general al
partidului, văzînd în aceasta
garanția cea mai sigură a mersu
lui nostru ferm înainte pe ca
lea socialismului și comunis
mului.
Ne angajăm solemn, în fața
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, să
transpunem neabătut în viață
sarcinile ce ne revin din istori
cele hotărîri ce vor fi adoptate
de Congres, pentru a ne aduce
o contribuție cit mai însemnată
la înflorirea scumpei noastre
patrii, libere și independente —
România socialistă.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION BOGDAN BĂLUȚĂ
delegat al organizației județene de partid Argeș
Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român, Con
gresul marilor victorii socialis
te, eveniment politic de uriașă
însemnătate istorică, ce deschi
de noi și luminoase perspecti
ve patriei noastre, se desfășoa
ră în atmosfera de vibrant pa
triotism, de plenară angajare
revoluționară a întregului nos
tru popor, strîns unit în jurul
partidului, al secretarului său
general, marele erou al națiu
nii, ctitorul de geniu al Româ
niei socialiste moderne, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
în înaltul forum al comuniș
tilor, vă rog să-mi permiteți să
exprim, în numele celor peste
102 000 de comuniști, al tuturor
oamenilor muncii din județul
Argeș,
asemenea
întregului
nostru popor, adeziunea noas
tră deplină, unanimă la ideile,
tezele, aprecierile și orientările
cuprinse în magistralul Raport
prezentat Congresului de mult
stimatul
și
iubitul nostru
conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, document
istoric de excepțională valoare
teoretică și practică, minunat
program de muncă și acțiune
revoluționară al partidului, al
întregului popor.
Vă sîntem profund recunos
cători dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, pen
tru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți spre binele și fericirea na
țiunii, spre împlinirea aspirații
lor sale de progres și bunăsta
re, exprimîndu-ne, într-un glas
cu toți comuniștii, cu întreaga
țară, voința fierbinte și unani
mă de a fi reales în funcția
supremă de secretar general al
partidului, act politic care con
stituie garanția cea mai înaltă
a înaintării ferme a României
pe drumul socialismului și co
munismului.
Cu aleasă prețuire și deosebit
respect aducem un vibrant omagiu și dăm expresie celor
mai alese sentimente de stimă
și recunoștință față de tovarășa
Elena Ceaușescu, eminent om
politic și de stat, a cărei con
tribuție remarcabilă la elabora
rea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și
statului nostru, la dezvoltarea
puternică a științei, învățămîntului și culturii românești, se
regăsește cu deosebită vigoare
in progresul multilateral al ță
rii noastre.
Acum, cînd întreaga țară, po
porul român fac bilanțul re
zultatelor bogate obținute în
toate domeniile de activitate,
prin aplicarea neabătută a po
liticii partidului, în frunte cu
mult iubitul și stimatul nos

tru conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, mărețele
noastre cuceriri și împliniri re
voluționare constituie răspun
sul cel mai convingător pe care
comuniștii români, toți fiii pa
triei, îl dau celor care încear
că să denigreze socialismul, să
pună sub semnul întrebării des
tinul revoluționar pe care po
porul român și l-a ales, în de
plină libertate. Toate realizări
le dobîndite în anii eroici ai
socialismului, cu deosebire în
cea mai rodnică epocă din is
toria națională — Epoca inau
gurată de Congresul al IX-lea
— demonstrează, cu argumen
tele puternice ale faptelor, jus
tețea politicii partidului nostru,
care nu cunoaște cauză mai
înaltă decît progresul, liberta
tea și independența României,
apărarea cu toată fermitatea a
intereselor vitale ale poporului
român, asigurarea viitorului său
luminos, comunist.
La temelia împlinirilor mă
rețe care au schimbat radical
imaginea patriei noastre în evul
socialist al istoriei naționale se
află proprietatea socialistă, a în
tregului popor și cooperatistă,
fără de care, așa cum ați ară
tat dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe secretar
general, nu poate fi concepută
construcția socialismului, nu
pot fi îndeplinite obiectivele
dezvoltării
multilaterale
a
României și iriaistâreh "Spre co
munism.
Cu fierbinte recunoștință do
rim să arătăm, și în acest ca
dru, că profundele mutații ca
litative din întreaga viață economico-socială a țării de după
Congresul al IX-lea al partidu
lui se regăsesc și în noile reali
tăți ale județului nostru. Pen
tru toți cei ce trăiesc și mun
cesc în Argeș, perioada pe care
cu recunoștință o numim „Epo
ca Nicolae Ceaușescu1* a în
semnat investiții în valoare de
112 miliarde lei, a însemnat
Transfăgărășanul și salba de hi
drocentrale de pe Argeș ; mari
platforme
industriale
care
încorporează ramuri de vîrf ale
progresului tehnic — industrie
petrochimică, constructoare de
autoturisme, energetică, electro
nică, zeci și zeci de alte obiec
tive în care se realizează o
producție de aproape 70 miliar
de lei. față de 5,6 miliarde
în 1965.
Și în perioada care a trecut
din actualul cincinal. Argeșul
și-a amplificat necontenit forța
sa economică, punînd mai bine
în valoare importantele sale re
surse materiale si umane. Pro
ducția industrială a crescut an
de an, fiind în prezent cu 10
miliarde mai mare față de 1985,
iar ca urmare a îmbunătățirii
continue a calității și sporirii
competitivității produselor, rit
mul de creștere a producției
pentru export a fost de două

ori mai mare decît ritmul de
creștere a producției-marfă,
în toată această perioadă au
continuat eforturile pentru dez
voltarea și modernizarea bazei
materiale a agriculturii. Prin
intermediul unor fonduri de
investiții de 2,5 miliarde lei,
parcul de mașini și utilaje s-a
înnoit,
suprafața amenajată
pentru irigat a ajuns la peste
42 mii hectare, au fost inițiate
acțiuni ample de combatere a
eroziunii solului pe 77 850 hec
tare și desecări pe 42 800 hectare.
Pentru creșterea potențialului
productiv al pămîntului, în ul
timii ani s-a pus un accent
deosebit pe folosirea amenda
mentelor,
administrarea
cu
prioritate
a îngrășămintelor
naturale, s-au executat lucrări
de scarificare și afînare a so
lului, sporind potențialul agri
culturii noastre pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revolu
ții agrare.
Vă raportăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, că, aplicînd ferm politica
agrară a partidului, Indicațiile
date de dumneavoastră, am ob
ținut în acest an cele mai mari
producții vegetale la hectar din
istoria județului — 7 500 kg orz,
8 114 kg grîu, 5 415 kg floareasoarelui, 22 950 kg porumb știuleți la hectar. Producții bune
au fost realizate și in sectorul
hortiviticol. Prin baza creată,
prin măsurile luate, avem oondiții de a depăși aceste nive
luri. urmînd să ajungem și noi
la 10—12 tone de grîu și 30
tone de porumb știuleți la hec
tar. Totodată, ne ocupăm per
severent de modernizarea con
tinuă a zootehniei, care repre
zintă peste 50 la sută din pro
ducția agricolă a județului.
Grija statornică a partidului
și statului nostru, a dumnea
voastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, a dumnea
voastră, mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu, pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor
de viață ale întregului popor,
este evidențiată și în județul
Argeș de faptul că în perioada
care a trecut de la Congresul al
IX-lea, localitățile au cunoscut
o modernizare continuă, s-au
creat noi orașe și centre agro
industriale, s-au construit circa
85 000 apartamente, 25 000 de
case, aceasta determinînd ca
peste 90% din locuitorii jude
țului Argeș să beneficieze in
prezent de o
locuință nouă.
Totodată, față de 1965, numărul
unităților de invățămînt s-a du
blat, volumul desfacerilor de
mărfuri s-a triplat, sistemul de
asistență sanitară dispunînd de
o dotare modernă, de oameni
competenți asigură necesitățile
cetățenilor.
înfățișînd aceste rezultate,
sîntem pe deplin conștienți, mult
stimate și iubite tovarășe secre
tar general, că atît în industrie,

cit și în agricultură, rezultatele
nu sînt încă la nivelul cerințe
lor, al posibilităților. In adună
rile și conferințele de dare de
seamă și alegeri am analizat in
spirit critic și autocritic rezul
tatele obținute și am adoptat
măsuri ferme pentru perfecțio
narea activității politico-educa
tive de formare a conștiinței so
cialiste, a omului nou, în ve
derea realizării exemplare
a
sarcinilor în profil teritorial.
In conferința județeană de
partid, cu ajutorul neprecupețit
al tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, am
stabilit măsuri politico-organizatcrice, de creștere a rolului
conducător al organizațiilor de
partid în întreaga viață economico-socială a județului pen
tru realizarea tuturor produse
lor la un înalt nivel tehnic și
calitativ, competitive pe piața
mondială.
In continuare vorbitorul a
spus : Din documentele pentru
Congresul al XIV-lea al parti
dului se desprinde, și pentru
județul Argeș, un mobilizator
program de muncă și acțiune în
viitorul cincinal. Județul va
continua să se dezvolte în
ritm înalt, ceea ce va duce
la creșterea producției indus
triale de la 70 miliarde la 102
miliarde lei, prin sporirea mai
accentuaiă
a
productivității
muncii și modernizarea mijloa
celor’ do producție.
Vă rog să-mi permiteți să
exprim acordul deplin la do
cumentele supuse dezbaterii
Congresului, întreaga noastră
adeziune la politica externă a
partidului și statului nostru, de
largă colaborare cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de
orinduire socială, profunda ad
mirație față de modul stră
lucit în care dumneavoastră,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, promovați
cu consecvență și principiali
tate voința de pace și prietenie
a poporului nostru cu celelalte
popoare.
Mîndri de tot ceea ce s-a în
făptuit în anii construcției so
cialiste, de minunatele perspec
tive care se deschid și jude
țului Argeș, cu încrederea ne
clintită în triumful cauzei so
cialismului, ne angajăm solemn
în fața Congresului, a dum
neavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, a
mult stimatei tovarășe Elena
Ceaușescu, că vom face totul
pentru sporirea contribuției ju
dețului la înfăptuirea neabătu
tă a programului de dezvolta
re multilaterală a patriei, pen
tru ca România să fie tot mai
puternică și înfloritoare, în li
bertate și demnitate, să urce
pe noi trepte de progres și ci
vilizație, spre zorile luminoase
ale comunismului — visul de
aur al omenirii.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE TĂNASE
delegat al organizației județene de partid Bacău
Mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu.
Stimați tovarăși,

Magistralul Raport prezentat
înaltului forum al comuniștilor
români de strălucitul conducă
tor al partidului și statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
constituie o nouă și inestimabi
lă contribuție la îmbogățirea
teoriei și practicii revoluționa
re, sintetizind bogata și origi
nala experiență românească în
edificarea socialismului cu po
porul și pentru popor și defi
nind cu clarviziune căile și mo
dalitățile de acțiune ale parti
dului, ale întregii națiuni pen
tru înfăptuirea obiectivelor ac
tualei etape de dezvoltare a
patriei, pentru continuarea pro
cesului revoluționar de înain
tare a României spre noi ori
zonturi ale progresului și civi
lizației.
Vă rog să-mi permiteți, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ca in nume
le celor peste 100 000 de comu
niști, al tuturor celor ce mun
cesc și trăiesc in județul Bacău
să dăm — asemenea întregii
noastre națiuni — cea mai înal
tă apreciere meritelor dum
neavoastră nepieritoare, înscri
se cu litere de aur în marea
Cartă a patriei, activității pro
digioase pe care o desfășurați,
de aproape șase decenii, cu exemplară dăruire, pentru edifi
carea celei mai drepte și mai
umane orînduiri sociale pe pă
mîntul scump al țării.

Dînd expresie celor mai
profunde simțăminte de dra
goste și recunoștință pe care vi
le purtăm, susținem cu toată
căldura inimilor noastre reale
gerea în suprema funcție de
secretar general al partidului, a
dumneavoastră, mult iubite și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai de
seamă fiu al poporului nostru,
Erou intre eroii neamului, fău
ritorul de geniu al României so
cialiste moderne, conducătorul
vizionar al întregului popor pe
drumul bunăstării și fericirii,
strălucită personalitate a lumii
contemporane. La fel ca toți
comuniștii, ca întregul nostru
popor, considerăm acest
act
politic istoric garanția înfăp
tuirii neabătute a minunatelor
planuri și programe de dezvol
tare economico-socială a pa
triei socialiste.
Dăm glas, în același timp, ale
selor noastre sentimente de
înaltă prețuire și respect față
de
strălucitul
militant
de
frunte al partidului și statului
nostru, om de știință de înalt
prestigiu și recunoaștere inter
națională, tovarășa academi
cian
doctor inginer Elena
Ceaușescu, pentru excepționala
contribuție pe care o aduce la
elaborarea și înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului și sta
tului, la dezvoltarea, fără pre
cedent, a învățămîntului, știin
ței și culturii noastre, la creș
terea prestigiului lor în întrea
ga lume.
Raportăm Congresului că, în
ultimii 25 de ani, județul Ba
cău a cunoscut, asemenea în

tregii țări, o impetuoasă dez
voltare economică și socială, ca
urmare a politicii juste, pro
movate de partidul și statul
nostru, de repartizare armo
nioasă a forțelor de producție
pe intreg teritoriul țării. Pe
baza alocării unui volum de in
vestiții de peste 120 miliarde
lei, in industrie producem azi
de aproape 6 ori mai mult,
realizînd în numai două luni
întreaga producție a anului 1965.
Producția industrială pe locui
tor reprezintă, în prezent, pes
te 80 000 lei. Au fost construi
te puternice platforme indus
triale la Bacău, Borzești, Comănești. Valoarea fondurilor
fixe a ajuns astăzi la 118 mi
liarde lei, fiind de peste șase
ori mai mare față de 1965. In
toți acești ani au fost create aproape 100 000 locuri de muncă.
în agricultură, în acest an am
obținut producții fără prece
dent : 8 072 kg grîu, 7 004 kg
orz, 5 390 kg floarea-soarelui și
115 130 kg sfeclă de zahăr, 35 000
kg de mere la hectar, iar I.A.S.
Bacău și C.A.P. Trotuș obțin
peste 45 îone de fructe la hec
tar. în ce privește activitatea
în zootehnie, pe baza indicații
lor date de dumneavoastră, to
varășe secretar general, am luat
măsuri care au dus la obținerea
unor rezultate bune. Numai la
producția de lapte de vacă li
vrările la fondul de stat sînt
mai mari cu 30 la sută în pri
mele 10 luni din 1989, iar la
carne de pasăre cu peste 2 000
de tone față de anul trecut.
Ca urmare a preocupării dum
neavoastră statornice, mult iubite

și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru con
tinua înflorire a tuturor locali
tăților patriei, în perioada care
a trecut de la Congresul al IXlea, in orașele și comunele ju
dețului Bacău au fost construite
peste 100 000 apartamente și case
noi, in care locuiește peste 80 la
sută din populația județului. A
fost extinsă și modernizată baza
materială a invățămintului, cul
turii și ocrotirii sănătății popu
lației. A fost creată o intinsă
rețea comercială și de servicii
pentru populație și au fost edi
ficate noi obiective edilitar-gospodărești.
Vă raportăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că, răspunzind cu entuziasm mobilizatoarei
dumneavoastră chemări adresa
te comuniștilor, întregii națiuni,
oamenii muncii din județul
Bacău au intîmpinat Congresul
partidului cu realizări deosebite
in toate domeniile. Astfel, 32 de
unități economice au îndeplinit
înainte de termen planul la producția-marfă industrială pe pri
mii 4 ani ai cincinalului actual,
urmînd să obțină, pină la sfirșitul anului, o producție supli
mentară in valoare de 3,2 mi
liarde lei.
Sînt succese cu care ne mindrim și care, alături de realiză
rile obținute pe ansamblul eco
nomiei naționale, demonstrează,
cu forța de necontestat a fap
telor, a realității, capacitatea re
voluționară a Partidului Comu
nist Român de a stabili, în de-
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plină concordantă cu cerințele
fiecărei etape a procesului de
edificare a noii orinduiri in pa
tria noastră, cele mai eficiente
și mai democratice forme de
conducere, organizare și planifi
care a activității economico-sociale, de întărire și dezvoltare
continuă a proprietății socialiste
a întregului popor și cooperatis
te, ca bază a progresului multi
lateral al întregii societăți. Pro
paganda demagogică ce se face
auzită în unele țări privind așazisele virtuți ale proprietății pri
vate nu poate avea decit conse
cințe negative : în mod practic,
mai devreme sau mai tîrziu,
„privatizările", acțiunea „pieței
libere'* conduc inevitabil nu
numai la fenomene de instabili
tate și criză economică, dar și la
stratificarea stării materiale a
populației în puțini bogați și
mulți săraci, la înrăutățirea si
tuației, a nivelului de trai al
unor largi categorii de oameni ai
muncii.
în spiritul exigenței comunis
te, cu care ne-ați învățat să ne
apreciem activitatea, trebuie să
recunoaștem, in mod autocritic,
că rezultatele obținute de jude

țul nostru nu reflectă întru totul
potențialul economic ridicat, do
tarea tehnică modernă de care
dispunem. Vă încredințăm, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom munci
așa cum ne-ați indicat pentru
intensificarea întregii activități
politico-organizatorice în vede
rea întăririi și dezvoltării con
tinue a proprietății socialiste,
pentru creșterea răspunderii tu
turor oamenilor muncii față de
modul în care sint gospodărite
mijloacele materiale și bănești.
Vom întări spiritul de partid,
revoluționar, vom asigura creș
terea eficienței și calității mun
cii de- îndrumare și control,
acordînd un sprijin concret și
eficient organelor și organi
zațiilor de partid, organisme
lor democrației muncitoreștirevoluționare pentru îndeplinirea
exemplară a planului pe acest
an șl pe întregul cincinal, pen
tru pregătirea temeinică a con
dițiilor de realizare a celui
de-al 9-lea cincinal.
Aprobînd întru totul documen
tele supuse dezbaterii Congre
sului, doresc să subliniez cu deo
sebită satisfacție că, potrivit
proiectului Planului de dezvol

tare economico-socială în profil
teritorial și județului Bacău,
asemenea întregii țări, i s-au
deschis noi și minunate perspec
tive. Astfel, producția-mariă in
dustrială a județului nostru va fi
in 1995 — potrivit prevederilor
— de circa 82 miliarde lei, cu
32 la sută mai mare decit în
1990, iar pe baza înnoirii și di
versificării producției, a crește
rii nivelului tehnic-calitativ al
produselor, exportul va spori cu
circa 60 la sută. Pentru dezvol
tarea industriei, agriculturii, a
celorlalte ramuri ale economiei,
pentru ridicarea generală a ca
lității vieții în cincinalul viitor
se vor aloca județului nostru
peste 42 miliarde Ici.
Cu umanismul ce caracterizea
ză întreaga dumneavoastră gindire și activitate politică, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați relevat, o
dată mai mult, în Raportul pre
zentat Congresului, ca un dezi
derat major al lumii contem
porane, - necesitatea înfăptuirii
dezarmării, în primul rind a
dezarmării nucleare, a elimină
rii tuturor armelor nucleare de
pe planeta noastră. Oamenii
muncii din patria noastră, între
gul popor român, care doresc să

trăiască într-o lume a păcii și
securității, eliberată de spectrul
distrugerii nucleare, vă sint
profund recunoscători pentru
energia și consecvența cu care
apărați acest drept fundamental
al lor, ca și al celorlalte popoare,
pentru inițiativele și demersuri
le ce v-au adus recunoașterea
internațională de mare Erou al
Păcii, de militant neobosit pen
tru garantarea viitorului pașnic
al omenirii.
Asigur Congresul, pe dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că vom
acționa, in spiritul înaltelor exi
gențe pe care le-ați formulat in
magistralul Raport prezentat la
forumul comuniștilor, sporindu-ne tot mai mult contribuția
la înflorirea patriei noastre
străbune, libere și demne — Re
publica Socialistă România.
Vă rugăm să primiți, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, urarea
strămoșească „La mulți ani",
spre binele și fericirea harnicu
lui și minunatului nostru popor,
constructor devotat al socialis
mului și comunismului pe pămintul patriei.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI IULIANA BUCUR
delegată a organizației municipale de partid
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși,
Mă aflu încă sub impre
sia puternică produsă de ma
gistralul Raport prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
document de excepțională în
semnătate teoretică și practică,
strălucită sinteză a concepției
și experienței partidului nos
tru in îndeplinirea misiunii
sale istorice de centru vital al
procesului edificării orînduirii
socialiste
și
comuniste
in
România, pe baza cunoașterii
profunde și aplicării creatoare a
legităților și adevărurilor gene
ral valabile ale socialismului
științific la condițiile concrete
ale țării noastre.
Prin bogăția de idei și orien
tări fundamentale, prin analiza
profund științifică efectuată cu
privire la stadiul actual al
construcției socialiste, a proble
melor majore ale lumii contem
porane, Raportul adîncește șl
dezvoltă în mod magistral conți
nutul
documentelor
pentru
Congresul al XIV-lea, dezbătute
de întregul partid și popor,
tezele de importanță deosebi
tă ale Expunerii tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Plenara
lărgită a Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din
octombrie acest an. Totodată,
Raportul înfățișează amplul ta
blou al realizărilor poporului
nostru în anii construcției so
cialiste, îndeosebi în cei 24 de
ani care au trecut de la istoricul
Congres al IX-lea, care a
deschis era adevăratei noastre
renașteri naționale, perioada
înscrisă în conștiința întregului
partid și popor drept „Epoca
Nicolae Ceaușescu**.
Evocăm cu deosebită mindrie
patriotică și revoluționară ma
rile izbînzi obținute în aceas
tă măreață epocă de poporul
român, sub conducerea gloriosu
lui nostru partid comunist,
în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu, faptul că

viața a demonstrat șl de
monstrează, cu tăria de neclin
tit
a
realităților,
justețea
și importanța hotăritoare a te
zelor științifice ale secretarului
general al partidului privind edificarea socialismului cu po
porul și pentru popor, locul și
rolul partidului și clasei munci
toare, caracterul obiectiv nece
sar al dezvoltării și întăririi
proprietății socialiste a întregul
lui popor și cooperatiste,
Dînd glas celor mai alese
sentimente de stimă, prețuire și
profundă recunoștință, de dra- .
goste și devotament față de
marele conducător al partidului
și statului nostru, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor
muncii din Centrala industriei
linii și din întreprinderile sub
ordonate, susțin, într-o deplină
unitate de voință cu partidul, cu
întregul popor, Hotărîrca Plena
rei Comitetului Central al parti
dului, din iunie anul acesta, ca in
funcția supremă de secretar ge
neral al partidului să fie reales
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
ilustru conducător de partid si
țară, opțiune de inimă și
conștiință, izvorîtă din con
vingerea noastră nestrămutată
că avîndu-1 în continuare în
fruntea partidului pe tovarășul
Nicolae Ceaușescu, România se
va înălța continuu, liberă și
demnă, independentă și suvera
nă, pe noi culmi de progres și
civilizație.
Exprim, totodată, cu profund
respect și vibrantă recunoș
tință, sentimentele noastre de
aleasă prețuire tovarășei Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și de stat, savant de largă recu
noaștere internațională, pentru
contribuția remarcabilă pe care
o aduce la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și sta
tului nostru, Ia înflorirea fără
precedent a științei, învățămintului și culturii românești, la
afirmarea lor tot mai puternică
în dezvoltarea economico-socia
lă a țării.
în continuare, vorbitorul a
spus : Raportăm Congresului că,

în perioada care a trecut din
acest an, colectivele de muncă
din întreprinderile centralei
noastre au obținut rezultate
bune. Astfel, la nivel de cen
trală, in zece luni ale anului am
realizat o producție-marfă in
dustrială peste plan de 300 mi
lioane lei ; toate contractele la
export au fost onorate pînâ la
finele lunii septembrie ; pro
ductivitatea muncii planificată a
fost depășită cu 4 300 lei pe
persoană, am redus față de ace
eași perioadă a anului trecut
cheltuielile totale cu 67,3 mili
oane lei, din care cu 55,5 mili
oane lei cheltuielile materiale.
Datorită măsurilor stabilite in
lumina orientărilor și indicații
lor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu cu prilejul
vizitelor de lucru în întreprin
derile centralei, am reușit să
îndeplinim sarcinile ce ne revin
din programul pe anul 1989 pri
vind aprovizionarea populației
cu bunuri industriale de con
sum, livrind peste plan la fon
dul pieței o cantitate de mărfuri,
intr-o gamă sortimentală diver
sificată, cu grad superior de
prelucrare, finisaj și prezentare,
in valoare de 34,6 milioane lei.
Cu aportul deosebit al cercetării
științifice, gradul de înnoire a
producției s-a situat cu mult
peste nivelul planificat.
Referindu-se la unele neîmpliniri din acest domeniu, vor
bitoarea a spus în continuare :
Comuniștii, toți cei ce muncesc
în unitățile industriale ale cen
tralei noastre sint hotărîți să
nu precupețească nici un efort
pentru îndeplinirea exemplară
a sarcinilor ce vor fi stabilite
prin documentele Congresului.
Conform prevederilor Programului-Directivă cu privire la
dezvoltarea economico-socială a
României in cincinalul 1991—
1995 și orientările de perspec
tivă pînă în anii 2000—2010, vom
pune in centrul preocupărilor
noastre organizarea superioară
și modernizarea proceselor de
fabricație, ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor
pe baza valorificării superioa
re, cu înaltă eficiență, a mate

București
riilor prime, inclusiv a materia
lelor refolosibile. Ne angajăm
să oferim economiei naționale
produse fot mai diverse, de ca
litate sporită, care să stea —
așa cum prevede PrograitiulDirectivă — la baza creșterii
producției de confecții și trico
taje, în condițiile diversificării
gamei sortimentale și realizării
de articole ușoare, cu grad ri
dicat de finisaj,’care să satis
facă tot mai bine exigențele
tuturor beneficiarilor.
în numele comuniștilor, al în
tregului personal muncitor din
unitățile centralei, exprim și
cu acest deosebit prilej recu
noștința noastră fierbinte față
de partid, față de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de tovarășa
Elena Ceaușescu, pentru grija
stăruitoare acordată creșterii
necontenite a nivelului de trai
material și spiritual al întregii
societăți, pentru ridicarea conti
nuă a calității muncii și vieții
celor ce muncesc. Știm că în
semnatele înfăptuiri în dome
niul nivelului de trai au fost și
rămîn posibile pe baza puterni
cei dezvoltări a forțelor de pro
ducție, în condițiile întăririi și
dezvoltării proprietății socialis
te și exprimă consecvența
neabătută a partidului nostru
față de idealurile supreme ale
comunismului, de prosperitate
și fericire pentru toți cei ce
muncesc, profundul umanism al
conceptului elaborat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu privind
construirea socialismului cu po
porul, pentru popor.
Exprimînd totalul acord față
de documentele supuse dezba
terii, cu încredere deplină în
viitorul socialist și comunist al
patriei, asemenea întregului po
por, ne angajăm în fața Con
gresului, a dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, să ac
ționăm, în spirit revoluționar,
pentru înfăptuirea exemplară
a hotăririlor ce vor fi adoptate
de Congresul al XIV-lea, pen
tru progresul continuu al pa
triei noastre socialiste.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI LAZĂR BĂCIUCU
delegat al organizației județene de partid Botoșani
Mult
stimate
șl
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe
și stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți. în
primul rind, să dau glas voinței
unanime a celor ce trăiesc și
muncesc în străvechea vatră a

județului Botoșani de a susține,
din adîncul inimii, realegerea
in suprema funcție de partid a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
omul de geniu și aleasă ome
nie, care își dedică de aproape
șase decenii, cu abnegație și
dăruire
comunistă. întreaga
viață binelui și fericirii poporu
lui român.
Sîntqm mîndri că, prin în
treaga
operă
și
activitate

revoluționară ale dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ne-au fost
restituite marile valori ale
moștenirii noastre naționale și
au fost promovate și durate al
tele noi, valorile materiale și
spirituale proprii socialismului,
care a devenit o uriașă forță
mondială, demonstrind că nu
mai pe această cale popoarele
iși pot asigura dezvoltarea eco

nomico-socială, bunăstarea și
fericirea. Prin tot ceea ce s-a
realizat în România. în
anii
„Epocii
Nicolae Ceaușescu**,
putem demonstra lumii că par
tidul nostru comunist a acționat
in consens cu legitățile materia
lismului dialectic și istoric, că
prin geniul dumneavoastră crea
tor, prin patriotismul fierbinte
care vă caracterizează persona
litatea dumneavoastră, mult

stimate și
iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ați servit și
serviți cu credință și devotament
idealurile sacre ale . poporului
român, că sinteți cu adevărat
făuritor de țară nouă și înflo
ritoare, liberă și independentă.
Am urmărit cu viu interes
tezele și ideile din magistralul
Raport prezentat Congresului,
document de inestimabilă în
semnătate teoretică și practică,
ce reflectă deosebit de preg
nant gîndirea și acțiunea revo
luționară ale partidului, ale se
cretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cunoașterea
profundă a realităților țării, a
sentimentelor și aspirațiilor po
porului, fidelitatea față de as
pirațiile fundamentale ale na
țiunii, față de principiile socia
lismului și comunismului.
Cu profund respect, exprim
de la înalta tribună a Congre
sului, un vibrant omagiu și cele
mai alese sentimente de pre
țuire tovarășei Elena Ceaușescu,
militant de seamă al partidului
și statului nostrp, eminent om
de știință pentru contribuția re
marcabilă pe care o aduce la
elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a parti
dului și statului, la fundamen
tarea și aplicarea planurilor și
programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, la înflo
rirea științei, învățămîntului și
culturii românești.
în anii socialismului și, în
deosebi. după Congresul al IXlea al partidului, județul Bo
toșani reînființat in această
epocă, a cunoscut o puternică

dezvoltare și înflorire. Față de
1945, fondurile fixe au crescut
de 14 ori, fiind realizate aproape
în totalitatea lor după 1965 ;
producția marfă industrială a
crescut de 214 ori, din care de
peste 200 de ori după 1965 ;
numărul personalului încadrat
in industrie a crescut de 24 de
ori, din care de pesțe 20 de ori
din 1965 pînă astăzi, producția
agricolă a crescut de 7 ori, din
care de 5 ori după 1965. Au fost
construite din fondurile statului
aproape 46 mii apartamente, un
mare număr de școli, spitale,
așezăminte de cultură ; desfa
cerea de mărfuri a sporit de
peste 23 de ori.
în actualul cincinal, produc
ția-mariă industrială a crescut
cu 52,3 la sută, într-un ritm
mediu anual de 9,9 la sută ;
productivitatea muncii este cu
31.9 la sută mai mare decit în
1985, iar cheltuielile materiale
sint mai mici cu 71 lei la 1 000
lei producție-marfă. A crescut
nivelul de tehnicitate și calitate
al producției, precum și aportul
județului la activitatea de ex
port, producția destinată pieței
externe fiind mai mare cu 69,3
la sută pe relația cliring țări
socialiste și cu 91,7 la sută pe
relația devize convertibile.
Cu toate aceste realizări, sîntem conștienți, a spus în conti
nuare vorbitorul, că rezultatele
obținute nu sint la nivelul posi
bilităților de care dispunem și
nu satisfac in totalitate cerințele
etapei actuale. Drept urmare, in
programele adoptate, cu prilejul
adunărilor și conferințelor de

partid, am prevăzut măsuri
ferme pentru mai buna folosire
a capacităților de producție, re
alizarea în devans a investițiilor
productive, aplicarea riguroasă
a programelor de organizare
științifică și modernizare a pro
ducției, respectarea normative
lor cconomico-financiare. în agricultură, sector
în care în
acest an au fost înregistrate
cele mai înalte producții, acțio
năm cu răspundere și exigență
pentru înfăptuirea tuturor obiec
tivelor noii revoluții agrare.
Concomitent, a arătat vorbi
torul, Comitetul județean
de
partid acționează pentru creș
terea răspunderii și implicarea
directă a organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor fac
torilor educaționali, în activita
tea de formare a omului nou,
în spiritul orientărilor cuprinse
în magistralul Raport pe care
l-ați prezentat Congresului, ne
vom revedea cu toată atenția
activitatea desfășurată pină în
prezent, pentru a găsi modali
tăți și mijloace cit mai adecvate
pentru perfecționarea muncii
de propagandă și creșterea in
fluenței acesteia asupra formă
rii conștiinței socialiste a ma
selor, a omului nou.
în împrejurările actuale, cînd
propaganda reacționară, anti
comunistă desfășoară o campa
nie furibundă împotriva socia
lismului, încercînd să denigreze
principiile și valorile sale
fundamentale, realizările isto
rice obținute de țara noas
tră pe calea edificării noii
orînduiri, sintem hotărîți, mult

stimate, și
iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu — se arată
in continuare in cuvîntare — să
dăm o ripostă fermă, prin în
treaga noastră viață și activi
tate, prin munca ideologică și
educativă, pozițiilor anticomu
niste, să combatem cu
toată
tăria intențiile lichidatoriste
care se manifestă, sub influența
presiunii ideologiei burgheze, in
unele țări socialiste, să întărim
și mai mult munca de educare
revoluționară, patriotică a co
muniștilor, a tineretului, a tu
turor oamenilor muncii.
Exprimind voința neabătută
a
comuniștilor,
a
tuturor
oamenilor muncii din jude
țul Botoșani, asigurăm Con
gresul, pe dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, a spus în
încheiere vorbitorul, că nu vom
precupeți nici un efort și vom
traduce cu consecvență în viață
prețioasele indicații și orientări
pe care ni le-ați dat cu prilejul
vizitei de lucru în județ, pen
tru care vă prezentăm încă o
dată întreaga noastră gratitu
dine, că ne vom inzeci efortu
rile pentru înfăptuirea hotăriri
lor ce vor fi adoptate de istori
cul Congres al marilor victorii
socialiste, acționînd cu fermi
tate, în spiritul înaltelor exi
gențe comuniste, pentru dezvol
tarea continuă a spiritului re
voluționar, a conștiinței socia
liste a maselor, pentru triumful
politicii profund umaniste a
partidului, închinată prosperită
ții și fericirii poporului român,
înfloririi continue a națiunii
noastre socialiste.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI ȘTEFAN RAB
delegat al organizației județene de partid Covasna
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
Ideile și tezele strălucite ale
magistralului Raport prezentat
de secretarul general al parti
dului, document de cardinală
însemnătate teoretică și practi
că, încununează geniala operă
politică și științifică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care
se definesc soluții riguros fun
damentate pentru problemele
noi, tot mai complexe ale fău
ririi celei mai drepte orînduiri
din istorie pe pămîntul patriei,
înarmînd partidul și poporul cu
un vast și însuflețitor pro
gram de muncă și luptă revo
luționară, secretarul general al
partidului a întregit magistral,
spre marea noastră mindrie pa
triotică, cu un strălucit capi
tol, teoria revoluționară a cla
sei muncitoare, tezaurul gîndirii social-politice universale.
în numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Covasna, susțin din
adîncul inimii reînvestirea în
funcția supremă de secretar
general al partidului a celui
mai iubit fiu al poporului,
strălucitul ctitor revoluționar
al mărețelor noastre realizări,
marele Erou al României con
temporane, personalitate de cel
mai înalt prestigiu al vie
ții internaționale,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu aleasă considerație, aduc
omagiul sincer de profundă
gratitudine
tovarășei
Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și savant de largă recunoaște
re internațională, pentru con
tribuția deosebită adusă la ela
borarea și înfăptuirea progra
melor de dezvoltare multilate
rală a țării, pentru aportul de
cea mai inaltă valoare la pro
movarea științei, invățămintului
și culturii ca factori de progres
ai dezvoltării economico-sociale, la promovarea înaltelor va
lori ale umanismului revolu
ționar.
Reprezintă o inaltă îndatori
re de conștiință să subliniem,
mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, că județul Co
vasna, asemenea celorlalte zone
ale țării, își datorează înflori
rea sa de azi politicii de re
partizare armonioasă a forțelor

de producție pe întregul terito
riu al țării, inclusă în strategia
complexă a făuririi societății
socialiste multilateral dezvolta
te, strălucit validată de practica
noastră socială.
Dacă industria județului rea
lizează astăzi în numai două
zile întreaga producție a anului
1945 și in mai puțin de o lună
pe cea din anul Congresului al
IX-lea, datorăm acest lucru im
plantării in județul Covasna a
industriei moderne, prin efor
tul de investiții făcut de statul
nostru, mai cu seamă în ultimul
sfert de veac. Dacă in cele două
decenii dintre anii 1945 și 1965,
valoarea fondurilor fixe spori
se de două ori și ceva, ea a
crescut, in perioada de după
Congresul al IX-lea, de peste
22 ori. în această perioadă s-au
alocat pentru dezvoltarea jude
țului fonduri însumind aproape
30 miliarde lei, materializate
în moderne platforme indus
triale, care au creat majoritatea
celor peste 50 000 de noi locuri
de muncă, locuințe confortabi
le în care trăiește aproape ju
mătate din populația județului,
precum și importante construc
ții social-culturale. Județul nos
tru oferă astăzi una din ima
ginile edificatoare ale modului
autentic umanist în care parti
dul nostru comunist a rezolvat,
sub conducerea înțeleptului său
conducător, problema națională
și, in general, pe cele legate de
drepturile omului, asigurînd tu
turor cetățenilor țării, fără nici
un fel de deosebire, o existen
ță demnă și liberă, accesul egal
la binefacerile civilizației și
culturii socialiste.
Pe deplin conștienți că aceas
tă măreață realizare socială, în
tru totul definitorie pentru rea
litățile românești, s-a putut în
făptui numai pe baza întăririi
necontenite a proprietății so
cialiste, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul nostru
dau cea mai inaltă apreciere
tezelor și conceptelor pe care
le-ați formulat, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general,
in magistralul Raport la Con
gres și în strălucita dumnea
voastră Expunere la Plenara
lărgită a Comitetului Central al
partidului din 24—25 octombrie,
modele de principialitate și
consecvență comunistă.
După cum bine se știe,
mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în unele

țări socialiste, în procesul revo
luționar de mare amploare al
edificării noii orînduiri, au apărut și greutăți, s-au manifes
tat și o serie de greșeli. Ele nu
se datorează însă socialismu
lui, principiilor sale fundamen
tale, ci, dimpotrivă, așa cum pe
drept cuvînt ați subliniat încă
o dată, mult stimate tovarășe
secretar general, ele exprimă
abateri de la legitățile îndelung
verificate ale construcției socia
liste. Dar ideologia capitalistă,
mai ofensivă ca oricînd în ul
timele decenii, s-a grăbit să
exagereze atît proporțiile, cît și
consecințele acestor greutăți și
să ofere „sfaturi" de urmat, în
soțite de umilitoare ajutoare
financiare.
S-a ajuns la preluarea din
arsenalul „războiului rece" a
unor practici învechite și con
damnate de istorie. Se incearcă, printr-o propagandă dușmă
noasă, prin lansarea de idei
reacționare și prin mijloace politico-economice, să fie abătute
din drumul lor țări care edifică
noua orînduire socială. în ca
drul amplelor dezbateri în con
ferințele de dare de seamă și
alegeri, în adunările generale,
particlpanții au condamnat energic asemenea acțiuni ale
cercurilor imperialiste de de
stabilizare a țărilor socialiste,
de încurajare a unor așa-zise
reforme care nu fac decît să
dea apă la moară capitalismu
lui, renunțînd la cuceriri fun
damentale ale clasei muncitoa
re, definitorii pentru socialism,
la asigurarea unor drepturi esențiale ale omului — la mun
că, la învățătură, la locuință,
la asistență socială. în același
timp, comuniștii, toți oamenii
muncii au luat atitudine fermă
împotriva manifestărilor antisocialiste și antiromâneștl, de
șovinism, naționalism și ireden
tism ale noilor horthyști și al
tor grupări reacționare intere
sate în ațițarea vrajbei între
popoare, exprimindu-și, într-o
impresionantă unanimitate, adeziunea deplină la întreaga
politică a partidului, întruchi
pare a aspirațiilor supreme ale
întregii națiuni.
Răspunsul nostru constant,
hotărît față de orice încercări de
denigrare a realităților românești
l-a reprezentat și îl reprezintă
munca plină de dăruire patrio
tică. în strînsă unitate în jurul
partidului, al secretarului său

general, consacrată înfăptuirii
în bune condiții a sarcinilor
dezvoltării
economico-sociale.
Referindu-se la rezultatele
concrete obținute, vorbitorul a
arătat, în continuare, că în
industrie se menține un avans de o jumătate de lună
în îndeplinirea planului cin
cinal, în condițiile realizării
ritmice a sarcinilor pe acest an,
sporirii considerabile a ponde
rii exportului. In agricultură am
obținut recolte mari la princi
palele culturi : la cartofi am în
registrat o producție record de
85 600 kg la hectar, onorînd toa
te obligațiile ce ne-au revenit
în aprovizionarea Capitalei și
livrind sămința pentru 22 de ju
dețe, din soiuri superioare și ca
tegorii biologice valoroase. De
asemenea, la sfecla de zahăr am
realizat o recoltă medie de
125 700 kg la hectar.
In activitatea noastră viitoa
re, a relevat apoi vorbitorul, va
trebui să acționăm cu hotărîre
pentru înlăturarea neajunsurilor
manifestate în unele unități eco
nomice, îndeosebi in privința
utilizării capacităților de pro
ducție și realizării planului la
producția fizică și investiții,
pentru valorificarea deplină, în
condiții de înaltă eficiență, a
însemnatului potențial productiv
de care dispunem.
Exprimindu-mi acordul deplin
cu documentele supuse dezba
terii Congresului, vă rog să-ml
permiteți să mă refer la pro
gramul județean de dezvoltare
economico-socială pe cincinalul
viitor, care, prin prevederile
sale, superioare celor medii pe
țară la majoritatea indicatori
lor, reflectă continuarea con
secventă a politicii de cea mal
autentică esență umanistă, de
ridicare armonioasă a tuturor
zonelor patriei. Astfel, ritmul de
creștere a volumului total de
activitate economică urmează
să fie de două ori mai mare de
cît în cincinalul actual, inclusiv
prin mai buna valorificare a
fondului funciar, a potențialu
lui hidroenergetic al riurilor, a
resurselor locale, îndeosebi a
bazaltului și a apelor minera
le. Avem o perspectivă minu
nată a tot ceea ce trebuie să
realizăm în viitorul cincinal și
chiar in perspectiva mileniului
următor. Sintem convinși că
înfăptuirea în bune condiții a

(Continuare în pag. a VlX-a)
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acestor sarcini însuflețitoare
impune îmbunătățirea neconte
nită a stilului și metodelor mun
cii noastre organizatorice și po
litico-educative.

Vă încredințez, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, pe dum
neavoastră, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, de
hotărirea fermă a comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii din

județul Covasna de a munci în
continuare, în același climat po
litic de dăruire revoluționară,
patriotică, pentru înfăptuirea exemplară a planului pe acest an
și pe întregul cincinal, a hotăririlor istorice pe care le va a-

dopta forumul suprem al comu
niștilor români, spre a spori
contribuția noastră la înălțarea
continuă pe culmile civilizației
socialiste și comuniste a scum
pei noastre patrii, România so
cialistă.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI RODICA VÎLCU
delegată a organizației municipale de partid București
Mult
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Cu deplină dreptate ați subli
niat, mult stimate tovarășe se
cretar general Nicolae Ceaușescu
cu puține zile înaintea deschi
derii lucrărilor Congresului, la
Conferința organizației munici
pale de partid București, că
România de astăzi este o țara
socialistă în plin progres. în
care se materializează principi
ile de bază ale eticii și echității
socialiste. Această teză, cu mul
tiple și adinei ecouri, este ilus
trată și prin aplicarea practică
a dreptului oamenilor la învă
țătură, la cultură, la împlinirea
deplină a personalității fiecă
ruia. Animați de generozitatea
și legitimitatea socială a unor
asemenea realități, considerăm
o datorie de conștiință de a în
tări și concretiza sensurile pro
funde care decurg din op
țiunea patriotică a tuturor ce
lor care muncesc în Româ
nia, de realegere a dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în înalta
funcție de secretar general al
partidului, și prin propria noas
tră adeziune, a puternicului co
lectiv de comuniști, de cadre
didactice și studenți din Insti
tutul Politehnic București.
în școala politehnică din Ca
pitala țării, activitatea tuturor
colectivelor de muncă a pulsat,
în această perioadă premergă
toare' marelui forum al comu
niștilor, în ritmul înalt, mobi
lizator, generat de dezbaterea
proiectului Programului-Directivă și a Tezelor pentru Con
gresul al XIV-lea, de orientările
programatice cuprinse în excep
ționalele dumneavoastră ex
puneri. în acest spirit, pentru
fiecare dintre noi, obiectivul
strategic al afirmării societății
noastre ca o puternică forță a

învățămîntului, științei șl cultu- ’
rii, se impune cu tăria unui
imperativ major, prin prisma
căruia sint regîndite direcțiile
practice ale muncii prezente și
de perspectivă.
în temeiul tezelor fundamen
tale, formulate de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
al îndrumărilor de desăvîrșită
competență ale omului de știin
ță exemplar, savant de largă
recunoaștere internațională, aflat in fruntea Consiliului Na
țional al Științei și învățămintului. tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu,
Comitetul de partid și Senatul
Institutului Politehnic București
au acționat și acționează pen
tru modernizarea planurilor de
învățămînt, perfecționarea pro
gramelor analitice ale tuturor
disciplinelor, asigurarea desfă
șurării procesului didactic, în
toate verigile sale; la nivelul
exigențelor impuse de stadiul
actual și de perspectivele dez
voltării economiei naționale.
Pregătirea științifică de bază, asimilarea fundamentelor mate
maticii, fizicii, chimiei, instrui
rea tehnologică modernă, teore
tică și practic-productivă, însu
șirea științelor sociale, a poli
ticii interne și externe a parti
dului nostru, a conceptelor și
tehn’cilor specifice unei gîndiri
și acțiuni economice eficiente,
converg toate spre formarea
specialistului înalt calificat, a
inginerului capabil să gîndească
și să dea expresie materială
celor mai recente cuceriri ale
cunoașterii
umane contempo
rane.
Cei 28 000 de studenți ai In
stitutului Politehnic București,
față de numai 10 800 în 1964/
1965, Învață și își fac ucenicia
în laboratoare și în cercuri de
cercetare științifică, la școala
creației, a investigației tenace
în lumea noului, extrăgînd îm
preună cu dascălii lor seva și

sensurile muncii din miile de
fire care leagă strîns instituția
noastră cu viața, cu producția,
cu unitățile economice ale Ca
pitalei și ale țării, cu revoluția
tehnico-științifică și . noua revo
luție agrară din România.
în continuare, vorbitoarea a
spus : Raportăm Congresului,
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae
Ceaușescu,
că
în
ultimii 5 ani, institutul nostru
a pregătit pentru economia
națională aproape 21 000 de
specialiști și a rezolvat 2 400
contracte de cercetare în va
loare totală de 850 milioane lei.
Preluînd sarcini din Planul
național unic de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologică
și introducerea progresului teh
nic, elaborat sub înaltul patro
naj al tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu,
în ultimii ani Institutul Poli
tehnic București a contribuit la
realizarea unor însemnate obiective : termocentrale electri
ce, combinate chimice, metroul
bucureștean ș.a., precum și a
unor tehnologii de producere,
transport și distribuție a ener
giei, de tratare și epurare a
apelor, la perfecționarea unor
tehnologii din industria chimică,
metalurgică, modernizarea unor
utilaje și agregate ca și a mul
tor altor obiective de impor
tanță pentru industria Capi
talei și a țării.
în lumina proiectului Programului-Directivă, vom acțio
na — a arătat, în continua
re, vorbitoarea — pentru per
manenta modernizare a bazei
de cercetare, pentru perfecțio
narea profesională continuă
a personalului didactic, vom
organiza consfătuiri științifi
ce ale facultăților Institutului
Politehnic cu specialiști din
cercetare și producție pentru
a contribui la activitatea de
inovare tehnologică, de lansa

re în fabricație a unor noi ge
nerații de produse, comparabi
le cu cele mai performante
realizate pe plan mondial. îm
preună cu întreprinderile bene
ficiare vom lua, totodată, mă
suri pentru soluționarea, cu un
înalt profesionalism, a unei
tematici cu conținut mai com
plex, angajîndu-ne să oferim,
în măsură sporită, producției,
soluții tehnologice noi, să pre
gătim specialiști capabili să
muncească în chip revoluționar,
în Politehnica bucureșteană,
ca în toate institutele de invățămînt superior ale țării, se
apropie de finalizarea stu
diilor universitare generația
tinerilor care au intrat în
viață în epoca inaugurată de
anul Istoric al Congresului al
IX-lea al partidului. în numele
acestei generații, educată în
„Epoca Nicolae Ceaușescu", în
numele tuturor celor ce mun
cesc în școala politehnică bucu
reșteană, exprimăm adeziunea
deplină la clarvăzătoarea po
litică internă și externă a parti
dului nostru și ne angajăm să
depunem toate eforturile pen
tru îndeplinirea exemplară a
obligațiilor ce ne revin din
hotărîrile marelui forum al co
muniștilor români.
în încheiere, vorbitoarea a
spus : Ne pronunțăm deschis
și hotărît împotriva ofensivei
ideologice și politice de defăi
mare și subminare a socialismu
lui, de destabilizare a țărilor
socialiste, promovată de cercu
rile imperialiste reacționare.
Și de această dată, așa
cum subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu, această po
litică este sortită eșecului, po
poarele care au construit so
cialismul dispunînd de forța
necesară pentru a depăși greu
tățile apărute, socialismul afirmîndu-se puternic ca cea mai
dreaptă și mai umană orînduire socială de pînă acum.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANDREI TOMOȘ
delegat al organizației județene de partid Brașov
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți ca de
la înalta tribună a Congresului,
în numele constructorilor de
autocamioane, al tuturor oame
nilor muncii din județul Brașov
să exprim dorința lor fermă
de a susține din toată inima re
alegerea in funcția supremă de
secretar general al Partidului
Comunist Român, a dumneavoast.ră, .mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — pro
motorul înțelept și consecvent al
celor mai nobile idealuri ale cla
sei muncitoare, ale întregii na
țiuni, personalitate de înalt
prestigiu a lumii contemporane.
în această unanimă și istorică
opțiune a întregului partid și
popor vedem cea mai sigură ga
ranție că, sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă și cuteză
toare, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom
înfăptui cu Succes mărețele pla
nuri și programe de dezvoltare
multilaterală a țării, de creștere
continuă a bunăstării materiale
și spirituale a tuturor oamenilor
muncii din patria noastră, căro
ra Raportul prezentat Congresu
lui le-a deschis noi și minunate
perspective.
Cu deplină satisfacție și mîndrie patriotică, aprob întru totul
magistralul Raport prezentat de
dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general
al partidului, document progra
matic de uriașă însemnătate
pentru prezentul și viitorul so
cietății socialiste românești.
Cu deosebit respect și înal
tă considerație, aducem un
cald și ales omagiu munci
toresc mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu — ilustru om
politic și savant de mare auto
ritate internațională — pentru
contribuția remarcabilă pe care

o are la elaborarea și înfăptui
rea politicii interne și externe a
partidului și statului, la înflori
rea' continuă a științei, învățămîntului și culturii românești.
Noi, muncitorii, am învățat de
la partidul nostru comunist că
nu trebuie să facem nici o con
cesie de la normele și principi
ile noastre de viață, că pe oa
meni trebuie să-i judecăm nu
doar după intențiile lor, după
vorbe și declarații, ci în primul
rind după fapte, după felul în
care își îndeplinesc sarcinile,
după felul în care realizează în
practică ceea ce și-au propus.
Or, tocmai faptele sînt acelea
care, acum, aici, în marele forum
comunist al țării, mă îndreptă
țesc să afirm cu toată convinge
rea că în anii de glorie și de
măreție inaugurați de Congresul
al IX-lea al partidului, benefi
ciind permanent de ajutorul ge
neros pe care ni l-ați acordat
dumneavoastră, stimate și iubite
tovarășe secretar general, între
prinderea noastră, asemenea tu
turor întreprinderilor, a cunoscut
o dezvoltare fără precedent.
Faptele care susțin această
afirmație
sînt
nenumărate ;
amintesc acum doar întreita
creștere a retribuției personalu
lui muncitor față de 1965, cele
peste o sută de mii de aparta
mente construite în județ, nu
meroasele obiective economice și
social-culturale ridicate în acești
ani, crearea a zeci de mii de noi
locuri de muncă. Vă sîntem
profund recunoscători, tovarășe
secretar general, pentru toate
aceste realizări, pentru toato
aceste fapte.
în perioada inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidu
lui, a spus în continuare vorbi
torul, întreprinderea de autoca
mioane a beneficiat de un volum
de investiții de 8.6 miliarde lei,
fondurile fixe crescînd de aproa
pe 9 ori.
_
în lumina indicațiilor șl sar
cinilor pe care le-ați trasat,
mult stimate și iubite tovarășe

Nicolae Ceaușescu, cu prilejul
vizitei de lucru efectuate în în
treprinderea noastră în luna
august 'anul trecut, împreună
cu
mult
stimata
tovarășă
Elena Ceaușescu, vă raportăm
că au fost modernizate impor
tante componente ale celor 4
clase de autocamioane din pro
ducția de bază, au fost intro
duse unele tehnologii cu efi
ciență ridicată, au fost reduse
consumurile de materii prime,
materiale, energie electrică și
combustibil.
Pentru noi, ca muncitori, sînt
de maximă însemnătate acele
orientări din Raport care vizea
ză dezvoltarea intensivă a in
dustriei și creșterea în conti
nuare a ponderii exportului.
Sîntem conștienți că un rol de
cisiv in traducerea în viață a
acestor orientări și programe ne
revine nouă, tuturor celor care
lucrăm în această importantă
ramură de bază a economiei
naționale. De aceea, sîntem hotărîți să întărim rolul mobili
zator al organizației de partid,
intensificînd activitatea politico-educativă pentru dezvoltarea
spiritului de răspundere și an
gajarea revoluționară a tuturor
comuniștilor, al întregului nos
tru colectiv în îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin.
în continuare vorbitorul a
spus : animați de convingerea
nestrămutată că întreaga poli
tică internă și externă a parti
dului și statului nostru se află
in slujba intereselor supreme
ale poporului, noi, muncitorii,
ne pronunțăm ferm pentru apă
rarea și promovarea principiilor
socialismului, singura orînduire
capabilă să asigure deplina ega
litate intre oameni, dreptatea
socială și națională, dezvoltarea
multilaterală a personalității
umane. Ca om al muncii român
de naționalitate maghiară și ca
membru al unui puternic co
lectiv muncitoresc brașovean, în
numele tuturor tovarășilor mei,
exprim totala dezaprobare față

de manifestările naționaliste,
șoviniste, iredentiste ale cercu
rilor imperialiste, reacționare,
care denigrează cu scopuri jos
nice marile realizări obținute
de poporul român în edificarea
noii orînduiri, amesteeîndu-se în
mod nepermis în treburile in
terne ale altor țări, cu scopul,
fățiș sau ascuns, de a lovi în
interesele supreme ale clasei
muncitoare, ale popoarelor, ale
socialismului și comunismului.
Cauza pe care o avem de
slujit, făurirea socialismului în
România, este o cauză unanimă
a întregului popor. O regăsim
reafirmată cu strălucire în Ra
portul prezentat Congresului —
magistrală operă politică, re
marcabilă contribuție la îmbo
gățirea teoriei și practicii revo
luționare, conținînd răspunsul
comunist al partidului nostru la
problemele cu care se confrun
tă lumea de azi. în spiritul
orientărilor și obiectivelor de
muncă și creație revoluționară.,
a sarcinilor pe care urmează să'
și le asume economia româ
nească în cincinalul următor și
în perspectivă, comuniștii, toți
oamenii muncii din întreprin
derea de Autocamioane Brașov
își vor reanaliza propria activi
tate, vor pune mai puternic în
valoare resursele de creștere a
productivității și calității mun
cii, hotărîți să fie în permanen
ță Ia înălțimea exigențelor re
voluționare, muncitorești ce se
desprind din documentele mo
bilizatoare ale Congresului.
Declarindu-mă de acord cu
istoricele hotărîri ce vor fi adoptate de Congres, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu. vă asigurăm că noi,
constructorii de autocamioane,
toți oamenii muncii din jude
țul Brașov, vom face totul pen
tru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor ce ne revin din docu
mentele Congresului al XIV-lea,
Congresul marilor victorii so
cialiste, al viitorului luminos,
comunist al României.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE DAVID
delegat al organizației județene de
Mult stimate și iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Documentele de importanță
istorică
supuse
dezbaterii
Congresului au la bază gîndirea
profund științifică, revoluționară
a mult stimatului și iubitului
conducător al partidului și
statului,
eminentul
militant
revoluționar și patriot înflăcă
rat, strălucitul făuritor al celei
mai înfloritoare epoci în mul
timilenara istorie a poporului
român și genial ctitor de țară
nouă, marele Erou al păcii
mondiale — tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Reafirmînd,
în aceste clipe istorice, senti
mentele de nețărmurită dragos
te, de aleasă stimă și profundă
recunoștință pe care le nutrim
față de marele și
încercatul
nostru
conducător,
oamenii
muncii din agricultură, toți cei
ce ne desfășurăm activitatea
în acest important sector, in
deplină unitate de cuget și sim
țire cu întregul popor, expri
măm totala adeziune la Hotă
rirea privind realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu in
suprema funcție de secretar ge
neral al partidului.
Ne aflăm cu toții sub puter
nica impresie a magistralului
Raport prezentat de dum
neavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,

care constituie
un strălucit
model de analiză științifică a
stadiului actual de dezvoltare a
patriei noastre socialiste și a
evoluției lumii contemporane,
document de excepțională în
semnătate teoretică și practică
pentru orientarea întregii activi
tăți a partidului și statului în
perioada următoare. îmi ex
prim deplina aprobare față de
acest strălucit document progra
matic, exprimindu-vă întreaga
gratitudine pentru contribuția
decisivă, hotărîtoare pe care o
aduceți Ia înflorirea necontenită
a patriei noastre socialiste,
libere, independente și demne.
Aducem, în același timp, un
fierbinte și distins omagiu to
varășei Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și
statului nostru, eminent om po
litic, savant patriot de largă
recunoaștere mondială, pentru
contribuția
remarcabilă
la
elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe, pentru
aportul deosebit la afirmarea tot
mai puternică a științei, învă
țămîntului și culturii naționale
— factori hotăritori
pentru
progresul economico-social al
țării.
Raportăm Congresului că, în
rodnicul bilanț al celor patru
ani din actualul cincinal, agri
cultura s-a înscris și ea cu im
portante contribuții. Transpu
nând în fapt obiectivele noii
revoluții agrare, concept ori
ginal elaborat do secretarul
general al partidului nos

partid Ialomița

tru, oamenii muncii de pe ogoare au reușit să obțină, an
de an, rezultate tot mai bune,
care confirmă pe deplin juste
țea politicii partidului nostru
în domeniul agriculturii, re
zervele imense de care dispune
acest sector de bază al econo
miei naționale organizat pe
principii
socialiste.
Datorită
unei astfel de politici constan
te, România dispune în prezent
de o agricultură modernă, în
plin progres, dotată cu o pu
ternică bază tehnico-materială,
bazată pe cele mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii, capabilă
să realizeze producții-record.
în acest an s-a obținut cea
mai mare recoltă de cereale
din istoria țării noastre, de
peste 60 milioane tone, iar la
majoritatea celorlalte culturi
s-au realizat producții la ni
velul cerințelor și obiectivelor
noii revoluții agrare. în zo
otehnie au crescut efectivele și
producțiile animaliere la toate
speciile.
La realizarea acestor produc
ții — a subliniat în continuare
vorbitorul — un aport deter
minant l-a avut punerea în
practică a orientărilor și in
dicațiilor date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu privind fo
losirea judicioasă și intensivă
a fondului funciar, extinderea
irigațiilor, ridicarea potențialu
lui productiv al solurilor, îmbu
nătățirea tehnologiilor de culti
vare a plantelor, moderni

zarea sistemei de mașini agricole, mai buna organizare a
procesului de producție, gene
ralizarea acordului global și
creșterea cointeresării oameni
lor muncii, a întregii țărănimi
în rezultatele obținute.
Astfel, pentru realizarea pro
ducțiilor mari obținute In acest
cincinal, s-au aplicat peste 250
milioane tone îngrășăminte or
ganice, s-au administrat amendamente pe o suprafață de
aproape 2 milioane hectare so
luri acide și sărăturoase, s-au
efectuat lucrări de scarificare
pe 3 milioane hectare soluri
grele și tasate, iar suprafața amenajată la irigat va ajunge la
sfîrșitul acestui an la 4 milioane
hectare, față de numai 250 000
hectare existente în 1965, ceea
Ce înseamnă o creștere de 16
ori a suprafeței irigate.
Succesele de seamă obținute
în agricultură nu ar fi fost po
sibile într-o economie bazată
pe proprietatea particulară. De
aceea respingem cu toată hotă
rirea ideile retrograde care își
fac loc în unele țări, de reve
nire la privatizare, la fărîmițarea pămintului, la risipirea
forțelor și întoarcerea la agri
cultura
măruntă,
primitivă.
Pentru noi, cei care lucrăm în
agricultură, apărarea și întă
rirea proprietății socialiste — a
întregului popor și cooperatiste
— din agricultură este o lege
de la care nu vom abdica
niciodată.

Raportăm
Congresului că,
deși în agricultură s-au obținut
rezultate bune, avem încă mari
posibilități nevalorificate, mai
ales în domeniul creșterii ani
malelor, unde rezutatele obți
nute sînt încă sub posibilitățile
și condițiile existente în țara
noastră. Ministerul Agriculturii,
organele agricole județene sînt
pe deplin conștiente că trebuie
să acționeze cu mai multă
fermitate pentru a se aplica
peste tot tehnologiile stabilite,
pentru creșterea răspunderii
tuturor cadrelor de conducere și
tehnice din unități, pentru in
troducerea ordinii și disciplinei
în producție.
Prevederile din proiectul Programului-Directivă, referitoare
la dezvoltarea agriculturii, au
la bază concepția revoluționa
ră și orientările tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind în
făptuirea noii revoluții agrare
în vederea sporirii contribuției

acestei ramuri de bază a eco
nomiei naționale la progresul
general al societății românești,
prin obținerea unor producții
mari, sigure și stabile care să
satisfacă cerințele economiei
naționale, alimentația științific
fundamentată a întregii popu
lații și să contribuie într-o mai
mare măsură la intensificarea
schimburilor economice interna
ționale.
In cincinalul viitor — a spus
în continuare vorbitorul — vor
fi realizate noi acțiuni din pro
gramul național de îmbună
tățiri funciare, suprafața ame
najată pentru irigații se va
mări pînă în 1995 la 6 milioa
ne hectare, iar lucrările de pre
venire șl combatere a excesu
lui de umiditate și a eroziunii
solului vor fi încheiate pe toate
suprafețele pe care sînt nece
sare aceste lucrări. în sectorul
vegetal, permanentizarea pro
ducțiilor mari obținute va con

stitui, în continuare, principalul
obiectiv, pentru realizarea că
ruia, pe baza cercetărilor știin
țifice, se vor cultiva soiuri și
hibrizi cu mare capacitate de
producție, cu perioadă mai
scurtă de vegetație, și se vor
aplica tehnologii perfect!,onate.
O atenție deosebită se va acor
da plantelor tehnice.
Potrivit Programului-Directivă, în perioada 1991—1995 vor
crește puternic efectivele de
bovine și ovine, ajungînd la 11
milioane bovine și 35 milioane
ovine ; concomitent vor spori
și producțiile medii la toate
speciile de animale, prin crea
rea unor rase și linii de mare
valoare zootehnică, creșterea
producției de furaje, în special
pe cele peste 4 milioane de
hectare pășuni și finețe natu
rale.
în aceste zile, oamenii mun
cii de pe ogoare își intensifică
eforturile pentru executarea

ultimelor lucrări agricole din
această toamnă și pregătirea
temeinică a tuturor condițiilor
necesare realizării obiectivelor
ce stau în fața agriculturii în
anul viitor.
în încheiere, exprimîndu-ne
totalul acord față de toate do
cumentele supuse dezbaterii, asigurăm Congresul, pe dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general,
că lucrătorii din Ministerul Agriculturii, toate cadrele noastre
tehnice, muncițorii, mecaniza
torii și țăranii
cooperatori,
urmînd neabătut
strălucitul
dumneavoastră
exemplu de
muncă, de acțiune revoluționa
ră, vor milita cu abnegație și
dăruire, cu întreaga energie
pentru îndeplinirea exemplară
a sarcinilor mari ce le revin
în noul cincinal, astfel ca agri
cultura să-și sporească sub
stanțial contribuția la progresul
general al țării.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION MITRICĂ
delegat al organizației județene de partid Dolj
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Cu adîncă emoție și legitimă
satisfacție, am ascultat Rapor
tul prezentat Congresului de
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
adevărată Cartă de muncă și
luptă a comuniștilor, a tuturor
oamenilor muncii, document ce
pune cu putere în evidență
marea forță de creație a ilustru
lui nostru conducător, capacita
tea sa genială de a gindi
prezentul și viitorul țării,
cutezanța în stabilirea unor
răspunsuri și poziții clare,
riguros științifice, date pro
blemelor ridicate de mersul
înainte al socialismului în con
dițiile complexe ale vieții inter
naționale actuale.
îndeplinindu-mi mandatul ce ■
mi-a fost încredințat, exprim
deplina adeziune a tuturor co
muniștilor, a locuitorilor comu
nei Amărăștii de Jos, din jude
țul Dolj, la Hotărîrea Plenarei
C.C. al P.C.R. privind realegerea
în funcția supremă de secretar
general al partidului a celui mai
iubit și stimat fiu al poporului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
militant consecvent pentru îm
plinirea înaltelor aspirații de
dreptate socială, libertate și in
dependență ale poporului român
pentru cauza socialismului, pă
cii și colaborării în întreaga
lume, strălucit strateg și ctitor
al României moderne socialiste,
făuritor de istorie, spre a da
viață cutezătoarelor planuri de
înălțare a scumpei noastre pa
trii pe noi trepte, superioare de
progres și civilizație.
Cu alese sentimente de stimă,
prețuire și profundă recunoș
tință, adresăm un vibrant oma
giu tovarășei Elena Ceaușescu,
eminent om politic, savant de
largă recunoaștere internațio-

nală pentru îndelungata și bo
gata activitate revoluționară des
fășurată spre binele și fericirea
națiunii române, pentru contri
buția remarcabilă ce o aduce la
elaborarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a parti
dului și statului, la înflorirea
științei, învățămîntului și cultu
rii românești, la afirmarea pu
ternică a acestora în întreaga
lume.
Tabloul
impresionant
al
mărețelor realizări obținute
de poporul român sub con
ducerea gloriosului său partid
comunist, înfățișat în Ra
portul prezentat de dumnea
voastră, tovarășe secretar gene
ral, a spus în continuare vorbi
torul, arată lumii întregi ce
poate construi, într-un timp re
lativ scurt, un popor devenit li
ber și stăpîn pe propriul său
destin. în acest cadru, o ilus
trare elocventă o constituie și
saltul înregistrat de comuna
Amărăștii de Jos pe toate pla
nurile vieții materiale și spiri
tuale. Pe seama alocării unor
importante fonduri de investiții
materializate în noi și moderne
mijloace de muncă mecanice, amenajarea pentru irigații a în
tregii suprafețe agricole, dezvol
tarea sectorului zootehnic, a
secțiilor de prelucrare semiindustrială a produselor agricole
și prestărilor de servicii, coope
rativa noastră agricolă și-a spo
rit avuția obștească Ia 100 mi
lioane lei față de 8,7 milioane
în 1965.
Ne sînt și ne vor rămîne
permanent proaspete în me
morie orientările de ines
timabilă valoare pe care ni
le-ați dat, mult stimate to
varășe secretar general, cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate
în unitatea noastră. Raportăm
Congresului că în acest an am
obținut cele mai mari producții
din istoria acestor locuri: 8 651
kg griu, 7 320 kg orz, peste
32 500 kg porumb știuleți la hec

tar. Participăm cu peste 16 000
tone cereale la fondul centrali
zat al statului, ceea ce repre
zintă o dublare față de primul
an al actualului cincinal. Secto
rul zootehnic asigură livrarea în
acest an la fondul de stat a
5 000 hl. lapte, 160 tone carne și
alte produse animaliere.
Pe acest suport economic te
meinic, s-au îmbunătățit conti
nuu condițiile de viață ale lo
cuitorilor comunei
noastre :
fondul de retribuire s-a triplat ;
s-au construit o școală nouă cu
16 săli de clasă în care funcțio
nează din acest an liceul agro
industrial, blocuri de locuințe și
peste 500 case noi, magazine
moderne, o unitate spitalicească
— mărturii de necontestat ale
înfloririi și ridicării comunei
noastre la o viață nouă, demnă
de epoca socialistă pe care o
parcurge țara noastră.
Toate acestea pun în evidență
superioritatea socialismului, ca
pacitatea economiei noastre ba
zată pe proprietatea socialistă a
întregului popor și cooperatistă,
de a da viață aspirațiilor po
porului de progres continuu și
bunăstare. Ele constituie teme
iul de nezdruncinat al hotărîri!
noastre de a respinge cu fermi
tate orice încercare a cercurilor
reacționare de a denigra munca
noastră, de a ne abate de la dru
mul pe care l-am ales printr-o
unanimă voință și matură înțe
legere a cursului legic al dezvol
tării, a unicului sens în care se
îndreaptă istoria — al făuririi
celei mai drepte și mai umane
orînduiri — socialismul.
Evidențiind rezultatele obți
nute în activitatea noastră, nu
pierdem din vedere că mai
avem încă multe de făcut, mai
ales în privința întăririi răspun
derii. a ordinii și disciplinei, în
organizarea muncii din zooteh
nie. care au făcut obiectul ana
lizei temeinice efectuate in adunările și conferințele de dări
de seamă și alegeri, fiind ferm

hotărîți să acționăm pentru ri
dicarea întregii activități la ni
velul înaltelor cerințe ale noii
revoluții agrare.
In cadrul democratic al autoconducerii și autogestiunii economico-financiare am elaborat
— cu participarea largă a tutu
ror comuniștilor și membrilor
cooperatori -*■ planul de pro
ducție al cooperativei noastre
pentru perioada următoare, ca
parte integrantă a planului de
dezvoltare economico-socială în
profil teritorial al comunei.
Vă raportăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că
fiind însămînțate în epoca opti
mă, griul și . orzul au răsărit
înfrățit și se prezintă bine. Respectînd cu rigurozitate indica
țiile dumneavoastră, formulate
la marea adunare populară de
la Brăila, prilejuită de sărbă
torirea „Zilei recoltei", ne an
gajăm să obținem în anul vii
tor 12 tone grîu și orz și 40 to
ne porumb știuleți la hectar,
producții superioare Ia toate
culturile și în zootehnie.
Exprimînd acordul deplin cu
toate documentele supuse dez
baterii, a spus în încheiere
vorbitorul, asigurăm Congresul,
pe dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că oamenii
muncii din Amărăștii de Jos,
laolaltă cu toți locuitorii jude
țului, în frunte cu comuniștii,
vor milita fără preget, urmînd
strălucitul dumneavoastră exem
plu de dăruire patriotică și
abnegație revoluționară, pen
tru înfăptuirea neabătută a is
toricelor hotărîri ce vor fi adop
tate de marele nostru forum co
munist.
Să ne trăițl întru mulți ani,
In deplină sănătate și putere ție
mupea, șpre a. ne conduce cu
aceeași clarviziune spre binele
și fericirea poporului, spre glo
ria și măreția României socia
liste.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI MARINA
delegat al organizației județene de partid Constanța
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
In atmosfera înălțătoare, de
vibrantă trăire patriotică, de
puternică și impresionantă uni
tate in jurul genialului nostru
conducător, în care s-au pregă
tit și se desfășoară lucrările
Congresului al
XIV-lea
al
Partidului Comunist Român,
poporul nostru înscrie în cartea
istoriei sale milenare o nouă și
luminoasă pagină, pagina ma
rilor victorii socialiste, a trium
fului principiilor socialismului
științific în transformarea revo
luționară a patriei, realizarea
independenței depline, econo
mice și politice, a României, pa
gină ce marchează arcul timpu
lui de aur al istoriei naționale
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Asemenea tuturor participanților la acest mare și istoric
forum al comuniștilor români,
mă aflu sub puternica impresie
produsă de Raportul prezentat
Congresului de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu, excepțională
sinteză a experienței istorice a
poporului român, a partidului
nostru, clar, cuprinzător și mo
bilizator program comunist de
muncă și luptă, inestimabilă
contribuție la îmbogățirea te
zaurului național și universal
al cunoașterii umane, al
teo
riei și practicii revoluționare.
Cu sentimente de înaltă mindrie patriotică constatăm
că
intr-o lume atit de frămîntată
de crize economice și politice,
de escaladarea cursei înarmă
rilor, de șomaj și foamete.
România a realizat
ritmuri
dintre cele mai înalte în dez
voltarea sa economico-socială,
a asigurat ridicarea continuă a
nivelului de trai al poporului,
a lichidat povara datoriei ex
terne, a devenit o țară industrial-agrară puternică, demonstrînd capacitatea și viabilita
tea orinduirii socialiste, juste
țea politicii P.C.R.
Pornind de la realizările re
marcabile obținute în sfertul de
veac ce a trecut de la istoricul
Congres al IX-lea in toate
domeniile de activitate, de la lu
minoasele perspective ce se
deschid patriei dragi, strălucit
înfățișate in documentele aces
tui inalt forum, organizația ju
dețeană de partid, toți oamenii
muncii constănțeni se alătură
din adîncul ființei lor supre
mului act politic de voință și
unitate al comuniștilor români,
al întregului popor, de a alege,
în funcția de secretar generai
al gloriosului nostru partid pe
cel mai iubit și prețuit fiu
al națiunii, înflăcărat pa
triot și revoluționar, ctitor
de geniu, al României so
cialiste, personalitate proemi
nentă a mișcării comuniste și
muncitorești internaționale, a
lumii contemporane. Eroul pă
cii și_ înțelegerii între popoare,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Capacitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu de a des
prinde întotdeauna esențialul,
ceea ce este semnificativ în aprecierea trecutului și definirea
prezentului, clarviziunea
cu
care prospectează viitorul pa
triei, prezența sa nemijlocită,
zi de zi, acolo unde faptele con
crete scriu istoria neamului,
înaltul exemplu personal de
viață și muncă ce înaripează
gîndurile și însuflețește acțiu
nile au dat și dau comuniștilor,
tuturor cetățenilor țării, o pu
ternică încredere
în forțele
proprii. Nu poate exista gînd și
crez mai scumpe decît acelea de
a ne urma neclintit în aspirații
și fapte marele conducător, care
duce cu strălucire mai departe
făclia înaintașilor, unindu-și
la
destinul cu țara, veghind
demnitatea, libertatea, indepen
dența și suveranitatea ei.
Din
perspectiva
drumului
străbătut pe calea edificării
noii societăți, iese cu pregnanță
în evidență contribuția de mare
importanță pe care o aduc la
dezvoltarea economică și so
cială a țării, la asigurarea de
plinei sale independențe știința
și creația originală, învățămîntul și cultura națională — sec
toare conduse cu înaltă compe
tență și patos revoluționar de
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, militant
de frunte al partidului și sta
tului nostru, savant de
înalt
prestigiu internațional, pentru
care, cu deosebit respect, toți
cei ce trăim și muncim pe me
leagurile constănțene îi expri
măm o dată cu întregul popor
cele mai calde mulțumiri, oma
giul profundei noastre recu
noștințe și prețuiri.
In anii socialismului, și cu
deosebire în anii
„Epocii
Nicolae Ceaușescu",
județul
Constanța, ca de altfel toate
zonele
țării,
a
înregistrat
profunde transformări revolu
ționare, devenind o unitate teritorial-administrativă
echili
brată, cu o industrie modernă
și o agricultură socialistă
în
plin progres, în care pulsează o
puternică viață economică, poli
tică și culturală. Ca urmare a
realizării unor investiții de 338
miliarde lei, dintre care 95 la
sută după Congresul al IX-lea,
au fost construite obiective
emblematice pentru capacitatea
și forța orinduirii socialiste,
pentru geniul creator al poporu
lui român : magistralele albastre
Dunăre—Marea Neagră și Poar
ta Albă—Midia Năvodari, por
turile maritime și șantierele
navale de renume mondial, una
din cele mai puternice flote co
merciale din lume, platformele
petroliere din Marea Neagră,
puternicele citadele ale chimiei
și petrochimiei, Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, ma
rile sisteme de irigații în su
prafață de peste 430 mii ha,
salba stațiunilor de odihnă și
tratament de pe Litoral. Volu
mul fondurilor fixe ale județului
a sporit de 59 ori față de 1945,
marea majoritate a acestei creș

teri, respectiv 90 Ia sută, Inre•gistrindu-se după 1965. în ulti
mul sfert de veac numai în
sectoarele neagricole ale jude
țului s-au creat peste 160 mii
noi locuri de muncă, s-au con
struit aproape 120 mii aparta
mente, importante
obiective
social-culturale, s-a îmbogățit
considerabil viața spirituală a
tuturor locuitorilor.
Oamenii muncii constănțeni
— a arătat în continuare vorbi
torul — se prezintă la Congre
sul al XIV-lea al partidului cu
realizări de seamă și în înfăp
tuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare prevăzute
pentru actualul cincinal. în pe
rioada 1986—1989 realizăm in
vestiții de peste 100 miliarde
lei, o creștere a producției in
dustriale cu 55 la sută, a in
dustriei mici cu 64 la sută, a
serviciilor cu 26 la sută, pro
ducția agricolă se dublează, iar
productivitatea muncii sporește
în această perioadă cu 47 la
sută în industrie, cu 77 la sută
în agricultură și cu 36 la sută
în transporturi. Așa cum ne-ați
cerut, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, în
acest an obținem cele mai bune
rezultate de pînă acum. Pe 10
luni, producția industrială crește
cu 10,7 la sută, depășindu-se
prevederile de plan cu 2,9 la
sută ; în agricultură obținem la
majoritatea culturilor producții
la nivelul obiectivelor noii re
voluții agrare, dintre care peste
8 200 kg la grîu, 7 500 kg Ia orz
și peste 30 tone porumb știuleți;
realizăm integral producția con
tractată la export ; înregistrăm
progrese însemnate în organi
zarea și sistematizarea terito
riului și localităților.
Ne facem o înaltă datorie de
conștiință să subliniem în fața
Congresului că, în obținerea
acestor remarcabile succese în
dezvoltarea
economico-socială
a județului un rol hotăritor l-a avut prezența sis
tematică în mijlocul nos
tru a tovarășului secretar
general Nicolae Ceaușescu, a
tovarășei
Elena
Ceaușescu.
Neuitatele dialoguri de
lucru
din uzine, de pe ogoare, de pe
marile șantiere de investiții, in
cadrul celor peste 70 vizite de
lucru, întîlnirile cu biroul Co
mitetului județean de partid,
cu activul, entuziastele adunări
populare au constituit, de fie
care dată, momente de referin
ță în activitatea comuniștilor, a
oamenilor muncii, în rezolvarea
multor probleme, în perfecțio
narea activității politico-organizatorice, in creșterea rolului
conducător al organizației ju
dețene de partid — pentru care
aducem cele mai calde si res
pectuoase mulțumiri, întreaga
noastră recunoștință.
în spiritul înaltei exigente
comuniste, apreciem că rezul
tatele obținute în dezvoltarea
economică a județului. în rea
lizarea sarcinilor de plan pu
teau fi mai bune dacă în acti
vitatea noastră, a organelor și

organizațiilor de partid, a con
siliilor populare, a consiliilor
oamenilor muncii nu se mani
festau si unele neajunsuri
cu
efect negativ în folosirea capa
cităților de producție, a pămîntului. a materiilor prime, com
bustibilului și energiei,
pen
tru înlăturarea cărora Confe
rința organizației județene de
partid a stabilit măsuri politice
și organizatorice corespunză
toare, concrete.
Corespunzător obiectivelor și
sarcinilor prevăzute în
docu
mentele Congresului, prin pro
grame de dezvoltare econo
mico-socială în profil teritorial
se asigură continuarea pe o
treaptă superioară a dezvoltării
și modernizării tuturor sectoa
relor de activitate și a localită
ților județului. Producția-marîă
industrială va crește în noul
cincinal cu 47 la sută, volumul
de activitate în industria mică
cu 60 la sută, prestările de ser
vicii cu 65 la sută, iar produc
ția globală agricolă cu cel puțin
40 la sută. Conștienți că în pre
gătirea celor mai bune condiții
pentru realizarea acestor obiec
tive un rol de mare importanță
il are înfăptuirea exemplară a
sarcinilor anului viitor, oamenii
muncii constănțeni se angajează
ca în 1990 să depășească pianul
producției-marfă industriale cu
2 la sută, să obțină cele mai
mari producții agricole de pînă
acum și să-și îndeplinească con
tractele la export pe întregul
an numai în 11 luni.
Congresul nostru își desfășoară
lucrările într-un climat interna
țional încordat, într-un moment
de puternică ofensivă împotriva
socialismului a cercurilor reac
ționare, imperialiste care în
cearcă să submineze țările an
gajate în construirea noii orîn
duiri, să stăvilească procesul re
voluționar mondial. In aceste
condiții, apreciem că tezele și
orientările formulate cu toată
claritatea de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, la Plenara Comitetului
Central din octombrie, precum
și în fața Congresului nostru —
însușite pe deplin de întregul
partid și popor — au o impor
tanță excepțională. Ele oferă,
pe baza unei analize profund ști
ințifice, atente și consecvent
constructive, de pe pozițiile so
cialismului științific, argumente
zdrobitoare în combaterea teo
riilor și conceptelor antisocialiste. lichidâtoriste, a încercă
rilor de destabilizare a situației
politice, economice și sociale din
unele țări socialiste.
In încheiere vorbitorul a spus :
Pentru dezvoltarea socialistă și
comunistă a patriei noastre li
bere și independente, pentru
prosperitatea și măreția ei, co
muniștii, toți oamenii muncii
din județul Constanța fac legămînt că vor urma neabătut, în
gînd și în faptă, gloriosul și în
cercatul nostru partid, pe strălu
citul fiu și conducător al po
porului
român,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
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PREZENTAT DE TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși delegați și
Invitați,
Congresul al XIV-lea al parti
dului se înscrie în conștiința
noastră, în istoria ponorului ro
mân ca o pagină glorioasă, care
consacră marile victorii socia
liste, triumful socialismului ști
ințific în transformarea revolu
ționară a societății românești, al
adevăratei suveranități și al in
dependenței economice și poli
tice a României.
Magistralul Raport al secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu —
document programatic de înaltă
rigoare științifică — face bilan
țul marilor realizări obținute de
poporul nostru în opera de edi
ficare socialistă a țării, anali
zează de pe poziții principiale
problemele socialismului, fun
damentează liniile directoare ale
dezvoltării societății românești,
înscrise în Proiectul-Program și
in Tezele pentru Congres, care
au fost dezbătute și însușite de
către întregul partid și popor,
orientează întreaga politică in
ternă și externă a partidului și
statului nostru, în condițiile ac
tuale deosebit de complexe, gra
ve și contradictorii ale lumii
contemporane.
In Raport este argumentată în
mod convingător concepția cu
privire la superioritatea socia
lismului, ca orînduire ce repre
zintă, în mod obiectiv, viitorul
omenirii, rolul și locul parti
dului și statului în procesul de
edificare socialistă, raportul dia
lectic dintre socialism și demo
crație și se reafirmă poziția
constructivă a României în so
luționarea problemelor majore
ale situației politice internațio
nale, ale mișcării comuniste și
muncitorești.
Toate acestea constituie o
strălucită generalizare a expe
rienței poporului român, a par
tidului nostru, o remarcabilă
sinteză a gîndiril revoluționare,
prospective și cutezătoare a ma
relui nostru conducător, o con
tribuție inestimabilă la îmbogă
țirea tezaurului socialismului
științific, a practicii revoluțio
nare, care reprezintă aplicarea
creatoare a marxismului în
România.
în cei 45 de ani de muncă șl
viață liberă, și îndeosebi în ulti
mul pătrar de veac de glorioase
împliniri, inaugurat de cel de-al
IX-lea Congres al partidului,
perioadă intrată definitiv în
noua istorie a patriei cu numele
de Epoca Nicolae Ceaușescu,
România s-a' transformat într-o
țară industrîal-agrară, cu o in
dustrie puternică, modernă, cu
o agricultură socialistă care asi
gură producții mari, la nivelul
obiectivelor noii revoluții agra
re, cu o dezvoltare fără prece
dent a științei, învățămîntului
și culturii, a tuturor celorlalte
sectoare de activitate.
Continuarea dezvoltării în
ritmuri susținute a economiei
românești și lichidarea comple
tă a datoriei externe — victorie
de răsunet mondial a poporu
lui nostru — au situat România
în rindul țărilor pe deplin libe
re și independente și din punct
de vedere economic.
Cu sentimente de
legitimă
mîndrie patriotică, de fierbinte
dragoste și nețărmurită recu
noștință,
membrii
Comisiei
Centrale de Revizie, împreună
cu întregul partid, cu toți oa
menii muncii își exprimă, din
adincul inimii, adeziunea de
plină la documentele supuse
dezbaterii Congresului, la în
treaga politică internă și exter
nă a partidului și statului, dind
o înaltă apreciere activității
neobosite desfășurate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, gindirii sale politice, profund no
vatoare și luptei eroice, con
sacrate timp de aproape șase
decenii binelui și fericirii na
țiunii române, cauzei indepen
denței, suveranității, demnității
patriei, socialismului, păcii, în
țelegerii și colaborării interna
ționale.
Vă rog să-mi îngăduiți să
dau glas gîndurilor și simțămintelor noastre de aleasă stimă și
profundă admirație față de
marele Erou al națiunii române,
genialul strateg și ctitor de țară
nouă, reafirmîndu-ne și de la
această înaltă tribună adeziunea
fierbinte la opțiunea unanimă
a întregului partid și popor
de realegere a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la acest înalt
forum comunist, în funcția su
premă de secretar general al
partidului.
Reînvestirea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în cea mai
înaltă funcție de conducere in
partid constituie un act politic
de importanță fundamentală în
continuarea pe o treaptă nouă,
superioară a procesului revo
luționar, contribuind la creș
terea rolului conducător al
partidului în toate domeniile
vieții economico-sociale, la în
tărirea unității și capacității
sale de luptă și acțiune, garan
ția de neclintit a edificării so
cietății socialiste și comuniste
pe pămîntul României.
Adresăm, de asemenea, cele
mai alese sentimente de prețui
re și respect tovarășei Elena
Ceaușescu, care, cu multiplele
sale calități de conducător po
litic și cu înaltul prestigiu ști
ințific, recunoscute pe plan
național și internațional, a de
terminat o orientare fermă a
cercetării științifice, a învăță
mîntului și culturii românești,
în slujba realizării obiectivelor
dezvoltării economico-sociale, a
sporit încrederea în capaci
tățile și energiile creatoa
re ale poporului. Această ori
entare, imprimată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu încă de
la Congresul al IX-lea, a
pus capăt tendințelor de plo
conire, dînd un impuls nou și în
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acest domeniu colaborării și coo
perării internaționale, pe baza
principiilor reciprocității și al
deplinei egalități.
Stimați tovarăși,
Exercitîndu-și mandatul încre
dințat de Congresul al XIII-lea
al partidului, Comisia Centrală
de Revizie și-a desfășurat acti
vitatea în conformitate cu atri
buțiile ce-i revin din Statutul
Partidului Comunist Român, cu
indicațiile și orientările date de
secretarul general al partidului,
militînd consecvent pentru îm
bunătățirea continuă a muncii
de constituire și gospodărire a
mijloacelor materiale și finan
ciare ale partidului, pentru utili
zarea cu maximă eficiență a acestora în scopul îndeplinirii în
bune condiții a sarcinilor politico-organizatorice și educative
ale partidului, precum și pentru
îmbunătățirea activității de exa
minare și soluționare a propu
nerilor, scrisorilor, cererilor și
sesizărilor oamenilor muncii adresate organelor centrale de
partid.
Membrii Comisiei Centrale de
Revizie, în strînsă fcolaborare
cu comisiile județene, au orga
nizat sistematic acțiuni de ana
liză și control asupra modului în
care s-au realizat bugetele de
venituri și cheltuieli, precum și
sarcinile de plan ale unităților
economice centrale și locale, ale
instituțiilor și organizațiilor fi
nanțate de partid, acordînd, în
același timp, sprijinul necesar
organizațiilor județene pentru
desfășurarea în bune condiții a
activității economico-financiare.
Anual, Comisia a prezentat con
ducerii partidului rapoarte pri
vind activitatea desfășurată, con
cluziile rezultate din controalele
efectuate.
întreaga activitate economicofinanciară și gospodărească a
organizațiilor județene de partid,
a instituțiilor centrale și unită
ților economice ale partidului,
ale organizațiilor de masă și ob
ștești s-a organizat pe baza in
dicațiilor și orientărilor secreta
rului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
hotărîrilor de partid și a legilor
țării, a planului și bugetului aprobat.
Execuțiile bugetare anuale au
fost analizate de către Comite
tul Politic Executiv și Secreta
riatul Comitetului Central, care
au luat măsuri pentru îmbunătă
țirea activității economico-finan
ciare în toate unitățile și insti
tuțiile partidului.
Ca urmare a măsurilor între
prinse, veniturile au sporit sub
stanțial. în condițiile în care
cheltuielile au scăzut, asigurindu-se autofinanțarea întregii ac
tivități de partid, a tuturor uni
tăților econpmice, precum și spo
rirea gradului de autofinanțare
a instituțiilor subvenționate de
la buget.
Drept rezultat, an de an ve
niturile au fost mai mari decît
cheltuielile,' înregistrîndu-se în
semnate excedente. Pe ansam
blu, veniturile realizate în pe
rioada 1985—1989 au înregistrat
o depășire a prevederilor apro
bate prin buget cu 9,7 la sută.
In fiecare an veniturile au de
pășit prevederile aprobate, în
deosebi la vărsămintele de la
unitățile economice și de la ac
tivitățile de presă și edituri.
In cadrul veniturilor totale, un
loc important îl ocupă venitu
rile provenite din cotizațiile
membrilor de partid, care au
sporit în această perioadă cu
peste 25 la sută ca urmare a
creșterii numărului membrilor
de partid și a majorării retri
buțiilor. In mod practic, toți co
muniștii își achită cu regulari
tate cotizația de partid, ceea ce
demonstrează înalta răspundere
comunistă, atașamentul față de
partid, implicarea lor nemijloci
tă în asigurarea resurselor ne
cesare realizării în bune condi
ții a activității de partid. Este
semnificativ faptul că veniturile
provenite din cotizații acoperă
aproape integral cheltuielile cu
munca de partid.
O altă sursă importantă de
venituri la -bugetul partidului o
constituie vărsămintele proveni
te din beneficiile realizate de
unitățile economice, care in această perioadă au înregistrat o
creștere de peste 70 la sută.
Rezultate bune privind creș
terea
veniturilor,
reducerea
cheltuielilor și asigurarea auto
finanțării au obținut, de ase
menea, Consiliul Național al
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste, Academia de Stu
dii Social-Politice, Consiliul Na
țional al Femeilor, Comitetul
Național pentru Apărarea Păcii
și altele.
Creșterea continuă a venitu
rilor a creat condiții pentru
sporirea avuției partidului. Fon
durile fixe au înregistrat în
ultimii cinci ani o dinamică sus
ținută, fiind în acest an cu 40 la
sută mai mari decit în 1984. La
aceasta a contribuit alocarea an
de an a unor fonduri sporite de
investiții destinate dezvoltării
activității economice și îmbună
tățirii condițiilor de desfășura
re a muncii organelor și orga
nizațiilor de partid. In perioada
1985—1989 volumul investițiilor
realizate a fost de patru ori mai
mare decît în perioada ante
rioară.
Eforturi susținute și fonduri
însemnate au fost consacrate
construirii noului Centru politic-administrativ, Casei Repu
blicii, edificiu reprezentativ al
Epocii pe care o trăim și pe
care poporul, cu legitimă mîn
drie,
o
numește
„Epoca
Nicolae Ceaușescu".
In toate județele s-au con
struit și modernizat spații desti
nate activității de partid, acțiu
nilor de învățămînt, instruire,
cazare, odihnă și asistență me
dicală.
Prin bugetul partidului s-au
prevăzut fonduri necesare pre
gătirii, instruirii și perfecționă
rii unui număr însemnat de
cadre de partid, a,le organizații
lor de masă și obștești, din economie și administrația de
stat. în ultimii cinci ani un nu
măr de 96 200 cadre au urmat

diferite cursuri de pregătire la
Academia de Studii Social-Politice de pe lingă C.C. al P.C.R.
și la școlile interjudețene de
partid. S-au asigurat, de ase
menea, fonduri pentru dezvol
tarea bazei materiale necesare
bunei desfășurări a activității
politice de masă și a propagan
dei de partid.
Preocupări mai mari s-au în
registrat în această perioadă
pentru soluționarea problemelor
sociale, asigurarea asistenței
medicale, a condițiilor de odihnă
și tratament. Secretariatul Co
mitetului Central a analizat pe
riodic rezultatele controlului și
îngrijirii medicale a activului
și aparatului de partid, stabilind
măsuri pentru îmbunătățirea
continuă a activității.
Pentru îmbunătățirea și per
fecționarea în continuare a
activității economico-financiare
și gospodărești a partidului,
este necesar ca, în spiritul docu
mentelor programatice ale celui
de-al XIV-lea Congres, al
orientărilor și indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, să
se amplifice preocupările pen
tru valorificarea la maximum a
posibilităților și rezervelor exis
tente de creștere a tuturor
surselor de venituri, pentru
accentuarea în întreaga activi
tate economică a laturilor in
tensive și calitative, ridicarea
eficienței, reducerea consumuri
lor și dimensionarea la strictul
necesar a cheltuielilor, moder
nizarea producției și serviciilor,
asigurarea condițiilor ca toate
unitățile economice ale partidu
lui să devină modele demne de
urmat pentru celelalte unități
socialiste.

Stimați tovarăși,
In perioada care a trecut de
la Congresul al XIII-lea, Co
misia Centrală de Revizie a
acordat o atenție deosebită con
trolului asupra modului în care
se desfășoară activitatea de
examinare și rezolvare a propu
nerilor, scrisorilor, cererilor și
sesizărilor oamenilor muncii
adresate organelor centrale de
partid.
Raportăm Congresului că în
această perioadă au fost trimise
organelor centrale ale partidu
lui 492 136 scrisori, cu 5,9 la sută
mai mult decît în intervalul
dintre congresele al XII-lea și
al XIII-lea ale partidului, iar
80 300 cetățeni au fost primiți
în audiență la Comitetul Cen
tral. Menționăm că un număr
de peste 1 200 cetățeni au fost
primiți în audiență de către
membrii Comisiei Centrale de
Revizie.
Totodată, un număr
mare de oameni ai muncii au
fost primiți în audiență de to
varăși din conducerea partidu
lui, de către miniștri și de alte
cadre cu munci de răspundere
pe linie de partid și de stat.
Din analiza și controalele
efectuate în acest domeniu a
rezultat faptul că s-a aplicat cu
mai multă consecvență și spirit
de răspundere indicația dată de
conducerea partidului de a se
manifesta o deosebită grijă și
solicitudine față de problemele
ridicate de oamenii muncii,
mutîndu-se centrul de greutate
al rezolvării cererilor și sesiză
rilor către organele teritoriale,
care cunosc mai îndeaproape
fenomenele sau cazurile semna
late și pot interveni operativ
în soluționarea acestora. De
asemenea, s-a extins practica
verificării la fața locului a
scrisorilor și sesizărilor adresa
te conducerii partidului, prin
participarea la rezolvarea lor a
unor activiști
ai Comitetului
Central, membri ai organelor
centrale și locale ale partidu
lui ; s-a acordat mai multă
atenție
cunoașterii
cauzelor
unor fenomene negative care
generează greutăți sau nemul
țumiri în rindul oamenilor și
implicit scrisori adresate condu
cerii partidului ; a crescut în
același timp preocuparea presei,
radioului și televiziunii față de
această importantă formă de
legătură a partidului cu masele
— expresie a profundului
democratism ce caracterizează
orînduirea noastră socială și de
stat.
îmbunătățirea activității de
examinare și soluționare a
scrisorilor și sesizărilor oame
nilor muncii a fost stimulată
de înaltul exemplu oferit de
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
care a promovat și promovează
în mod consecvent o permanen
tă grijă față de om și nevoile
sale — țelul suprem al politi
cii partidului nostru — în con
formitate cu principiul demo
cratic, profund umanist, pu
ternic reliefat și in Raportul
prezentat Congresului, de fău
rire a socialismului cu poporul
și pentru popor.
Menționăm că activitatea de
examinare și soluționare a scri
sorilor și sesizărilor oamenilor
muncii a fost analizată trimes
trial de către Secretariatul Co
mitetului Central, semestrial de
către Comitetul Politic Execu
tiv și anual in ședințele ple
nare ale Comitetului Central,
stabilindu-se de fiecare dată
măsuri de îmbunătățire a mun
cii în acest domeniu.
Este semnificativ faptul că
din conținutul unui număr
mare de scrisori s-a desprins
ca o trăsătură caracteristică
hotărîrea fermă a oamenilor
muncii, în calitatea pe care o
au de proprietari, producători
și beneficiari ai avuției națio
nale, de a îndeplini în mod
exemplar politica partidului și
statului nostru, de a participa
la conducerea și rezolvarea tre
burilor de stat și obștești, la
soluționarea problemelor ma
jore ale activității economicosociale, formulînd propuneri,
sugestii, observații și critici în
dreptățite pentru organizarea
mai bună a producției și a
muncii în diferite sectoare, fo
losirea cu maximă eficiență a
bazei tehnico-materiale de care
dispun întreprinderile și cele
lalte unități economice, întări

rea spiritului de răspundere, de
ordine și disciplină, pentru cu
noașterea și aplicarea neabătu
tă a hotărîrilor de partid și a
legilor țării, apărarea și dezvol
tarea
proprietății
socialiste,
descoperirea
și
recuperarea
unor prejudicii aduse avutului
obștesc, rezolvarea unor proble
me edilitar-gospodărești, cer
cetarea unor abuzuri și ilegali
tăți săvîrșite de unele cadre și
personal muncitor, precum și
soluționarea unor cereri de in
teres personal. Marea majorita
te a scrisorilor s-au dovedit a
fi întemeiate și au fost rezoli
vate în termenele prevăzute de
hotărîrile de partid și legile
țării.
Promptitudinea și grija cu
care au fost examinate și solu
ționate problemele ridicate de
oamenii muncii prin scrisori și
audiențe au făcut să crească în
crederea acestora în organele
de partid și de stat, contri
buind la adîncirea tot mai mult
a democrației noastre muncitorești-revoluționare, la amplifi
carea dialogului cu masele și
afirmarea cu mai multă vigoare
a spiritului de inițiativă și res
ponsabilitate civică.
Numeroși cetățeni, colective
întregi de oameni ai muncii, de
diferite categorii sociale, de la
orașe și sate, și-au exprimat
prin scrisori și telegrame, prin
declarații adresate presei, ra
dioului și televiziunii hotărîrea
lor nestrămutată de a înfăptui
neabătut sarcinile ce le revin
din actualul cincinal, precum și
mărețele
și
mobilizatoarele
obiective prevăzute în proiectul
Programului-Directivă
și
în
Tezele pentru Congresul al
XIV-lea al partidului, stima și
respectul deosebit față de
marele Erou al națiunii și
conducătorul iubit al noului
destin al patriei, adeziunea lor
fierbinte la opțiunea întregului
partid și popor de realegere la
acest înalt forum comunist a
tovarășului Nicolae Ceaușescu
în funcția supremă de secretar
general al partidului.
Din analizele și controalele
efectuate au reieșit însă și une
le neajunsuri. Nu s-a acționat
peste tot cu răspunderea nece
sară pentru soluționarea ope
rativă a unor scrisori și sesi
zări în spiritul hotărîrilor de
partid și al Legii nr. 1 din
1978. Unele organe de partid și
de stat, instituții și cadre cu
munci de răspundere rezolvă
cu întîrziere, incomplet sau
superficial solicitările, reclamațiile și propunerile făcute de
oamenii muncii, din care cauză
aceștia se adresează spre solu
ționare organelor superioare de
partid și de stat. Aceasta im
pune ca pe viitor să se ia mă
suri mai hotărî te pentru îm
bunătățirea stilului de muncă
și respectarea hotărîrilor de
partid și a legilor țării, pentru
menținerea unui dialog viu și
permanent cu oamenii muncii.
Stimați tovarăși,
în procesul construcției so
cialiste, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea, sub condu
cerea gloriosului nostru partid
comunist, am parcurs mai mul
te etape istorice. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu,
am ajuns la un stadiu ridicat
de dezvoltare a forțelor de
producție, la un nivel înalt al
științei, învățămîntului și cul
turii, la un grad de civilizație
generală comparabil cu țările
dezvoltate. Pentru ă obține ase
menea realizări și transformări,
în condițiile
societății bazate
pe exploatare ne-ar fi trebuit
sute de ani.
Toate acestea demonstrează
justețea liniei politice a parti
dului în construcția noii orînduiri
bazate pe proprietatea
socialistă, atestă prin puterea
faptelor că în România socia
lismul a devenit o realitate
vie, pe care nici o forță din
lume și nimic nu o poate
clinti. El și-a demonstrat forța
și vigoarea, iar convingerea
noastră, a comuniștilor români,
este aceea că socialismul repre
zintă viitorul omenirii, singura
orînduire care asigură fiecărei
națiuni condițiile necesare pro
gresului, civilizației, bunăstării
și adevăratei independențe eco
nomico-sociale.
Obiectivele și liniile directoare
ale dezvoltării noastre viitoare,
prefigurate în documentele ma
relui nostru forum comunist, sînt
clare, mobilizatoare, însuflețitoare, bazate pe realismul po
liticii partidului și statului nos
tru, pe forța și capacitatea cla
sei muncitoare, ale poporului ro
mân, pe concepția secretarului
general al partidului, potrivit
căreia socialismul se construieș
te cu poporul și pentru popor,
sub conducerea partidului, care
constituie centrul vital al în
tregii națiuni.
în procesul construcției socia
liste, în condițiile deosebit de
complexe ale vieții internațio
nale contemporane, rolul con
ducător al partidului, al clasei
muncitoaie și întărirea unității
tuturor forțelor sociale, a în
tregului popor în jurul partidului
reprezintă o necesitate istorică.
Așa cum viața însăși demon
strează, nu este posibil și nu
poate exista o altă forță care
să îndeplinească rolul vital al
partidului comunist, partid al
clasei muncitoare, care să deți
nă rolul conducător, în stare să
unească toate forțele societății,
întregul popor pe calea făuririi
celei mai drepte și mai umane
orînduiri — societatea socialistă
și comunistă.
Exprim îndu-ne într-un singur
gînd, într-o singură voință această hotărîre
nestrămutată,
strîns uniți în jurul partidului,
al secretarului său general, vom
acționa împreună cu toți co
muniștii, cu întregul popor pen
tru ridicarea patriei noastre
socialiste pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Mult
iubite
și
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
Magistralul Raport prezentat
de ilustrul conducător al parti
dului și statului nostru de la
tribuna celui mai înalt forum
al comuniștilor români, — do
cument programatic de uriașă
însemnătate teoretică și prac
tică, excepțională sinteză a
unei ample experiențe politice,
a luptei revoluționare pentru
făurirea pe pămîntul patriei a
societății socialiste, cea mai
dreaptă și mai umană orîn
duire —, pune cu putere în lu
mină minunate perspective ță
rii și poporului român pe calea
măreață a înaintării spre co
munism.
Impresionantele realizări ale
oamenilor muncii din țara noas
tră în cea mai rodnică perioadă
a istoriei sale, inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidu
lui, — eveniment de hotărîtoare însemnătate pentru dez
voltarea României socialiste
moderne, — viitorul său atît
de generos la cumpăna dintre
milenii poartă pecetea inconfundabilă a geniului politic al
celui mai iubit fiu al națiunii,
marele Erou între eroii neamu
lui, strălucit militant revoluțio
nar pentru cauza socialis
mului și păcii, secretarul ge
neral
al
partidului,
pre
ședintele Republicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Ilustrînd trăsăturile de esență
ale unei gîndiri revoluționare
ce a îmbogățit creator, cu ne
pieritoare contribuții, concepția
clasei muncitoare despre lume
și viață, patrimoniul ideologic
al partidului nostru, al socia
lismului științific, tezaurul cu
noașterii universale, Raportul
ilustrului nostru conducător,
Programul-Directivă și Tezele,
prin
cuprinderea
în
mod
profund științific, de excepțio
nală amplitudine analitică și
concluzivă, a întregului proces
al construcției noastre socia
liste, în centrul căreia ca scop
suprem se află omul, bună
starea și fericirea sa, conferă
noi și ample dimensiuni pro
gramului partidului de progres
economico-social al țării.
Cu cele mai alese sentimente
de dragoste fierbinte, de pro
fundă stimă și nemărginită re
cunoștință față de tot ceea ce
ați făcut și faceți pentru ridi
carea României pe treptele
înalte de progres și civilizație
comunistă, pentru
asigurarea
deplinei sale independențe eco
nomice și politice, am înalta
cinste de a exprima în fața
Congresului hotărîrea tuturor
adunărilor generale și conferin
țelor de partid, a comuniștilor,
a tuturor oamenilor muncii din
Capitală, care, într-o deplină
unitate de gînd și simțire cu
întreaga națiune, susțin cu în
flăcărare realegerea dumnea
voastră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
funcția supremă de secretar
general al partidului. In acest
act politic fundamental, de im
portanță istorică, vedem garan
ția sigură a înaintării neabă
tute a patriei pe drumul lumi
nos al socialismului multilate
ral dezvoltat, al făuririi — pe
pămîntul sacru al țării —, a vi

sului de aur al omenirii — co
munismul.
Ne facem o înaltă datorie de
conștiință pentru a da expre
sie în marele forum comunist
celor mai alese sentimente de
stimă și recunoștință, ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor
muncii din Capitală față de to
varășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, militant
de seamă al partidului și statu
lui nostru, eminent om politic
și savant de înalt prestigiu
mondial, cu contribuții deosebi
te la elaborarea și înfăptuirea
programelor de dezvoltare a ță
rii, la organizarea și moderni
zarea activității din toate sec
toarele vieții economice și so
ciale, la progresul științei și teh
nicii, la veritabila înflorire a
învățămîntului și culturii ro
mânești.
Un succint bilanț al anilor
glorioși ce au trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, a
spus în continuare vorbitorul,
relevă pentru Capitală sporirea
producției-marfă industriale de
aproape 7 ori și de 161 ori față
de 1945, a producției globale agricole — la nivelul Sectorului
agricol Ilfov — de peste 3 ori
și de 11,3 ori față de 1945. Vo
lumul investițiilor a crescut în
ultimii 24 de ani de 5,7 ori, iar
cel al fondurilor fixe — în pon
dere covîrșitoare mașini, utila
je și instalații moderne, la ni
velul celor mai de seamă reali
zări mondiale — de aproape 7
ori, ajungînd la peste 430 mi
liarde lei și demonstrînd efor
turile cu totul deosebite făcute
de partid pentru înnoirea și mo
dernizarea bazei tehnice și ma
teriale a unităților.
In strînsă legătură cu cerințe
le producției, reflectînd con
cepția strategică a secretarului
general al partidului, privind
integrarea organică dintre ști
ință — cercetare — învățămînt
— producție, Bucureștiul a în
registrat înfăptuiri de mare an
vergură în domeniul științei și
creativității. Conducerea în mod
eminent a tuturor acestor dome
nii de către tovarășa aca
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu a asigurat și asigură
sporirea continuă a contribuției
științei, cercetării și învățămîn
tului la îndeplinirea programe
lor de dezvoltare și moderniza
re a Capitalei și a țării.
Bucureștiul, în timpul ma
rilor prefaceri ale „Epocii
Nicolae Ceaușescu" s-a aflat și
se află pe calea unei impresio
nante renașteri. In anii de după
1965 s-au construit circa 560
mii apartamente, față de 94 mii
în două decenii anterioare, ceea
ce înseamnă — avînd în vedere
și prevederile pe 1990 — că nu
mai în 25 de ani s-a asigurat
ca 90 la sută din cetățenii Ca
pitalei să locuiască în aparta
mente noi. Metroul — ce trans
portă zilnic aproape 1 milion
Călători, amenajarea Dîmbovi
ței, impunătorul centru civic,
minunatele construcții și edifi
cii ridicate în ultimii ani, cele
ce urmează a se finaliza în. per
spectivă, dăinuind peste veacuri
și ducînd peste generații măr-'
turii strălucite ale unui
ne
asemuit timp de creație și ero
ism, ilustrează viu transformă
rile grandioase concepute și
realizate cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al
partidului, devenirea astfel a
Bucureștiului ca una din cele
mai frumoase metropole ale lu
mii.
Așezînd la baza întregii ac
tivități Programul partidului,

hotărîrile Congresului al XIIIlea și ale Conferinței Naționale,
orientările formulate de dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general,
precum și sarcinile date in stră
lucita Cuvintare la recenta Con
ferință a organizației municipa
le de partid — însuflețitor pro
gram de muncă și acțiune re
voluționară pentru toți comu
niștii, pentru toți oamenii mun
cii din București —, comitetele
municipal și ale sectoarelor, or
ganele și organizațiile noastre
de partid au acționat și acțio
nează hotărît pentru unirea eforturilor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii în scopul
înfăptuirii în cele mai bune
condiții a Programului de dez
voltare economico-socială a Ca
pitalei.
Raportăm Congresului că, de
la începutul cincinalului, pe an
samblul Capitalei, au fost rea
lizați principalii indicatori ds
plan, obținîndu-se o producțiemarfă suplimentară de 16 mi
liarde lei. Pe zece luni din acest an s-a realizat un ritm de
creștere la producția industria
lă de 8,7 la sută. între
gul spor de producție a fost
obținut pe seama ridicării
productivității muncii — cu 9,1
la sută mai mare față de anul
1988. Au fost realizate integral
contractele de export, a sporit
eficiența, s-au redus cheltuie
lile, economisindu-se însemnate
cantități de metal, alte materii
prime, combustibil și energie.
Cu aportul direct al cerce
tării au fost asimilate un nu
măr mare de produse noi și
tehnologii de nivel tehnic mon
dial, au fost aplicate sisteme
de mecanizare și automatizare a
proceselor de fabricație, a spo
rit gradul de înnoire a produ
selor. în investiții, au fost
puse în funcțiune 35 capacități
importante și executate lucrări
însemnate pe șantierele marilor
obiective
edilitar-urbanistice.
Sectorul agricol Ilfov, angajat in
mod ferm în realizarea obiecti
velor noii revoluții agrare, și-a
sporit contribuția la înfăp
tuirea programului de autoaprovizionare în profil terito
rial.
înflorirea fără precedent a
Capitalei, rezultatele obținute
în toate domeniile de activita
te se datoresc în mod hotărîtor
sprijinului și îndrumării perma
nente pe care le acordați Orga
nizației municipale de partid,
pentru care vă rugăm, mult
stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
pe dumneavoastră, mult stima
tă tovarășă Elena Ceaușescu,
să ne îngăduiți să vă exprimăm,
din adîncul inimilor, cele mai
alese mulțumiri, profunda re
cunoștință a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din
București.
In toate organizațiile de
partid au fost și sînt efectuate
analize temeinice asupra cau
zelor care au determinat unele
restanțe, stabilindu-se măsuri
ferme pentru realizarea exem
plară a planului — finalitate
esențială a muncii noastre po
litice —, pentru creșterea cu
prioritate a volumului exportu
lui. Așa cum ne-ați cerut la
Conferința organizației muni
cipale de partid, folosind toate
condițiile create, sîntem hotărîți
să facem astfel ca produsele
din București să fie „nu nu
mai cele mai bune din țară,
dar printre cele mai bune din
Europa și din întreaga lume !“.

București

Aplicînd în viață prețioasele
dumneavoastră indicații, Co
mitetul municipal de partid și
Consiliul popular au luat și iau
măsuri pentru îmbunătățirea
activității în domeniul comer
cial, a întregului sistem de
desfacere a fondului de marfă,
pentru realizarea exemplară a
programelor stabilite privind
buna aprovizionare a populației
Capitalei.
înfăptuirea sarcinilor com
plexe ce ne revin în acest an
și pe întregul cincinal, precum
și din Programul-Directivă,
pentru perioada 1991—1995 și
pînă în anii 2000—2010, impune
accentuarea laturilor calitative,
de eficiență ale activității, mo
bilizarea și valorificarea mai
bună a tuturor resurselor de
care dispunem. Ne angajăm în
fața
dumneavoastră,
mult
stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
a dumneavoastră, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, să
acționăm cu toată energia pen
tru a asigura condițiile nece
sare realizării ritmurilor de
creștere și îmbunătățirea struc
turii de fabricație, îndeosebi
prin asimilarea de noi produse,
cu înaltă tehnicitate și com
petitivitate, urmărind îndepli
nirea întocmai a sarcinii stabi
lite de a obține la nivelul Ca
pitalei în 1995 o producție de
cel puțin 350—360 miliarde lei.
Pornind de Ia tezele și apre
cierile formulate de dumneanoastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, în
magistralul Raport, în Expu
nerea la Plenara lărgită a Co
mitetului Central al partidului,
Comitetul municipal de partid
va acționa, prin toate formele
muncii politico-ideologice, pen
tru înarmarea tuturor cetă
țenilor, îndeosebi a tinere
tului, cu concepția științi
fică despre lume șl socie
tate, pentru cultivarea spiritului
militant, revoluționar, în viața
tuturor colectivelor de muncă.
In calitatea noastră de membri
al Partidului Comunist Român,
centru vital al națiunii, cu o
poziție fermă și principială de
apărare a valorilor socialismu
lui, respingem cu hotărîre toate
acele teorii de esență anticomu
nistă, toate acele teze ce pun sub
semnul îndoielii legitimitatea
socialismului, neagă rolul pro
prietății socialiste, contestă rolul
conducător al partidului în des
fășurarea procesului revoluțio
nar de construire a noii socie
tăți. Este o realitate de necon
testat că numai socialismul a
asigurat lichidarea înapoierii
economico-sociale,
propășirea
țării.
In încheiere vorbitorul1 a
spus : Exprimînd sentimentele
cele mai alese de dragoste și
recunoștință ale comuniștilor,
ale tuturor oamenilor muncii
din Capitală, față de mult
stimatul și iubitul conducător al
partidului și statului, ne anga
jăm
să îndeplinim exemplar
planul pe acest an și pe cinci
nal, la toți indicatorii, la ex
port, realizînd
o producțiemarfă suplimentară în valoare
de 20 miliarde lei, să transpu
nem neabătut în viață Pro
gramul-Directivă pentru viitorul
cincinal și în perspectiva ani
lor 2000—2010, istoricele hotăriri
ce vor fi adoptate de Congresul
al XIV-lea.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EUGENIU RĂDULESCU
delegat al organizației județene de partid Sibiu
Mult stimate
și
iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
In conștiința partidului, a în
tregului popor, marile realizări
obținute de România socialistă
în gloriosul arc de timp des
chis de Congresul al IX-lea
sînt indestructibil legate de nu
mele, de activitatea clocotitoa
re, plină de patos revoluționar
și dăruire patriotică a mult
iubitului și stimatului nostru
conducător de partid și de
țară, promotor consecvent al
noului în dezvoltarea econo
mico-socială a patriei, revolu
ționar înflăcărat, genial ctitor
al devenirii noastre comuniste,
exponent strălucit al celor mai
înalte năzuințe ale națiunii
noastre de pace, progres și în
țelegere între popoare, secre
tarul general al partidului,
președintele
Republicii,
to
varășul Nicolae Ceaușescu.
De Ia această inaltă tribună
a comuniștilor, în consens cu
voința unanimă a întregului
popor, dînd expresie adeziunii
totale a celor peste 760 000 oa
meni ai muncii din construcția
de mașini, îndeplinesc o dato
rie de onoare și conștiință prin
a susține cu deosebită căldură
realegerea, în suprema funcție
de secretar general al Parti
dului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușescu,
Erou între eroii neamului,
ctitorul și strategul genial al
României socialiste moderne,
ilustră personalitate a lumii
contemporane, spre a conduce
cu aceeași neasemuită clarvi
ziune și cutezanță revoluțio
nară partidul și poporul pe
drumul luminos al socialismu
lui și comunismului pe pămîn
tul străbun al patriei.
Aducem și cu acest prilej un
respectuos omagiu tovarășei
Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului și statului,
remarcabil savant de renume

mondial, pentru contribuția im
portantă pe care o aduce la
dezvoltarea multilaterală a pa
triei, la progresul necontenit al
științei, învățămîntului și cul
turii românești.
In continuare, vorbitorul a
spus : In cadrul politicii gene
rale a partidului, promovată cu'
consecvență în noua epocă re
voluționară inaugurată de Con
gresul al IX-lea, de creștere
puternică a forțelor de produc
ție, pe baza dezvoltării calitativ-intensive a economiei na
ționale, un rol important a re
venit și revine în continuare
construcțiilor de mașini, factor
de primă însemnătate în crea
rea și consolidarea bazei teh
nico-materiale necesare înain
tării - ferme a României pe ca
lea progresului și civilizației
socialiste și comuniste.
Raportăm Congresului, dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că în anii construcției socia
liste producția-marfă în con
strucția de mașini a sporit în
mod substanțial. In perioada de
după Congresul al IX-lea, pro
ducția-marfă industrială a cres
cut de peste 16 ori, ramura
construcțiilor de mașini fiind
astăzi capabilă să rezolve cele
mai complexe probleme tehnice
și să asigure, practic, ne
cesarul de mașini și in
stalații pentru dezvoltarea eco
nomiei românești.
In anii
Epocii
Nicolae
Ceaușescu
unitățile noastre au asimilat și
produs un număr impresionant
de mașini, utilaje și instalații
noi, care au făcut posibilă
realizarea
marilor
obiective
cuprinse în programele priori
tare de dezvoltare economicosocială a României. A sporit
substanțial, nivelul tehnic și
calitativ al produselor, prin asi
gurarea unui grad sporit de
flexibilitate și suplețe, care asi
gură fiabilitatea și parametrii
tehnico-funcționali ai utilajelor,
comparativ cu produsele simi
lare pe plan mondial. Prin or
ganizarea modernă, științifică a
producției și mecanizarea pro

ceselor de fabricație, ridicarea
continuă a pregătirii profesio
nale a oamenilor muncii, a cres
cut permanent gradul de com
petitivitate al produselor româ
nești și eficiența economică a
întregii noastre activități.
In
acest cincinal, producția pentru
export cunoaște o creștere de
87,6 la sută pe cliring țări so
cialiste și 157,9 la sută pe de
vize convertibile, produsele in
dustriei construcțiilor de ma
șini din țara noastră fiind li
vrate în aproape 100 de țări,
de pe toate continentele.
Proiectul Programului-Direc
tivă al Congresului al XIV-lea
ne înfățișează imaginea lumi
noasă a României socialiste in
cincinalul următor și în per
spectivă pînă în anii 2000—2010.
Construcția de mașini va deține
și în continuare un rol activ în
realizarea planurilor și progra
melor de dezvoltare calitativintensivă a economiei naționa
le. în cincinalul 1991—1995 pro
ducția-marfă va spori cu 41,6
la sută, cu un ritm mediu anual de creștere cuprins între
7,2 și 8,5 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 37,1 la sută.
Industria constructoare de ma
șini va asigura necesarul de utilaje pentru înfăptuirea pro
gramelor de organizare, moder
nizare și dezvoltare a tuturor
ramurilor economice. Exportul
acestui important sector al eco
nomiei naționale va cunoaște o
creștere de peste 60 la sută. •
Marile obiective, ca și înal
tele exigențe formulate de dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general,
privind perfecționarea, în con
tinuare, a întregii noastre acti
vități implică o atitudine nouă,
revoluționară în gîndire și mun
că, responsabilitate sporită pen
tru înfăptuirea obiectivelor de
dezvoltare economico-socială a
patriei. In acest sens, raportăm
că ne vom concentra întregul
potențial tehnic și uman pentru
realizarea echipamentelor și utilajelor cu fiabilitate și perfor

manțe superioare : motoare ter
mice cu randament ridicat, noi
tipuri de utilaje petroliere și
miniere pentru adîncimi mari
și condiții grele de exploatare,
utilaje de prelucrare metalur
gică și chimică avansată, insta
lații pentru industria lemnului,
ușoară și alimentară, mijloace
de transport specializate, auto
turisme cu consum redus de
combustibil. în toate unitățile
constructoare de mașini vom asigura creșterea importantă a
indicelui de utilizare a metalu
lui, reducerea consumurilor ma
teriale și energetice, moderni
zarea sectoarelor calde, intro
ducerea liniilor mecanizate de
fabricație, care să asigure creș
terea mai susținută a producti
vității muncii, reproiectarea
produselor și promovarea de
tehnologii moderne. în centrul
întregii noastre munci se va si
tua obiectivul stabilit de către
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, ca 95
la sută din produsele executate
de noi să se situeze, din punctul
de vedere al parametrilor teh
nici și calitativi, la nivel mon
dial, iar 2 pînă la 5 la sută, pes
te acest nivel.
Privim cu întreaga răspun
dere sarcinile viitoare, înscrise
în proiectul Programului-Direc
tivă, pe care le considerăm pe
deplin realizabile. Dispunem în
toate unitățile de colective de
oameni ai muncii cu o bună
pregătire' profesională și poli
tică, avem o bază tehnico-materială dezvoltată și un puter
nic potențial de cercetare știin
țifică și ne angajăm cu întreaga
răspundere în fața dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca,
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, împreună
cu organismele
democrației
noastre muncitorești-revoluționare, să facem totul pentru tra
ducerea neabătută în viață a
mărețelor obiective prefigurate
de Congresul al XIV-lea al
partidului.
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delegată a organizației județene de partid Suceava
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
și
iubită
tovarășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
In magistralul Raport pre
zentat Congresului, document
de excepțională valoare teore
tică și practică, inestimabil?
contribuție lă dezvoltarea crea
toare a gîndirii social-politice
contemporane, care înfățișează
bilanțul bogat al marilor reali
zări obținute de poporul nostru
șl perspectivele dezvoltării în
continuare a României socialis
te, regăsim strălucita capacita
te de analiză și cunoaștere a
proceselor economice și socia
le complexe din societatea
noastră și din lume, spiritul în
noitor, profund științific, tră
sături definitorii ale gîndirii
și activității dumneavoastră
revoluționare,
mult
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu, mare Erou
între eroii neamului, emi
nent militant revoluționar și
înflăcărat patriot, ilustru con
ducător de partid și de țară,
personalitate de excepție a vie
ții internaționale.
îmi fac o datorie de conștiin
ță de a exprima mandatul po
litic ce mi-a fost încredințat de
comuniștii din județul Suceava
și â susține cu toată căldura
propunerea privind realegerea
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
funcția supremă de secretar
general, al partidului, cea mai
sigură chezășie a înaintării
neabătute a țării pe calea so
cialismului și comunismului,
spre binele și fericirea întregu
lui popor.
Ingăduiți-mi, mult stimate
tovarășe secretar general, să
sentimentelor de
dau glas
înaltă cinstire, aleasă prețuire
și profundă recunoștință ale

comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii pentru grija deo
sebită pe care o manifestați
față de dezvoltarea județului
nostru, pentru orientările și
indicațiile prețioase pe care ni
le-ați dat la fața locului, și cu
prilejul recentei vizite de
lucru efectuate împreună cu
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu în județul Suceava,
pentru vibrantele chemări și
îndemnuri de a munci mai
bine, cu întreaga răspundere,
spre a înfăptui o calitate nouă,
superioară în toate domeniile.
Permiteți-mi ca, de la aceas
tă înaltă tribună să aduc, tot
odată, un respectuos omagiu
tovarășei Elena Ceaușescu, re
marcabil om politic și străluci
tă personalitate științifică, pen
tru contribuția deosebită la
elaborarea și înfăptuirea tutu
ror planurilor și programelor
de dezvoltare multilaterală a
patriei, la afirmarea tot mai
puternică a științei, învățămîntului și culturii românești, la
edificarea socialismului și co
munismului în patria noastră.
In continuare vorbitoarea a
spus : In județul nostru, com
parativ cu anul 1965, producția-marfă
industrială
a
crescut de la 3,7 miliarde lei la
26 miliarde lei, producția globa
lă agricolă de peste 6 ori, în
condițiile triplării productivită
ții muncii și sporirii continue
a eficienței întregii activități.
Pe această bază a crescut nive
lul de trai al populației, au fost
construite peste 53 000 aparta
mente și peste 30 000 case noi,
a sporit de 3 ori retribuția me
die a personalului muncitor din
industrie și de 2,6 ori veniturile
țărănimii.
Raportăm Congresului că in
primii patru ani ai cincinalului
am realizat un spor de peste
2,5 miliarde lei la producțiamarfă
industrială,
realizînd
cele mai mari producții agri

cole de pînă acum. în cinstea
marelui forum al comuniștilor,
organizația județeană de partid,
consiliul popular județean au
realizat înainte de termen pla
nul pe 4 ani din actualul cin
cinal.
Doresc să subliniez că, în
calitatea sa de organ al autoconducerii
administrativ-teritoriale, consiliul popular jude
țean și-a sporit în permanență
contribuția la realizarea planu
rilor și programelor de dezvol
tare economico-socială în pro
fil teritorial și de înfăptuire a
principiilor autoconducerii și
autoaprovizionării,
asigurînd
autofinanțarea
economlco-financiară a tuturor localităților.
In primele 10 luni ale anului,
unitățile de subordonare locală
au îndeplinit integral sarcinile
la export, industria mică și
prestări de servicii către popu
lație.
Am pus și punem în centrul
preocupărilor consiliului popu
lar mai buna folosire a fon
dului funciar și realizarea
obiectivelor noii . revoluții agrare,
sporirea
contribuției
la fondul centralizat al sta
tului, la mai buna autoaprovizionare a populației, perfec
ționarea programelor de dezvol
tare a industriei mici, a acti
vității de desfacere și prestări
servicii către populație, pre
cum și de valorificare a poten
țialului microhidroenergetic și
a unor surse neconvenționale
de energie pentru asigurarea
necesarului energetic din re
surse proprii la tot mai multe
Comune din județ.
îndeplinindu-și
atribuțiile
conferite prin lege și prin
hotărîrile de partid, consiliile
populare acționează ferm pen
tru înfăptuirea programelor de
organizare a localităților, de
bună gospodărire și înfrumuse
țare.

Analizîndu-ne activitatea în
spirit critic și autocritic, cu
înaltă
exigență revoluționară,
așa cum ne-ați indicat dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
secretar general, sîntem hotărîți să nu precupețim nici un
efort pentru folosirea mai efi
cientă a capacităților de pro
ducție, valorificarea superioară
a materiilor prime și materia
lelor, cerințe pregnant subli
niate în Raportul prezentat
Congresului. în întreaga mun
că pe care o vom desfășura
vom pune, ca și pînă acum, un
accent' deosebit pe aplicarea
consecventă a legilor țării; pe
respectarea neabătută a legali
tății socialiste, eticii și echi
tății socialiste, consiliul popu
lar județean, organele din subordinea lui vor urmări respec
tarea cu strictețe a disciplinei
financiare.
Asemenea întregului nostru
partid și popor, oamenii mun
cii din județul Suceava își ex
primă, din adîncul inimilor,
adeziunea , deplină la inițiati
vele și demersurile pe care
le întreprindeți, cu neabătu
tă consecvență dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae
Ceaușescu,
pentru
apărarea păcii în lume, a drep
turilor tuturor popoarelor la
dezvoltarea liberă, indepen
dentă, pe calea
socialismului
și comunismului. Permiteți-mi
să asigur Congresul, personal
pe dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, pe mult
iubita șl stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, că județul Suceava,
toți oamenii muncii vor acționa
cu devotament, hărnicie și for
ță creatoare pentru înfăptuirea
neabătută a politicii interne și
externe a partidului și statului,
a hotărîrilor marelui forum
comunist, pentru propășirea
continuă a scumpei noastre
patrii, libere, suverane și inde
pendente, România socialistă !

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI I0ACHIM MOGA
delegat al organizației județene de partid Cluj
Mult
stimate
șl
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Trăim cu firească emoție și
legitimă mîndrie patriotică un
eveniment memorabil, care va
da conținut și măreție istoriei
patriei și va rămîne înscris cu
litere de aur în cronica deve
nirii națiunii noastre socialiste,
în conștiința întregului popor —
cel de-al XIV-lea Congres al
Partidului Comunist Român.
Asemenea tuturor participâhților la acest mare și istoric fo
rum al comuniștilor, mă aflu
sub puternica impresie produsă
de magistralul Raport prezentat
Congresului de dumneavoas
tră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general,
Nicolae Ceaușescu. Acest docu
ment de covîrșitoare importan
ță politică, adevărată cartă teo
retică, ideologică a comuniștilor
români, a tuturor oamenilor
muncii din țara noastră, stabi
lește cu rigoare științifică și
impresionantă clarviziune, pe
baza analizei aprofundate a sta
diului de dezvoltare a societății
românești, obiectivele și căile
dezvoltării ei într-o etapă nouă,
superioară, oglindind cu preg
nanță
continuitatea politicii
profund realiste a partidului
nostru de edificare și dezvolta
re a noii orînduiri pe baza pro
movării neabătute, creatoare a
principiilor socialismului, știin
țific revoluționar.
Mărețele înfăptuiri obținute,
sub conducerea gloriosului nos
tru partid comunist, in anii so
cialismului, îndeosebi in perioa
da inaugurată de istoricul Con
gres al IX-lea — legate nemij
locit de concepția novatoare și
fapta revoluționară ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu — de
monstrează superioritatea noii
orînduiri sociale, bazată pe pro
prietatea Socialistă a întregului
popor și cooperatistă, evidenția
ză adevărul că numai socialis
mul asigură lichidarea exploată
rii, asupririi, inegalităților, rea
lizarea adevăratei echități și
dreptăți sociale, împlinirea mul
tilaterală a personalității uma
ne, asigurarea unui viitor lumi
nos pentru întregul nostru po
por.
Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Cluj, intr-o de
plină unitate de gindlre și ac
țiune, dau expresie dragos
tei și admirației lor nemărgi
nite față de dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășă
Nicolae Ceaușescu, voinței lor
nestrămutate ca dumnevoastră să
vă aflăți în continuare în frun
tea partidului. îmi fac o dato
rie de conștiință în a îndeplini
mandatul încredințat de Con
ferința organizației județene de
partid, susținînd din inimă, îm

preună cu întregul partid și po
por, realegerea, în funcția su
premă de secretar general al
Partidului Comunist Român, a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
personalitate politică de excep
ție, genial conducător, pătruns
de o imensă dragoste de țară
și popor, luptător ferm pentru
cauza socialismului și comunis
mului.
Cu deosebit respect și aleasă
prețuire aducem un vibrant
omagiu mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu, eminent mili
tant al partidului și statului
nostru pentru îndelungata și
prestigioasa activitate revolu
ționară și științifică, pentru con
tribuția remarcabilă la înflori
rea științei, învățămîntului și
culturii, la afirmarea puternică
a României socialiste în lume.
Cu prilejul dezbaterii Teze
lor și proiectului ProgramuluiDirectivă, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Cluj
și-au afirmat adeziunea deplină
față de conținutul acestor
documente,
atașamentul ' de
neclintit față de politica parti
dului și statului nostru. Dezvol
tarea viitoare a patriei are un
fundament solid în prefacerile
înnoitoare realizate în anii con
strucției socialiste și îndeosebi
în ultimul sfert de Veac, care
au schimbat din temelii înfăți
șarea țării, viața poporului
român, devenit deplin stăpîn pe
destinul său. Rod al politicii
consecvente, de largă perspec
tivă, inițiată și promovată de
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
repartizare rațională, armonioa
să a forțelor de producție pe
întreg teritoriul țării, și județul
Cluj a cunoscut o impresionantă
și multilaterală dezvoltare, de
neconceput in timpul regimului .
burghezo-moșieresc de tristă
amintire. Din anul 1945 pînă in
prezent
s-au înfăptuit ample
programe de investiții însumînd
103 miliarde lei, din care 98
miliarde lei după anul 1965.
Este grăitor faptul că în perioa
da ultimilor 25 de ani, valoarea
fondurilor fixe a crescut de 6
ori, producția industrială de 7
ori, cea agricolă de 3 ori, vînzările de mărfuri către populație
de peste 3 ori și s-au creat
peste 100 mii noi locuri de
muncă. Pe baza dezvoltării pu
ternice a forțelor de producție
s-au asigurat ridicarea continuă
a nivelului general de progres
și civilizație al locuitorilor ju
dețului, adevărata egalitate în
drepturi pentru toți cetățenii.
Un simbol al profundelor pre
faceri generate de socialism îl
constituie amploarea construc
ției de locuințe, de așezăminte
sociale, în domeniile ocrotirii
sănătății, învățămîntului, cul
turii. Numai în ultimul sfert de
veac au fost construite în județ
135 mii apartamente, în prezent
peste 80 la sută din populația

județului dispune de locuințe
noi. Este elocvent, totodată,
faptul că, în raport cu anul 1945,
numărul sălilor de clasă a
sporit de aproape 4 ori, al stu
denților de peste 3 ori, iar al
medicilor x — de peste 4 ori,
mărturii convingătoare ale uria
șelor posibilități pe care noua
orînduire le creează pentru
bunăstarea materială și spiri
tuală a întregului popor.
*în actualul cincinal în județul
nostru s-a asigurat creșterea
continuă a producției industria
le, volumul acesteia urmînd să
fie, în acest an, mai mare cu
25 la sută față de nivelul atins
în 1985.
în cinstea marelui
forum al comuniștilor au fost
îndeplinite «angajamentele asu
mate în realizarea planului pe
întreg județul, expresie a muncii
însuflețite, pline de abnegație,
cu care oamenii muncii din
județul nostru, asemenea în
tregului popor, transpun în
viață politica partidului.
Pornind de la obiectivele noii
revoluții agrare, a spus în con
tinuare vorbitorul, Comitetul
județean de partid a acționat
consecvent pentru îndeplinirea
planurilor și programelor de
dezvoltare a agriculturii, în
acest an obținîndu-se cele mai
mari producții din istoria jude
țului, ceea ce demonstrează
încă o dată viabilitatea marii
producții agricole, întemeiată
pe proprietatea socialistă a în
tregului popor și cooperatistă.
Așa cum se arată în Raport,
o dezvoltare tot mai puternică
au cunoscut cercetarea științi
fică și învățămîntul de toate
gradele, tot mai organic legate ,
de producție, domenii conduse
cu înaltă competență de to
varășa
academician
doctor
inginer Elena Ceaușescu. Și în
județul nostru s-au asigurat
perfecționarea rețelei școlare,
mai buna corelare a acesteia
cu cerințele pregătirii forței de
muncă necesare. Specialiștii din
institutele de cercetare științi
fică și cadrele didactice din în
vățămîntul superior și-au adus
contribuția la soluționarea a
numeroase probleme din dome
nii fundamentale ale tehnicii.
Rezultatele fără precedent
obținute în dezvoltarea econo
mico-socială a județului, ca și
a întregii țări, se datorează în
mod hotărîtor sprijinului per
manent acordat de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care, prin
orientările și indicațiile concrete
date cu ocazia memorabilelor
vizite de lucru efectuate, îm
preună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, în ju
dețul nostru, a dinamizat și
orientat eforturile colectivelor
de muncă spre valorificarea
mai bună a potențialului eco
nomic, a mijloacelor și resurse
lor de care dispunem. Pentru
acest inestimabil sprijin expri

măm, și cu acest prilej, din
adîncul inimilor noastre to
varășului Nicolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu cea
mai profundă recunoștință și
întreaga noastră gratitudine.
După ce s-a referit la Unele
neajunsuri din activitatea unor
organe și organizații de partid
și organisme ale democrației
muncitorești-revoluționare, vor
bitorul a spus :
In lumina tezelor și orientări
lor cuprinse în Raportul prezen
tat Congresului vom acorda o
mai mare atenție îmbunătățirii
activității ideologice și politice,
educării patriotice, revoluționare
a oamenilor muncii, a tinerei
generații, întăririi responsabili
tății în muncă, cultivării senti
mentelor de prețuire a marilor
realizări obținute de poporul
nostru în construcția socialistă,
combaterii hotărîte a politicii
cercurilor reacționare, care sti
mulează vrajba națională, reîn
vie teoriile iredentiste, intensi
fică manifestările naționalistșovine, urmărind slăbirea uni
tății oamenilor muncii.
Reînnoim și cu acest prilej
adeziunea deplină a comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii
din județul Cluj față de politică
externă a partidului și statului
nostru, exprimînd
profunda
mîndrie patriotică pentru princi
pialitatea, consecvența și dina
mismul cu care
tovarășul
Nicolae Ceaușescu acționează în
vederea afirmării tot mai pu
ternice a României socialiste pe
arena mondială. Susținem din
adîncul .ființei noastre tezele
și inițiativele tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind întă
rirea solidarității și colaborării
țărilor socialiste, a forțelor pro
gresiste, înaintate, de pretutin
deni în lupta împotriva încercă
rilor cercurilor reacționare, anti
comuniste și antisociallste de a
lichida cuceririle revoluționare
ale popoarelor, a destabiliza si
tuația din țările socialiste, de a
pune sub semnul întrebării rea
litățile statornicite după cel
de-al doilea război mondial.
Respingem cu hotărîre politica
antisocialistă, reacționară a im
perialismului, amestecul său in
treburile interne ale altor state,
fiind ferm încredințați că această
activitate este sortită eșecului,
că ea poate și trebuie să fie con
tracarată prin eforturile unite
ale popoarelor.
Exprimînd deplinul acord cu
documentele supuse dezbaterii
Congresului, Vă rog să-mi îngă
duiți să afirm hotărîrea fermă a
celor peste 125 de mii de comu
niști, a tuturor oamenilor muncii
din județul Cluj de a acționa cu
însuflețire pentru înfăptuirea po
liticii partidului, de a vă Urma,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, in tot ceea
ce gindiți și întreprindeți pentru
progresul continuu al patriei
noastre.

CUVlNTAREA TOVARĂȘEI MARIA LAZĂR
delegată a organizației județene de partid Buzău
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult iubită și stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în aceste momente vibrante,
cu adinei și trainice ecouri în
conștiința întregii națiuni, ne
aflăm cu toții sub puternica
impresie a magistralului Ra
port prezentat de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
secretar general, document de
excepțională însemnătate, nouă
și strălucită contribuție la îm
bogățirea tezaurului teoriei și
practicii revoluționare, a socia
lismului științific.
îndelungata și eroica dumnea
voastră activitate revoluționară,
mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu — ilustru
conducător de partid și de stat,

genial conducător și om poli
tic, personalitate proeminentă
a mișcării comuniste și a vieții
internaționale — consacrată în
făptuirii celor mai inalte aspira
ții ale clasei muncitoare, ale în
tregii națiuni, de libertate, uni
tate, independență și progres,
constituie temeiuri de nezdrunci
nat ale adeziunii noastre unani
me la hotărîrea privind reînvestirea dumneavoastră în func
ția supremă de secretar ge
neral al partidului. Acest act
politic fundamental reprezintă
garanția obținerii unor noi și
mărețe victorii in edificarea
socialismului și comunismului
în România.
Cu alese sentimente de dra
goste, stimă și respect aducem
un cald omagiu tovarășei Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și savant de renume mondial,

pentru contribuția remarcabilă
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și
externe
a
partidului și statului nostru, la
afirmarea științei, învățămintului și culturii ca factori»de bază
ai edificării socialismului, ai
progresului multilateral al pa
triei.
Justețea strategiei revolu
ționare a politicii științifice,
profund umaniste, de repartizare
armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării
și-a găsit o deplină confirmare
și în județul Buzău, care în
anii socialismului, cu deosebire
in „Epoca Nicolae Ceaușescu"
a cunoscut profunde prefaceri
înnoitoare, o puternică dezvol
tare a industriei, agriculturii, a
celorlalte domenii de activitate.
Dacă în 1945 valoarea produc
ției industriale a județului era

de 165,9 milioane lei, iar în
1965 de 1,6 miliarde, anul aces
ta ea se ridică la 27 miliarde
lei, înregistrindu-se o creștere
de 162,2 ori față de 1945. în
același timp, valoarea produc
ției globale agricole a crescut
de 9,5 ori, ajungînd la 7 mi
liarde lei.
Ritmurile înalte de dezvol
tare a economiei județului au
avut Ia bază importante fon
duri de investiții însumînd din
1965 pînă' în prezent peste 60
miliarde lei, care au determinat
construirea unor platforme in
dustriale moderne la Buzău și
Rîmnicu Sărat, în
celelalte
orașe, precum și a unor puter
nice centre agroindustriale. în
florirea învățămîntului, culturii
si ocrotirii sănătății, schimbarea
radicală a înfățișării localități
lor județului, în această perioa

dă fiind construite peste 43 000
de apartamente și alte impor
tante obiective social-culturale.
în agricultură, prin sprijinul
primit din partea partidului și
statului nostru s-a dezvoltat
puternic baza materială, a spo
rit gradul de mecanizare, au
fost puse în funcțiune și s-au
modernizat numeroase capaci
tăți și obiective agrozootehnice
și ale industriei alimentare.
Pină la sfirșitul acestui an su
prafața pentru irigații va ajun
ge la peste 65 000 hectare, cea
ameliorată la 128 000 hectare,
iar cea pe care se efectuează
lucrări de combatere a eroziu
nii solului la aproape 58 000
hectare. Pe această bază. în acest an am obținut cele mai
mari producții din istoria jude
țului la grîu, orz, floarea-soareîui, fasole, soia, struguri, po
rumb, sfeclă de zahăr și la alte
culturi, iar multe unități au re
alizat recolte la nivelul obiec
tivelor noii revoluții agrare.
în continuare, vorbitoarea a
spus : în spiritul indicațiilor
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe secretar general, pri
vind sporirea răspunderii con
siliilor populare — ca organe

ale autoconducerii și autoapro
vizionării — în înfăptuirea pla
nului de dezvoltare economicosccială în profil teritorial con
siliile populare din județul nos
tru au acționat cu mai multă
răspundere pentru mai buna or
ganizare și conducere a acestei
activități. A fost dezvoltată in
dustria mică, a cărei producție
marfă a ajuns în prezent la
aproape 3 miliarde Iei, s-au di
versificat prestările de servicii
către populație, s-au valorificat
mai bine resursele locale.
Dezbaterea larg democratică,
cu toți cetățenii, a programelor
de dezvoltare economico-socia
lă în profil teritorial a condus
la creșterea responsabilității
oamenilor muncii, în calitatea
lor de proprietari, producători
și beneficiari, față de modul
cum gospodăresc partea din avuția națională ce le-a fost în
credințată, exprimîndu-și con
vingerea fermă că numai marea
proprietate socialistă reprezintă
temelia pe care se ridică între
gul edificiu al progresului mul
tilateral al economiei naționale,
aceasta asigurînd înfăptuirea
principiilor de echitate socială,
realizarea practică a drepturi

lor lor la muncă, la repartiția
justă, la învățătură, la instru
ire și educare.
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din istori
cele documente ale Congresului
al XIV-lea impune intensificarea
muncii politico-organizatorice și
educative desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid,
de stat, de masă și obștești, din
județ, perfecționarea întregii
noastre activități. în viitorul
cincinal, programul de dezvol
tare economico-socială, dezbătut
și aprobat în Conferința orga
nizației județene de partid, pre
vede realizarea unui amplu
program de investiții, de peste
40 miliarde lei, asigurînd o
creștere a producției industriale
de la 28 miliarde lei în 1990
la peste 41 miliarde lei în 1995.
Vor fi realizate noi și impor
tante capacități industriale și
hidroenergetice, ample lucrări
de îmbunătățiri funciare, care
vor duce la creșterea produc
țiilor agricole pe hectarul cul
tivat. De asemenea, vor fi con
struite peste 12 000 apartamente
și un mare număr de spații co
merciale ce vor fi amplasate,
mai cu seamă, în viitoarele cen

tre agroindustriale și comunale,
noi școli, spitale, case de naș
teri, centre de cultură și crea
ție. Toate acestea constituie
pentru noi un minunat prilej
de a adresa cele mai alese
mulțumiri tovarășului
Nicolae Ceaușescu, tovarășei
Elena Ceaușescu, pentru grija
deosebită pe care o acordați
dezvoltării județului nostru, ca
de altfel întregii țări, ridicării
continue a nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor
muncii.
Declarîndu-mă de acord cu
documentele supuse dezbaterii
Congresului, în numele celor
peste 90 de mii de comuniști,
al tuturor locuitorilor județului,
vă asigurăm pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. pe dumnea
voastră, mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu, că vom ac
ționa cu fermitate și spirit re
voluționar, ca adevărați comu
niști, pentru transpunerea ne
abătută în viață a istoricelor
hotărîri ce vor fi adoptate de
Congresul partidului, pentru în
făptuirea măreței opere de edi
ficare a societății socialiste și
comuniste.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN ALBA
delegat al organizației județene de partid Hunedoara
Mult
Iubite
și
stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.
Comuniștii, toți minerii Văii
Jiului mi-au încredințat man
datul de inimă și conștiință de
a vota realegerea în funcția
supremă de secretar general al
Partidului Comunist Român a
celui mai iubit și strălucit fiu
al clasei muncitoare, al po
porului român, eroul-comunlst,
patriotul înflăcărat, ctitorul de
țară și viață nouă, proeminentă
personalitate a mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, genialul strateg al
uriașelor transformări revolu
ționare din patria noastră —
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Datorăm eroicei activități re
voluționare a eminentului nos
tru conducător de partid și țară,
toyarășul Nicolae Ceaușescu,
gîndirii sale novatoare, cuteză
toare, profund științifice elabo
rarea strategiei de edificare a
socialismului cu poporul șl
pentru popor, de dezvoltare a
economiei, a întregii țări, pe
baza unor programe complexe
de valorificare superioară a
bazei proprii de materii prime
și resurse energetice, a imen
sului potențial de muncă și
creație al națiunii. însăși Valea
Jiului, așa cum arată ea astăzi,
stă mărturie justeței și realis
mului politicii partidului și sta
tului nostru, a grijii perma
nente a dumneavoastră, mult
stimate
si
iubite tovarășe
Nicolae Ceaysescu, „Minerul
nostru de Onoare", a mult sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu
care în repetate rînduri v-ați
aflat în mijlocul minerilor ca
oaspeți dragi, preocupîndu-vă
la fața locului, de munca si
viața celor care extrag bogățiile
pămîntului.
Din inițiativa și cu sprijinul
dumneavoastră nemijlocit, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu,
în Valea Jiului s-au înființat
Întreprinderile miniere Cîmnul
lui Neag, Valea de Brazi, Petrila Sud, Lonea Pilier, Iscroni,

s-au construit modernele uzine
de preparare a cărbunelui de
la Livezeni și Uricani, între
prinderea de Piese de Schimb,
Reparații Utilaje și Echipamente
Electronice Miniere Petroșani,
întreprinderile de tricotaje din
Petroșani și de confecții din
Vulcan, Tesătoria de mătase
Lupeni și Fabrica de mobilă
Petrila, care au asigurat nume
roase locuri de muncă pentru
toți locuitorii acestei zone
muncitorești.
Prin alocarea unor însemnate
fonduri de Investiții, In muni
cipiul Petroșani au fost con
struite, în anii de glorie ai
„Epocii Nicolae Ceaușescu", 30
de obiective și capacități de
producție, fondurile fixe au
crescut de trei ori, s-au creat
peste 30 000 noi locuri de mun
că, au fost realizate și date în
folosință 32 000 apartamente,
amplasate în cartiere moderne,
cu dotări social-culturale, sani
tare și comerciale adecvate
unei vieți civilizate. A sporit
astfel, an de an, nivelul de trai
material și spiritual al mineri
lor și familiilor noastre, al tu
turor celor ce trăim și muncim
în înfloritoareă Vale a Jiului.
în continuare vorbitorul a
spus : Poate veni oricine să
vadă că aceasta este viața
noastră de astăzi în România
socialistă. Toți avem asigurate
locuri de muncă, locuințe con
fortabile, condiții sociale cores
punzătoare, nu ca în alte țări
în care, în fiecare zi, mii de
oameni îngroașă rindurile șo
merilor, nu au siguranța zilei
de mîine. Noi trăim azi liberi
și demni, într-o țară liberă și
demnă, stăpină pe destinele
sale, pe care poporul și le fău
rește în mod conștient, cu fer
mitate revoluționară.
Vă încredințăm, mult Iu
și
stimate
tovarășe
bite
Nicolae Ceaușescu că, răspunzind grijii permanente pe care
o purtați muncii și Vieții
noastre, minerii din Valea
Jiului nu vor precupeți nici un
efort pentru a da țării cit mai
mult cărbune, contribuind ast
fel și in mai mare măsură, așa
cum se prevede în ProgramulDirectivă — la dezvoltarea ba

zei proprii de materii prime șl
energetice. Am deosebita bucu
rie și mîndria patriotică de a
vă raporta, mult iubite și stima1te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că minerii din Petrila au ex
tras de la începutul anului cu
65 000 tone mai mult cărbune
decît în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Rezultate la fel de
bune au obținut și alte colec
tive muncitorești din Valea Jiu
lui. împreună cil cei 110 ortaci
din brigada pe care o conduc,
am depășit prevederile de plan
pe întregul cincinal cu peste
300 000 tone de cărbune. Aceste
rezultate nu ar fi fost posibile
fără o îndrumare permanentă
din partea organelor și organi
zațiilor de partid, fără o susți
nută activitate politico-educativă.
In întreaga noastră activitate
ne călăuzim după indicațiile
dumneavoastră prețioase, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, referitoare la faptul
că tot ce se Înfăptuiește in țara
noastră este rezultatul muncii eroice a făuritorilor de bunuri
materiale și spirituale, proprie
tarii, producătorii și beneficiarii
a tot ce se realizează în Româ
nia, de activitatea cărora de
pinde nemijlocit înfăptuirea
grandioaselor obiective de dez
voltare economico-socială ale
actualului cincinal și perioadei
următoare. Am înțeles chema
rea dumneavoastră ca noi, co
muniștii, să acționăm ca adevă
rați revoluționari, să desfășurăm
o intensă muncă politică de la
om la om de pregătire multila
terală a tuturor oamenilor mun
cii, de educare în spiritul înal
telor principii ale socialismului
științific, ale umanismului re
voluționar, ale eticii și echității
socialiste. Vă mărturisesc că,
pentru mine, pentru comuniștii
din brigadă, aceste îndemnuri au
devenit un crez în activitatea de
fiecare zi. Ne vom preocupa in
și mai mare măsură de pregă
tirea profesională și ridicarea
calificării oamenilor, de educa
rea lor în spiritul dragostei față
de muncă, față de marile reali
zări ale socialismului în patria
noastră.

Viața noastră, liberă și demnă,
tot mai prosperă depinde de
munca noastră, dar și de tăria
cu care știm să ne apărăm cu
ceririle revoluționare. Sîntem în
măsură să spunem răspicat tu
turor celor care se erijează ;n
apărători ai drepturilor și liber
tăților popoarelor, propovăduind
așa-zisele virtuți ale societății
capitaliste : poporul nostru a
trăit experiența tristă a vremu
rilor vitrege ale societății bur
gheze, care ne-a ținut în îna
poiere, exploatînd nemilos for
ța de muncă și jefuindu-ne Sis
tematic bogățiile naționale, în
profitul celor puțini și in dauna
celor mulți, așa cum pe bună
dreptate ați subliniat în Ra
port, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. Nu ne pot
abate de la drumul nostru nici
mistificările, nici deformările,
nici
încercările jalnice ale
cercurilor reacționare, impe
rialiste de a demonstra așa-zisa
superioritate a democrației bur
democrația
gheze. Noi avem
noastră muncitorească-revoluționară, o democrație a fapte
lor, a participării efective la
conducerea societății. întregul
nostru popor, strîns unit în
jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, făurește, cu
deplină încredere în forțele pro
prii, viitorul luminos, socialist
și comunist al patriei, prefigu
rat în documentele Congresului
pentru următorul cincinal, pre
cum șl în perspectiva anilor
2000—2010.
în numele minerilor Văii Jiu
lui, al tuturor minerilor hunedoreni, vă rog să-mi permiteți,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, să vă
adresăm cele mai respectuoase
mulțumiri și gînduri de recu
noștință, împreună cu urarea de
mulți ani, în deplină sănătate și
putere de muncă spre gloria și
măreția Partidului Comunist
Român, pentru a conduce pe
mai departe România pe drumul
luminos al socialismului și co
munismului.

RAPORTUL COMISIEI DE VALIDARE
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL CONSTANTIN RADU
Mult
Iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Actualul Congres, definit ma
gistral de către secretarul gene
ral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, drept Con
gresul marilor victorii socialiste,
al adevăratei suveranități și in
dependențe depline, se înscrie
ca un eveniment de importanță
istorică în viața partidului și a
patriei noastre socialiste.
în perioada premergătoare
Congresului au avut loc în toate
organizațiile de partid adunări
și conferințe pentru dări de
seamă și alegeri. Desfășurate în
climatul profund democratic,
propriu partidului nostru, adu
nările și conferințele s-au con
stituit mtr-o impresionantă ex
presie a unității de voință și ac
țiune a întregului partid, a sen
timentelor de profundă mîndrie
patriotică, față de strălucitele
realizări obținute în anii socia
lismului de către poporul nostru
sub conducerea înțeleaptă a
Partidului Comunist Român, a
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Un memorabil moment l-a
constituit via satisfacție și pu
ternicul entuziasm cu care participanții la adunări și conferințe
au primit Hotărîrea Plenarei Co
mitetului Central al Partidului
Comunist Român cu privire la
realegerea la Congresul al
XIV-lea
a tovarășului
Nicolae Ceaușescu in funcția
supremă de secretar general al
partidului.
Intr-o atmosferă
înălțătoare, de fierbinte patrio
tism și însuflețitor spirit parti
nic, s-a da’t glas dorinței și vo
inței unanime ale comuniștilor,
ale tuturor celor ce muncesc,
privind reînvestirea celui mai de
seamă și mai iubit fiu al națiunii
in cea mai înaltă funcție de par
tid, această opțiune istoricii
avind la bază înalta apreciere a
rolului fundamental, decisiv al
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
în imprimarea unui curs nou,
profund revoluționar, întregului
proces de edificare a noii orîn
duiri pe pămîntul României.
In conștiința partidului, a în
tregii națiuni este de mult adine

încrustată certitudinea că tot
ceea ce s-a realizat în întreaga
perioadă deschisă de istoricul
Congres al IX-lea al partidului
este rodul strălucitei activități a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
al gîndirii și acțiunii sale revo
luționare, caracterizate prin aplicarea creatoare a principiilor
materialismului dialectic și isto
ric, ale socialismului științific la
condițiile concrete și particula
ritățile specifice țării nogstre.
Dind glas nețărmuritei recunoș
tințe
pentru
grandioasele
realizări din anii de glo
rie ai
luminoasei
„Epoci
Nicolae Ceaușescu", participanții
Ia adunări și conferințe și-au
exprimat hotărîrea nestrămuta
tă de a continuă, sub conducerea
celui mai de Seamă fiu al na
țiunii, mersul neabătut spre co
munism — visul de aur al ome
nirii.
In cadrul adunărilor și confe
rințelor, in spiritul prevederilor
proiectului Prograrnului-Directivă, al Tezelor pentru Congre
sul al XIV-lea al partidului, sub
semnul unei înalte exigențe par
tinice, s-a făcut o temeinică și
multilaterală analiză a întregii
activități destinate îndeplinirii
holăririlor Congresului al XIIIlea și Conferinței Naționale ale
partidului, a preocupărilor orga
nelor și organizațiilor de partid
pentru unirea eforturilor comu
niștilor, ale celorlalți oameni ai
muncii în vederea realizării pro
gramelor și planurilor de dezvol
tare economico-socială a patriei,
s-a scos în evidență experiența
pozitivă valoroasă, s-au relevat
neajunsurile care mai persistă
și s-au adoptat hotărîri menite
să asigure creșterea în continu
are a rolului conducător al or
ganelor și organizațiilor de par
tid, implicarea lor și mai puter
nică în amplul proces revolu
ționar de ridicare a României
pe noi culmi de progres și civi
lizație.
Exprimîndu-și totala adeziune
la proiectul Programului-Directivă și la Tezele pentru Con
gres, comuniștii au dat încă o
dată glas sentimentelor de înal
tă și aleasă prețuire față de to
varășul Nicolae Cbaușescu pen
tru contribuția decisivă la elaborarea acestor documente de
excepțională însemnătate, pen
tru viitorul luminos al patriei

noastre, documente care șe con
Din totalul delegaților 92 la
stituie într-o nouă și valoroasă
sută sînt români, 6,7 la sută sînt
contribuție a secretarului ge
români de naționalitate maghia
neral al partidului la dezvolta
ră, 0,6 la sută sînt români de
rea socialismului științific, a
naționalitate germană, iar 0,7 la
teoriei și practicii revoluției și
suta sînt romani de alte națio
construcției socialiste.
nalități, ceea ce corespunde în
tocmai compoziției naționale a
Participanții la adunări și con
partidului. Din numărul dele
ferințe și-au exprimat, totoda
gaților 1 316 sînt femei, respec
tă, cele mai deosebite simță
tiv 39,56 la sută.
minte de înaltă considerație și
adîncă gratitudine față de to
în rindurile delegaților la
varășa Elena Ceaușescu, mili
Congres sînt 2 tovarăși care de
tant de seamă al partidului și
țin înaltul titlu de Erou al Re
statului nostru, pentru contri
publicii Socialiste România, 53
buția sa remarcabilă la elabo
titlul de Erou al Muncii Socia
rarea și înfăptuirea politicii in
liste sau de Erou al Noii Revo
terne și externe a partidului și
luții Agrare, iar 1 646 sînt deco
statului nostru, la înflorirea ști
rați cu ordine și medalii; 231
inței, învățămîntului și culturii
delegați sînt deputați în Marea
românești.
Adunare Națională, iar 787 in
consiliile
populare. Un număr
în spiritul prevederilor Sta
de 1 420 delegați sînt absolvenți
tutului Partidului
Comunist
ai unor instituții de învățămînt
Român și al Hotărîrii Plenarei
superior, iar 2 448 delegați au
Comitetului Central al partidu
urmat diferite școli de partid.
lui din iunie 1989, conferințele
organizațiilor județene și a mu
La Congres sînt reprezentate
nicipiului București au ales or
prin delegați organizațiile de
ganele de conducere, comisiile
partid din toate domeniile și
de revizie, delegații Ia Con
sectoarele de activitate — 1 483
gresul al XIV-lea și au desem
delegați sînt din industrie, con
nat candidații pentru organele
strucții și transporturi, 783 din
centrale ale partidului.
agricultură, 1 060 din celelalte
domenii de activitate — toți aStudiind documentele
tutu
ceștia fiind aleși din rîndul Ce
ror conferințelor, Comisia de
lor
mai buni comuniști, care
validare a constatat că, pe baza
desfășoară o susținută activita
normei de reprezentare stabili
te, se situează in fruntea luptei
tă de Plenara Comitetului Cen
pentru îndeplinirea exemplară a
tral al partidului din 27—28 iu
Programului
partidului, a hotă
nie 1989, de un delegat la 1 150
rîrilor de partid și de stat, ma
de membri, au fost aleși 3 326
nifestă spirit revoluționar, exi
delegați, în concordanță cu efec
gență și fermitate în realizarea
tivul partidului la 30 septem
sarcinilor ce le sînt încredința
brie 1989, de 3 824 782 membri de
te.
corespund întocmai criteri
partid.
ilor politice, morale și profesio
La Congres sînt prezenț!
nale. au o temeinică pregătire
3 308 delegați; lipsesc motivat 18
politică și profesională, o bo
delegați.
gată experiență in munca de
Compoziția socială a delegațipartid, de stat, economică, solor la Congres este următoarea:
cial-culturală și obștească, se
1291 muncitori; 497 țărani; 166
bucură de un deosebit prestigiu
ingineri și tehnicieni; 195 cadre
și de o mare autoritate în co
din cercetarea științifică, pro
lectivele în care lucrează.
iectare și învățămînt; 619 acti
Stimați tovarăși delegați,
viști de partid și ai organizați
Verificînd documentele con
ilor de masă; 493 oameni . de
ferințelor organizațiilor județe
cultură, artă, ziariști, medici,
ne de partid și a municipiului
juriști, studenți, precum și lu
București, Comisia de Validare
crători din aparatul central și
a constatat că au fost respecta
local de stat ; 65 ofițeri.
te întocmai prevederile Statutu
După vechimea în partid, 16
lui și Hotărîrea Plenarei Comi
delegați au stagiu dinainte de
tetului Central al Partidului Co
23 August 1944, 381 sînt membri
munist Român din iunie a.c. șl
de partid din anii 1944—1948, iar
supune spre aprobare validarea
2 929 au vechime în partid după
mandatelor tuturor celor 3 326
anul 1952.
de delegați.
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CONGRESULUI PARTIDULUI, TOVARĂȘILI I NICOLAE CEAUȘESCU,
DEPLINA, PROFUNDA ÎNCREDERE A COMUNIȘTILOR, A ÎNTREGELEI POPOR
TELEGRAME ADRESATE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, PREȘEDINTELE CONGRESULUI
•

Mindrie patriotică, adincă satisfacție, caldă prețuire sint sentimen
tele cu care comuniștii, toți oamenii muncii au luat cunoștință de
Raportul prezentat de tovarășul Nicolac Ceaușescu. secretarul general
al partidului, președintele Republicii, celui de-al XIV-lea Congres al
partidului — Congresul marilor victorii socialiste — care va marca o
nouă și cutezătoare ascensiune a României socialiste spre piscurile
civilizației comuniste. Și cu acest prilej este reafirmată voința în
tregului partid și popor ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele
conducător de partid și de țară, să fie reînvestit in funcția supremă
de secretar general al partidului. Aceste sentimente inălțătoare iși
găsesc o emoționantă expresie in telegrame, scrisori și mesaje adresate,
in aceste zile, Congresului al XIV-lea al partidului, președintelui
Congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care se dă glas angaja
mentului comuniștilor, tuturor fiilor patriei de a milita cu fermitate
revoluționară pentru înfăptuirea neabătută a istoricelor hotâriri ce
vor fi adoptate de marele forum al partidului, de a acționa uniți in
cuget și simțiri in jurul partidului, al secretarului său general, pen
tru împlinirea luminoaselor idealuri comuniste.
Infcepind cu numărul de azi. ziarul nostru publică ektrase din aceste
dovezi grăitoare de stimă, adincă recunoștință și atașament neclintit
față de partid, față de secretarul său general.
In telegrama trimisă Congresului
al XIV-iea al partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu de către COMI
TETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI
AL P.C.R. se relevă :
In aceste
momente inălțătoare din viața parti
dului și poporului prilejuite de ma
gistralul Raport prezentat de ilus
trul conducător al partidului și sta
tului nostru de la tribuna celui mai
înalt forum' al comuniștilor — do
cument programatic ce constituie un
minunat exemplu de îmbinare a
gîndirii teoretice cu practica — cu
inimile și conștiințele pline de ne
asemuită bucurie și înălțătoare sen
timente patriotice, de fierbinte dra
goste și aleasă prețuire pe care vi
le poartă, asemenea întregului nos
tru popor, comuniștii, toți oamenii
muncii din Capitală vă adresează
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
profundul omagiu pentru uriașa
activitate de aproape șase decenii
ce o consacrați, cu neegalat devo
tament, înfăptuirii aspirațiilor su
preme ale națiunii, ridicării Româ
niei, libere, independente și su
verane, pe culmile luminoase ale so
cialismului și comunismului.
Folosim acest prilej pentru a re
afirma, din adîncul inimilor, intr-o
deplină unitate de gînd și faptă cu
toți fiii țării, dorința fierbinte a co
muniștilor, a tuturor oamenilor
muncii din Capitală ca la marele
forum al comuniștilor români dum
neavoastră. mult stimate și ipbite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți
reînvestit în suprema funcție de se
cretar general al partidului, hotărire
de excepțională însemnătate pentru
destinul partidului, pentru viitorul
poporului nostril.
Cu profund respect, aleasă pre
țuire și nemărginită recunoștință,
dăm o înaltă apreciere și exprimăm
intreaga gratitudine tovarășei aca-r
demician doctor inginer Elena
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de renume mondial, pentru
contribuția de importanță deosebită
adusă la elaborarea și înfăptuirea
politicii partidului și statului nos
tru, la afirmarea științei, invățămintului și culturii românești.
Organizația de partid a munici
piului București se angajează să rea
lizeze, pînă la sfirșitul acestui cin
cinal, o producție industrială supli
mentară destinată cerințelor econo
miei naționale și exportului in va
loare de 20 miliarde lei și să obțină,
peste prevederi, in cincinalul viitor,
o producție industrială de peste 10
miliarde lei. <
' Istoricul Raport prezentat de dum
neavoastră in deschiderea lucrărilor
marelui forum al comuniștilor, stră
lucit document politic și patriotic,
inegalabilă sinteză de o excepțională
rigoare științifică, însuflețitor pro
gram de muncă și de acțiune revo
luționară, constituie o nouă și mar
cantă contribuție la imbogățirea teo
riei și practicii construcției socialis
te. gîndirii social-politice și econo
mice, a umanismului socialist, revo
luționar, deschizind o nouă etapă in
dezvoltarea socialistă, impetuoasă,
multilaterală a patriei noastre, în
înaintarea sa neabătută spre comu
nism — se relevă în telegrama
CONSILIULUI CENTRAL AL UNIU
NII GENERALE A SINDICATELOR
DIN ROMANIA. Intr-un singur glas
cu participanții la marele forum al
comuniștilor din țara noastră, cu în
tregul nostru popor, respingem cu
hotărire încercările și preocupările
unor cercuri imperialiste, reacționa
re de peste hotare de a denigra cu
ceririle revoluționare ale socialis
mului, de a destabiliza situația din
țările socialiste, de amestec in tre
burile interne și încălcare a indepen
denței și suveranității popoarelor.
Ferm hotărîți să urmăm luminosul
dumneavoastră exemplu de patriot
înflăcărat și revoluționar neînfricat,
ce iși consacră întreaga viață și ac
tivitate eroică slujirii idealurilor
supreme ale partidului și poporului,
cauzei socialismului, progresului și
păcii, vă asigurăm, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că nu vom precupeți nici un efort,
că vom face totul, sub conducerea
organelor și organizațiilor de partid,
pentru dinamizarea puternicului po
tențial politico-organizatoric al sin
dicatelor, pentru unirea și punerea în valoare a energiilor
oamenilor muncii, membri ai sin
dicatelor, în efortul consacrat înde
plinirii hotărîrilor Congresului al
XIV-lea, grandioasei opere de edifi
care a socialismului și comunismului
în scumpa noastră patrie, Republica
Socialistă România.

într-un glas cu țara, dăm o înaltă
apreciere Raportului prezentat Congres-ului de dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu — docu
ment de excepțională însemnătate
teoretică și practică, ce sintetizează
magistral drumul parcurs de Româ
nia în această perioadă, mărețele
i transformări revoluționare în viața
' social-economică a patriei noastre,
împlinirea prezentului și perspec
tiva' luminoasă, bine conturată, a
viitorului — se subliniază in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
BACAU AL P.C.R.
Cu certitudinea împlinirii prezen
tului și cu perspectiva clară a ani
lor ce vin, dînd expresie sentimen
telor și convingerilor de care sint
animați comuniștii, toți cei care

trăiesc și muncesc în județul Bacău
au dat mandat delegaților să
susțină cu însuflețire realegerea la
cel de-al XIV-lea Congres, în su
prema funcție de secretar general al
partidului, a dumneavoastră, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
cel mai iubit fiu al națiunii române,
suflet din sufletul acestui neam,
inima veșnic vie a țării, militant
neobosit pentru afirmarea nobilelor
idealuri de pace și progres in în
treaga lume.

’

față de tovarășa Elena Ceaușescu,
distins om politic și savant de lar
gă recunoaștere internațională, pen
tru contribuția deosebită adusă la
elaborarea și înfăptuirea politicii
partidului și statului nostru, dezvol
tarea științei, învățămîntului și cul
turii, pentru preocuparea statornică
pe care o acordă educării și formă
rii tinerelor generații în spiritul
normelor și valorilor proprii socie
tății noastre socialiste, afirmării lor
în planul muncii și creației.
în telegrama adresată de către
COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL
P.C.R. se arată : Cu inălțătoare sen
timente de nețărmurită bucurie și
profundă satisfacție, comuniștii, toți
cei care trăiesc și muncesc în stră
vechea vatră de istorie a Oltului au
ascultat cu îndreptățită mindrie pa
triotică magistralul Raport prezen
tat de dumneavoastră^ mult iubite
și stimate tovarășe secretar general,
la Congresul al XIV-lea al partidu
lui, document de excepțională va
loare teoretică și practică pentru în
tregul nostru partid și popor.
într-o deplină unitate de cuget și
simțire cu întregul partid și popor,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Olt își exprimă totala ade
ziune, unanima aprobare față de
istorica Hotărire a Plenarei C.C. al
P.C.R. din 27—28 iunie a.c., privind

noii etape de dezvoltare a României,
obiectivele și orientările fundamenta
le pentru dezvoltarea economico-sociălă a țării la orizontul mileniului
III, pentru înfăptuirea programului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintarea
României spre comunism — se arată
in telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SIBIU AL P.C.R.
Ca o înaltă expresie a dragostei și
recunoștinței pe care vi le purtăm,
in numele celor peste 88 000 de co
muniști, al tuturor locuitorilor aces
tor minunate plaiuri, delegații noștri
la Congres au mandat de a susține,,
din adîncul inimilor, cu deplină sa
tisfacție și încredere, reînvestirea
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, în
funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, cea mai sigură ga
ranție a afirmării puternice a de
plinei independențe economice și po
litice a scumpei noastre patrii, a înăl
țării României pe luminoasele
culmi ale civilizației comuniste.
Vom acționa fără preget pentru a
spori, prin noi fapte de muncă și
realizări, contribuția județului Sibiu
la înfăptuirea programelor de dez
voltare economico-socială, pentru aplicarea neabătută in viață a hotăririlor istorice pe care le va adopta
cel de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, spre gloria

’

ranție a transpunerii in viață a mă
rețelor obiective de dezvoltare eco
nomico-socială a patriei stabilite
de marele forum al cbmuhiștilor
români.
Ne angajăm solemn, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că vom acționa cu fermitate, cu
inaltă răspundere comunistă și exi
gență revoluționară, strîns uniți în
jurul partidului, al secretarului său
general, pentru înfăptuirea neabă
tută a istoricelor hotărîri pe care le
va adopta înaltul forum al comu
niștilor români.
Cu inimile îpcărcate de prinosul
dragostei, prețuirii și profundei re
cunoștințe, uniți in cuget și simțire
cu intreaga națiune română in jurul
eroicului nostru partid comunist, al
genialului său secretar general, co
muniștii, oamenii muncii, toți locui
torii județului Caraș-Severin
au
primit cu nemărginită satisfacție și
mindrie patriotică magistralul Ra
port prezentat Congresului al XIVlea, eveniment excepțional în multi
milenara istorie a patriei, moment
cu adinei și multiple semnificații in
devenirea socialistă și comunistă a
României — . se relevă în telegrama
adresată de COMITETUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AI, P.C.R.
în deplină unitate de gind și vo
ință cu întreaga țară, noi, cei peste

r

Profund recunoscătoare pentru
atenția pe care o acordați agricul
turii, stimulată puternic de conținu
tul Raportului dumneavoastră la
Congresul al XIV-lea al Partidului
Comunist Român, de complexul de
măsuri adoptate în ultima vreme in
vederea creșterii producției agricole,
harnica noastră țărănime vă asigu
ră, mult stimate și iubite tovarășe
secretar general, că, sub conducerea
organelor și organizațiilor de partid,
va munci cu și mai multă rivnă
pentru înfăptuirea obiectivelor fun
damentale ale noii revoluții agrare,
in vederea obținerii Unui belșug de
produse agroalimentare, sporindu-și
neîncetat contribuția la fondul cen
tralizat al statului, la buna aprovi
zionare a populației, la întărirea și
înflorirea scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.

Cu nemărginită bucurie, cu vie
satisfacție și profundă mîndrie pa
triotică, comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Tulcea iși ală
tură glasîil de cel al întregii țări,
exprimind deplina lor adeziune, una
nima aprobare față de conținutul
magistralului Raport pe care dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, l-ați pre
zentat de la înalta tribună a celui
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui, strălucit document programatic,

• Raportul prezentat Congresului, strălucit document ce conturează cu rigoare
științifică viitorul României socialiste, este o nouă și elocventă expresie a
spiritului creator, a gîndirii și practicii revoluționare a partidului, a secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
• Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar
general al partidului semnifică opțiunea fundamentală a națiunii noastre ce dă
garanție continuității politicii revoluționare care a generat marile victorii socialiste
îndeosebi după istoricul Congres al IX-lea al partidului.
• Angajament unanim al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a
transpune intru totul in viață orientările de bază și liniile directoare ce vor fi
trasate de Congresul al XIV-lea al partidului pentru ridicarea, pe noi trepte de
progres și civilizație, a României socialiste.
In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL
P.C.R. se subliniază : In aceste inăl
țătoare momente de profundă vibra
ție revoluționar-patriotică, cînd in
treaga națiune se află sub covîrșitoarea impresie produsă de magis
tralul Raport prezentat de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, in fața
marelui forum politic al anului,
Congresul al XIV-lea al partidului,
in fapt, în fața întregului popor,
dînd grai celor mai alese sentimen
te de nețărmurită stimă și prețuire,
de dragoste și neprecupețit devota
ment, comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe cuprinsul județului Boto
șani, își exprimă încă o dată ade
ziunea lor unanimă la Hotărîrea
Plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, cu pri
vire la realegerea dumneavoastră, in
funcția supremă de secretar general
al partidului.
Așa cum ați subliniat în magis
tralul Raport, cum se arată în Programul-Directivă și in Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al parti
dului, în strălucita Expunere pe
care ați prezentat-o la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din octombrie
a.c.. ritmurile înalte ale producției
socialiste, propulsarea patriei noas
tre dragi pe calea progresului și
bunăstării au devenit posibile nu
mai pe fundamentul trainic al pro
prietății socialiste.

in aceste momente de aleasă săr
bătoare și înălțătoare atmosferă pa
triotică, revoluționară, cu puternice
semnificații pentru viitorul socialist
și comunist al patriei, tinăra gene
rație a țării, asemenea întregului,
nostru popor, își exprimă deplina
aprobare și totala adeziune la ideile
și tezele de o inestimabilă valoare
cuprinse în magistralul dumneavoas
tră Raport, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, amplu
Program de muncă și acțiune revoluționară al partidului, al națiunii
noastre -------------— se arată-----------in telegraAL
ma COMITETULUI CENTRAL
UNIUNII TINERETULUI COMUNIST.
Animați de cele mai profunde
sentimente de .dragoste și recunoștință, într-o deplină unitate de
voință cu întregul nostru partid și
popor, tinerii de pe întreg cuprin
sul patriei, dau glas satisfacției și
adeziunii lor unanime față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român ca
dumneavoastră, mult iubite' și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, să
fiți reales de către marele forum
al comuniștilor in suprema funcție
de secretar general al partidului,
văzind in această legitimă reinvestire garanția înfăptuirii grandioase
lor programe de dezvoltare multi
laterală a patriei, a înaintării neabă
tute a țării pe cele mai înalte culmi
ale civilizației socialiste și comu
niste.
Exprimăm, totodată, cele mai alese
sentimente de stimă și recunoștință

realegerea, la cel de-al XIV-lea Con
gres, in suprema funcție de secretar
■general al partidului, ■ a dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, Erou in
tre eroii neamului, patriot înflăcărat
și revoluționar consecvent, ilustru
conducător de partid și țară, stră
lucită personalitate a lumii contem
porane.
Strins uniți in jurul partidului, al
dumneavoastră, mult
iubite
și
stimate tovarășe secretar general, ne
angajăm solemn că nu vom precupeți
nimic pentru a înfăptui exemplar is
toricele hotărîri ale Congresului al
XIV-lea al partidului, că ne vom
spori neîncetat contribuția la ridi
carea patriei pe culmi tot mai înalte
de progres și civilizație.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NASAUD AL P.C.R. se arată : Comu
niștii, toți locuitorii județului Bistrița-Nâsăud, asemeni întregului nostru
partid și popor, urmăresc cu viu in
teres și satisfacție desfășurarea lu
crărilor Congresului al XIV-lea, înal
tul forum al victoriei socialismului,
al deplinei independențe politice și
economice a patriei, exprimindu-și
totala aprobare față de conținutul
magistralului Raport prezentat, do
cument de excepțională însemnătate
teoretică și practică, strălucită anali
ză științific fundamentată a drumu
lui parcurs de' România în edificarea
cu poporul și pentru popor a socia
lismului.
In aceste momente înălțătoare ex
primăm sentimentele noastre de
aleasă stimă și gratitudine față de
tovarășa Elena Ceaușescu, eminent
savant și om politic, pentru remarca
bila sa contribuție la elaborarea șl
înfăptuirea politicii partidului și sta
tului, la dezvoltarea și înflorirea con
tinuă a științei, învățămîntului și
culturii ca factori fundamentali in
edificarea socialismului și comunis
mului în patria noastră.
Delegăm pe toți cei ce ne repre
zintă in acest mare forum să expri
me totala adeziune și aprobare față
de întreaga politică internă și exter
nă a partidului, față' de cauza socia
lismului și comunismului pe pămintul scump al patriei și ne angajăm
să muncim fără preget pentru a în
făptui exemplar mărețele sarcini ce
ne vor reveni din documentele Con
gresului,
Asemenea întregului nostru partid
și popor, comuniștii, toți cei ce trăim
și muncim in județul Sibiu am
cu vie satisfacluat cunoștință
<
Și ihaltă însuflețire patriode conținutul magistralu
lui Raport prezentat de dumnea
voastră, în cadrul Congresului al
XIV-lea, Raport ce se constituie
într-un document de o inestimabilă
valoare teoretică și practică, înfățișind pe baza unei profunde analize
științifice marile transformări revo
luționare ce au avut loc în societa
tea noastră, cerințele și exigențele
x

și măreția scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.

în atmosfera de puternică efer
vescență creatoare și angajare re
voluționară a întregului partid și
popor în vasta operă de edificare a
noii societăți, ce domină in aceste
zile viața economică și socială a ță
rii. comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Brăila au urmărit cu
deosebit interes și inaltă mîndrie pa
triotică magistralul Raport prezentat
de dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, ce
lui de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și iși ex
primă deplinul acord cu conținutul
acestuia, care constituie o strălucită
sinteză a experienței ascensiunii so
cietății românești pe calea progre
sului și civilizației socialiste și co
muniste, măreț program al dezvol
tării economice și sociale a patriei
în cincinalul următor și în per
spectiva anilor 2000—2010, o inesti
mabilă contribuție la îmbogățirea te
zaurului cunoașterii naționale și uni
versale, a teoriei și practicii revo
luționare — se relevă in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN BRĂI
LA AL P.C.R.
în numele comuniștilor, al tuturor
celor ce trăiesc și muncesc în județul Brăila, vă asigurăm, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de angajamentul
nostru solemn că vom munci cu
pasiune și dăruire revoluționară pen
tru înfăptuirea exemplară a obiec
tivelor și sarcinilor ce ne revin din
programul ce va fi adoptat de Con
gresul al XIV-lea al partidului, că
vă vom urma neabătut in tot ce în
treprindeți pentru înălțarea glo
rioasă a României în era comunistă.
Cu inimile vibrînd de însuflețitoare sentimente patriotice, revolu
ționare, comuniștii, toți locuitorii
județului Dimbovița dau glas, intr-o
deplină unitate de gînduri și sim
țire cu întreaga noastră națiune,
adeziunii totale și celei mai înalte
aprecieri față de Raportul pe care
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
l-ați prezentat Congresului al XIVlea al Partidului Comunist Român
— model de analiză științifică și
strălucită sinteză a activității des
fășurate de partid, de întregul nos
tru popor pentru înfăptuirea pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comu
nism, ce jalonează cu inegalabilă
clarviziune mărețul drum al pa
triei spre cele mai înalte culmi
de civilizație și progres — se sub
liniază in telegrama COMITETULUI
JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL P.C.R.
împreună cu întregul nostru partid
și popor, susținem cu toată ființa
reînvestirea dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, de către cel de
al XIV-lea Congres, în suprema
funcție de secretar general al parti
dului, această opțiune fundamentală
constituind cea mai puternică ga

70 000 de comuniști, toți locțiitorii
din județul Caraș-Severin, susținem
din adîncul inimii reînvestirea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, marele fiu al na
țiunii române, în suprema funcție
de secretar general al partidului, la
cel de-al XIV-lea Congres.
Acum, la acest epocal eveniment
din viața partidului și poporului ro
mân, comuniștii, toți cei care trăiesc
și muncesc pe meleagurile CarașSeverinului
își reînnoiesc în fața
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, legămintul
de a vă urma cu devotament și cre
dință
pe drumul de nepieritoare
glorii pe care ni l-ați deschis.
telegrama
adresată
Con
In
gresului
partidului,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu de către COMI
TETUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
AL P.C.R. se arată : în aceste zile
de înaltă trăire patriotică, cind în
capitala țării au loc lucrările 'celui
de-al XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român, care se va înscrie
cu litere de aur in marea carte a
istoriei partidului și a neamului
drept Congresul marilor victorii so
cialiste, al deplinei independențe,
economice și politice a României,
toți locuitorii județului Constanța,
aflați sub puternica impresie a ma
gistralului Raport prezentat de mult
iubitul și stimatul secretar general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, într-o unitate de
gind și faptă cu întregul popor,
adresează din adîncul inimilor lor
succes lucrărilor marelui forum al
comuniștilor rofnâni.
Cu mîndria patriotică că tot ce am
realizat măreț și durabil in pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului datorăm activi
tății prodigioase, conducerii realiste,
științifice și novatoare a ilustrului
nostru conducător, ne alăturăm participanților la Congres și susținem
cu toată căldura, din adîncul fiin
ței noastre, realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în suprema func
ție de secretar general al partidului,
garanție sigură a cpntinuei ascen
siuni socialiste a României spre vi
sul de aur al omenirii — comunis
mul.

model de analiză științifică, revo
luționară a stadiului actual de dez
voltare a societății românești, a
perspectivelor acesteia — se relevă
în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R.
Folosim și acest minunat prilej
pentru a ne exprima, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
întreaga noastră adeziune, susținind
din adîncul inimilor realegerea dum
neavoastră de către Congresul al
XIV-lea în suprema funcție de se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, opțiune de o covirșitoare importanță, care va garanta
mersul neabătut al patriei noastre
pe calea luminoasă a socialismului
și comunismului.
Facem legămînt, in acest moment
suprem de bilanț, ca strîns uniți in
jurul gloriosului nostru partid co
munist, al. dumneavoastră, mult iu
bite și stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să slujim cu cre
dință și devotament interesele su
preme ale partidului și poporului,
să transpunem in practică, cu exem
plară dăruire revoluționară, sarcinile
ce ne revin, contribuind astfel la în
florirea continuă -a județului și a
patriei noastre scumpe — Republica
Socialistă România.

în telegrama CONSILIULUI DE
CONDUCERE AL MINISTERULUI
APARARII NAȚIONALE se arată :
întregul personal al armatei a pri
mit cu viu interes și nemărginită
încredere, cu aleasă bucurie magis
tralul Raport prezentat la cel de-al
XIV-lea Congres al partidului de
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar generai. Expri
măm acordul total, aprobarea depli
nă față de ideile însuflețitoare, de
inestimabilă valoare teoretică și
practică pentru făurirea viitorului
luminos al României socialiste, cu
prinse în Raport — nouă și remar
cabilă contribuție la imbogățirea te
zaurului gîndirii revoluționare româ
nești și mondiale contemporane,
exemplu de consecvență in aplicarea
creatoare a principiilor socialismului
științific.
In consens cu întregul partid și
popor, ne reafirmăm adeziunea de
plină la Hotărirea Plenarei C.C.
al P.C.R. din 27—28 iunie a.c.
In telegrama adresată de către cu privire la realegerea dummult stimate tovarășe
CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE neavoastră,
Ceaușescu, marele Erou
A COOPERATIVELOR AGRICOLE Nicolae
eroii neamului, fiu credincios
DE PRODUCȚIE Congresului al XIV- între
al țării, militant de seamă al miș
lea al Partidului Comunist Român, cării
comuniste și muncitorești in
tovarășului Nicolae Ceaușescu
se
în fruntea partidului,
arată : Țărănimea cooperatistă, toți ternaționale,
reînvestire
in care vedem chezășia
lucrătorii ogoarelor, alături de în sigură a edificării
societății socialis
treaga noastră națiune socialistă, te multilateral dezvoltate
și a comu
urmăresc cu profundă mîndrie pa nismului
in România.
triotică lucrările celui de-al XIV-lea
Vă asigurăm, mult stimate tovarășe
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, eveniment istoric pentru vi Nicolae Ceaușescu, secretar general
itorul luminos al patriei noastre so al Partidului Comunist Român, pre
cialiste, de importanță hotăritoare. ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul nostru suprem, că
în făurirea cu succes a societății toți militarii nu-și vor precupeți
socialiste multilateral dezvoltate și nici un efort pentru traducerea în
înaintarea triumfală a României viață a tuturor sarcinilor izvorite
din magistralul Raport prezentat,
spre comunism.

din hotărîrile ce vor fi adoptate de
marele
forum comunist,
astfel
incit oștirea, in unitate indestruc
tibilă cu poporul, să vegheze neabă
tut la apărarea cuceririlor revoluțio
nare socialiste, a independenței, su
veranității și integrității teritoriale
ale scumpei noastre patrii.
In telegrama COMITETULUI JUREȚEAN SALAJ AL P.C.R. adre
sată Congresului al XIV-lea al Par
tidului Comunist Român, tovarășului
Nicolae Ceaușescu se arată : Cu
sentimente de îndreptățită mindrie
patriotică față de minunatele înfăp
tuiri ale poporului nostru in anii
socialismului, cu deplina încredere
în viitorul strălucit al patriei, co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Sălaj au urmărit cu viu in
teres. Raportul prezentat la Congre
sul al XIV-lea de către dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, document
programatic de o inestimabilă va
loare teoretică și practică, strălucită
sinteză a bogatei activități desfă
șurate de partidul și poporul nostru,
magistrală și profund originală con
tribuție la imbogățirea tezaurului
socialismului științific, a strategiei
și tacticii făuririi societății socialiste
și comuniste.
în atmosfera de intensă trăire pa
triotică a întregului partid și popor,
cei peste 47 000 de comuniști din
județ au dat mandat delegaților sălăjeni la Congres ca, in consens cu
voința unanimă a intregii noastre
națiuni, să-l realeagă în inalta
funcție de secretar general al parti
dului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu,
înflăcărat patriot și militant revo
luționar. strălucit vizionar și strateg,
consecvent și neobosit luptător pen
tru pace și colaborare internațională.

în aceste momente istorice, cînd iși
desfășoară lucrările marele forum al
comuniștilor, gindurile și sentimen
tele noastre, ale tuturor locuitorilor
județului.Vaslui, se constituie intr-un
vibrant și suprem omagiu de inaltă
gratitudine pe care vi-1 aducem, mult
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
pentru contribuția hotăritoare pe
care o aveți la ctitorirea, cu poporul
și pentru popor, a celei mai drepte
și mai umane orinduiri pe pămintul
patriei, la afirmarea tot mai activă a
României in viața internațională —
se arată in telegrama COMITETU
LUI
JUDEȚEAN
VASLUI AL
P.C.R.
Recunoscători profund pentru înal
ta capacitate de creație și consec
vența revoluționară cu care acționați
pentru o patrie tot mai prosperă, in
consenS cu întreaga națiune, net'exprimăm deplina adeziune ca cel
de-al XIV-lea Congres să vă realea
gă in suprema funcție de partid, ca
garanție a dezvoltării socialiste a pa
triei, a independenței sale economice
și politice.
Mobilizați puternic de noile și mă
rețele perspective deschise dezvoltă
rii patriei de documentele supuse
dezbaterii și aprobării congresului,
vă asigurăm, iubite conducător, că
vom acționa cu întreaga noastră ca
pacitate pentru înfăptuirea lor nea
bătută în viață, pentru înflorirea
multilaterală a
scumpei noastre
Românii,
Cu inimile pline de bucurie, dăm
o deplină aprobare inestimabilului
tezaur de aprecieri, teze și idei cu
prinse in Raportul prezentat la
marele forum comunist al patriei,
în celelalte documente supuse dezba
terii și aprobării congresului, cute
zătoare edificii ale gîndirii dumnea
voastră creatoare, care constituie
pentru noi toți, pentru întreaga na
țiune izvoare vii de angajare revo
luționară in opera măreață de fău
rire in vatra românească, cu po
porul și pentru popor, a celei mai
drepte și umane societăți, a visu
lui de aur al omenirii — comunis
mul — se subliniază in telegrama
COMITETULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R.
Ne exprimăm, totodată, sentimen
tele noastre de profundă stimă și
considerație față de tovarășa acade
mician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu, eminent om politic și sa
vant de renume mondial, militant
de frunte al partidului și statului
nostru, care și-a adus și iși, aduce
o contribuție remarcabilă la întrea
ga dezvoltare economico-socială a
patriei, la elaborarea și înfăptuirea
programelor noastre de înflorire
continuă a științei. învățămîntului
și culturii, la sporirea prestigiului
acestora în lume.
Ne angajăm solemn în fața
Congresului,
a
dumneavoastră,
mult iubite și stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom face
totul_ pentru îndeplinirea exemplară
a mărețelor sarcini ce ne vor re
veni din hotărîrile istorice ale mare
lui forum al comuniștilor români,
sporind astfel contribuția județului
Vilcea la opera de făurire a socia
lismului și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii — Repu
blica Socialistă România.
împreună cu întregul nostru partid
și popor, comuniștii, toți oamenii
muncii din cadrul ÎNTREPRINDERII
DE RULMENȚI ALEXANDRIA. JU
DEȚUL TELEORMAN, urmăresc cu
firească emoție „și deplină încredere
lucrările Congresului al XIV-lea al
Partidului Comunist Român, eveni
ment epocal in istoria contemporană
a patriei, de importanță deosebită
pentru destinul României socialiste.
Magistralul Raport prezentat de
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, de
la înalta tribună a forumului comu
niștilor români constituie o nouă și
remarcabilă contribuție la'îmbogă
țirea și dezvoltarea gîndirii, teoriei
și practicii revoluționare, a socialis
mului științific, călăuză sigură și iz
vor de nesecate energii îndreptate
spre dobîndirea unor noi și remar
cabile realizări în înfăptuirea pro
gramului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
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PRSMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorul delegației Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice
(Urmare din pag. I)
In cursul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de colaborare rod
nică statornicite între partidele, ță
rile și popoarele noastre, perspecti
vele largi de dezvoltare a acestor le
gături tradiționale, în spiritul înțele
gerilor convenite în cadrul întîlnirilor la nivel înalt.
S-a dat expresie, totodată, dorinței
comune de a se acționa pentru am
plificarea conlucrării pe multiple
planuri dintre P.C.R. și P.C.U.S.,

dintre România și U.R.S.S., spre bi
nele popoarelor noastre, în interesul
cauzei generale a socialismului și pă
cii, înțelegerii și cooperării interna
ționale.
In timpul intîlnirii au fost abor
date o serie de aspecte ale construc
ției socialiste în cele două țări, pre
cum și unele probleme actuale ale
situației politice mondiale.
La primire a participat E.M. Tiajelnikov, membru al C.C. al P.C.U.S.,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.

Conducătorul delegației Partidului Comunist Chinez
(Urmare din pag. I)
menea, un cordial salut șl cele mai
bune urări tovarășilor Deng Xiao
ping, Yang Shangkun, Li Peng și Li
Xiannian.
Conducătorul delegației Partidului
Comunist Chinez a subliniat însem
nătatea Raportului prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu in des
chiderea lucrărilor Congresului, care
reprezintă o ilustrare a realizări
lor obținute de poporul român,
sub conducerea P.C.R., a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea
continuă a României socialiste.
In cadrul convorbirii a fost ex
primată satisfacția față de cursul
ascendent al relațiilor de prietenie
și colaborare statornicite între P.C.R.
și P.C.C., între România și China,
care au cunoscut o dezvoltare con-

tinuă, o contribuție de seamă avînd
în acest sens întîlnirile și convor
birile la cel mai înalt nivel. S-a
apreciat, totodată, că există perspec
tive tot mai largi pentru intensifi
carea în continuare a colaborării pe
multiple planuri dintre partidele,
țările și popoarele noastre.
Relevîndu-se caracterul complex
și contradictoriu al situației inter
naționale actuale, s-a exprimat do
rința celor două partide de a con
lucra tot mai strîns pe plan interna
țional în vederea soluționării gra
velor probleme cu care este con
fruntată lumea contemporană, în
interesul dezvoltării pe calea socia
lismului, al progresului economic și
social al tuturor popoarelor.
La primire a fost de față amba
sadorul R. P. Chineze la București,
Wang Jinqing.

ACTIVITĂȚI ALE DELECAȚIILOR DE PESTE HOTARE
La întreprinderea de Mașini Grele și Întreprinderea „Vulcan"
Delegația Partidului Muncii din
Coreea, condusă de Yăng Hiăng Muk,
membru al Biroului Politic, secretar
al C.C. al Partidului Muncii din
Coreea, premier al Consiliului Ad
ministrativ al R.P.D. Coreene, care
participă la lucrările Congresului al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român, a vizitat marți întreprinde
rea de Mașini Grele și întreprinde
rea „Vulcan" din Capitală.
în cadrul vizitelor a fost evocată
importanța întîlnirilor și convorbirilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, și tovarășul Kim Ir Sen,
secretar general al C.C. al Partidului
Muncii din Coreea, pentru extinde
rea și aprofundarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre. în

cursul intîlnirii au fost puse în evi
dență succesele obținute de oamenii
muncii din cele două țări prietene
în construcția noii societăți.
Au fost vizitate sectoare de pro
ducție din cele două mari uzine
bucureștene, unde oaspeții au cunos
cut baza tehnică existentă, tehnolo
giile moderne folosite, utilajele com
plexe care se produc aici, destinate
economiei naționale și exportului.
Mulțumind pentru posibilitățile
oferite de a cunoaște munca și re
zultatele înregistrate de aceste cu
noscute colective muncitorești, oas
peții au avut cuvinte deosebit de
elogioase la adresa dotării tehnice a
acestor mari unități ale industriei
românești, a produselor realizate, a
hărniciei și priceperii muncitorilor și
specialiștilor.

La Întreprinderea Mecanică de Utilaj Chimic
Delegația
Partidului
Comunist
Bulgar, condusă de tovarășul IordanIotov, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C. Bulgar, care parti
cipă la lucrările celui de-al XIV-lea
Congres al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întîlnit, marți după-amiază,
cu membri ai colectivului de oameni
ai muncii de la întreprinderea Meca
nică de Utilaj Chimic din Capitală.
In cadrul intîlnirii, precum și in
unele secții ale întreprinderii, oas
peții bulgari au fost informați despre
profilul unității, dinamica dezvoltării
și diversificarea producției, despre
modul în care se înfăptuiesc progra
mele de perfecționare și moderni
zare a proceselor de producție.
în cursul intîlnirii, Ion Gheorghe.
secretarul comitetului de partid,

președintele consiliului oamenilor
muncii, a înfățișat succesele obți
nute de '■colectivul întreprinderii in
realizarea de utilaje complexe, de
nivel tehnic ridicat, care se exportă
în numeroase țâri.
în numele poporului bulgar, al
C.C. al P.C. Bulgar, al secretarului
general al C.C. al P.C. Bulgar,
tovarășul Petăr Mladeppy. condpcătj *
torul delegației bulgare a transmit '
comuniștilor, oamenilor muncii ro
mâni salutări cordiale și urări de
noi succese in construcția socialistă.
Vorbitorul a arătat că participarea
delegației bulgare la marele forum
al comuniștiior români constituie o
expresie a sentimentelor frățești ale
comuniștilor și poporului bulgar
față de comuniștii și poporul român.
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Lucrările Congresului al XIV-lea
al Partidului Comunist Roman
Sub
președinția
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, au continuat
marți, 21 noiembrie, lucrările Con
gresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român.
Sosirea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU și a tova
rășei Elena Ceaușescu a fost salu
tată cu multă însuflețiră de participanții la marele forum democra
tic al comuniștilor români, care au
aclamat și ovaționat îndelung pen
tru partid și secretarul său general.
In cursul dimineții au fost re
luate dezbaterile în plen.
Prima parte a ședinței a fost
condusă de tovarășul Constantin
Dăscălescu.
Au
luat
cuvîntul
tovarășa
Elena Ceaușescu, delegat al orga
nizației județene de partid Argeș,
tovarășii Ion Frățilă, delegat al
organizației județene de partid
Prahova,
Mihalache
Nlculescu,
delegat al organizației municipale
de partid București, Constantin
Horobeț, delegat al organizației
județene de partid Satu Mare,
Marin Enache, delegat al organi
zației județene de partid Dîmbo
vița, Miu Dobrescu, delegat al or
ganizației județene de partid Arad,
loan Foriș, delegat al organizației
județene de partid Călărași, loan
Josu, delegat al organizației jude
țene de partid Timiș, Maria Onofrei, delegat al organizației jude
țene de partid Iași, Ion Bogdan
Băluță, delegat al organizației ju
dețene de partid Argeș.
Delegații au ales apoi, în unani
mitate, COMISIA PENTRU PRO
PUNERI DE CANDIDAȚI PEN
TRU MEMBRI ȘI MEMBRI SU-.
PLEANȚI
AI
COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN ȘI AI COMI
SIEI CENTRALE DE REVIZIE.
Din comisie fac parte tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, tovarășa
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion
Anastasiu, Lazăr Băciucu, Victo
ria Bistriceanu. Emil Bobu. Aure
lia Bratu, Mihai Burcă, Vasile
Carp, Lina Ciobanu, Nistor Ciordaș, Victor Cojoacă, Ion Coman,
Nicolae Constantin, Aurel Costea,
Sisnion Cotoi, Constantin Dăscă
lescu, Costică Dăscălescu. Ion Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Ion Frățilă, Letiția Ionaș,
Anica Lazăr, Miihai Marina, Ilie
Matei, Manea Mănescu, Niculina
Moraru, Mihai Niculiță, Ion Po
pescu Puțuri, Constantin Radu, Pe
tre Răducanu, Gheorghe Răduiescu, Alexandru Reimer, Dumitru
Sandu, Aneta Slivneanu, Constan
tin Smeu, Victor Ștefan, Anton
Storobăneanu, Gheorghe Tănase,
Gizela Vlad.
în continuare, lucrările au fost
conduse de tovarășul Ioachim
Moga.

Au luat cuvîntul tovarășii Con
stantin Dăscălescu, delegat al or
ganizației județene de partid Bra
șov, Gheorghe Tănase, delegat al
organizației județene de partid Ba
cău, luliana Bucur, delegat al or
ganizației municipale de partid
București, Lazăr Băciucu, delegat
al organizației județene de partid
Botoșani, Ștefan Rab, delegat al
organizației județene de partid
Covasna, Rodica Vîlcu, delegat al
organizației municipale de partid
București, Andrei Tomoș, delegat
al organizației județene do partid
Brașov, Gheorghe David, delegat
al organizației județene de partid
Ialomița, Ion Mitrică, delegat al
organizației județene de partid
Dolj, Mihai Marina, delegat al or
ganizației județene de partid Con
stanța.
După-amiază, lucrările Congresu
lui s-au desfășurat în cadrul celor
opt secțiuni pe domenii de activi
tate : pentru dezvoltarea forțelor de
producție, a bazei de materii prime
și a producției de energie, înfăp
tuirea Programului de dezvoltare
economică și socială a țării ; pen
tru cercetarea științifică, dezvoltare
tehnologică și introducerea progre
sului tehnic, perfecționarea învățămîntului, pregătirea forței de mun
că și a cadrelor ; pentru agricul
tură, silvicultură, industrie alimen
tară și gospodărirea apelor ; pentru
investiții, construcții, transporturi și
telecomunicații : pentru dezvoltarea
economico-socială în profil terito
rial, creșterea nivelului de trai, ri
dicarea continuă a calității vieții,
dezvoltarea producției bunurilor de
consum, a comerțului și serviciilor
pentru populație ; pentru activitatea
internațională a partidului și statu
lui nostru și comerț exterior ; pen
tru problemele orînduirii sociale șit
de stat, conducerii științifice a so-’
cietății și dezvoltarea democrației
socialiste, perfecționarea mecanis
mului economico-financiar și ridi
carea continuă a eficienței activită
ții economice ; pentru problemele
activității de partid, organizatorice,
politico-ideologice și educative și
ale organizațiilor de masă și obștești.
Participanții la dezbateri în plen
și pe secțiuni au exprimat deplina
aprobare față de Raportul prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu de
la înalta tribună a Congresului și
au dat o deosebită apreciere acestui
document programatic, de excepțio
nală însemnătate, care — pornind
de la stadiul actual al societății so
cialiste românești, de la interesele
și cerințele dezvoltării sale în con
tinuare — stabilește cu clarviziune,
pe baza unei profunde și cuprinză
toare analize, căile și direcțiile
principale de acțiune în vederea
realizării obiectivelor prevăzute
pentru cel de-al 9-lea cincinal și în
perspectivă, înlănțuirii Programului
partidului de edificare a socialismu
lui și comunismului în România.

Cu sentimente de aleasă stimă și
nețărmurită prețuire, delegații care
au luat cuvîntul au subliniat rolul
esențial, determinant al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în fundamen
tarea documentelor Congresului
al XIV-lea, de cea mai mare
importanță pentru prezentul și vii
torul națiunii, în stabilirea strate
giei fiecărei etape de construcție
socialistă, prin aplicarea creatoare
a legităților generale și a princi
piilor socialismului științific la
condițiile concrete ale țării noas
tre, în făurirea unei Românii pu
ternice, independente, suverane și
prospere, în asigurarea unui nivel
tot mai ridicat de viață materia
lă și spirituală a întregului po
por, în elaborarea și promovarea
politicii externe a partidului și sta
tului, de pace, înțelegere și largă
colaborare, contribuția
sa de
seamă Ia dezvoltarea și întărirea
socialismului, la afirmarea liberă și
progresul tuturor națiunilor lumii.
Exprimînd voința comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii pe care
îi reprezintă, participanții la dezba
teri au susținut, cu deosebită căl
dură, propunerea privind reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
în funcția supremă de secretar ge-,
neral al Partidului Comunist Ro
mân, văzînd în aceasta garanția îm
plinirii aspirațiilor de pace și
prosperitate ale poporului nostru,
a mărețelor sale proiecte de viitor,
înfloririi necontenite a patriei, ri
dicării ei pe noi trepte de progres
și civilizație.
In acest moment de rodnic bilanț,
vorbitorii au relevat ritmurile
înalte de dezvoltare economico-so
cială g țării în perioada actualu
lui cincinal și, în general, în anii
de după Congresul al IX-lea care
au asigurat ridicarea la o viață
nouă a tuturor județelor și locali
tăților patriei, condiții tot mai bune
de muncă și de viață locuitorilor
lor, subliniind că toate acestea se
datoresc politicii științifice, profund
umaniste, a partidului nostru de
repartizare echilibrată, armonioasă,
a forțelor de producție pe în
treg teritoriul, marii proprietăți
socialiste, de stat și cooperatiste,
muncii pline de abnegație a între
gului popor, angajat cu toate for
țele și energiile sale creatoare în
opera de edificare a socialismului.
Cei care au luat cuvîntul au re
afirmat angajamentul ferm al co
muniștilor din organizațiile din care
fac parte, al colectivelor de oameni
ai muncii unde își desfășoară acti
vitatea de a face totul pentru în
deplinirea sarcinilor ce le revin din
documentele ce vor fi adoptate la
Congresul al XIV-lea, pentru în
făptuirea politicii partidului, care
exprimă voința întregului popor,
năzuința sa fierbinte de pace și
progres, opțiunea pentru socialism.
Lucrările Congresului continuă.

Conducătorul delegației a relevat
tradiționalele legături de prietenie
dintre popoarele român și polonez.
Comuniștii polonezi, a arătat vorbi
torul, se bucură de succesele obți
nute de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român,
în dezvoltarea industriei, agricultu
rii, a celorlalte sectoare, în înfăp
tuirea progresului general al țării.
In continuare, acesta s-a referit la
o serie de aspecte ale situației po
litice și economice din Polonia, ale
activității Partidului Muncitoresc
Unit Polonez în această perioadă.
El a urat comuniștilor români, tu
turor oamenilor muncii din țara
noastră deplin succes în înfăptuirea
obiectivelor și hotărirllor ce vor fi
adoptate de Congresul al XIV-lea al
partidului nostru.

Mișcătoare șl argumentate măr
turii despre tot ce s-a împlinit in
România socialistă. Nu-i nevoie
întotdeauna de cuvinte frumoase
pentru a înfățișa ce și cum am
făcut, era de părere, in Congres,
unul dintre delegați. Faptele au
puterea lor de convingere.
Fapte aduse la cunoștința foru
mului comunist :
„Industria Județului Satu Mare
realizează intr-o singură zi, in a

Președintele Republicii Libaneze
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Libaneze, îmi este
deosebit de plăcut să vă adresez cele mai sincere urări de sănătate și feri
cire, iar poporului libanez prieten, pace și prosperitate.
îmi exprim, și cu acest prilej, speranța că realizarea reconcilierii națio
nale și a unității tuturor forțelor politice și sociale, indiferent de orientă
rile lor ideologice, confesionale sau de altă natură, va contribui la asigu
rarea păcii, independenței, suveranității și integrității Libanului.
Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborarea statornicite între
România și Liban se vor dezvolta în continuare, în interesul popoarelor ro
mân și libanez, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Astăzi este Ziua na
țională a Libanului:
se împlinesc 48 de ani
de cînd fostul terito
riu
colonial de pe
țărmul de răsărit al
Mediteranei și-a pro
clamat independența,
deschizînd o nouă
pagină în frămîntata
sa istorie. Timp de
trei decenii, ca rezul
tat al unor susținute
eforturi constructive,
Libanul a cunoscut o
dezvoltare rapidă, de
venind un important
centru economico-fi
nanciar al Orientului
Mijlociu. Această evo
luție pozitivă a fost,
din păcate, întreruptă
in 1975, prin izbucnirea
unor grave conflicte
interne. Regiuni întregi
au devenit adevărate
cîmpuri de luptă ;
s-au înregistrat imen
se distrugeri și nu
meroase pierderi de
vieți omenești. Situa
ția s-a agravat și mai
mult în urma repeta
telor intervenții ar
mate ale Israelului.
In prezent, după 14
ani de grele încer
cări, au apărut o se
rie de desfășurări noi,
care evidențiază do
rința poporului libanez
de a se pune capăt

confruntărilor și â se
găsi o cale spre re
alizarea reconcilierii
naționale.
Ciocnirile
armate au scăzut în
intensitate; s-au am
plificat eforturile pen
tru soluționarea crizei
pe calea dialogului, a
tratativelor.
Parla
mentarii libanezi re
uniți la Taif (Arabia
Saudită), la inițiativa
Ligii Arabe, au căzut
de acord, recent, asupra unui document
al „înțelegerii națio
nale", iar în primele
zile ale lui noiembrie,
forul legislativ — în
trunit de această dată
pe teritoriul Libanului
— a ales pe președin
tele republicii, funcție
rămasă în mod forțat
vacantă de peste un an
de zile.
Opinia publică din
țara noastră, care a
manifestat întotdea
una simpatie și so
lidaritate cu lupta
popoarelor arabe pen
tru libertate și inde
pendență, a urmărit
cu îngrijorare eveni
mentele petrecute în
ultimii ani în această
țară, a sprijinit în
permanență
efortu
rile pentru o regle
mentare negociată în

Microcentrala

Liban. România a sa
lutat orice pas între
prins pe calea reve
nirii acestui stat la
o existență normală.
In acest
spirit,
în telegrama adre
sată de președintele
Nicolae
Ceaușescu,
președintelui nou ales,
Renâ Muaawad, se
exprima speranța că
„prin dezvoltarea unei
largi colaborări între
toate partidele, orga
nizațiile și forțele
politice ale societății
libaneze, prin acțiunea
lor unită, se va asi
gura realizarea recon
cilierii naționale, pa
cea,
independența,
suveranitatea, unita
tea și
integritatea
Libanului".
Sărbătorirea
Zilei
naționale a Libanului
constituie pentru po
porul român un prilej
de a-și reafirma so
lidaritatea cu poporul
libanez, exprimîndu-și
convingerea că re
lațiile
tradiționale
româno-libaneze
se
vor dezvolta în conti
nuare, în interesul
ambelor țări șl po
poare, al cauzei păcii
și înțelegerii inter
naționale.

Buta — Hunedoara
de pe raza județului, dintre care
5 erau planificate pentru anul viitor,
în telegramă, comuniștii, oamenii
muncii hunedoreni își exprimă ade
ziunea deplină la Hotărîrea Plenarei
C.C. al P.C.R. privind realegerea to
varășului' Nicolae Ceaușescu, la al
XIV-lea Congres, In funcția supre
mă de secretar general al partidu
lui, opțiune istorică prin care se
asigură mersul ferm al scumpei
noastre patrii pe drumul luminos al
socialismului și comunismului.

La Voivozi — Bihor a fost deschis

un nou cîmp minier
Minerii de la Voivozi-Bihor rapor
tează Congresului o remarcabilă
realizare. Amănunte ns oferă Emil
Pătrulcă, directorul întreprinderii :
— Evenimentul la zi în vatra căr
bunelui bihorean îl constituie des
chiderea unui nou cimp minier la
Borod-Borovel în Valea Crișului Re
pede, unde se cantonează însemnate
cantități de lignit de calitate superi
oară. Minerii noștri din acest nou
sector de producție cinstesc deschi
derea lucrărilor'forumului suprem al
partidului prin extragerea primelor

Noi capacități puse în funcțiune.,.
Azi, industria Harghitei anului 1945
se realizează in numai 4 zile... Ba
rajul de la Mineciu a fost finali
zat...
Reținem satisfacția firească, abso
lut de ințeles, cu care sint comu
nicate aceste secvențe de realitate
românească prezentă. Reținem com
parațiile cărora, uneori, este foarte
greu să le găsești termen de com
parație. Deschidem aici o paranteză

însemnări din Sala Congresului
nul 1989, întreaga producție a anu
lui 1945".
Da, faptele au puterea, fascinan
ta lor putere de seducție, de con
vingere. Drumul pină la această
singură zi, in aceste străvechi
plaiuri' românești amintind de dacii
liberi și cetățile lui Menumorut 7
Același unic drum al țării, de
uriașe, epocale innoiri in toate do
meniile vieții materiale și spiri
tuale a poporului. Același unic,
amplu drum de efort in strategia
făuririi socialismului cu poporul și
pentru popor. Este ideea-forță care,
după Congresul al IX-lea al parti
dului mai ales, a catalizat energii
le, le-a determinat să fructifice
înzecit la flacăra mereu străluci
toare a idealului comunist.
Fapte în marele forum comu
nist :
Metalurgia românească realizea
ză iu prezent, în numai 64 de zile,
intreaga producție de metal a anului 1965... Uzine cu un procent
de modernizare și reproiectare a
producției de aproape 90 la sută...

Domnului REND MUAAWAD

.Intr-o telegramă
adresată
to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, Comitetul Județean
Hunedoara al P.C.R. raportează ter
minarea în avans a microhidrocentralei Buta, situată In masivul mun
ților Retezat, prevăzută In planul
anului 1990. Prin realizarea acestui
nou obiectiv, care are o capacitate
de 1153 MWh pe an, se asigură in
dependența energetică a 10 comune

O dezbatere în care argumentele sînt
faptele exemplare pentru țară
Cel de-al XIV-lea Congres al
comuniștilor români are loc in
anotimpul de lumină ți maturitate
al societății socialiste din patria
noastră. Iar in aceste elipe de
chtbzuire și așezare a vieții și
muncii, oamenii aduc in raza ma
rilor răspunderi comuniste lucra
rea lor de pînă acum. Cu demnă
prețuire pentru măreția operei
durate in anii plini de strădanii
și aspirații pe calea
consecvent
revoluționară a socialismului. Cu
privirea cercetătoare, care știe că
totdeauna mai rămîne ceva de
făcut, de perfecționat. Cu aspirația
revoluționară de a așeza fapta
drept temelie viitorului care se
cristalizează acum, in zilele mare
lui forum comunist, pentru ultimul
deceniu al mileniului doi și înce
putul următorului mileniu.
Din această perspectivă, Raportul
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
Congres este socotit pe drept
cuvînt drept oglinda emblematică
a unui drum de fundamentale îm
pliniri in construcția socialismu
lui. Acestei imagini, de o exem
plară rigoare și relief dat esențe
lor, i se adaugă, firesc, gindul și
cuvintul fiecărui delegat la Con
gres, al reprezentanților tuturor
celor peste 3,8 milioane de comu
niști cițt numără in prezent parti
dul. Fiecare rostire la tribună,
fiecare dialog care se leagă in
pauze aduc in prim planul satis
facției și mîndriei demne noi re
pere durabile, din fiecare colț de
țară, in realizare la scară socială
a politicii partidului Comunist
Român promovată neabătut in toți
acești ani de făurire, in libertate
și independentă, a noului destin
al patriei socialiste.

A REPUBLICII LIBANEZE

produce înainte de termen

La întreprinderea de Mecanică Fină
Delegația Partidului Muncitoresc
Unit Polonez, condusă de Kazimierz
Cypryniak, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Comisiei centrale de revizie și
control, care ia parte la lucrările ce
lui de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, s-a întîlnit,
marți după-amiază, cu membri ai
colectivului de la întreprinderea
de Mecanică Fină din București.
Oaspeții au avut posibilitatea să
cunoască principalele secții de pro
ducție, precum și o expoziție cu pro
duse aflate în fabricație curentă.
Secretarul comitetului de partid,
președintele consiliului oamenilor
muncii din întreprindere, Mihai Ghiță, a prezentat aspecte privind dez
voltarea unității, preocupările mun
citorilor și specialiștilor pentru mo
dernizarea producției.

ZIUA NAȚIONALĂ

sugerată de un dialog al reporteru
lui in pauzele Congresului : ce ter
men de comparație poate exista
pentru tractorul „de Brașov", „de
Craiova", „de Miercurea-Ciuc" —
multe tipuri dintre acestea distinse
cu medalii de aur la diverse tlrguri
internaționale — tind România anului 1945 nu realiza aceste produ
se ? La ce statțstici, termene de
comparație să se apeleze pentru ine
ditele și complexele produse ale
chimiei și petrochimiei de azi, in
stalațiile cu laseri ori navele de
mare tonaj, autoturismul ori auto
camionul românesc, electronica st
microelectronica, excavatoarele „de
Brăila", rulmenții de Brașov, Plo
iești, Slatina, Birlad, Alexandria.
Suceava, strungurile cu comandă
program 7 Cu cc si compari eroica,
superba cale a Transfăgărășanului
ori magistralele albastre tăiate in
pământul Dobrogei, metroul bucureștean ori salba atitor noi poduri
ce se arcuiesc peste apele României,
nenumăratele cetăți ale luminii ce
au ridicat la o putere fără prece

dent energetica României socia
liste 7
Raportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu la Congres, această luminoasă cartă a eforturi
lor pentru socialism în patria noas
tră. așază în lumina adevărului de
neclintit toate aceste izbinzi. Cuvîn
tul fiecărui delegat in forumul co
munist aduce noi mărturii de mun
că, de inimă și de suflet. Nu de pu
ține ori, in acest amplu, comunist
dialog democratic — spre care, in
aceste zile, se îndreaptă gindurile și
aspirațiile întregii noastre națiuni,
privirile prietenilor dar și privirile
unora cu idei preconcepute sau mat
puțin cunoscători ai mersului îna
inte pe calea socialismului a po
porului nostru — capătă relief răs
punsurile la întrebări de felul
următor : cum a reușit România
să străbată intr-un timp atît
de scurt un drum atît de bogat
în înfăptuiri 7 Care este „cheia",
forța formidabilă care au dat in
dustriei (estimare pină la sfirșitul
anului 1990) o putere de 145 de ori
mai mare, iar agriculturii o rod
nicie de peste 10 ori 7 Cine, cum
și cu ce mijloace s-au împlinit
toate acestea care dau chip stră
lucit României contemporane, afir
mă patria mai demnă și înflori
toare intre națiunile lumii 7
Flecare luare de cuvînt in foru
mul comuniștilor se îngemănează
cu esențialele răspunsuri cuprinse
în Raport. Sint adevărurile trăite
în uzinele ori pe ogoarele țării, la
planșetă ori in laboratoarele știin
ței, peste tot unde dinamismul dez
voltării socialiste dă sens nou,
inalt potențialului de creație ma
terială și spirituală a poporului.
Forța aceasta formidabilă, care

naște noi riuri în Cimpia Română
ori mută munții din loc, care du
rează temeinic și frumos noi sate
și orașe, care înnobilează viața fie
cărui cetățean al patriei, este mun
ca unită a întregului popor, care
urmează cu deplină încredere
Partidul Comunist Român, înfăptu
iește neabătut politica internă șt
externă a Partidului Comunist Ro
mân. Acestei forțe i se dedică în
Congres cuvinte de prețuire, de adevărat și emoționant poem. Ii
aduc prețuirea lor aleasă comuniștii-muncitori în uzinele țării, care
trăiesc la cea mai înaltă tensiune
aspirația clasei muncitoare de a
produce competitiv, de a intra cu
sentimentul datoriei onorate exem
plar in timpul magnetic al perfor
manței. Muncii unite a poporului,
sub conducerea încercatului și glo
riosului nostru partid, îi aduc oma
giul de merit și de inimă făurito
rii marilor recolte. Sint aceștia
comuniștii satelor — fie că-i repre
zintă pe comuniștii din Bărăganul
brăilean ori din _•Cimpia Someșului
sau Banatului, ain lunca Șiretului
ori de pe ogoarele Oltului — care
știu cît preț în muncă, de-a lungul
tuturor celor patru anotimpuri,
cită neodihnă și răspundere cere
gustul plinii. Adevărat și meritat
poem muncii libere, pentru înflo
rirea necontenită a patriei, rostesc
de la înalta tribună a Congre
sului intelectualii, oameni căro
ra partidul le-a încredințat mi
siunea de onoare de a îndrăzni ne
contenit pe tărimul cunoașterii
umane, de a afla noi modalități de
accelerare a ritmurilor dezvoltării,
fructificind avantajele căli socialis
te de făurire a unei vieți prospe
re, civilizate pentru masele largi
muncitoare.
Unul dintre cunoscuții președinți
de cooperativă agricolă de produc
ție ai țării — prestigiu ciștigat
evident prin nivelul recoltelor mari
și a nivelului de civilizație atins -se exprima in Congres cu plastici
tatea proprie țăranului român, că,
in urmă cu exact patruzeci de ani,
satul din care face parte pornea

pe drumul cooperativizării mai ales
cu speranțe pentru a putea spune
astăzi că, numai pe temeiul mun
cii unite, a proprietății obștești, au
ajuns — asemenea miilor de sale
din România — la bunăstarea spre
care aspirau din start atunci tind
s-au decis să urmeze încrezători
politica partidului, de așezare pe
trainice temelii socialiste și a sa
tului.
De la speranță la realitatea bu
năstării.
Este calea verificată la exame
nul istoriei construirii socialismu
lui in România. Este calea pe care
s-a mers consecvent, s-au învins
obstacole, s-au dat bătălii nenumă
rate, s-au ciștigat nenumărate bă
tălii. Participanții la dezbaterile din
marele forum comunist aduc și în
această ordine de idei argumente
luate din realitatea trăită: et dau
actualitate „la zi" raportului faptei
despre nașterea unor noi sisteme
de irigații pe cuprinsul ogoarelor
care, în acest an 45 al libertății
noastre, anul Congresului al XIVlea al partidului, au rodit cea mai
mare producție. Obiectivele noii
revoluții agrare sint înalte, po
sibilitățile agriculturii socialiste
nelimitate, dorința oamenilor de
mai bine din satul românesc de
azi la fel. .fi cum numai munca
împlinește pe toate, într-o societa
te a dreptății sociale ca a noastră,
dreptate socială instaurată in
mersul consecvent pe calea con
strucției socialismului, este de la
sine ințeles că numai prin muncă
unită se vor putea atinge perfor
manțele — nici măcar visate in tre
cut — ale pământului.
Fiecare delegat la Congres are
la îndemină. din locul lui de mun
că și de viață, argumentele lui
pentru munca și viața de azi din
România socialistă. Secretarul Co
mitetului comunal de partid din
Dumbrăveni, județul Suceava, ne
vorbea cu satisfacția omului care
știe exact că nimic nu se naște fără
muncă, despre faptul că 80 la sută
din locuitorii acestei așezări a
Țării de Sus trăiesc în case noi,

cantități de cărbune din primul aba
taj de aici, dotat cu complex meca
nizat românesc de mare productivi
tate. Totodată, ortacii lor de la Voi
vozi sînt amplu mobilizați în între
cerea socialistă punînd in exploatare
două noi abataje, organizind schim
buri și zile-record In producție. Un
asemenea spirit angajant ne-a per
mis să extragem peste prevederi mai
bine de 17 000 tone lignit, bilanț care
va fi substanțial întregit pînă la sfîr*
șitul acestui an.

cu temelii așezate în anii socialis
mului. Un maistru oțelar din Ga
lați nu-și putea reține mîndria de
a comunica faptul intrat de acum
in biografia marilor ctitorii ale acesor ani; debutul productiv al
celei mai puternice vetne de metal
a țării — Combinatul siderurgie de
la Galați — s-a săvîrșit în prezența
tovarășului
Nicolae. Ceaușescu,
a tovarășei Elena Ceaușescu.
Momente pentru memorie și, deo
potrivă, pentru istoria acestor ani,
cărora Congresul al XIV-lea al
partidului le conferă aura celor mai
mari victorii, al triumfului socia
lismului, al afirmării depline a in
dependenței
și
suveranității
României.
Este in firea oamenilor să se
mândrească cu ceea ce este mai
aproape de inima lor. Comuniștii
români, la momentul de bilanț, de
prezent și viitor al Congresului al
XIV-lea al partidului, se mîndresc
cu demnitate cu opera pe care, îm
preună cu poporul, au clădit-o trai
nic, să dureze peste timp : socialis
mul pe pămîntul patriei. Orinduirea
cea mai umană și mai dreaptă din
istorie. Societatea dreptății sociale,
fără bogați și săraci, fără asupritori
și asupriți, fără exploatarea omului
de către om. Societatea muncii li
bere, în care poporul muncitor este
proprietarul avuției țării, producă
torul. creatorul tuturor bunurilor
materiale și spirituale, beneficiarul
de drept și de fapt al muncii sale.
Iată, în cîteva cuvinte, ceea ce
explică, ceea ce învederează și de
pune mărturie despre bătaia de ini
mă a marelui forum comunist, la
unison vibranta bătaie de inimă a
țării.
Iată de ce, prezentul și viitorul
— care străbat timpul spre arcada
de aur a comunismului — de pe
masa de lucru a Congresului al
XIV-lea al partidului fac parte, cu
fiecare fibră a lor, din prezentul și
viitorul aspirațiilor spre lumina
progresului și civilizației socialiste
a fiecărui cetățean al României, a
întregii noastre națiuni unite, libere,
independente, suverane.
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ROMÂNIA - MAHETE MMM SDEIflUSTE, IHCREDERt III VllfOB
TEZELE ȘI APRECIERILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, CUPRINSE ÎN RAPORTUL
PREZENTAT CONGRESULUI PARTIDULUI, AMPLU REFLECTATE ÎN PRESA INTERNAȚIONALĂ
Marele forum al comuniștilor români - Congresul al XIV-lea al
partidului, — profundele sale semnificații și-au găsit o amplă reflectare
în presa de peste hotare. In centrul corespondențelor din capitala Româ
niei socialiste, al articolelor și comentariilor, emisiunilor de radio și tele
viziune s-a aflat „Raportul cu privire la stadiul actual al societății socia
liste românești, la activitatea C.C. între Congresele al Xlll-lea și al XIVlea, la realizarea Programului-Directivă de dezvoltare economico-socială
în cincinalul al 9-lea și în perspectivă, pină în anii 2000—2010, în vederea
îndeplinirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism" - stră
lucită sinteză a înfăptuirilor de pînă acum ale poporului român, luminos
ghid spre viitorul comunist al patriei.
Este relevată voința întregului partid, a întregului nostru popor ca
la acest Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu sa fie reînvestit în su
prema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, ca
o expresie a convingerii că țara noastră va păși in continuare pe dru
mul înnoitor, revoluționar inaugurat de Congresul al IX-lea al parti
dului.
Agențiile de presă, alte mijloace de informare in masă subliniază
contribuția inestimabilă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea
acestui document programatic, rolul esențial al secretarului general al
partidului in stabilirea obiectivelor și orientărilor dezvoltării viitoare a
României, pe baza aplicării consecvente a principiilor socialismului știin
țific la condițiile concrete din țara noastră - sublinieri prezente și la
amplele dezbateri din conferințele de partid comunale, municipale și
județene ce au precedat Congresul.
totodată, sînt puse în lumină atmosfera de profund entuziasm și
mobilizare patriotică, marile realizări pe care poporul român, strîns unit
în jurul partidului, le-a obținut în cinstea Congresului, politica internă
și externă a României, politică pusă in slujba propășirii patriei, a
cauzei păcii și victoriei socialismului în lume.

Prezentînd Raportul la Congresul
al XIV-lea al Partidului Comunist
Român, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a subliniat că acest Congres este un
eveniment de o importanță epocala
în istoria milenară și, în mod deo
sebit, în istoria modernă a Româ
niei, in activitatea mișcării munci
torești revoluționare și a Partidu
lui Comunist Român, m întreaga
dezvoltare economico-socială a țâ
rii — arată, intr-o amplă relatare
din București, agenția sovietică de
presă T.A.S.S. Secretarul general al
P.C.R. — continuă agenția citată —
a menționat că al XIV-lea Congres
al P.C.R. se desfășoară in con
diții
internaționale
deosebite,
cînd în fața țărilor socialiste,
a tuturor popoarelor se pun noi și
noi intrebări și probleme cu pri
vire la căile de transformare re
voluționară a lumii, la realizarea
unor noi relații sociale și relații
între state și popoare, in vederea
făuririi unei lumi mai drepte și
mai bune.
Pornind de la drumul parcurs de
poporul român pe calea socialismu
lui — a menționat secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român
— cel de-al XIV-lea Congres .al
partidului va trece in revistă rezul
tatele stadiului actual al dezvoltării
societății românești, va elabora pro
gramele de dezvoltare in următo
rul cincinal și pînă în anii 2000—
2010, in vederea înfăptuirii neabă
tute a principiilor socialismului ști
ințific și comunismului, a ridicării
României pe noi . culmi , de progres
și civilizație, întăririi independen
ței și suveranității ei.
Acum, cînd facem bilanțul gene
ral ăl stadiului societății noastre
socialiste, al realizărilor din cel
de-al 8-lea cincinal, a subliniat
Nicolae Ceaușescu în Raportul
prezentat la
Congres, putem
afirma cu îndreptățită mindrie
că
principalele
obiective
ale
Programului
partidului
pentru
această perioadă, obiectivele strate
gice stabilite de Congresul al XIIIlea al partidului se realizează cu
succes, că la începutul anilor ’90
România va păși într-o nouă etapă
— de țară mediu dezvoltată.
Agenția T.A.S.S. a informat că cel
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român va examina
Raportul și o serie de alte docu
mente și va alege organele con
ducătoare ale partidului. La Con
gres — arată agenția T.A.S.S. —
participă peste 3 300 de delegați,
veterani ai partidului, activiști de
partid și de stat, reprezentanți ai
organelor de stat și obștești, ai
oamenilor muncii, precum și 115
delegații din 82 de țări.
Sub titlul. „Au început lucrările
celui de-al XIV-lea Congres al
P.C.R.“, ziarul sovietic „PRAVDA"
a publicat in deschiderea paginii
rezervate evenimentelor internațio
nale o corespondență din Bucu
rești, în care se arată că participanții la înaltul forum comunist
dezbat, timp de cinci zile, cele mai
importante probleme ale vieții
partidului, ale dezvoltării țării, ale
politicii sale interne și externe. Se
evidențiază, că la Congres partici
pă 115 delegații din 82 de țări, reprezentînd partide comuniste, so
cialiste, sociăl-democrat.e și mișcări
progresiste cu care Partidul Co
munist Român întreține relații.
Ziarul „Pravda"
relevă că în
prima zi ’a lucrărilor Congresului
P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a prezentat Raportul cu privire la
stadiul actual al societății socia
liste românești, la activitatea Co
mitetului Central între Congresele
al XIII-lea și al XIV-lea, realiza
rea Programului-Directivă de dez
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voltare economico-socială în cinci
nalul al IX-lea și in perspectivă
pînă in anii 2000—2010.
Așa cum se consideră aici — scrie
„Pravda" — rezultatele obținute
au asigurat realizarea hotăririlor
Congresului precedent al partidu
lui. A continuat modernizarea pro
ducției. In toate județele a fost
realizat programul de construcții
de locuințe și social-culturale.
Creșterea economică a contribuit
la sporirea retribuției oamenilor
muncii — se evidențiază in cores
pondență, menționindu-se apoi pre
ocupările pe linia ridicării calității
produselor pentru a le face com
petitive pe piața mondială.
Sub titlul „Congresul comuniș
tilor români", ziarul „SOVIETSKAIA ROSSIA", informează, de
asemenea, despre deschiderea ma
relui forum al comuniștilor din
România, adăugind că la lucrări iau
parte peste 3 300 de delegați aleși
in cadrul conferințelor județene ale
P.C.R. și ale organizației de partid
București.
Ziarul inserează aprecierea din
Raportul prezentat la Congres
de secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, arătînd : „So
cialismul și-a demonstrat forța și
capacitatea creatoare, el reprezintă
viitorul întregii omeniri și trebuie
să facem totul pentru asigurarea
unei lumi fără exploatatori, fără
asupritori, in care popoarele să
trăiască in deplină libertate și in
dependență, să-și asigure bună
starea și fericirea".
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNEA CENTRALĂ SOVIE
TICA au transmis, în cadrul
buletinelor informative
și
al
telejurnalelor, știri și reporta
je filmate de la deschiderea lucră
rilor celui de-al XIV-lea Congres,
redind pasaje din Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.
A fost reflectată atmosfera mobi
lizatoare, entuziastă in care a fost
primită de delegați prezentarea
acestui document de importanță
deosebită din viața comuniștilor, a
întregului popor român.
Ziarul bulgar „RABOTNICESKO
DELO" publică, pe prima pa
gină,
corespondența
trimisului
său special, intitulată „într-o
etapă superioară", in care se
arată că, „în prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei
Elena Ceaușescu, a altor conducă
tori de partid și de stat români, a
început, în marea sală a Palatului
Republicii, cel de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.
Ziarul
relevă
larga
partici
pare a unor invitați străini la
Congres și prezintă ordinea de zi
a Congresului. „Rabotnicesko Delo"
evidențiază apoi atmosfera entu
ziastă, aplauzele furtunoase și pre
lungite în care cei 3 308 delegați
l-au ales pe . t o v ar ă ș u 1
Nicolae Ceaușescu președinte al
Congresului. în corespondență se
menționează că la primul punct de
pe ordinea de zi a prezentat Ra
portul tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., pre
ședintele
Republicii
Socialiste
România, care a apreciat că cel
de-al XIV-lea Congres al P.C.R.
este „un eveniment epocal în isto
ria multimilenară și contemporană
a României", fiind „Congresul ma
rilor victorii socialiste". Marile
realizări obținute de România după
cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.,
cînd in fruntea partidului a fost
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu
— se relevă — permite, acum, ca
în dezvoltarea să. România să se
afle într-o etapă superioară de
construire a societății multilateral
dezvoltate și de trecere spre co
munism.

Deschiderea lucrărilor primei

sesiuni a Adunării Constituante
WINDHOEK 21 (Agerpres). — La
Windhoek s-au deschis lucrările pri
mei sesiuni a Adunării Constituante
a Namibiei, aleasă în cadrul scru
tinului din 7—11 noiembrie.
Lucrările sesiunii au fost deschi
se de Sam Nujoma, președintele
Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).
Hage Geingob, membru al Bi★

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate al
O.N.U. a salutat încheierea cu suc
ces a alegerilor din Namibia, care
netezesc calea pentru încetarea în
delungatei perioade de ocupație (74
de ani) asupra acestui teritoriu de
către Republica Sud-Africană.
într-o declarație difuzată la sediul
newyorkez al organizației mondiale,

roului Politic al C.C. al S.W.A.P.O,,
a fost ales, cu majoritate de voturi,
in funcția de președinte al adu
nării.
In cuvîntarea sa, Sam Nujoma
a subliniat importanța întăririi
unității naționale și a arătat că
S.W.A.P.O. va milita pentru reali
zarea cit mai grabnică a indepen
denței Namibiei.
★

președintele
Consiliului de Secu
ritate pe luna în curs arată că ale
gerile din Namibia, desfășurate in
perioada 7-rll noiembrie, sub super
vizarea U.N.T.A.G. (Grupul de asis
tență al O.N.U. pentru perioada de
tranziție), au fost confirmate de re
prezentantul special al secretarului
general al O.N.U. ca libere și corecte.

în Raport — scrie ziarul — „s-a
subliniat că, după cel de-al IX-lea
Congres, P.C.R. a renunțat la așazisul „model unic" de construire a
societății socialiste și s-a pronunțat
pentru construirea socialismului în
conformitate cu realitățile din țară,
pe baza legilor obiective, a princi
piilor socialismului științific și a
voinței poporului român".
Ziarul evidențiază, de asemenea,
că, așa cum se arată în Raport,
România și-a manifestat dorin
ța de a participa activ la
activitatea C.A.E.R., s-a pronun
țat pentru desființarea concomiten
tă a celor două mari tratate mili
tare din Europa și lichidarea depli
nă a armelor nucleare, pentru
transformarea Balcanilor. într-o
zonă a păcii și bunei vecinătăți,
fără arme nucleare și chimice,
fără baze militare străine.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu —
se relevă în corespondență — a
chemat la întărirea constantă a
rolului conducător al partidului și
a__ subliniat că „nu vom permite
nimănui și sub nici o formă de a
amenința construirea socialismului".
„P.C.R. consideră că în actuala si
tuație internațională este necesar
să se întărească solidaritatea, co
laborarea și unitatea tuturor parti
delor comuniste și muncitorești.
Această unitate trebuie să exclu
dă amestecul în treburile interne

mentul de cotitură al dezvoltării
socialismului în România constituindu-1 cel de-al IX-lea Congres
al Partidului Comunist Român. La
acest congres, comuniștii români
au lichidat dogmatismul și au re
nunțat pentru totdeauna la „mo
delul unic" al construcției socia
liste. Pe baza acestei strategii,
clasa muncitoare din România a
obținut rezultate de excepție in
domeniile material și cultural.
Secretarul general al partidului
a relevat că nivelul de trai al po
porului român a crescut semnifi
cativ. Nicolae Ceaușescu — subli
niază agenția Taniug — s-a anga
jat să depună toate eforturile pen
tru construirea unei societăți drep
te, pe baza principiilor socialismu
lui științific.
La rîndul său, agenția „CHINA
NOUĂ", prezentînd problemele ce
vor fi dezbătute în cadrul Con
gresului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român, relevă : Partidul
Comunist Român nu poate renunța
la răspunderea sa revoluționară,
nu poate să cedeze altei forțe po
litice misiunea sa istorică, a arătat
președintele Nicolae Ceaușescu în
Raportul prezentat la cel de-al
XIV-lea Congres al partidului,
care a început la București. Afir
marea rolului conducător al parti
dului în societate, recunoașterea
acestuia de către intregul popor și

țării în viitorul cincinal, punînd un
accent deosebit pe măsurile meni
te să ducă la o creștere a nivelu
lui de trai al populației.
Făcînd o amplă analiză a succe
selor obținute de România în
ultimii cinci ani, președintele
Nicolae Ceaușescu a arătat că
drumul acestor mărețe realizări
nu a fost deloc ușor, trebuind să
fie învinse multe greutăți.
Referindu-se
la
dezvoltarea
economiei, la progresele fără
precedent înregistrate în aceas
tă
perioadă,
președintele
Nicolae Ceaușescu a arătat că
anul acesta s-a obținut o recoltă
de cereale record de peste 60 mili
oane tone — cea mai mare pro
ducție de cereale din istoria
României.
Pe planul activității ideologice,
secretarul general al partidului a
subliniat necesitatea ridicării la
un nivel superior a activității po
litice șl ideologice, a perfecționării
activităților organismelor de stat
și economice, precum și a metode
lor și stilurilor de muncă in ve
derea realizării tuturor obiective
lor stabilite.
Secretarul general al partidului
a evidențiat faptul că intensifi
carea multilaterală a dezvoltării'
economiei țării este condiționată
de accelerarea dezvoltării tehnicoștiințifice.

• Un eveniment de importanță epocală în istoria
multimilenară a poporului român @ Profund entuziasm,
strînsă unitate in jurul partidului, al secretarului său general
® Cu hotărîre pentru socialism, pentru o lume fără
exploatați și exploatatori, in care popoarele să trăiască in
deplină libertate și independență ® în favoarea dezarmării
și păcii, a înțelegerii și colaborării internaționale
și pozițiile de comandă ale unor
partide, să se bazeze pe respectarea
independenței și a dreptului fie
cărui partid de a urma linia sa
politică, în conformitate cu realită
țile din țara sa".
Și celelalte cotidiane bulgare au
relatat despre desfășurarea lucrări
lor Congresului al XIV-lea al
P.C.R.
TELEVIZIUNEA BULGARĂ a
transmis, in emisiunile sale infor
mative și în telejurnalul de seară
imagini din timpul prezentării de
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a
Raportului. POSTURILE DE RA
DIO BULGARE au transmis, de asemenea, știri despre desfășurarea
lucrărilor Congresului.
într-un alt articol, apărut îna
intea
deschiderii
celui
de-al
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român,
„Rabotnicesko
Delo", subliniază : Atenția prin
cipală a delegaților celor 3,8 mili
oane de comuniști români a fost
îndreptată în aceste zile spre
dezbaterea documentelor de bază ale
Congresului — Tezele și ProgramulDirectivă privind
dezvoltarea
social-economică a României in
cincinalul 1991—1995 și orientările
ei de perspectivă pină în 2000—2010.
Înformînd pe larg despre des
chiderea lucrărilor Congresului al
XIV-lea al Partidului Comunist
Român, agenția iugoslavă TANIUG
a .relevat că delegații au adoptat
în unanimitate programul Con
gresului, care cuprinde dezbaterea
direcțiilor principale ale dezvoltă
rii României in perioada 1991—1995
și în perspectivă pînă în anii 2000—
2010.
în cuvîntarea rostită în fața ce
lor peste 3 000 de delegați — ara
tă Taniug — secretarul general al
Partidului
Comunist , Român,
Nicolae Ceaușescu, a arătat că
dezbaterile pe marginea docu
mentelor pentru cel de-al XIVlea Congres au durat un an și ju
mătate. La acestea au participat
615 000 din cei 3,8 milioane mem
bri de partid, astfel că se poate
aprecia că au fost cele mai de
mocratice dezbateri din istoria
României. Nemembrii de partid au
contribuit, la rîndul lor. cu propu
neri, avansîndu-se în total 462 160
propuneri și sugestii în legături
cu documentele prezentate. De aceea — a spus secretarul general
al partidului — se poate afirma de
la bun început că documentele re
prezintă expresia voinței unanime
a tuturor comuniștilor, a întregu
lui popor.
Nicolae Ceaușescu — relevă
agenția de presă iugoslavă — a
apreciat că abolirea capitalismului
a fost principala condiție pentru
făurirea unei societăți drepte, mo

consemnarea sa în însăși Consti
tuția țării sînt rezultatul unui pro
ces istoric obiectiv, a subliniat pre
ședintele Ceaușescu.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat necesitatea dezvoltării
colaborării și solidarității cu toate
partidele comuniste și muncito
rești, cu forțele democratice, revo
luționare, antiimperialiste și pro
gresiste din întreaga lume. Refe
rindu-se la problemele lumii con
temporane, Nicolae Ceaușescu a
afirmat că existența celor două
state germane trebuie să. continue,
să fie o realitate a Europei de as
tăzi și de mîine.
Președintele Ceaușescu s-a refe
rit, de asemenea, la marile reali
zări obținute de poporul român în
construcția socialistă, îndeosebi în
perioada de după Congresul al IXlea, menționînd ca un exemplu elocvent lichidarea datoriei externe.
Referindu-se la Programul-Di
rectivă privind dezvoltarea econo
mico-socială a României în cinci
nalul 1991—1995 și în perspectiva
anilor
2000—2010,
președintele
Nicolae Ceaușescu a arătat că se
va pune accentul pe dezvoltarea
intensivă a tuturor sectoarelor de
activitate, pe realizarea unei noi
calități a muncii și vieții, a unui
nivel tehnic tot mai ridicat al în
tregii producții, pe baza aplicării
ferme a celor mai noi cuceriri ale
științei și tehnicii.
Agenția chineză de știri scoate,
de asemenea, în evidență ampla
participare internațională, ilustrată
prin prezența a 115 delegații din
82 de țări — o nouă dovadă a im
portanței acestui for nu numai
pentru comuniștii români, ci șî
pentru numeroase alte țări și parti
de care apreciază și doresc să cu
noască’ mai bipe experiența Româ
niei.
Intr-o corespondență din Bucu
rești, agenția cubaneză PRENSA
LATINA informează că lucrările
Congresului al XIV-lea al Parti
dului
Comunist
Român
au
fost
deschise
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, care,
după-ce a transmis salutul său, al
Partidului Comunist Român dele
gațiilor. străine participante, a fe
licitat pe membrii de partid și pe
oamenii muncii din țara noastră
pentru eforturile depuse în cinci
nalul 1986—1990.
Președintele Nicolae Ceaușescu —
relevă Prensa Latina — a pre
zentat perspectivele de dezvoltare a

MOSCOVA

Protest, față de amestecul unor organisme
ale Senatului S.U.A. în afacerile interne ale U.R.S.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Agenția
T.A.S.S.
informează
că
Alexandr Bessmertnîh, prim-adjunct
al ministrului de externe al U.R.S.S.,
a adresat ambasadorului S.U.A. la
Moscova, Jack Matlock, un protest
hotărit al M.A.E. al U.R.S.S. față de
amestecul grosolan al unor orga
nisme ale Senatului S.U.A. în afa
cerile interne ale U.R.S.S. Este vor
ba despre rezoluția comisiei pentru
probleme externe a Senatului S.U.A,
în problema privind Nagorno-Karabah, în, care este întreprinsă o ,încercare de a se indica U.R.S.S. cum
ar trebui să soluționeze — după pă
rerea autorităților americane — această problemă strict internă.

Amestecul grosolan și nes’olicitat —
se arată în protest — nu numai că
vine în contradicție cu normele ele
mentare ale dreptului internațional,
dar este chiar de natură să provoace
destabilizarea, să ducă la noi sufe
rințe ale oamenilor, într-un moment
în care s-a conturat o tendință spre
reglementarea situației din regiunea
Nagorno-Karabah. Nu putem inter
preta această acțiune instigatoare —
. se arată — altfel decît o recidivă a
„războiului rece", care poate aduce
prejudicii eforturilor țărilor; noastre
îndreptate spre asigurarea dezvoltă
rii constructive a relațiilor sovfetOamericane.

Secretarul general al Partidului
Comunist
Român,
președintele
României, Nicolae Ceaușescu, a
subliniat, în Raportul prezentat la
cel de-al XIV-lea Congres al
partidului, că obiectivul esențial
al politicii externe a țării continuă
să fie crearea condițiilor pentru
apărarea păcii în lume, condiții
fundamentale pentru înfăptuirea
colaborării și securității internațio
nale, relevă, de asemenea, Prensa
Latina.
După ce a atras atenția asupra
faptului că „țările nucleare,- și in
primul rind cele două mari puteri
nucleare, poartă principala răspun
dere pentru dezarmarea nucleară",
și că „este necesar ca statele euro
pene și ale întregii lumi să
participe activ la realizarea unui acord corespunzător pri
vind eliminarea armelor nucleare",
Nicolae Ceaușescu a arătat : „Is
toria este plină de învățăminte și
nu trebuie să fie uitată". „Numai
respectîndu-se neabătut indepen
dența și dreptul fiecărui popor de
a-și alege calea dezvoltării și orînduirea pe care o dorește se poate
asigura , o politică de progres eco
nomic și social, de colaborare și de
pace între toate națiunile lumii".
„Considerăm necesar să se re
nunțe — și de țările din N.A.T.O.,
și de țările din Tratatul de la Var
șovia — la orice modernizare a ar
melor nucleare, să se încheie un
acord general privind eliminarea
totală a armelor nucleare, pînă în
anul 2000", a spus el.
Ziarul „GRANMA", organ al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist ’din Cuba, relatează despra
deschiderea lucrărilor Congresului
al XIV-lea al Partidului Comunist
Român. în cadrul cărora — se apreciază — are loc o amplă anali
ză a rezultatelor obținute în pe
rioada 1986—1990 și se jalonează un
grandios program de dezvoltare
mai departe, pe calea socialismu
lui, a unei Românii puternice, tot
mai bogate.
POSTURILE DE RADIO ȘI
TELEVIZIUNE CUBANEZE au
transmis, de asemenea, relatări
despre iqceperea și desfășurarea
lucrărilor Congresului.
Sub titlul „România — suverani
tate și socialism", ziarul algerian
„EL MOUDJAHID" a publicat largi
extrase din Raportul prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Congresul al XIV-lea al partidului.
Este pusă în evidență declarația
secretarului general al P.C.R. că nu
trebuie admis „sub nici o formă și
în nici o împrejurare ca cineva să
atenteze la cuceririle socialiste ale
poporului român".

Rezoluție asupra
dreptului mării
adoptată de Adunarea
Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Adunarea Generală a
O.N.U. a adoptat o. rezoluție asu
pra dreptului mării. Documentul
cheamă toate statele să asigure in
trarea efectivă in vigoare a noului
regim juridic de utilizare a mării și
a resurselor naturale maritime pe
baza prevederilor Convenției O.N.U.
cu privire la dreptul maritim. Re
zoluția stipulează o serie de preve
deri referitoare la protecția și con
servarea mediului maritim și a fau
nei mării, la mecanismul de colabo
rare în domeniul mătii, precum
și , propuneri,' concretă care să qălăuzeâscă țările din întreaga lume în
soluționarea problemelor practice și
promovarea dialogului în direcția
universalizării convenției.

Totodată, „El Moudjahid" subli
niază rezultatele obținute de Româ
nia in dezvoltarea sa economică,
ceea ce ii va permite să treacă de
la stadiul de țară în curs de dez
voltare la cel de țară cu dezvoltare
medie. Sint menționate producția
record de cereale obținută în acest
an, precum și lichidarea datoriei
externe, făptui că, in 1995, energia
nucleară va acoperi 50 la sută din
nevoile energetice ale țării, iar ve
nitul național va crește într-un
ritm mediu anual de 6—7 la sută.
La rîndul său, TELEVIZIUNEA
ALGERIANĂ a transmis imagini de
la deschiderea lucrărilor Congresu
lui, secvențe din timpul prezentării
Raportului la Congres de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, precum
și imagini din centrul civic din
București. De asemenea, POSTU
RILE NAȚIONALE ALGERIENE
DE RADIO au transmis știri și in
formații despre desfășurarea lucră
rilor marelui forum al comuniștilor
români.
TELEVIZIUNEA DIN REPU
BLICA TURCIA a prezentat pe
larg aspecte de la lucrările Con
gresului al XIV-lea al P.C.R., înfățișind, în mod deosebit, momente
din prezentarea Raportului de către
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român. Comentatorul televi
ziunii turce a subliniat că in
Raportul prezentat tovarășul
Nicolae Ceaușescu s-a referit p<«
larg la dezvoltarea economică și
socială a României în cincinalul
1991—1995 și pînă în anul 2000.
Referindu-se la poziția României
în problemele esențiale ale lumii
contemporane, comentatorul tele
viziunii turce a arătat că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a cerut
să se ajungă cît mai curînd posibil
la încheierea unui acord care să
ducă, pină în anul 2000, la lichida
rea armelor nucleare.
In comentariu s-a relevat că
tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
cizat, de asemenea, căRomânia este
pentru o largă cooperare și colabo
rare cu toate statele lumii și că fie
care popor trebuie să-și făurească
modul său de viață așa cum și-l
dorește, nimeni neavînd voie să se
amestece în treburile interne ale
altei țări.
în ce privește regiunea Balcani
lor, comentatorul turc a arătat
că în Raportul său președintele
Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat
pentru o largă cooperare in zonă,
pentru eliminarea armelor nucleare
și chimice, pentru desființarea ba
zelor și retragerea trupelor străine
din această regiune a Europei.
Filmul prezentat a reliefat atmos
fera ' entuziastă din sala Congresu
lui. aplauzele îndelungate și ova
țiile cu care au fost subliniate,
in repetate rinduri, pasaje din
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
TELEVIZIUNEA PORTUGHEZA
a prezentat in cadrul telejurnalelor
imagini de la deschiderea celui
de-al XIV-lea Congres al P.C.R.,
precum și ordinea de zi a Con
gresului. De asemenea, posturile
de radio R.D.P. — ANTENA 1
și „VOZ DA ALMADA" au
anunțat, in cadrul buletinelor
lor informative, importantele pro
bleme aflate în dezbaterea forumu
lui comuniștilor români, momente
ale prezentării, de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a Raportului cu
privire la stadiul actual al societă
ții socialiste românești, la activita
tea Comitetului Central între Con
gresele al XIII-lea și al XIV-lea.
la realizarea Programului-Directi
vă de dezvoltare economico-socia
lă in cincinalul al IX-lea și in per
spectivă pînă în anii 2000—2010,
în vederea îndeplinirii neabătute a
Programului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate
și înaintare a României spre co
munism.
Cotidianul de limbă franceză „LE
JOURNAL D’EGYPTE" publică pe
prima pagină articolul „România
respinge orice, încercare de punere
în cauză a socialismului", în care
subliniază că, în Raportul prezentat
la Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român, secretarul
său general, Nicolae Ceaușescu, a
relevat că „sub nici o formă nu
trebuie să admitem — în nici o
împrejurare — ca cineva să aten
teze la cuceririle socialiste ale po
porului român". Trebuie să avem
permanent în vedere de a face to
tul pentru ca socialismul să trium
fe nu numai in România, ci și in
întreaga lume — a spus secretarul
general, criticîndu-i pe cei care în
cearcă să meargă spre capitalism
deviind de la socialism. în conti
nuare, ziarul subliniază că pre
ședintele României a militat întot
deauna pentru reducerea forțelor
armate și a cheltuielilor militare,
în Raportul prezentat Congresului,
secretarul general al partidului a
reafirmat că problema fundamen
tală a epocii noastre o reprezintă
înfăptuirea dezarmării, și in primul
rînd a dezarmării nucleare,, elimi
narea cu desăvîrșire pînă în anul
2000 a tuturor armelor nucleare.

înformînd despre deschiderea, la
București, a lucrărilor Congresului
al XIV-lea al Partidului Comunist
Român, ziarul de limbă arabă
„AL AHRAM" a relevat că
secretarul general al partidului,
Nicolae Ceaușescu, a reafirmat
hotărîrea fermă a României de a-și
continua drumul dezvoltării sale
socialiste, pentru că numai socia
lismul reprezintă viitorul, și a
combătut tezele antiștiințifice cu
privire la egalitatea între diferite
forme de proprietate, arătînd că
asemenea teze nu pot decît să dău
neze progresului general al socie
tății socialiste.
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE egiptene au prezentat
in emisiunile de luni știri și ima
gini filmate de la deschiderea lu
crărilor Congresului Partidului Co
munist Român.
Agenția M.E.N.A., din Egipt, a
transmis relatări de la deschiderea
lucrărilor Congresului, informînd
că prezentarea Raportului a fost fă
cută de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
TELEVIZIUNEA LIBIANA a
transmis o emisiune cuprinzînd
relatări despre lucrările celui de-al
XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român. Au fost pre
zentate imagini de la lucră
rile de deschidere a forumu
lui comuniștilor români și mo
mente din timpul prezentării de
către secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a Raportului cu privire la stadiul
actual al societății socialiste româ
nești, la activitatea Comitetului
Central între Congresele al XIIIlea și al XIV-lea și în perspectivă
pînă în anii 2000—2010, în vederea
îndeplinirii neabătute a Programu
lui de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare
a României spre comunism.
în cadrul telejurnalului de seară,
canalul național japonez de tele
viziune — NHK a transmis, in des
chidere, un reportaj filmat de la
inaugurarea lucrărilor celui de-al
XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român. Au fost prezen
tate imagini din sala Congresului,
înfățișindu-1
pe
tovarășul
Nicolae Ceaușescu la tribuna
marelui forum al comuniștilor
români. In comentariul care a
însoțit reportajul filmat
a fost
relevată aprecierea din Raportul
secretarului general al partidului
privind continuarea consecventă a
mersului înainte al României pe
drumul socialismului. De aseme
nea, a fost menționată importanta
realizare a țării noastre care și-a
achitat datoria externă.
Reportajul a prezentat și imagini
înfățișînd noul chip al capitalei
României de azi.
Relatind despre deschiderea lu
crărilor celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,
ziarele japoneze redau aprecieri
cuprinse in Raportul prezentat
Congresului de secretarul gene
ral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Pe agenda lucrărilor congresului,
arată ziarul „MAINICHI DAILY
NEWS", se află aprobarea unui
nou plan cincinal de dezvoltare
economică, precum și alegerea
organelor de conducere ale parti
dului.
La rîndul său, ziarul „THE
DAILY YOMIUR1"
citează din
Raportul prezentat Congresului de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, apre
cierea referitoare
la necesitatea
combaterii ideologiei capitaliste,
notînd că secretarul general al
Partidului Comunist Român a cerut
celor 3,8 milioane de membri ai
partidului să apere principiile
socialismului științific.
RADIOTELEVIZIUNEA NORVE
GIANA a prezentat, în cadrul bu
letinelor și al telejurnalelor sale
informații și reportaje filmate de
la deschiderea celui de-al XIV-lea
Congres
al Partidului Comunist
Român, imagini înfățișîndu-1 pe
secretarul general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în
timp ce prezenta Raportul, însoțite
de comentariul
corespondentului
televiziunii norvegiene.
La rîndul său, marele cotidian
„AFTENPOSTEN" reproduce, pe
prima pagină, tricolorul românesc
însoțit de o informație despre
deschiderea lucrărilor celui de-al
XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român, ziarul subliniind
atmosfera • de entuziasm între
delegații la Congres.
într-un articol publicat de ziarul
argentinian „CRONISTA COMER
CIAL", referitor la cel de-al
XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român, se evidențiază
contribuția fundamentală a secre
tarului general al partidului la
elaborarea documentelor programa
tice ce sînt dezbătute de forumul
comuniștilor români. De asemenea,
ziarul relevă că toate organizațiile
și conferințele județene ale P.C.R.
au propus unanim realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

Rezultatele alegerilor din R.P.D. Coreeană
pentru deputății în adunările populare locale
PHENIAN 21 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. a transmis raportul Co
misiei electorale pentru alegerile de
deputați in provincii, districte și orașe
desfășurate la 19 noiembrie. Po
trivit rezultatelor, 99,73 la sută din

totalul electoratului a luat parte la
scrutin, pentru candidații de deputați
in adunările populare locale pronunțîndu-se 100 la sută dintre voturile
exprimate. în total au fost aleși
29 535 candidați.

Situația economiei poloneze
VARȘOVIA 21 (Agerpres). — După
cum a anunțat Direcția Generală de
Statistică a Poloniei, citată de agen
ția P.A.P., în- această țară, in luna
octombrie s-a menținut tendința de
scădere a nivelului producției in
dustriale. în comparație cu lunile
de referință ale anului trecui, s-a
redus lunar numărul locurilor de
muncă : in ianuarie — cu 2,6 la
sută, iar în octombrie — cu 5,9 la
sută.

în luna octombrie, prețurile cu
amănuntul și în sfera prestărilor de
servicii au crescut față de luna sep
tembrie cu 54,8 la sută.
în comunicat se relevă că în luna
octombrie producția de combustibil
și energie a fost cu 1,6 la sută mai
mică în comparație cu aceeași lună
a atiului trecut.'
în agricultură, pină la sfîrșitul lu
nii octombrie, achizițiile la cereale
au fost cu 21 la sută mai mici decit
în aceeași perioadă a anului 1988.
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