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In atmosfera de adeziune entuziastă, de aprobare deplină <3 orientărilor
din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce deschid o perspectivă

revoluționară întregii dezvoltări economico-sociale a țarii, întărim

independenței și suveranității patriei socialiste, ieri <3u continuat

Lucrările forumului comuniștilor
români,
II
Congresul marilor victorii socialiste

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste
România,
a
primit,
miercuri, pe tovarășul Yang Hiăng
Muk, membru al Biroului Politic al
C.C. al Partidului Muncii din Coreea,
premierul Consiliului Administrativ
al R.P.D. Coreene, care participă la
lucrările Congresului al XlV-lea al
P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost, transmise un călduros salut
și cele mai bune urări din partea
tovarășului Kim Ir Sen,
secretar
general al Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare Demo
crate Coreene. A fost transmis, tot
odată, un cald salut din partea
tovarășului Kim Giăng II, membru
al Prezidiului Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii din

Coreea. Relevînd că Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
este un document de importanță
deosebită pentru viitorul României
socialiste, oaspetele a dat o inaltă
apreciere succeselor obținute de po
porul român în construcția socia
listă.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
transmis tovarășului Kim Ir Sen un
salut călduros și cele mai bune urări
de sănătate și succes în activitatea
sa. Secretarul general al partidului
a transmis, de asemenea, un cald
salut și cele mai bune urări to
varășului Kim Giăng II.
în timpul convorbirii au fost evo
cate relațiile de prietenie și cola
borare dintre partidele, țările și po
poarele
noastre,
exprimindu-se
dorința de a se acționa pentru ca
aceste tradiționale raporturi să cu

noască o evoluție mereu ascendentă,
in interesul reciproc, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii în lume.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat solidaritatea și sprijinul
Partidului Comunist Român, ale
României socialiste față de lupta
poporului coreean pentru înfăptui
rea reunificării pașnice, democratice
și independente a patriei.
Abordindu-se unele probleme in
ternaționale actuale, a fost subliniată
importanța întăririi colaborării și
solidarității dintre țările socialiste,
partidele comuniste și muncitorești
in lupta impotrivă acțiunilor cercu
rilor reacționare, imperialiste, de
amestec in treburile interne. de
incălcare a dreptului popoarelor la
dezvoltare liberă și independentă.
La primire a participat Mun Biong
Rok, ambasadorul R.P.D. Coreene la
București.

Conducătorul delegației Partidului Comunist Bulgar

Miercuri, 22 noiembrie, sub președinția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, au conti
nuat lucrările Congresului al XlV-lea al Partidului Comunist
Român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu
au fost intîmpinați, la sosirea în Sala Palatului Republicii, cu
manifestări de profund respect și prețuire de participanții la
marele forum comunist. Cu multă însuflețire, delegații și
invitații au scandat îndelung numele gloriosului nostru partid
comunist, al conducătorului iubit și stimat.
Prima parte a lucrărilor a fost
condusă de tovarășa Elena
Ceaușescu.
în cadrul dezbaterilor în plen au
luat cuvintul tovarășii Manea
Mănescu, delegat al organizației
județele de partid Timiș, Vasile

Carp, delegat al organizației ju
dețene de partid Olt, Ion M.
Nicolae, delegat al organizației ju
dețene de partid Argeș, Ion Sîrbu,
delegat al organizației județene de
partid Arad, Angela Isăroiu, dele
gat al organizației județene de

partid Mureș, Ioan Toma, delegat
al organizației județene de partid
Alba,» Iuliu Fejes, delegat al or
ganizației județene de partid
Harghita, Vasile Tomescu. delegat
al organizației județene de partid
Neamț, Ștefan Ștefănescu, delegat
al organizației municipale de
partid București, Vasile Pană, dele
gat al organizației județene de
partid Tulcea, Alexandrina Găinușe,
delegat al organizației județene de
partid Ialomița.
Lucrările au fost conduse, apoi,
de tovarășul Ștefan Rab.
Au luat cuvintul tovarășii Ion
Dincă, delegat al organizației ju
dețene de partid Caraș-Severin,
Nicu Ceaușescu, delegat al orga
nizației județene de partid Sibiu,
Dumitru Gheoca, delegat al orga
nizației județene de partid Pra

SENTIMENTELE, ÎMPLINIRILE
Șl ASPIRAȚIILE ÎNTREGULUI POPOR
Dialoguri în marele forum comu
nist — Congresul al XlV-lea al
partidului.
Rostiri limpezi, răspicate de la
tribună. Discuții aprinse în pauză,
unde, ca intr-un unic buchet, se
reunesc, comunică, își fac cunoscu
te gindurile, sentimentele, oamenii
întregii țări.
I-am văzut pe delegații comuniș
tilor din abatajele . Văii Jiului
schimbind impresii cu minerii Ma
ramureșului. Pe oțelarii gălățeni cu
cei reșițeni ori din cea mai tinără
vatră de metal a patriei — Călă
rași- Petrochimiștii din Săvinești
„in direct’* cu tovarășii lor de aceeași îndeletnicire din Pitești. Coo
peratorii de pe ogoarele brăilene —
județ distins anul acesta pentru cele
mai mari recolte cu titlul de „Erou
al Noii Revoluții Agrare** —, in
tr-un ad-hoc schimb de experiență
cu. comuniștii ogoarelor oltene ori
ialomițene. Universitarii din Bucu
rești cu tovarășii lor de catedră și
inaltă răspundere in pregătirea și
educarea tinerei generații, de viitori
specialiști, din Timișoara sau Cra
iova. Brașov sau Cluj-Napoca, Iași
ori Tîrgu Mureș.
în fapt, democrația exercitată,
practicată de delegați de la tribună,
prin exprimarea prin cuvînt a
mandatului încredințat, se prelun
gește firesc in aceste dialoguri suc
cinte, cu miez, temele fierbinți ale
Congresului, ale Raportului magis
tral și însuflețitor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu captind interesul

și gindirea colectivă, stimulind ca
pacitatea de a' medita asupra ma
rilor adevăruri ale timpului nostru,
de a aprecia o inițiativă sau alta,
de a emite opinii privind modali
tățile de realizare a marilor obiec
tive de dezvoltare a țării. Punctul
de start in această permanentă at
mosferă de comunicare il repre-

Din sala Congresului
zintă prezentul cu proiecția lui fi
rească, revoluționară spre viitor.
„Iată ce temelii am pus uzinei
noastre... Industriei orașului sau
județului... Cooperativei Agricole
de Producție sau întreprinderii
Agricole de Stat... Universității ori
Institutului de Proiectare, Ingine
rie Tehnologică, Cercetare... Satu
lui sau orașului în care muncim,
trfiim*M
Șint acestea adevărurile care re
vin frecvent in luările de cuvînt,
în dialogurile dintre delegați. Ele
conturează tabloul impresionant al
realizărilor socialismului in Româ
nia, corolar strălucit al politicii ști
ințifice, temeinic integrată realită
ții și condițiilor țării noastre, dusă
de către Partidul Comunist Român.
Cu aceeași tonică satisfacție re
vin în dialogurile din Congres datele
de sinteză cuprinse în Raport. Rit

murile fără precedent ale dezvol
tării. Sînt comentate uriașele efor
turi financiare de investiții. Atrage
.cu deosebire atenția comparația
conținută în strălucitul Raport al
tovarășului Nicolae Ceaușescu : în
tre 1945—1965. pentru dezvoltarea
României socialiste s-au alocat cir
ca 400 milarde lei din venitul na
țional. între 1966—1990 — circa 5 000
.miliarde Iei. Pe această bază a cres
cut avuția națională de la 252 în
1945 la 810 miliarde lei in 1965,
pentru ca în 1990 să ajungă la
5 660 miliarde lei...
Cifrele spun atît cît pot. Imaginea
patriei, experiența și realitățile în
fățișate de. comuniștii delegați la
marele forum dau dimensiunea
reală a tot ceea ce s-a înfăptuit,
întregesc chipul înfloritor al Româ
niei contemporane, care, de mai
bine de patru decenii, a optat pen•tru totdeauna pentru socialism.
— Avem dreptul să vorbim de
tot ceea ce am realizat — ne spu
nea maistrul oțelar Marin Coman,
.de la Combinatul Siderurgic Ga
lați, deoarece totul s-a născut din
brațele și din mintea noastră.
— Drumul de la 25 000 kg sfeclă
de zahăr la hectar, în urmă cu un
sfert de veac, la 125 000 kg anul
.acesta este plătit cu muncă și în
drăzneală, cu hotărîrea de a ajun
ge aici și mai departe, prin uni
rea eforturilor și aspirațiilor, intra
(Continuare în pag. a Xl-a)

hova, Petre Răducanu. delegat al
organizației municipale , de partid
București, Maria Ștefan, delegat
al organizației județene de partid
Sălaj, Dumitru Radu Popescu,
delegat al organizației municipale
de partid București, Anton Lungu,
delegat al organizației județene
de partid Brăila, Mihai Niculiță,
delegat al organizației județene de
partid Maramureș, Ana Mureșan,
delegat al organizației județene de
partid Bistrlța-Năsăud, Pantelimon
Găvănescu, delegat al organiza
ției județene de partid Dîmbovița.
în continuarea lucrărilor, dele
gații au fost informați că pe adresa Congresului al XlV-lea al
Partidului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușescu perso(Continuare in pag. a VIII-a)

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit,
miercuri, pe tovarășul iordan Iotov,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C.B., care participă la lucră
rile Congresului al XlV-lea al
P.C.R.
Exprimind satisfacția de a parti
cipa la lucrările actualului forum al
comuniștilor români, conducătorul
delegației P.C. Bulgar a transmis
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu
cordiale salutări din partea tova

rășului Petăr Mladenov, secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P.
Bulgaria.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a rugat să se transmită
tovarășului Petăr Mladenov un salut
prietenesc și urări de succes în în
treaga activitate.
în timpul convorbirii s-a subliniat
că prezența la Congresul al XlV-lea
al Partidului Comunist Român a de
legației Partidului Comunist Bulgar

reprezintă o expresie a tradiționale
lor relații de prietenie și colaborar
dintre partidele și țările noastre, car
se dezvoltă continuu, in concordant
cu aspirațiile de progres și prosperi
tate ale popoarelor român și bulga
S-a exprimat convingerea că parti
dele și țările noastre vor acționa, î
continuare, pentru intensificarea Cf
laborării româno-bulgare pe divers
planuri, in interesul reciproc, al cat
zei generale a socialismului și păci
al înțelegerii și cooperării in Balcan
în Europa și in lume.

Conducătorul delegației Partidului Comunist din Cuba

Telegrame adresate

Congresului

XlV-lea
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Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, a primit, miercuri,
pe tovarășul Jorge Rișquet ValdesSaldana, membru al Biroului Politic,
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Cuba, care participă la lu
crările Congresului al XlV-lea al
P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au
fost transmise un salut prietenesc și
calde urări de sănătate și succes din
parțea tovarășului Fidel Castro Ruz,
prim-secretar al Comitetului Central
al Partidului Comunist din Cuba,
președintele Consiliului de Stat și al
Consiliului de Miniștri ale Republicii

Cuba, din partea conducerii de partid
și de stat din Cuba. Oaspetele a <jx.primat satisfacția de a participa la
lucrările Congresului, dind o înaltă
apreciere realizărilor obținute de po
porul român in construcția socialistă,
precum și ideilor cuprinse in Rapor
tul
prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu referitoare la
creșterea rolului conducător al parti
dului, întărirea proprietății socialiste,
la situația internațională actuală.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și. a rugat să se transmită
tovarășului Fidel Cactro Ruz, condu
cerii partidului și poporului cubanez
un cald salut și cele mai bune urări.

în timpul primirii au fost evoc
evoluți'a pozitivă a relațiilor
prietenie și colaborare dintre par
dele, țările și popoarele noastre, 1
tărîrea de a dezvolta și în viitor c<
lucrarea romăno-cubaneză in difer
domenii de interes reciproc.
■ A fost evidențiată necesitatea
a se acționa cu fermitate pentru
făptuirea dezarmării, pentru soluț
narea problemelor privind înlătu
rea subdezvoltării, instaurarea u
noi ordini economice internațion:
pentru triumful unei politici noi,
deplină egalitate și respect între 1
Vani, de încredere și largă colal
rare internațională, de securitate
pace.
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CONGRESULUI PARTIDULUI. TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU,
DEPLINA, PROFUNOA ÎNCREDERE A COMUNIȘTILOR, A ÎNTREGULUI POPUR
TELEGRAME ADRESATE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE CONGRESULUI
în telegrama adresată Congresului al
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de către COMITETUL JUDEȚEAN
ALBA AL P.C.R. se arată : Intr-o
atmosferă de puternică efervescență
politică și fermă angajare revoluțio
nară, specifică marilor evenimente
din viața partidului și poporului,
comuniștii, toți oamenii muncii din
județul Alba au luat cunoștință cu
puternice sentimente de
vibrantă
mîndrie patriotică, vie satisfacție și
deplină aprobare de conținutul ma
gistralului Raport prezentat de
dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, de la înalta tri
bună a Congresului al XIV-lea al
partidului.
Ne exprimăm încă o dată adeziunea
neclintită față de hotărîrea pri
vind propunerea de realegere a
dumneavoastră de către marele fo
rum comunist în funcția supremă de
secretar general al partidului, opțiu
ne politică fundamentală ce consti
tuie garanția fermă că, sub condu
cerea dumneavoastră înțeleaptă și
clarvăzătoare, patria noastră va
înainta ferm pe drumul edificării
orinduirii socialiste și comuniste.
Ne exprimăm, și cu acest prilej de
înaltă solemnitate, sentimentele de
aleasă stimă și considerație față de
tovarășa Elena Ceaușescu, eminent
om politic și savant de largă repu
tație internațională, pentru remar
cabila contribuție pe care o aduce la
fundamentarea și înfăptuirea politi
cii interne și externe a partidului și
statului, la dezvoltarea și înflorirea
construcției socialiste în patria
noastră.
Ne angajăm, mult stimate și
Iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu
eforturi sporite, cu înaltă răspun
dere revoluționară, patriotică pen
tru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al parti
dului, a obiectivelor de dezvoltare
economică și socială a patriei pe
calea socialismului și comunismului,
opțiune politică ireversibilă a parti
dului și poporului nostru.

CONSILIUL UNIUNII ASOCIA
ȚIILOR STUDENȚILOR COMU
NIȘTI DIN ROMANIA, întregul ti
neret universitar al patriei își ex
primă cu fermitate atașamentul
profund la ideile de inestimabilă va
loare cuprinse în magistralul Raport
prezentat de secretarul general al
partidului, la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru,
hotărîrea de a acționa permanent la
cota celor mai înalte exigențe revo
luționare pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor mărețe de dez
voltare multilaterală a patriei, pen
tru înscrierea acesteia pe noi culmi
de progres și civilizație.
Ferm hotărîți să răspundem prin
noi și exemplare fapte de muncă mi
nunatelor condiții pe care partidul și
statul nostru le-au creat pentru îm
plinirea aspirațiilor tinerei generații,
urmînd permanent exemplul strălu
cit de muncă și viață, de activi
tate neobosită puse în slujba po
porului, a partidului și patriei, al
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, vom ac
ționa cu înaltă responsabilitate revo
luționară, cu devotament și abnega
ție pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a întregului proces instructiv-educativ, pentru creșterea exigen
ței și combativității în activitatea
profesional-științifică, politico-ideologică, pentru promovarea spiritului
revoluționar în tot ceea ce întreprin
dem, pentru a fi demni de încre
derea acordată, de mărețele înfăp
tuiri ale societății noastre socialiste.
Susținînd din inimă reînvestirea dumneavoastră, mult Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, ilustru
strateg al devenirii comuniste a pa
triei, în funcția de secretar general
al partidului, dăm cea mai înaltă
apreciere uriașei activități revoluțio
nare pe care o desfășurați de aproape șase decenii în slujba pro
gresului și înfloririi multilaterale a
patriei, întăririi suveranității și in
dependenței naționale, contribuției
decisive la elaborarea vastului pro
ces revoluționar inaugurat de isto
ricul Congres al IX-lea, eveniment
de importanță cardinală în înlătu
rarea pentru totdeauna a conceptu
lui „modelului unic", a dogmatis
mului și conservatorismului, în apli
carea adevărurilor generale ale so
cialismului științific Ia condițiile și
realitățile specifice țării noastre, în
edificarea socialismului cu poporul
și pentru popor — se relevă în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN
BIHOR AL P.C.R.
Ne angajăm să acționăm cu devo
tament nemărginit, strîns uniți în
jurul partidului, al dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru transpu
nerea in viață a mărețului program
de dezvoltare economico-socială a
patriei, ce va fi adoptat de înaltul
forum al partidului, sporindu-ne
contribuția la înflorirea multilate
rală a României socialiste.
In telegrama adresată de BIROUL
EXECUTIV
AL
COMITETULUI
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI
TEHNOLOGIE se arată : împreună
cu întregul popor, cei ce muncim pe
tărîmul științei și tehnologiei am as
cultat cu profundă emoție magis
tralul Raport al Comitetului Central,
pe care l-ați prezentat celui de-al
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, recunoscînd în im
portantul document expresia concen
trată a ideologiei, strategiei și tac
ticii partidului nostru, esența con
cepției dumneavoastră revoluționare
asupra destinelor României, a tre
cutului ei glorios, a prezentului ei
socialist și a viitorului ei comunist.
Supremă profesiune de credință a
partidului, a întregii națiuni, act po
litic prin care poporul și conduce
rea sa își aleg poziția, rolul și lo
cul în lumea complexă și contradic
torie în care trăim, document ce
aduce statornică lumină în cugetele
tuturor românilor, deplină încrede
re în destinul nostru socialist și co
munist, magistralul Raport va con

stitui, de acum înainte, programul
de muncă și luptă revoluționară ce
ne va călăuzi munca și viața.
Sub conducerea tovarășei Elena
Ceaușescu, militant de seamă al
partidului, eminent savant de amplă
recunoaștere și prețuire internațio
nală, ne angajăm să muncim mai
mult și mai bine, să facem totul
pentru înfăptuirea hotărîrilor pe
care Congresul le va adopta. Reafirmîndu-ne atașamentul față de înalta
concepție înfățișată în Raport, ne
exprimăm din nou convingerea fier
binte că împlinirea celei mai scum
pe dorințe a poporului, a noastră, a
tuturor — realegerea dumneavoas
tră în funcția supremă de secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, va constitui cea mai trainică
garanție . a înaintării neabătute a
țării pe calea ce și-a ales-o, spre
cele mai înalte culmi ale civilizației
socialiste și comuniste !

In
telegrama
adresată
Con
gresului al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de către COMI
TETUL JUDEȚEAN DOLJ AL
P.C.R., se subliniază : In aces
te momente înălțătoare, ale des
chiderii lucrărilor Congresului al
XIV-lea al partidului, eveniment
epocal în întreaga istorie a patriei
și cu deosebire în cea contempo
rană, aflațl sub puternica impresie
a magistralului Raport prezentat de
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii,
toți oamenii muncii din județul Dolj
urmăresc, laolaltă cu țara, des
fășurarea grandiosului forum co
munist cu sentimente vibrante de
profund atașament la cauza glorio
sului nostru partid, cu justificată
mîndrie patriotică pentru înfăptuirea
prezentului și deplina încredere în
viitorul luminos al țării.
Raportul pune puternic în lumină
experiența, ideile și orientările parti
dului nostru, reafirmînd viguros va
labilitatea și perenitatea superiori
tății istorice a socialismului — con
firmată în chip impresionant de mă
rețele împliniri ale României în anii
„Epocii Nicolae Ceaușescu'1 — îm
potriva tendințelor- revizioniste, des
tabilizatoare, anticomuniste, constituindu-se într-un cuprinzător și ira
diant program de gîndire și acțiune
revoluționară.
Reafirmînd sentimentele de înaltă
prețuire față de activitatea dumnea
voastră eroică, neobosită, consacrată
propășirii patriei, bunăstării întregu
lui popor, triumfului socialismului,
edificării unei lumi a colaborării și
păcii, susținem din toată inima reale
gerea dumneavoastră, mult iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în su
prema funcție de secretar general al
partidului, care reprezintă actul de
voință al națiunii române, chezășia
înaintării noastre impetuoase către
un măreț viitor.

In deplină unitate de cuget și sim
țire cu întregul popor, oamenii mun
cii din cadrul MINISTERULUI IN
DUSTRIEI ELECTROTEHNICE își
exprimă dragostea nețărmurită și
adînca recunoștință față de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în acest
moment istoric al desfășurării lucră
rilor Congresului al XIV-lea al
partidului — Congresul marilor vic
torii socialiste, înalt forum al
comuniștilor din țara noastră, chemat
să dezbată și să adopte documente
de importanță hotărîtoare pentru
dezvoltarea patriei.
Alături de întregul popor, oamenii
muncii din Ministerul Industriei
Electrotehnice sînt pe deplin conștienți că marile izbînzi din cea mai
glorioasă și mai fertilă epocă din
istoria țării își au sorgintea în clar
viziunea și modul științific cu care
conduceți destinele țării noastre. Toc
mai de aceea, la fel ca toți oamenii
muncii, ne exprimăm, și cu acest pri
lej, dorința vie, nestrămutată ca la cel
de-al XIV-lea Congres, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
să fiți. reînvestit în suprema funcție
de secretar general al partidului,
pentru că numai avîndu-vă pe dum
neavoastră in fruntea partidului și
țării poporul nostru va putea să-și
înfăptuiască mărețele idealuri de
bunăstare, libertate, independență,
pace și progres.
In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. se
subliniază : Comuniștii, toți oamenii
muncii din județul Galați au luat cu
noștință cu legitimă satisfacție, cu
sentimente de înălțătoare mîndrie
patriotică de magistralul Raport pe
care dumneavoastră, cel mai iubit și
stimat fiu al națiunii române, genial
strateg al dezvoltării României socia
liste, l-ați prezentat la marele forum
al comuniștilor români, Congresul al
XIV-lea al partidului, și își exprimă
deplina aprobare, întreaga adeziune
față de conținutul acestei remarcabile
sinteze politice, de inestimabilă va
loare teoretică și practică.
Ingăduiți-ne, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folo
sim și acest minunat prilej pentru
a vă adresa din inimă, de aici, de la
Dunăre, urări de viață lungă și să
nătate deplină, multă putere de
muncă, alături de tovarășa Elena
Ceaușescu, spre binele și fericirea
poporului român, întru continuarea
neabătută a minunatei opere de fău
rire a noii orînduiri, opera de pace,
profund umanistă, care conferă
României socialiste un strălucitor și
binemeritat prestigiu în lume.
Comuniștii, toți oamenii muncii care
își desfășoară activitatea in cadrul
INSTITUTULUI DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICA ȘI INGINERIE TEH
NOLOGICA
PENTRU
MAȘINIUNELTE BUCUREȘTI își exprimă
cu mîndrie patriotică și profundă re
cunoștință adeziunea totală față de
propunerea de realegere a dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la cel de-al
XIV-lea Congres al partidului, în
funcția supremă de secretar general
al Partidului Comunist Român.
în orientarea și realizarea obiecti
velor din planurile noastre de cerce

tare și inginerie tehnologică ne bucu
răm de sprijinul, îndrumarea și
contribuția hotărîtoare ale tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu, model luminos de cercetă
tor pasionat și savant de largă recu
noaștere internațională, eminent om
politic, militant cu îndelungată și
eroică activitate în rîndurile partidu
lui nostru.
Ne angajăm ca, în lumina sarcini
lor reieșite din magistralul Raport, să
acționăm în mod revoluționar pentru
afirmarea tot mai puternică a științei
ca factor de progres, prin introduce
rea mai rapidă a rezultatelor cerce
tării în producție, ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor și
tehnologiilor asimilate, reducerea
consumurilor materiale și energetice,
creșterea eficienței la export.

Dînd expresie celor mai alese sen
timente de înaltă stimă, profund
respect și vie admirație ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din județul nostru, în deplină
unitate cu gîndurile și năzuințele
întregului partid și popor, ne ex
primăm deplina și entuziasta apro
bare la Hotărîrea Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist
Român din iunie a.c. cu privire la
realegerea dumneavoastră la actua
lul Congres în suprema funcție de
secretar general al Partidului Co
munist Român — se subliniază în
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HARGHITA AL P.C.R.
Această istorică opțiune, care ilus
trează în modul cel mai convingă
tor înalta apreciere și profunda dra
goste a locuitorilor acestor înflori
toare meleaguri ale Harghitei, ase
menea întregii noastre națiuni socia
liste față de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, ilustru ginditor
și revoluționar neînfricat, care v-ați
închinat întreaga viață, muncă și
luptă împlinirii celor mai înalte as
pirații ale poporului, de dreptate și
libertate socială, de progres și bună
stare, constituie suprâma certitudi
ne a edificării societății socialiste
multilateral dezvoltate în România,
a afirmării demne, libere și inde
pendente a patriei noastre în rîndul
tuturor națiunilor lumii.
într-o deplină unanimitate de gînd
și voință, comuniștii, toti oamenii
muncii din MINISTERUL CON*
STRUCȚIILOR
INDUSTRIALE,
animați de cele mai alese sentimen
te de mîndrie patriotică, de înalt
omagiu și atașament nemărginit față
de conducătorul iubit al partidului
și statului nostru, își exprimă totala
adeziune față de istorica Hotărîre a
Plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român din
27—28 iunie 1989 cu privire la pro
punerea de realegere a dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în funcția de
secretar
general
al partidului,
garanție a edificării cu succes a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a patriei noastre
spre comunism, în deplină indepen
dență și suveranitate.
Modernele platforme industriale de
pe tot cuprinsul patriei. Canalul
Dunăre—Marea Neagră, Transfăgărășanul, Canalul Poarta Albă—MidiaNăvodari, Metroul București, ame
najarea complexă a riului Dîmbovița,
modernizarea Capitalei sînt numai
cîteva dintre marile ctitorii ale
acestei Epoci de aur și care vor
dăinui în conștiința națiunii și a în
tregii lumi drept mărturie a voca
ției constructive, de pace a poporu
lui român, care își făurește cu forțe
proprii un viitor luminos și fericit.
Adresăm, de asemenea, cu deose
bit respect cele mai calde mulțumiri,
însoțite de sentimente de prețuire
și stimă tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, pentru
contribuția remarcabilă la elaborarea
și înfăptuirea politicii interne și ex
terne a României, pentru
marile
împliniri din știință, învățămînt și
cultură — domenii ce înnobilează
permanent dimensiunea umană, mo
rală și social-politică a tot ce se în
făptuiește în țara noastră.

Cu profundă mîndrie patriotică șl
cu atașament revoluționar față de
cauza edificării socialismului și co
munismului pe pămîntul României,
membrii SOCIETĂȚII DE CRUCE
ROȘIE își exprimă din adîncul ini
milor totala adeziune la Raportul de
importanță istorică prezentat de către
dumneavoastră înaltului forum al co
muniștilor români, Congresul al XIVlea al P.C.R. Acest document istoric
formulează într-o viziune dialectică,
unitară teze și orientări principiale,
de mare valoare, ancorate profund in
realitate, fundamentate teoretic și
practic, privind locul și rolul parti
dului în societate, evidențiind contri
buția fundamentală a Partidului Co
munist Român la triumful țelurilor
socialiste, al aspirațiilor nobile de
dreptate și egalitate socială.
Cu profunzimea conștiințelor și
căldura inimilor noastre, ne alăturăm
milioanelor de glasuri de pe întregul
cuprins al patriei pentru a ne expri
ma cu hotărîre dorința fierbinte ca
înaltul forum al comuniștilor români
să vă reinvestească în funcția supre
mă de secretar general al Partidului
Comunist Român, garanția supremă
că sub flamura partidului, în frunte
cu dumneavoastră, vom înainta cu
fermitate, neabătut pe calea revolu
ționară a construcției socialismului și
comunismului in România.
în telegrama adresată Congre
sului al XIV-lea al Partidului
Comunist Român, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de către COMI
TETUL JUDEȚEAN IALOMIȚA AL
P.C.R. se arată : Prin bogăția de teze,
idei și orientări noi. Raportul, ce
lelalte documente supuse dezbate
rii Congresului marilor victorii so
cialiste pun încă o dată in evi
dență gîndirea dumneavoastră știin
țifică, revoluționară, se înscriu cu
litere de aur în monumentala operă
social-politică ce o consacrați apă
rării și dezvoltării principiilor so
cialismului științific, aplicării lor
creatoare la condițiile țării noastre.

® Prin conținutul bogat, prin aprecierile, tezele și orientările
de inestimabilă însemnătate, Raportul prezentat Congresului se consti
tuie intr-o nouă contribuție strălucită la dezvoltarea teoriei și
practicii construcției socialiste
• Convingere unanimă, nestrămutată că realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului va asigura înaintarea fermă
a națiunii noastre pe drumul socialismului și comunismului
® Angajament solemn de a acționa cu hotărîre și spirit re
voluționar pentru transpunerea neabătută în viață a istoricelor
hotăriri ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului
ridicării scumpei noastre patrii pe
cele mai înalte piscuri de progres
și civilizație.
Exprimăm, de asemenea, cele mai
respectuoase ginduri de recunoștin
ță și înaltă
considerație
față
de mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, eminent om politic și
de stat, savant de prestigiu interna
țional, pentru contribuția deosebită
adusă la elaborarea și înfăptuirea
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, la afirma
rea geniului creator al poporului, la
dezvoltarea și înflorirea științei,
învățămîntului și culturii româ
nești.
într-un glas cu toți fiii țării, la
ceas de glorioasă sărbătoare a parti
dului și poporului, susținem din
adîncul inimilor realegerea dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în înălța
funcție de secretar general al parti
dului, act politic fundamental care
ne dă certitudinea înfloririi scumpei
noastre patrii, asigurării, viitorului
comunist al României.
în aceste minunate zile sărbăto
rești ale celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,
comuniștii, toți oamenii muncii din
MINISTERUL MINELOR, stăpîniți
de o puternică emoție, vă rugăm
să ne permiteți să vă exprimăm
profunda impresie pe care a produs-o asupra noastră magistralul
Raport pe care l-ați prezentat în
fața Congresului.
Ne înălțăm glasurile, alături de
cele ale tuturor comuniștilor, ale
întregului nostru popor, pentru a ex
prima totala adeziune față de Ho
tărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român
din 27—28 iunie 1989 cu privire la
realegerea dumneavoastră în suprema
funcție de secretar general al parti
dului. Pe deplin conștienți de în
semnătatea acestui act, comuniștii,
toți oamenii muncii din Ministerul
Minelor considerăm că aceasta este
chezășia împlinirii idealurilor noas
tre de prosperitate, independență și
pace, a înaintării sigure și neabătu
te a națiunii noastre spre comunism.
Folosim acest sărbătoresc prilej
pentru a vă aduce omagiul nostru
de nețărmurită stimă, dragoste
fierbinte și vie recunoștință pentru
eroica contribuție pe care ați adus-o
revoluției din țara noastră, cauzei
construcției socialiste în România,
punîndu-vă întreaga viață și acti
vitate, atît dumneavoastră, cit și
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, cu devotament, credință
nestrămutată și abnegație, cu pa
triotism înflăcărat șl spirit revolu
ționar, în slujba partidului, pentru
propășirea poporului și a patriei.

în atmosfera de înaltă simțire și
trăire patriotică în care se desfă
șoară lucrările Congresului al XIVlea al Partidului Comunist Român,
membrii cooperatori din cadrul
COOPERATIVEI AGRICOLE DE
PRODUCȚIE SCORNICEȘTI, ase
menea întregului nostru popor, urmă
rind cu deosebit interes deschiderea
lucrărilor înaltului forum al comu
niștilor, își exprimă adeziunea de
plină și unanimă la magistralul Ra
port prezentat Congresului de dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, amplă
analiză a rezultatelor obținute de
țara noastră pe drumul construirii
societății socialiste multilateral dez
voltate, document programatic de
însemnătate istorică pentru dezvol
tarea economico-socială a patriei în
cincinalul 1991—1995 și în perspec
tivă pînă în anii 2010.
Manifestare plenară a înaltului
nostru democratism, desfășurarea
lucrărilor Congresului
a scos cu
pregnanță în evidență unitatea de
nezdruncinat a întregului nostru po
por în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, fiu al
acestor meleaguri, vizionar de alea
să cutezanță revoluționară, strateg
și ctitor de geniu al României mo
derne de azi, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.
Alături de țara întreagă, trăind
atmosfera înălțătoare a unui nou și
excepțional eveniment, ce se înscrie
cu litere de aur în istoria acestui
timp revoluționar, lucrătorii ogoare
lor Cooperativei Agricole de Produc
ție Scornicești, in mod plenar și
deplin, își reafirmă cu nețărmurită
dragoste și profundă recunoștință
atașamentul față de realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în su

prema funcție de secretar general al
partidului.

Aducîndu-vă cel mai înălțător o->
magiu, o dată cu țara, ne exprimăm
totala adeziune la istoricul Raport
— adevărata cartă a luptei și mun
cii noastre pentru urcarea patriei
pe noi trepte de progres și civili
zație —, la toate documentele progra
matice ale Congresului, care jalonea
ză cu claritate dezvoltarea impe
tuoasă a patriei în viitorul cincinal
și în perspectivă pînă în anii
2000—2010 — se relevă în telegra*
ma adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R.
Garanția supremă a înfăptuirii
neabătute a acestor grandioase obiective o constituie prezența dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctito
rul celei mai glorioase epoci din is
toria noastră națională, în fruntea
partidului și statului nostru. Animați
de cele mai vii sentimente de dra
goste, prețuire și venerație ce vi le
purtăm pentru tot ce ați făcut și
faceți spre binele țării și bunăstarea
poporului, sîntem fericiți, și cu acest
prilej, să dăm glas voinței unani
me a tuturor maramureșenilor, sus
ținînd din toată inima realegerea
dumneavoastră în funcția supremă
de secretar general al Partidului
Comunist Român.

în telegrama CONSILIULUI PO
LITIC SUPERIOR AL ARMATEI
se arată : Comuniștii și uteciștii, toți
militarii aflați la datorie sub faldu
rile mîndrului tricolor își exprimă,
asemenea întregii națiuni, totala adeziune și deplina satisfacție față
de magistralul Raport prezentat ma
relui forum al comuniștilor români
de dumneavoastră, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general al
partidului, document de excepționa
lă însemnătate, ce constituie o stră
lucită expresie a gîndirii dialectice,
revoluționare și cutezătoare ce vă
sînt caracteristice.
Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu responsabilitate și consec
vență comunistă pentru creșterea
rolului politic conducător al orga
nelor și organizațiilor de partid, in
tensificarea activității ideologice și
politico-educative în scopul dezvol
tării conștiinței socialiste, revoluțio
nare a efectivelor, ridicării capaci
tății combative a unităților și mari
lor unități, întăririi ordinii și disci
plinei militare, realizării exemplare
a sarcinilor în economia națională,
înfăptuirii unei noi calități superioa
re în toate domeniile vieții ostă
șești, astfel înclt armata să fie gata,
în orice moment, pentru a apăra,
împreună cu întregul popor, la che
marea țării, la ordinul dumneavoas
tră, tovarășe comandant suprem,
cuceririle revoluționare, indepen
dența, suveranitatea și integritatea
teritorială ale. scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă România.
Animați de cele mai nobile senti
mente de aleasă mîndrie patriotică și
profund devotament, asemenea între
gului nostru partid și popor, comu
niștii, toți lucrătorii din MINISTE
RUL MUNCII au urmărit cu inimile
pline de nestăvilită bucurie și deose
bită satisfacție Raportul celui de-al
XIV-lea Congres al Partidului Comu
nist Român, rodnic bilanț și temeini
că analiză a vastului proces de trans
formări revoluționare parcurs de pa
tria noastră în anii socialismului,
strălucit program de muncă și ac
țiune pentru dezvoltarea economicosocială a României pînă în anul 2000
și primul deceniu al mileniului ur
mător.
Exprimăm, totodată, sentimentele
noastre de profundă stimă și deose
bit respect față de tovarășa Elena
Ceaușescu, activist de frunte al parti
dului și statului nostru, savant de
amplă recunoaștere internațională,
pentru contribuția adusă la dezvol
tarea științei, culturii și învățămîntu
lui, ca factori de seamă în dezvol
tarea multilaterală a societății socia
liste românești.
Ne reafirmăm, asemenea întregului
popor, unitatea de neclintit în jurul
Partidului Comunist Român, al dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și, ca o
expresie vie a acestei unități, mani
festăm un singur gînd și o singură
voință ca la acest mare forum co
munist să fiți reînvestit în funcția
supremă de secretar general al parti
dului, chezășie sigură a viitorului
glorios al patriei noastre multimile
nare.

în deplină unitate de cuget și sim
țire cu întregul partid și popor, co
muniștii, toți locuitorii județului Su
ceava am urmărit cu deosebit inte
res și vie satisfacție magistralul Ra
port prezentat de la tribuna înaltu
lui forum al comuniștilor români,
document de inestimabilă valoare
teoretică și practică, ce poartă pe
cetea de neconfundat a gîndirii și
activității dumneavoastră revoluțio
nare, profund creatoare, mult stima
te și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, și care constituie
programul de muncă și luptă revo
luționară al partidului, al întregii
noastre națiuni — se relevă în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN
SUCEAVA AL P.C.R.
Strîns uniți în jurul partidu
lui, al dumneavoastră personal,
mult stimate
și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, și însuflețiți de
orientările profund științifice, cute
zătoare cuprinse în magistralul Ra
port prezentat la marele forum al
comuniștilor români, ne exprimăm
încă o dată voința noastră neclin
tită de a fi reînvestit în funcția su
premă de secretar general al parti
dului și vă asigurăm că vom acționa
cu înaltă responsabilitate și dăruire
muncitorească pentru traducerea
neabătută în viață a hotărîrilor ce
vor fi adoptate de Congresul al
XIV-lea al partidului, îndeplinirea
exemplară a sarcinilor economicosociale ce ne revin, contribuind la
ridicarea pe noi culmi de progres și
civilizație a scumpei noastre patrii,
Republica Socialistă România.

Magistrala dumneavoastră expune
re, împreună cu celelalte documente
programatice, care fac obiectul ordi
nii de zi a marelui forum politic, la
fundamentarea și elaborarea cărora
aveți rolul determinant, conferă aces
tui al XIV-lea Congres al comuniști
lor din România socialistă semnifica
ția unui eveniment de referință pen
tru noul destin al națiunii noastre,
pentru viitorul ei de libertate și dem
nitate — se relevă în telegrama adre
sată de COMITETUL FOȘTILOR
LUPTĂTORI ȘI VETERANILOR DE
RĂZBOI ÎMPOTRIVA FASCISMU
LUI.
Vă rugăm, fierbinte, să ne permi
teți să folosim prilejul oferit de Con
gresul al XIV-lea, ce se desfășoară
în aceste zile, pentru a ne reafirma,
cu toată puterea, mîndria pentru toa
te realizările obținute în anii socia
lismului, încrederea de neclintit în
partidul nostru comunist, adeziunea
deplină la Hotărîrea Plenarei C.C. al
P.C.R. cu privire la propunerea ca
dumneavoastră să fiți reales în frun
tea partidului — garanție sigură a
urcării României socialiste pe noi
trepte de bunăstare, civilizație și pro
gres, a sporirii continue a con
tribuției partidului și statului nos
tru la schimbul mondial de va
lori materiale și spirituale, la lupta
pentru o lume mai bună și mai
dreaptă, fără arme și fără războaie,
o lume a bunei înțelegeri și conlu
crări între popoare egale în drepturi,
independente și suverane.
în telegrama UNIUNII SCRIITO
RILOR se subliniază: în aceste mo
mente de mare sărbătoare pentru
Partidul Comunist Român, pentru
întregul nostru popor, scriitorii
României socialiste din toate gene
rațiile își exprimă deplina adeziune
la ideile însuflețitoare cuprinse în
strălucitul raport prezentat în fața
Congresului al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român de către dum
neavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu. Docu
ment programatic de o inestimabilă
valoare politică — teoretică și prac
tică —, raportul abordează cu înaltă
responsabilitate problemele funda
mentale ale construcției materiale și
spirituale a societății noastre, trasînd cu clarviziune și cu o impre
sionantă pasiune revoluționară căile
de dezvoltare a României în perioa
da următoare.
Exprimăm, de asemenea, cele mal
elogioase aprecieri la adresa activi
tății tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, om politic
clarvăzător și marcantă personalita
te a vieții științifice internaționale,
a cărei contribuție la propășirea ști
inței și culturii românești a ridicat
prestigiul României peste hotare pe
noi culmi ale respectului și prețuirii
unanime.
Aducîndu-vă și cu acest prilej
sincerul nostru omagiu, vă asigurăm,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom face totul
pentru a răspunde cu cinste înda
toririlor ce ne revin, pentru a fi Ia
înălțimea timpului eroic pe care îl
trăim.

în aceste momente sărbătorești,
cînd întreaga națiune își urmează
cel mai iubit fiu, permiteți-ne, mult
iubite și stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, în nume
le colectivului muncitoresc de la
ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI
GRELE BUCUREȘTI, să ne expri
măm adeziunea totală la conținutul
de excepțională însemnătate teoreti
că și practică al Raportului prezen
tat Congresului partidului, analiză
profund științifică, pătrunsă de
înaltul dumneavoastră spirit analitic
și clarviziune istorică, care jalonea
ză întreaga activitate a Partidului
Comunist Român pentru edificarea
socialismului și înaintarea patriei
spre comunism.
Folosim acest prilej pentru a vă
adresa
dumneavoastră,
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu, mulțumiri pornite
din
adîncul Inimii pentru grija deosebită
și atenția statornică pe care le
acordați afirmării plenare a tuturor
domeniilor de activitate, îmbinării
științifice, armonioase a dezvoltării
multilaterale și creșterii continue a
nivelului de trai în patria noastră.
Mîndri și recunoscători dum
neavoastră, întîiul
președinte al
țării, cel mai iubit fiu al națiunii,
luptător neînfricat pentru pace pe
Pămînt, că România se bucură de
un înalt prestigiu în lume, susținem
realegerea dumneavoastră în funcția
supremă de secretar general al
Partidului Comunist Român, opțiune
istorică izvorită din convingerea că,
știindu-vă în fruntea partidului, vom
înfăptui neabătut istoricele hotărîri
ce vor fi adoptate de cel de-al XIVlea Congres.
Toți oamenii muncii constructori
de vagoane arădeni își manifestă
deplina adeziune Ia tezele, ideile și
orientările magistralului Ranort pe
care l-ați prezentat, la celelalte do
cumente supuse dezbaterii înaltului
forum al comuniștilor români, situa
te pe temelia principiilor și valori
lor fundamentale .ale socialismului
științific, aplicate creator la reali
tățile naționale, corespunzător ce
rințelor actualei etape istorice pe
care o parcurgem — se arată în tele
grama adresată de colectivul ÎN
TREPRINDERII
DE
VAGOANE
ARAD.
Ne afirmăm adeziunea deplină la
opțiunea istorică a realegerii dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului român, eminent conducător
al destinelor națiunii noastre, perso
nalitate proeminentă a lumii con
temporane, în funcția supremă de
secretar general al Partidului Comu
nist Român.
Exprimîndu-ne, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
hotărîrea noastră fermă, muncito
rească de a urma cu credință stră
lucitul dumneavoastră exemplu de
muncă și viață, închinate celor mai
înalte, idealuri patriotice și revolu
ționare, asigurăm Congresul, pe
dumneavoastră personal, că oamenii
muncii, constructorii de vagoane arădeni, în frunte cu comuniștii, nu vor
precupeți nici un efort pentru rea
lizarea exemplară a istoricelor ho
tărîri ce vor fi adoptate de Congresul
al XIV-lea al Partidului Comunist
Român.

Comuniștii, toți oamenii muncii
din
ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" din București, alături de în
tregul partid și popor, își exprimă
deplina adeziune la Hotărîrea Ple
narei Comitetului Central al parti
dului ca, la Congresul al XIV-lea
al partidului, dumneavoastră, mult
stimate
și
iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
marele Erou
între eroii neamului, ctitorul de ge
niu al României socialiste moderne,
care v-ați consacrat și vă consacrați
cu neasemuite dăruire patriotică în
treaga viață și activitate revoluțio
nară împlinirii idealurilor și aspira
țiilor celor mai înalte ale poporului
român, cauzei socialismului și co
munismului, să fiți reînvestit în su
prema funcție de secretar general
al Partidului Comunist Român.
Noi, comuniștii, toți oamenii mun
cii din întreprinderea noastră, strîns
uniți în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, asemenea între
gului popor, sîntem ferm hotărîți să
nu precupețim nici un efort pentru
a obține noi și remarcabile succese
în activitatea noastră, spre binele și
măreția scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.
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PRIMI Rl LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Conducătorul delegației Partidului Comunist din Vietnam
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a primit, miercuri, pe Dao Duy,
Tung, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C. din
Vietnam, care participă la lu
crările celui de-al XIV-lea Con
gres al P.C.R.
Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald
salut și urări de succes în în
treaga sa activitate din partea
tovarășului Nguyen Van Linhj
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist
din Vietnam. Conducătorul de
legației vietnameze a relevat că
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu evidențiază
poziția fermă a P.C.R. de apăra
re și promovare a principiilor
socialismului, subliniind, în ace
lași timp, succesele de seamă
ale poporului român in edifi
carea noii societăți.
Arătînd că prezența delegației
vietnameze la cel de-al XIV-lea
Congres al partidului nostru
ilustrează bunele relații sta
tornicite
intre
P.C.R.
și
P.C. din Vietnam, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis
tovarășului Nguyen Van Linh
un salut și cele mai bune urări,
Iar poporului vietnamez succese
tot mai mari in construirea so
cialismului.
A fost exprimată hotărirea
comună de a se acționa pentru
extinderea și mai puternică în

viitor, în spiritul înțelegerilor
convenite la cel mai înalt nivel,
a conlucrării pe multiple pla

nuri dintre partidele și țările
noastre, inclusiv pe arena inter
națională.

La primire a luat parte amba
sadorul R.S. Vietnam la Bucu
rești, Nguyen' Trong Lieu.

Conducătorul dolegației Partidului Popular Revoluționar Laoțian
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a primit, miercuri, pe Mayihantane Sengmany, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C.
al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, care participă la
lucrările celui de-al XIV-lea
Congres al Partidului Comunist
Român.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
l-au fost transmise calde salu
tări, împreună cu urări de suc
ces din partea secretarului ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, Kaysone Phomvihane. Conducătorul delegației
laoțiene și-a exprimat satisfac
ția de a participa la lucrările
Congresului partidului nostru și
a reliefat importanța deosebită
a Raportului prezentat în des
chiderea lucrărilor, care ilus
trează marile succese în dez
voltarea industriei și agricultu
rii, a întregii vieți economicosociale, fermitatea și consec
vența cu care România promo
vează principiile socialiste.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmis secre
tarului general al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar Lao

țian, conducerii partidului, po
porului
laoțian
un
salut
călduros și urări de succes pe
calea edificării socialismului și
în întărirea independenței na
ționale.

In timpul întrevederii au fost
abordate probleme privind dez
voltarea în continuare a colabo
rării dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Popular
Revoluționar Laoțian, dintre

România și Laos, - fiind reafir
mată dorința de a se acționa
pentru amplificarea conlucrării
dintre cele două țări atit pe
plan bilateral, cit și pe arena
internațională.

Conducătorul delegației Partidului Baas Arab Socialist din Irak
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a primit, miercuri, pe Hassan
Aii, membru in conducerea Co
mandamentului
regional . al
Partidului Baas Arab Socialist
din Irak, membru in Consiliul
Comandamentului
Revoluției,
secretai- general al Frontului
Național Patriotic și Progresist,
care participă la lucrările Con
gresului al XIV-lea al P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu ■
î-au fost adresate cordiale urări
de sănătate și succes în întrea
ga activitate, de progres, și
prosperitate pențru poporul ro
mân din partea secretarului ge
neral al Partidului Baas Arab
Socialist din Irak, președintele
Republicii Irak, Saddam Hus
sein. Totodată, oaspetele a re
levat profunzimea analizei po
litice cuprinse în Raportul pre
zentat la Congres, apreciindu-1
ca un veritabil program de
muncă și acțiune pentru dez
voltarea socialistă a României.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a mulțumit și a adresat, la rindul său, secretarului general al
Partidului Baas Arab Socialist
din Irak, președintele Republicii
Irak, un cald salut și cele mai
bune urări de succes în întreaga
activitate, de prosperitate și
pace pentru poporul irakian
prieten. Secretarul general al
partidului nostru a subliniat că

prezența delegației irakiene la
lucrările Congresului ilustrează
relațiile de prietenie și cola
borare statornicite între țările,
partidele și popoarele noastre,
dorința comună de a le dez
volta și in viitor, în interesul

reciproc, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.
Schimbul de păreri in proble
me ale vieții politice internațio
nale a pus în evidență necesi
tatea intensificării eforturilor
tuturor popoarelor pentru îm

bunătățirea climatului politic
internațional, pentru soluțio
narea pe cale politică, prin tra
tative, a tuturor stărilor de în
cordare și conflict, pentru în
tărirea păcii și colaborării intre
toate popoarele lumii.

Conducătorul delegației Partidului Comunist din Israel
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretai’ general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a primit, miercuri, pe David
Burstein, membru al Biroului
Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Israel, care partici
pă la lucrările celui de-al XIVlea Congres al P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost adresate, cu acest pri
lej, un cald salut din partea
conducerii Partidului Comunist
din Israel, a secretarului său
general, Meir Vilner. Totodată,
oaspetele și-a exprimat deose
bita satisfacție de a participa la
lucrările Congresului al XIV-lea
al partidului, pe care l-a apre
ciat ca un eveniment deosebit
de important in viața partidu
lui și poporului român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a mulțumit și a transmis, la
rîndul său, secretarului general
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Israel salu
tul său și cele mai bune urări.
în timpul convorbirii au fost
relevate bunele raporturi exis
tente între P.C.R. și P.C. din.
Israel, exprimindu-se dorința
de a se extinde în continuare
aceste relații, in interesul dez
voltării colaborării dintre po
porul român și cel israelian, al

înțelegerii, colaborării și păci!
în lume.
în cadrul schimbului de pă
reri cu privire la unele proble
me actuale ale vieții internațio

nale, în special cu cele din Orientul Mijlociu, s-a reliefat
importanța intensificării acțiu
nilor politico-diplomatice în ve
derea soluționării globale, pe

calea tratativelor a situației din
regiune, instaurării unei păci
juste și durabile, corespunzător
intereselor vitale ale tuturor
popoarelor din regiune.

Conducătorul delegației Partidului Popular Revoluționar Mongol
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste' România, a
primit, miercuri, pe tovarășul
Bugîn Dăjid, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, care participă la lu
crările celui de-al XIV-lea Con
gres al P.C.R.
Conducătorul delegației
a
transmis
tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut și
cele mai bune urări din partea
tovarășului Jambin Batmunh,
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Popular
Revoluționar
Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui
Hural Popular al R.P. Mongole.
Totodată, el a dat o înaltă apre
ciere puternicei dezvoltări economico-sociale a României, suc
ceselor obținute în construcția
socialismului, arătind că a fost
impresionat de strinsa unitate a
poporului român in jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a mulțumit și a transmis tova
rășului Jambin Batmunh un sa
lut și cele mai bune urări de
succes in întreaga activitate.
în cursul întrevederii au fost
reliefate relațiile de strînsă co
laborare dintre partidele, țările
și popoarele noastre, care, in
spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejul întîlnirilor și convor
birilor la cel mai înalt nivel, cu
nosc o dezvoltare, continuă. S-a

apreciat că există posibilități
pentru extinderea și diversifi
carea pe mai departe a colabo
rării multilaterale româno-mon-

gole, în folosul construcției so
cialiste in țările noastre, spre
binele ambelor popoare, al cau
zei generale a socialismului,

păcii și înțelegerii in lume.
La primire a
participat
Osoryn Ghenden, ambasadorul
R.P. Mongole la București.

Conducătorul delegației Partidului Baas Arab Socialist din Siria
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a primit, miercuri, pe Abdallah
Al-Ahmar,
secretar
general
adjunct al Partidului Baas
Arab Socialist din Siria, care
participă la lucrările celui de-al
XIV-lea Congres al P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost adresate un salut căl
duros, împreună cu urări de
sănătate și fericire personală,
de progres și prosperitate pentru
poporul român din partea se
cretarului general al Partidului
Baas Arab Socialist, președin
tele Republicii Arabe Siriene,
Hafez Al-Assad. Oaspetele a
exprimat satisfacția de a lua
parte la lucrările Congresului,
care reprezintă începutul unei
etape deosebit de importante
pentru progresul multilateral al
României, punind in evidență
hotărirea poporului român de
a acționa, strîns unit in jurul
partidului, al secretarului , rău
general, pentru înflorirea con
tinuă a patriei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a mulțumit pentru sentimentele
exprimate și a transmis secre
tarului general al Partidului
Baas Arab Socialist din Siria,
președintele Republicii Arabe
Siriene, Hafez Al-Assad, un
salut călduros și cele mai bune
urări de sănătate și fericire, de

Succes în întreaga activitate, de
progres, prosperitate și pace
pentru poporul sirian prieten.
Convorbirea care a avut loc
cu acest prilej a pus in evi
dență relațiile de prietenie și
colaborare pe diverse planuri
dintre România și Siria, pre

cum și dorința de a amplifica
aceste raporturi, in interesul
general al dezvoltării celor două
țări, al cauzei generale a păcii,'
destinderii și înțelegerii inter
naționale.
tn cadrul schimbului de ve
deri asupra unor probleme ac
tuale ale situației internaționa

le, • îndeosebi din Orientul Mij
lociu, a fost relevată însemnă
tatea continuării eforturilor în
vederea soluționării pe cale
politică, prin tratative a stări
lor de încordare și conflict, în
tăririi colaborării și înțelegerii
intre toate popoarele lumii.

Conducătorul delegației Partidului Socialist Yemenit
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România,
a primit, miercuri, pe Salem
Mohsen Al Hadi, secretar al
C.C. al Partidului Socialist Ye
menit, care participă la lucră
rile celui de-al' XIV-lea Con
gres al P.C.R.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
i-au fost transmise un cald me
saj de prietenie, urări de pro
gres și prosperitate pentru po
porul român din partea secre
tarului general al Comitetului
Central al Partidului Socialist
Yemepit, Aii Salem El-Beida.
Totodată, oaspetele a exprimat
satisfacția de a participa la lu
crările Congresului, apreciind in
același timp realizările obținute
de poporul român, sub condu
cerea
Partidului
Comunist
Român, a secretarului său ge
neral.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a mulțumit și a transmis secre
tarului general al C.C. al Parti
dului Socialist Yemenit salu
tul său călduros și cele mai
bune urări de succes în în
treaga activitate, de progres și
prosperitate poporului din Re
publica Democrată Populară
Yemen.
în cursul întrevederii, au fost
relevate relațiile de prietenie
și colaborare care s-au stator

nicit și se dezvoltă intre
și P. S. Yemenit. dintre
nia și R. D. P. Yemen,
mindu-se hotărirea de a

P.C.R.
Româ
expri
se ac

ționa pentru intensificarea coo
perării bilaterale in diferite
domenii.
La primire a fost de față

Aii Munassar Mohamed, ambr
sadorul Republicii Democrai
Populare Yemen in țara noas
tră.

Conducătorul delegației Partidului Muncii din Israel
Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, a
primit, miercuri, pe Benjamin
Ben-Eliezer, membru al Comi
tetului Executiv al Partidului
Muncii din Israel, care partici
pă la lucrările Congresului al
XIV-lea al P.C.R.
în
acest
cadru
i-au
fost transmise tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut
călduros, împreună cu expresia
profundei considerații
pentru
întreaga sa activitate din partea
președintelui Partidului Mun
cii din Israel, Shimon Peres.
Oaspetele a adresat, totodată,
vii mulțumiri pentru întrevede
rea acordată, pentru posibilita
tea de a vizita România și de
a participa la lucrările Congre
sului.
Mulțumind, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a transmis
președintelui Partidului Muncii
din Israel un cald salut și cele
mai bune urări.
Au fost reliefate, cu acest
prilej, bunele relații existente
între Partidul Comunist Român
și Partidul Muncii din Israel,
exprimindu-se dorința de a se
amplifica aceste raporturi, în
interesul reciproc, al dezvoltării
colaborării dintre cele două
țări și popoare, al cauzei pă-

cii și destinderii internaționale.
Abordindu-se unele aspecte
ale vieții politice mondiale, o
atenție deosebită a fost acorda
tă situației din Orientul Mijlo

ciu. în acest context, s-a subli
niat necesitatea intensificării eforturilor pentru soluționarea
pe cale politică, prin negocieri
a conflictului din această zonă,

pentru asigurarea independen
și securității tuturor statelor <
regiune, pentru edificarea ui
climat de pace, înțelegere și <
operare in lume.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI Al XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCU
delegat al organizației județene de partid Timiș
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Tn aceste momente, de însem
nătate istorică, ale desfășurării
Congresului marilor victorii so
cialiste, patria noastră înfăți
șează imaginea impresionante
lor transformări revoluționare
înfăptuite de întregul popor,
sub conducerea Partidului Co
munist Român.
Raportul prezentat Congre
sului cuprinde analiza obiectivă
a stadiului actual de dezvoltare
a societății românești, în an
samblul vieții internaționale,
proiecția viitorului luminos al
națiunii noastre socialiste. Vi
ziunea largă, politică și științi
fică a acestui document pro
gramatic, de însemnătate car
dinală, teoretică și practică,
ilustrează gîndirea revoluționa
ră creatoare a fondatorului
României socialiste, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Stimați tovarăși,
în anii socialismului s-a produs o uriașă mobilizare de for
țe constructive. A fost trans
formată din temelii configura
ția economico-socială a patriei,
s-a asigurat întărirea continuă
a independenței și suveranității
naționale — idealul de luptă
dintotdeauna al tuturor româ
nilor.
' România parcurge, de două
decenii și jumătate, o glorioasă
epocă de avint revoluționar,
deschisă de Congresul al IXlea al partidului. în întreaga
țară s-a înălțat edificiul măreț
al socialismului, prin munca
rodnică a clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, prin
capacitatea imensă, organizato
rică și politică, a partidului
nostru comunist.
Vasta problematică a con
strucției socialismului, ce se
constituie într-o ecuație social-politică
complexă,
este
rezolvată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu într-un mod
magistral, cu marea sa erudiție
puternic afirmată în analiza
aprofundată a fenomenelor spe
cifice vieții Interne și interna
ționale, în organizarea și con
ducerea procesului revoluționar
continuu, cu poporul și pentru
popor.
Dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
apărător ferm al principiilor
socialismului științific, care ați
adus și aduceți o contribuție
deosebit de importantă la îm
bogățirea tezaurului
gîndirii
revoluționare, naționale și uni
versale, aveți meritul esențial
de a fi acționat cu "perseveren
ță, în dialogul permanent cu oa
menii muncii, pentru continua
perfecționare' ă activității parti
dului șj statului, a democrației
muncitorești-revoluționare,
a
organizării întregii
activități

economico-sociale pe baza cu
noașterii legilor obiective ale
dezvoltării sociale, a legilor ge
nerale economice.
Gîndirea politică creatoare a
partidului nostru comunist, a
secretarului său general situea
ză. în centrul întregii activități
de edificare a noii societăți
rolul decisiv al proprietății în
tregului popor și cooperatiste,
al conducerii pe baza planului
național unic, al ratei înalte a
acumulării și reproducției lăr
gite, al repartiției după canti
tatea și calitatea muncii, legități
fundamentale ale construcției
socialiste.
Socialismul reprezintă viito
rul ireversibil al întregii ome
niri. în spiritul acestui adevăr,
confirmat de practica socială,
Partidul Comunist Român, pu
ternica noastră clasă muncitoa
re, întregul popor, în strînsă
unitate în jurul genialului con
ducător revoluționar și patriot,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, își
afirmă hotărîrea nestrămutată
de a înainta cu fermitate pe
calea celei mai drepte, mal umane societăți — societatea so
cialistă și comunistă. .
Stimați tovarăși,
în pătrarul de veac ce a tre
cut de la Marele Congres din
1965, voința revoluționară a
partidului,
a
poporului,
sub
conducerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, de a înte
meia o epocă eroică a impulsio
nat puternic ritmurile creșterii
economice și sociale a patriei.
România, care la începutul
construcției socialiste era țară
slab dezvoltată, a devenit as
tăzi țară industrial-agrară în
plină dezvoltare, cu un mare
potențial al avuției naționale, cu
o structură modernă a econo
miei, a societății.
Aplicarea consecventă a poli
ticii de repartizare judicioasă a
venitului național pentru fondul
de dezvoltare, programele de
investiții au determinat an de
an creșterea puternică a bazei
tehnico-materiale. Dezvoltarea
intensiv-calitativă a industriei
noastre socialiste, a agriculturii
și celorlalte ramuri se realizea
ză pe baza revoluției tehnicoștiințifice și a noii revoluții agrare, a programului de organi
zare și modernizare a produc
ției, a obiectivelor planului na
țional unic, a perfecționării
mecanismului economic, autoconducerii și autogestiunii. Pro
gresul economic și social se în
făptuiește pe întregul teritoriu,
în toate județele, în orașele și
satele patriei.
Toate aceste realizări remar
cabile au fundamentat schimbări
sociale profunde. Au crescut,
numeric și calitativ, rîndurile
clasei muncitoare — clasa con
ducătoare a societății — care, în
strînsă alianță cu țărănimea, cp
intelectualitatea,
îndeplinește
rolul hotăritor în edificarea so
cialismului și comunismului.
Partidul, poporul, acționînd în

strînsă unitate, îndeplinesc cu
succes hotărîrile Congresului al
XIH-lea, obiectivele actualului
cincinal.
Stimați tovarăși,
Socialismul se construiește pe
baza celor mai avansate cuce
riri ale științei și tehnicii, ale
cunoașterii umane. Din inițiativa
și sub conducerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost ela
borată o politică de stat pro
gramatică în domeniul cercetării
științifice, al introducerii teh
nologiilor moderne, expresie
concretă a aplicării in țara noas
tră, în practică, a noii revoluții
tehnico-științifice.
Știința românească, învățămîntul, cultura, domenii care
s-au dezvoltat continuu, cu con
tribuția determinantă a tovarășei
academician
doctor
inginer
Elena
Ceaușescu,
eminentă
personalitate politică și de stat,
savant cu o deosebită vocație
pentru activitatea de cercetare,
de creație, cu mari merite știin
țifice larg recunoscute în pa
tria noastră și pe plan mondial,
au un rol tot mai activ în asi
gurarea progresului economicosocial al României socialiste.
Creșterea necontenită a avu
ției țării, a venitului național
constituie baza trainică a spo
ririi bunăstării întregii națiuni.
Activitatea partidului nostru, a
conducătorului său, dedicată ri
dicării fără încetare a nivelului
de trai, se întemeiază pe o con
cepție atotcuprinzătoare, ce in
tegrează dreptul la muncă, la
educație, cultură și ocrotire a
sănătății pentru toți cetățenii,
perfecționarea neîncetată a sis
temului de retribuire, ridicarea
gradului de pregătire științifică
și profesională, intensificarea
construcțiilor de locuințe, mo
dernizarea tuturor localităților,
accesul larg la valorile civiliza
ției socialiste.
Se afirmă tot mai mult forța
de creație a poporului. A de
venit o realitate omul nou, cu
un nivel ridicat de cunoaștere,
cu o înaltă conștiință revoluțio
nară, animat de dragoste ne
mărginită față de patrie, de ho
tărîrea neclintită de a apăra
cuceririle socialismului, liberta
tea, independența și suverani
tatea României.
Obiectivele dezvoltării eco
nomico-sociale,
cuprinse
în
Raportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în Programul-Directivă, documente de
importanță decisivă ale Congre
sului al XIV-lea, trasează, pen
tru clasa muncitoare, țărănime,
intelectualitate, pentru întreaga
națiune, direcțiile de acțiune
revoluționară, de muncă avîntată în următorul deceniu și la
începutul celui de-al treilea
mileniu.
România va continua, în vii
torul cincinal și în perspectivăpînă în anii 2000—2010, linia să
fermă de dezvoltare a industriei
și agriculturii, a întregii econo
mii naționale, a științei, învă-

țămîntului și culturii, a crește
rii bunăstării materiale și spi
rituale, impresionant program
constructiv
la
elaborarea
căruia contribuția fundamen
tală
au
adus-o
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu, urmați cu de
votament nemărginit de între
gul partid, de întregul popor.
Stimați tovarăși,
De-a lungul veacurilor, po
porul nostru înțelept a știut
întotdeauna să-și aleagă condu
cătorii care l-au purtat spre
biruință, în lupta neînfricată
pentru unitate, independență
națională și progres social.
în era nouă, socialistă, Româ
nia a străbătut un drum lung
de muncă și împliniri profund
legate de gîndirea creatoare, de
eroica activitate revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
De la tribuna Congresului ex
prim, din adincul ființei mele,
totala adeziune la realegerea, în
înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist
Român, a celei mai strălucite
personalități ce s-a ridicat din
rîndurile clasei muncitoare, ale
poporului, în decursul istoriei,
marele și luminatul nostru
președinte,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Lupta dumneavoastră eroică
este ilustrată de șase decenii
de titanică activitate revoluțio
nară, de monumentalele ctitorii
ce dau neasemuită strălucire
epocii al cărei fondator sînteți.
Ați intrat în istoria românilor
ca un exemplu de muncă rod
nică pentru măreția patriei,
creator vizionar al politicii in
terne și externe a partidului
nostru, a statului socialist.
în memoria generației de as
tăzi, a generațiilor ce vor să vie
se castrează și se vor păstra
fapte de neuitat, proprii puter
nicei dumneavoastră personali
tăți, a cărei înflăcărată iubire
de țară se împletește cu dărui
rea pentru pacea întregii ome
niri.
Vibrantele chemări adresate
de la tribuna marelui forum al
comuniștilor proiectează în con
știința poporului român, a uma
nității un mesaj de speranțe șl
de luptă pentru triumful idea
lurilor nobile și generoase ale
umanismului revoluționar, pen
tru făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte, a păcii și
colaborării între popoare.
Pentru întregul popor sînteți
simbolul libertății, independen
ței și suveranității naționale, al
neîncetatei afirmări a scumpei
noastre patrii — România so
cialistă — pe calea dezvoltării
economico-sociale, a progresu
lui și civilizației, țelul suprem
al gloriosului Partid Comunist
Român, idealul înflăcărat al
muncii și vieții dumneavoastră
eroice, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE CARP
delegat al organizației județene de partid Olt
Mult Iubite șl stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Magistralul Raport prezen
tat
de
secretarul general
al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, marelui fo
rum al comuniștilor români —
document de excepțională va
loare ideologică și politică —
se constituie într-o strălucită
sinteză a experienței partidului
în edificarea societății socia
liste cu poporul și pentru po
por, remarcabilă contribuție la
îmbogățirea teoriei și practicii
revoluționare, a socialismului
științific, prefigurînd noi și cu
tezătoare perspective de înain
tare a patriei spre comunism.
Ne facem datoria de înaltă
onoare de a exprima mandatul
încredințat de conferința noas
tră județeană, susținînd din
adîncul inimilor, într-un glas
cu întreaga țară, reînvestirea în
funcția supremă de secretar
general al partidului a marelui
conducător de partid și de țară,
Erou între eroii neamului, ge
nial strateg al devenirii noas
tre comuniste, strălucită per
sonalitate a lumii contempora
ne. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cu cele mai alese sentimente
de nețărmurită dragoste și
fierbinte recunoștință, vă adresăm
rugămintea
de a
primi, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, vibrantul
omagiu al comuniștilor, al tu
turor locuitorilor județului Olt,
cele mai calde și mai vii mul
țumiri pentru tot ceea ce ați
făcut și faceți pentru partid,
pentru dezvoltarea puternică,
în ritm susținut a industriei, a
agriculturii, a tuturor domeni
ilor de activitate, pentru bi
nele și fericirea poporului.
Cu deosebit respect și adîncă
stimă și prețuire aducem un
călduros omagiu mult stimatei
tovarășe Elena Ceaușescu, mi
litant de frunte al partidului și
statului, personalitate științifi
că de înalt prestigiu internațio
nal, pentru prodigioasa acti
vitate revoluționară și științi
fică, pentru contribuția re
marcabilă la fundamentarea și
înfăptuirea, pe baza celor mai
noi cuceriri ale științei și teh
nicii, a programelor de dezvol
tare economico-socială a pa
triei, la creșterea rolului științei

ca factor determinant al pro
gresului general, la înflorirea
învățămîntului și culturii româ
nești.
în
constelația
impresio
nantelor realizări ale Epocii
Nicolae Ceaușescu, ai cărei
contemporani șintem, puternica
înflorire economico-socială a
județului Olt, laolaltă cu în
treaga țară, atestă elocvent jus
tețea politicii profund științifice
elaborate de partid, de dum
neavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general,
privind dezvoltarea armonioasă,
echilibrată a tuturor zonelor și
localităților patriei.
în anii construcției socialiste
— a spus în continuare vorbi
torul — județului Olt i-au fost
repartizate investiții în valoare
de peste 100 miliarde lei, circa
90 la sută fiind alocate în pe
rioada ce a urmat Congresului
al IX-lea al partidului. Pe această bază, comparativ cu anul
1965, fondurile fixe au crescut
de 17 ori, producția industrială
a anului 1965 se realizează as
tăzi în numai 15 zile, iar nu
mărul noilor locuri de muncă
create depășește 60 000.
Vă datorăm, de asemenea,
mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, prefacerile
profunde, fără precedent ce au
avut loc în viața satelor, trans
formarea agriculturii într-o ra
mură de bază a economiei na
ționale. Dintr-un județ cu o
agricultură slab dezvoltată, Ol
tul a ajuns azi unul din jude
țele mari producătoare de ce
reale, legume, fructe și produse
animaliere, realizînd o produc
ție de peste 15 ori mai mare
decît în 1945. De la Congresul
al IX-lea, producțiile medii la
hectar au sporit de 5 ori la
grîu, de 11 ori la porumb, da 7
ori la floarea-soarelui, ajungînd
în acest an la 8 510 kg la grîu,
aproape 8 000 kg la orz, 27 300
kg Ia porumb știuleți și 6 010
kg la floarea-soarelui și la o
producție totală de legume de
peste 700 000 tone.
în ce privește creșterea nive
lului de trai, sînt edificatoare ur
mătoarele date : peste 85 la
sută din familiile județului s-au
mutat in locuințe noi, volumul
desfacerilor de mărfuri cu amă
nuntul este de 5 ori mai mare
decit în 1965, numărul unităților
sanitare a crescut de 10 ori, iar
fiecare al patrulea locuitor al ju
dețului este cuprins într-o for
mă de învățămînt.

Cu legitimă mîndrie patrioti
că vă raportăm, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, că, organizîndu-ne mai bine
munca, acționind în spirit revo
luționar, în cinstea Congresului
partidului am pus în funcțiune
cu 15 zile mai devreme grupul
hidroenergetic numărul 2 de la
hidrocentrala Rusănești, precum
și capacitatea de 5 milioane bu
căți rulmenți de la întreprinde
rea de profil din Slatina, am de
pășit producția de export cu 14
milioane dolari, am obținut peste
prevederi 3 900 tone aluminiu
primar și aliaje, 2 100 tone cocs
petrol calcinat, 200 tone electrozi
siderurgici și alte produse.
Vă rog să-mi permiteți să
adresez tovarășului secretar
gerferal Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu sentimen
tele de dragoste fierbinte ale
tuturor locuitorilor județului,
cele mai calde și mai vii mul
țumiri pentru sprijinul perma
nent pe care ni l-au acordat,
pentru indicațiile și orientările
deosebit de prețioase date cu
prilejul numeroaselor vizite de
lucru efectuate în unități din
județ, astfel ca Oltul să devină
o unitate administrativ-teritorială cu o industrie puternică, o
agricultură modernă, cu satele și
orașele înfloritoare, cu oameni
care se bucură din plin de roa
dele acestui ev de istorie nouă.
Perspective luminoase se des
prind din documentele Congre
sului și pentru județul Olt.
Vă asigurăm, mult stimate și
iubite tovarășe secretar general,
că, așa cum a reieșit în cadrul
adunărilor de partid, ale orga
nismelor democrației muncitorești-revoluționare — adevărate
tribune populare —, și în viitor,
comuniștii, toți oamenii muncii
de pe minunatele plaiuri ale
Oltului nu vor precupeți nici un
efort și vor acționa într-un spirit
de înaltă ordine și disciplină
pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor ce ne revin. Punînd
accent pe afirmarea deplină a
factorilor intensivi ai producției
materiale, vom realiza la sfîrșitul viitorului cincinal un volum
de activitate economică de peste
98 miliarde lei.
Angajamentul nostru solemn
este ca în anul 1990 să realizăm
o producție suplimentară de 200
milioane lei, să depășim planul
de export cu 100 milioane lei, să
punem în funcțiune în avans 4
obiective de investiții, iar în
cincinalul 1991—1995 să depășim

cu 1,5 miliarde producția-marfă,
cu 1,2 miliarde producția pentru
export, întregul spor urmînd să
se realizeze pe baza creșterii
productivității muncii.
în agricultură, acționăm cu pa
siune revoluționară pentru ca
încă din anul viitor să îndepli
nim cerințele sporite ale noii
revoluții agrare, obținînd pe su
prafețele irigate producții medii
de 12—15 tone griu și orz, 40 de
tone porumb știuleți, 6 500 kg
floarea-soarelui. Pe această bază,
vom realiza o producție agricolă
în valoare de peste 17 miliarde
lei, revenind în medie 45—50 de
mii pe fiecare hectar arabil.
Magistralul dumneavoastră Ra
port înfățișează strălucit, cu
argumentele faptelor, ale reali
tăților lumii de azi, justețea po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru, al cărei scop esen
țial îl constituie făurirea unei
lumi mai bune și mai drepte,
fără arme și fără războaie, a
păcii și progresului tuturor na
țiunilor. în spiritul tezelor și
orientărilor de inestimabilă va
loare din acest însuflețitor do
cument programatic, ne pronun
țăm cu hotărîre pentru încetarea
oricărui amestec în treburile in
terne ale altor popoare, pentru
respectarea dreptului lor la dez
voltare liberă, independentă. Este
necesar — așa cum, pe bună
dreptate, ați subliniat dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general — să
se înțeleagă tjine de către acele
cercuri care cred că pot să ducă
o politică de învrăjbire în Euro
pa că practicile și acțiunile lor
sint în totală contradicție cu do
cumentele semnate la Helsinki,
cu însăși Carta O.N.U. și nu ser
vesc cooperării și securității pe
continentul european și în lume.
Strins uniți în jurul partidu
lui, al dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, facem legămînt
solemn că vom munci cu abne
gație și devotament pentru a în
făptui în mod exemplar hotăririle adoptate de marele forum
democratic al comuniștilor —
Congresul al XIV-lea al parti
dului.
Vă dorim, din adîncul inimilor,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, ani
multi și rodnici în fruntea parti
dului și a țării, sănătate și feri
cire, pentru a ne conduce pe mai
departe pe drumul plin de glorii
al socialismului și comunismului.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION M. NICOLAE
delegat a« organizației județene de partid Argeș
Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși.
Vă rog să-mi permiteți ca .de
a înalta tribună a Congresului
>ă îndeplinesc o datorie de con

știință exprimînd, în numele
comuniștilor, al tuturor celor ce
muncesc în industria chimică și
petrochimică, în deplină uni
tate și simțire cu întregul po
por, totala adeziune pentru re
alegerea în suprema funcție de
secretar general al partidului a
celui mai iubit fiu al națiunii,
înflăcărat patriot și gînditor vi

zionar, ctitorul de geniu al
României socialiste moderne,
Erou al păcii, a cărui activita
te se identifică de aproape șase
decenii cu lupta gloriosului nos
tru partid, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Realegerea dumneavoastră în
funcția de secretar general al
partidului reprezintă garanția

înfăptuirii neabătute a politicii
partidului, pentru împlinirea
visului de aur al poporului, edi
ficarea socialismului și comu
nismului în România.
Ne aflăm sub puternica im
presie pe care o au în con
știința noastră, genialele Idei
cuprinse în magistralul Raport

prezentat de dumneavoastră
Congresului, mult iubite și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, document
strălucit, model de îmbinare a
gîndirii teoretice cu activitatea
practică și care definește cu
claritate sarcinile principale ale
dezvoltării economice și sociale
a României în cincinalul 1991—
1995 și în perspectiva anilor
2000—2010.
Tezele, orientările, ideile cu
prinse în Raport constituie o
expresie grăitoare a forței de
sinteză, a gîndirii creatoare și
atașamentului de neclintit față
de cauza socialismului și co
munismului, strălucit ilustrate,
cu consecvență revoluționară in
vasta și neobosita activitate a
conducătorului încercat și clar
văzător al partidului și statu
lui nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
La Congresul al IX-lea al
partidului ați arătat limpede co
muniștilor, întregului popor că
drumul ce urmează să-l străba
tem nu va fi deloc ușor și ați
adresat o vibrantă chemare tu
turor fiilor patriei de a acționa
cu întreaga energie pentru în
florirea continuă a României so
cialiste. Acum, din nou, prin
cuvinte înflăcărate, pătrunse de
un înălțător patriotism, ați re
levat adevărul că în acești ani
eroici poporul nostru a parcurs
o etapă hotărîtoare de istorice
înfăptuiri, arătînd, totodată, că
pentru realizarea deplină a țe
lurilor propuse mai avem încă
un drum important de străbă
tut. Iar pentru aceasta se cer
competență, elan creator, mun
ca unită a întregii națiuni.
Ne-ați învățat, cu clarviziune
politică, că edificarea cu succes
a socialismului impune o uni
tate trainică și deplină între
vorbe și fapte, o angajare
plenară pentru transformarea
în realitate a minunatelor pro
iecte elaborate de partid, cu
contribuția decisivă a dum
neavoastră, tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu, și a
tovarășei Elena Ceaușescu.
în continuare, vorbitorul a
spus : Dacă în anul înfăptuirii
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă producția chimi
că românească, cu excepția ra

finăriilor de petrol, care și acestea erau simple distilerii, era
nesemnificativă, fiind repre
zentată de cîteva întreprinderi,
de mici ateliere meșteșugă
rești și laboratoare, existente in
doar cîteva județe, care reali
zau un număr redus de pro
duse în cantități neînsemnate,
în prezent cifrele care indică
dezvoltarea acestei ramuri sînt
impresionante. Astfel, față de
1945. industria chimică a cres
cut de peste 1200 ori, iar în
ultimii 25 de ani de 1 065 ori.
Din inițiativa dumneavoastră,
mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, s-au creat
noi și importante platforme chi
mice și petrochimice la Pitești,
Giurgiu, Midia, Timișoara, Arad,
Iași, Tîrgu Mureș, Focșani,
Zalău, Drobeta-Turnu Severin,
modernizîndu-se din temelii
cele existente. Fondurile fixe au
crescut de la 30 miliarde lei în
1965 la 301 miliarde lei în 1989,
fiind puse în funcțiune peste
1 300 capacități de producție, re
partizate practic în toate jude
țele țării.
Pe drept cuvînt se poate afirma că industria chimică și
petrochimică este una dintre
cele mai reprezentative ctitorii
ale glorioasei epoci — Epoca
Nicolae Ceaușescu —, inaugura
tă de Congresul al IX-lea al
partidului.
Puternica și multilaterala dez
voltare a chimiei și petrochi
miei românești, ca ramuri de
vîrf ale industriei noastre, au
la bază contribuția hotărîtoare'
adusă de cercetarea științifică și
ingineria tehnologică, aflate sub
îndrumarea de înaltă compe
tență și autoritate științifică a
tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de
largă recunoaștere internaționa
lă, care a îmbogățit patrimoniul
cunoașterii științifice naționale
și mondiale cu opere de mare
valoare. De aceea, și acum, cu
aleasă stimă și recunoștință, îi
adresăm respectuosul nostru
omagiu pentru eroica activitate
ce o desfășoară alături de
marele nostru conducător, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Ne
mîndrim cu faptul că astăzi
cercetarea chimică românească
pune la dispoziția industriei

noastre și a partenerilor de
peste hotare tehnologii origina
le, care fac obiectul unui mare
număr de brevete înregistrate în
țară și străinătate.
Cinstind prin hărnicie și efort
creator cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului, oamenii
muncii din industria chimică
raportează, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că, în cursul acestui an, au rea
lizat o creștere a producției in
dustriale de peste II miliarde
lei, iar la export de 40 milioa
ne dolari, față de perioada co
respunzătoare
a anului 1988.
S-au obținut creșteri la sorti
mente de mare importanță
pentru
economia
națională,
cum sînt : polipropilenă, polistiren, rășini sintetice, anvelo
pe, aluminiu, cupru, coloranți,
detergenți și altele. în acest an
au fost puse în funcțiune încă
36 de obiective de investiții ;
s-au realizat peste 560 de sorti
mente noi și modernizate, des
tinate industriilor nucleară, electronică, a construcției de
mașini, industriei ușoare, agri
culturii.
Referindu-se la unele neajun
suri, vorbitorul a spus : Avem
conștiința clară că am fi obți
nut rezultate mult mai bune
dacă acționam cu mai mare
răspundere pentru folosirea in
tegrală a capacităților de pro
ducție, aplicarea tehnologiilor
de vîrf, refolosirea in mai mare
măsură a materialelor recupe
rabile, reducerea consumurilor
de materii prime,
materiale,
combustibil și energie. în lu
mina orientărilor și indicațiilor
cuprinse în magistralul Raport
prezentat la Congres de dum
neavoastră,
tovarășe secretar
general, am înțeles că trebuie
să acționăm cu hotărîre comu
nistă pentru ca uriașul poten
țial creator de care dispunem
să fie pe deplin și cit mai efi
cient valorificat. In acest scop,
vom stabili noi măsuri pentru
promovarea în toate întreprin
derile a spiritului de ordine și
bună gospodărire ; un accent
deosebit vom pune pe laturile
calitative ale activității de pro
ducție, pe realizarea unor in
dici superiori în valorificarea
materiilor prime. în cincinalul
1991—1995 -vom înregistra creș

teri, față de anul 1990, Ia pro
ducția-marfă cu circa 35 la sută,
la producția pentru export cu
47 la sută, iar prin amplifica
rea acțiunii factorilor intensivi,
calitativi ai dezvoltării indus
triei chimice șl petrochimice,
productivitatea muncii va creș
te cu 31 la sută.
Așa cum se prevede in Programul-Directivă, vom elabora
și promova noi tehnologii care
să asigure integrarea fluxuri
lor de fabricație și creșterea
accentuată a randamentelor de
prelucrare, reducerea consumu
rilor materiale și energetice,
ridicarea nivelului calitativ al
produselor. Se va adinei pro
cesul de valorificare superioa
ră, prin chimizare avansată, a
țițeiului, gazelor naturale, lem
nului, sării, plantelor tehnice și
medicinale, altor materii prime
naturale și minerale, prin creș
terea randamentului in sub
stanțe utile, asigurînd un grad
de scoatere ridicat.
Vom întreprinde cele mai adecvate măsuri pentru promo
varea largă a cuceririlor știin
ței și tehnicii, a rezultatelor
cercetării, puternic impulsiona
te de consecvența cu care dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, dum
neavoastră, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, acționați
pentru valorificarea la un nivel
superior a rezultatelor noii re
voluții tehnico-științifice.
Acestea sînt angajamentele
pe care, în spiritul sarcinilor
reieșite din documentele Con
gresului al XIV-lea, și le ia pu
ternicul detașament al clasei
muncitoare din industria chi
mică și petrochimică, hotărît
să acționeze, cu răspundere co
munistă, pentru izbînda depli
nă a minunatelor programe de
dezvoltare a patriei, dînd ast
fel expresie devotamentului și
adeziunii lor totale la politica
internă și externă a partidului
și statului nostru, elaborată cu
impresionantă clarviziune ști
ințifică de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, genial stra
teg al înfăptuirii socialismului
și comunismului pe pămîntul
scumpei noastre patrii •— Româ
nia socialistă.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION SÎRBU
delegat al organizației județene de partid Arad
Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena
Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
în sufletele și conștiința noas
tră vibrează încă puternic mesa
jul profund revoluționar și pa
triotic al magistralului Raport
prezentat Congresului de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, genial
ctitor al României socialiste,
Erou între eroii neamului, care
și-a consacrat și își consacră, cu
pilduitor eroism, întreaga viață
și activitate celor mai nobile
idealuri de progres și prosperi
tate ale poporului român, perso
nalitate proeminentă a lumii
contemporane, militant de frunte
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.
Cu inimile pline de recunoș
tință și nemărginită dragoste
față de cel mai iubit fiu al na
țiunii, într-o deplină unitate de
gînd și simțire cu întregul partid
și popor, comuniștii, toți oame
nii muncii din întreprinderea de
Mașini-Unelte Arad susțin cu
înflăcărare Hotărîrea privind
reînvestirea
dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în suprema
funcție de secretar general al
partidului, avînd ferma convin
gere că ea reprezintă garanția
sigură a edificării neabătute a
societății socialiste multilateral
dezvoltate în România, a apli
cării creatoare a principiilor
generale ale socialismului ști
ințific la condițiile concret-istorice din țara noastră. Sîntem
mindri de faptul că facem parte
dintr-un partid puternic, Parti
dul Comunist Român, ce consti
tuie — datorită dumneavoastră,
mult iubite tovarășe secretar
general — inima vie a țării,
conștiința înaintată, revolu
ționară a națiunii, un partid al
umanismului socialist, al drep
tății și echității, al înaltelor
valori morale.

Doresc să subliniez — și în
acest cadru solemn — că toate
marile realizări obținute de ju
dețul nostru, de întregul popor
în anii socialismului, și îndeo
sebi în ultimii 24 de ani, sînt
ilustrate cu putere și de drumul
uriaș parcurs de întreprin
derea de Mașini-Unelte din
Arad. Dintr-o unitate care în
1965 dispunea de numai 124,5
milioane lei fonduri fixe, ea s-a
transformat în prezent într-o
modernă și puternică cetate a
industriei românești, cu fonduri
fixe de peste 2 miliarde lei, în
care producția-marfă industria
lă a crescut de 14,4 ori, produc
tivitatea muncii de 5,1 ori, ex
portul de 16,6 ori, produsele
noastre fiind livrate în peste
90 de țări de pe toate meridia
nele lumii. Aceasta demonstrea
ză, cu argumentul de netăgăduit
al faptelor, justețea politicii
partidului și statului nostru de
alocare a unei părți însemnate
din venitul național pentru fon
dul de dezvoltare, pe baza căreia
și în județul Arad s-a creat o
industrie de înaltă competitivi
tate, s-a format un puternic de
tașament al clasei noastre mun
citoare, care, în spiritul profun
dului democratism al societății
noastre
socialiste,
participă
nemijlocit la activitatea de con
ducere, la adoptarea tuturor
hotărîrilor ce privesc mersul
nostru înainte.
Pentru constructorii de mașini-unelte din Arad, a spus in
continuare vorbitorul, reprezin
tă o mare satisfacție faptul că
toate succesele care au marcat
puternic viața noastră economi
că și spirituală sînt strins le
gate de numeroasele vizite de
lucru efectuate la noi, in uni
tate, de dumneavoastră, mult
iubite tovarășe secretar general,
împreună cu mult stimata to
varășă Elena Ceaușescu, de
indicațiile și orientările de ex
cepțională
însemnătate,
de
sprijinul prețios, permanent pe
care ni l-ați dat. Cu profund

respect vă raportăm, mult
stimate tovarășe secretar gene
ral, că, de la ultima dum
neavoastră vizită de lucru, oa
menii muncii din întreprinderea
noastră au realizat mașiniunelte specializate, cerute de
economia națională, în va
loare de peste 4 miliarde lei,
contribuind la reducerea im
porturilor cu peste 250 milioane
dolari.
Totodată,
mobilizindu-ne exemplar, în acest an am
depășit planul, ne-am încadrat
în cheltuielile planificate, iar
toate produsele pe care le fabri
căm sint noi și modernizate,
realizîndu-se astfel, cu un an
mai devreme, sarcinile stabilite
pentru acest cincinal. Colectivul
nostru muncitoresc raportează
marelui forum comunist, dum
neavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
că a realizat planul la export
pe acest an și pe patru ani ai
cincinalului, urmînd ca pînă la
finele anului să livrăm partene
rilor externi, suplimentar, un
număr important de strunguri
și alte mașini-unelte.
Conferința de dare de seamă
și alegeri a organizației noastre
de partid, organismele democra
ției muncitorești-revoluționare
au dezbătut și aprobat în una
nimitate proiectul ProgramuluiDirectivâ și Tezele pentru Con
gresul al XIV-lea, au relevat cu
putere hotărîrea fermă a comu
niștilor și, laolaltă cu ei, a în
tregului colectiv de a face totul
— în calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari — pentru
a gospodări mai bine, mai efi
cient partea din avuția națională
repartizată de societate spre ad
ministrare, de a contribui, în
acest fel, la întărirea continuă a
proprietății socialiste — teme
lia dezvoltării intensive a eco
nomiei naționale, a înfloririi ță
rii, a ridicării nivelului de trai
material și spiritual al poporului.
Susținem, prin fapte muncito
rești, poziția consecvent princi
pială a partidului nostru, ce

se degajă cu putere din Raportul
prezentat Congresului, din cele
lalte documente, potrivit căreia
nu diminuarea, nu renunțarea la
proprietatea socialistă — așa cum
greșit se consideră în unele
țări — constituie calea „perfec
ționării", „democratizării" socie
tății socialiste, ci, dimpotrivă
— așa cum o demonstrează grăi
tor însăși realitatea românească
—, întărirea ei continuă prin
efortul conștient, creator al cla
sei muncitoare, al întregului
popor I De altfel, ce valoare
poate să aibă așa-zisa democra
tizare fără o trainică indepen
dență economică și politică, fără
posibilitatea fiecărui popor de a
hotărî liber, de sine stătător
cum să-și gospodărească avuția
națională, resursele materiale și
umane ale țării ? !
In încheiere, vorbitorul a spus:
Pentru comuniștii români, pen
tru toți fiii patriei reprezintă un
motiv de înaltă mîndrie patrioti
că și profundă satisfacție faptul
câ România socialistă, in condi
țiile grele impuse de fenomenele
de criză și recesiune din econo
mia mondială, a reușit nu numai
să realizeze ritmuri dintre cele
mai înalte de dezvoltare econo
mică și ridicare continuă a ni
velului de trai al poporului, ci
să lichideze în același timp și
datoria externă — succes stră
lucit, de importanță istorică.
Exprimăm în fața Congresului,
a dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar gene
ral, conducătorul nostru Încercat
și cutezător, adeziunea deplină
a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din întreprinderea
de Mașini-Unelte Arad la docu
mentele programatice ale înal
tului nostru forum comunist,
o dată cu angajamentul solemn
de a acționa cu fermitate revo
luționară și dăruire patriotică
pentru a le transpune zi de zi
în viață, spre înflorirea Româ
niei socialiste, înălțarea ei con
tinuă, liberă, demnă șl suverană
în rindul națiunilor lumii.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ANGELA ISĂROIU
delegată a organizației județene de partid Mureș
Mult stimate tovarășe secretar
general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate
tovarășe,
stimați
tovarăși,
Emoția și profunda satisfacție
patriotică pe care le simțim cu
toții în aceste momente de pu
ternică trăire istorică, acum,
cind marele forum al comuniș
tilor români, legitim și fidel ex
ponent politic al intereselor fun
damentale ale națiunii noastre
socialiste, este chemat să se pro
nunțe asupra unor documente
programatice de excepțională
însemnătate și de largă perspec
tivă, vă rog să-mi permiteți să
exprim cele mai alese gînduri,
întreaga gratitudine dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, pentru tot
ceea ce ați făcut și faceți spre
binele și fericirea poporului
român. Magistralul Raport pre
zentat Congresului, document cu
o valoare istorică fundamentală,
reprezintă un model de analiză
științifică, o remarcabilă sinteză
a continuității procesului revo
luționar in patria noastră, Cartă
politică a prezentului, de largă
deschidere spre viitor, trasind
cu deosebită claritate și cute
zanță obiectivele și sarcinile îna
intării neabătute a României pe
calea progresului și civilizației
socialiste și comuniste.
Exprimînd voința unanimă a
celor peste 100 000 comuniști, a
tuturor locuitorilor județului
Mureș, vă rog să-mi permiteți
să susținem din adîncul inimilor

realegerea, în suprema funcție
de secretar general al partidului,
a marelui Erou între eroii nea
mului, eminent conducător co
munist și înflăcărat patriot re
voluționar, ctitor de geniu al
României socialiste moderne,
strălucită personalitate a miș
cării comuniste și vieții in
ternaționale — tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
In aceste momente emoțio
nante, gindul nostru se îndreaptă
cu cea mai aleasă stimă și
nemărginită dragoste spre dum
neavoastră, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, eminent
om politie, comunist și patriot
de excepție, strălucită persona
litate științifică internațională,
aducindu-vă și cu acest prilej
un cald și respectuos omagiu
pentru aportul hotărîtor la în
florirea științei, învățămîntului
și culturii românești.
După ce s-a referit la liniile
directoare ale strategiei dezvol
tării României pînă în anii
2000—2010 cuprinse în documen
tele supuse aprobării Congresu
lui, vorbitoarea a spus în conti
nuare : Ca rezultat al politicii
de industrializare a țării, pro
movată cu consecvență și dina
mism în anii socialismului, ou
deosebire după Congresul al
IX-lea, astăzi industria județu
lui realizează o producție în va
loare de 43 miliarde lei, de 127
ori mai mare față de 1945 și
de peste 5 ori mai mare față de
1965. Beneficiind de un impor
tant volum de investiții, în această perioadă au fost create
numeroase întreprinderi indus

triale și agricole, care au spo
rit cu peste 87 mii locurile de
muncă existente, au fost con
struite peste 65 mii de aparta
mente, s-au ridicat impresio
nante edificii social-culturale.
Raportăm Congresului, dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că prin
înfăptuirea indicațiilor pe care
ni le-ați dat în cadrul vizitelor
de lucru efectuate, împreună cu
mult stimata tovarășă Elena
Ceaușescu, în județul nostru,
comitetul județean, organele și
organizațiile de partid au ac
ționat și acționează cu hotărî
re pentru mai buna organizare
a muncii, întărirea ordinii și
disciplinei, stimularea și pro
movarea inițiativelor valoroase,
astfel incit pe primii 3 ani și
zece luni planul producției-marfă industriale a fost depășit cu
aproape 2 miliarde lei, volumul
total al activității economice pe
locuitor ridieîndu-se in prezent
Ia peste 110 mii lei. Planul la
export pe zece luni din acest an
a fost realizat în proporție de
104,2 la sută pe devize conver
tibile.
Rezultate bune am obținut șl
în agricultură, obținând în acest
an cele mai mari producții de
cereale din istoria județului :
7 050 kg orz, 8 105 kg grîu, 23 200
kg porumb, 125 000 kg sfeclă de
zahăr, în medie, la hectar ; în
zootehnie s-a asigurat creșterea
producției de lapte, livrîndu-se
la fondul de stat, pe zece luni,
cu 268 mii hl lapte de vacă mai
mult decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Toate aceste rezultate încorpo
rează și eforturile organelor șl
organizațiilor de partid, ale co
muniștilor, care, mobilizați per
manent de tezele, îndrumările și
orientările formulate de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
secretar general, au asigurat
cunoașterea și însușirea politicii
interne și externe a partidului
și statului, a legilor țării, integrînd organic activitatea polițico-educativă în procesul de
îndeplinire a sarcinilor econo
mico-sociale ce ne revin. Comi
tetul județean, organele și orga
nizațiile de partid, toți factorii
educaționali au acționat prin
toate formele și mijloacele mun
cii de propagandă pentru for
marea și dezvoltarea conștiinței
socialiste, a unor puternice sen
timente patriotice, a spiritului
revoluționar, pentru formarea
omului nou, făuritorul prezentu
lui socialist și al viitorului co
munist al patriei.
Raportîndu-ne la înaltele exi
gențe comuniste ale etapei ac
tuale, apreciem însă că pentru
obținerea unor rezultate și mai
bune trebuie să valorificăm cu
maximă eficiență baza materială
de care dispunem, capacitatea șl
inițiativa oamenilor muncii, să
promovăm cu curaj și consec
vență noul, experiența înaintată.
Vom transforma întreaga activi
tate politico-ideologică, educati
vă și organizatorică intr-o pu
ternică forță revoluționară de
dezvoltare economico-socială, asigurind un conținut mai bogat
(Continuare în pag. a V-a)
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activităților noastre, intărind
controlul și exigența organelor
și organizațiilor de partid asupra
modului de înfăptuire a sarcini
lor stabilite, a hotărîrilor adop
tate.
Vă încredințăm, tovarășe secre
tar general, că vom promova
neabătut principiile socialismu
lui științific, luînd poziție fermă

—— -

față de orice tendințe de deni
grare a marilor realizări obținu
te de poporul român sub condu
cerea înțeleaptă a partidului,
față de încercările cercurilor
reacționare de peste hotare de
a răspîndi, în numele așa-zisului
..pluralism ideologic", al „liberei
circulații a ideilor", concep
ții anticomuniste, șovine sau
iredentiste.
Exprimîndu-vă cea mai aleasă

,

—

și fierbinte recunoștință dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, dumnea
voastră, mult iubită și stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți
pentru progresul și înflorirea
patriei, pentru binele și feri
cirea națiunii socialiste — se
arată în incheierea cuvîntării —,
ne angajăm solemn să nu pre
cupețim nici un efort pentru în

,

făptuirea hotăririlor de impor
tanță istorică ce vor fi adoptate,
realizările tuturor celor care
trăiesc în străvechea vatră de
istorie românească de pe Mures
și Tîrnave constituind aportul
nostru de gînd și faptă la ridi
carea patriei socialiste pe culmi
tot mai înalte și mîndre de pro
gres și civilizație, la înaintarea
cu succes a României pe calea
socialismului și comunismului.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI IOAN TOMA
delegat al organizației județene de partid Alba
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să
dau glas, de la tribuna mare
lui forum al comuniștilor ro
mâni — eveniment politic de
covîrșitoare importanță în via
ța partidului și a țării —, adeziunii entuziaste a tinerei ge
nerații a patriei la tezele și
ideile magistralului Raport pre
zentat Congresului de secreta
rul general al partidului, amplă
analiză științifică a probleme
lor fundamentale ale societății
noastre, ale făuririi socialismu
lui și comunismului, ale evolu
ției vieții internaționale, ex
primind, totodată, nețărmurita
dragoste și profunda recu
noștință ale întregului tineret
față de genialul conducător al
destinelor
țării,
fondatorul
României socialiste moderne,
eminent om politic și gînditor
revoluționar, simbolul suprem
al tinereții noastre comuniste,
personalitate remarcabilă a lu
contemporane,
luptător
mii
neobosit pentru triumful cauzei
socialismului și păcii mondiale,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Cu profund respect și aleasă
prețuire adresăm cele mai calde
mulțumiri tovarășei Elena
Ceaușescu, eminent om politic
și savant de largă recunoaște
re internațională, pentru con
tribuția de o excepțională în
semnătate adusă la elaborarea
și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, la ne
întrerupta inflorire a științei,
învățămîntului și culturii ro
mânești, pentru atenția deose
bită acordată creșterii și for
mării generației tinere a țării.
In strălucitul forum comu
nist, democratic — cel de-al
XIV-lea Congres al partidului
—, în care, pe baza înaltului
stadiu de dezvoltare cunoscut
de România în anii socialismu
lui, și cu deosebire după Con
gresul al IX-lea, se dezbat pro
blemele cardinale ale dezvoltă
rii viitoare a patriei, vă asigu
răm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că or
ganizațiile revoluționare de ti
neret, studenți și copii își în
sușesc întru totul minunata che
mare pe care le-ați adresat-o
în magistralul Raport prezentat
Congresului de a-și perfecțio

na continuu activitatea și a-și
spori tot mai mult contribuția
la formarea tinerei generații în
spirit revoluționar, combativ, la
dezvoltarea conștiinței sale pa
triotice, a devotamentului ne
mărginit față de cauza socia
lismului și comunismului, de a
acționa pentru ridicarea perma
nentă a nivelului său de pre
gătire politică, profesională și
culturală, pentru participarea
tot mai activă a tineretului la
grandioasa operă de făurire, in
deplină libertate și indepen
dență, a societății socialiste și
comuniste în patria noastră.
Dorim să încredințăm Con
gresul că, manifestindu-se in
cadrul larg al sistemului de
mocrației muncitorești-revoluționare, creat și dezvoltat din
inițiativa și sub conducerea
dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar ge
neral, organizațiile de tineret
au pus și pun în centrul acti
vității lor formarea prin mun
că și pentru muncă a tuturor
tinerilor, cultivarea răspunde
rilor ce le revin în calitate de
producători, proprietari și be
neficiari, a respectului față de
proprietatea socialistă și a hotărîrii ferme de a acționa ne
contenit pentru creșterea avu
ției naționale, a convingerii
clare că numai și numai in
condițiile socialismului toți oa
menii muncii pot participa ple
nar la construirea propriului
viitor luminos de bunăstare și
fericire.
Ca rezultat direct al acestei
preocupări permanente de autoperfecționare, de ridicare la
o nouă calitate a muncii des
fășurate în toate domeniile de
activitate, Uniunea Tineretului
Comunist și Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din
România raportează Congresu
lui că pe baza „Programului de
participare a tinerei genera
ții Ia înfăptuirea unor obiecti
ve de dezvoltare economico-socială a țării", au realizat și de
pășit cu 20 la sută planul de
muncă patriotică pe acest an,
care s-a materializat în impor
tante acțiuni în sprijinul pro
ducției, în cercetare și proiec
tare, în industrie, agricultură și
silvicultură, precum și în în
semnate obiective de investiții,
edilițar-gospodărești și pe șan
tierele tineretului, a căror va
loare totală se ridică la peste
24 miliarde lei.

însuflețiți de marile prefaceri
ale timpului eroic pe care il
trăiesc, tinerii țării au muncit și
în acești ani cu dăruire și abne
gație la cele mai importante
obiective ale dezvoltării economico-sociale a patriei, cum sînt
Canalul Dunăre — București,
Amenajarea complexă a rîului
Dîmbovița, Canalul magistral
Șiret — Bărăgan, Centrala ter
moelectrică Drobeta-Turnu Se
verin, Sistemul hidroenergetic si
de navigație Porțile de Fier II,
precum și la marile sisteme de
îmbunătățiri funciare, brigadie
rii șantierelor naționale, județene
și locale ale tineretului raportînd
înaltului forum al comuniștilor
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan pe primii patru ani
ai actualului cincinal. In cadrul
larg și mobilizator al muncii
pentru țară, anual peste 5 mili
oane de tineri și copii au parti
cipat activ la desfășurarea lu
crărilor din campaniile agricole,
la strîngerea și depozitarea în
bune condiții a recoltelor.
Puternic mobilizați de mărețe
le perspective de dezvoltare a
patriei înscrise în ProgramulDirectivâ supus dezbaterii și
aprobării Congresului, hotărîți
să înlăturăm orice neajunsuri
din munca noastră, vă încredin
țăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că,
prin întreaga activitate desfășu
rată de organizațiile de tineret,
sub conducerea directă a încer
catului nostru partid comunist,
centrul vital al întregii națiuni,
vom acționa și în viitor pentru
participarea tot mai largă a ti
nerei generații la dezvoltarea in
tensivă a economiei naționale,
la aplicarea programelor de or
ganizare și modernizare a pro
ducției pe baza celor mai noi
cuceriri ale științei și tehnicii,
la gospodărirea și valorificarea
superioară a tuturor resurselor
materiale, la realizarea exem
plară a sarcinilor încredințate în
toate domeniile vieții economice
și sociale.
In continuare, vorbitorul a
spus : Vom desfășura, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, așa cum
ne-ați cerut și la recenta Ple
nară pe probleme ideologice,
așa cum a subliniat tovarășa
Elena Ceaușescu în importanta
cuvîntare rostită ieri, o intensă
muncă politico-educativă în ve
derea formării comuniste, pa
triotice a tinerei generații, edu
cării tuturor tinerilor și copiilor
în spiritul dragostei față de

muncă și învățătură, al înaltelor
virtuți ale omului nou, ale eticii
și echității socialiste, al răspun
derii față de interesele supreme
ale societății, al hotărîrii de a
nu da niciodată înapoi de la
apărarea patriei și a socialismu
lui, de la asigurarea viitorului
liber și independent al Româ
niei. așa cum il dorește întregul
nostru popor.
însușindu-ne magistralele dum
neavoastră teze și aprecieri cu
privire la procesele și evoluțiile
vieții internaționale actuale, ne
exprimăm deplina adeziune la
politica externă a partidului si
statului nostru, asigurîndu-vă,
totodată, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că or
ganizațiile de tineret din țara
noastră își vor amplifica rapor
turile de colaborare și prietenie
cu forțele revoluționare, demo
cratice și progresiste ale tinerei
generații de pretutindeni, militînd neabătut pentru înfăptuirea
politicii de pace a României,
pentru dezarmare, pentru afir
marea dreptului suprem al po
poarelor la viață, la libertate și
progres.
Pentru tînăra generație a
României, socialismul, cu deo
sebire epoca de aur inaugurată
de Congresul al IX-lea al parti
dului, a creat condiții minunate
de formare și afirmare multila
terală, a asigurat pentru toți ti
nerii drentul la muncă, accesul
larg la învățătură, la educatje,
la însușirea celor mai noi cuce
riri ale cunoașterii umane, po
sibilități neîngrădite de partici
pare la organizarea și condu
cerea vieții sociale, dreptul de
a trăi în bunăstare și fericire.
Profund recunoscători pentru
tot ce a realizat partidul, socia
lismul în viața tineretului, a în
tregului popor, hotărîți să mun
cească și să lupte cu deplină
dăruire pentru înfăptuirea lumi
noaselor perspective deschise de
marele forum al comuniștilor,
milioanele de tineri ai patriei
susțin din adîncul inimii reale
gerea în funcția supremă de
secretar general al partidului a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
marele Erou între eroii neamu
lui. văzînd în această opțiune
istorică garanția de nezdruncinat
a împlinirii celor mai cutezătoa
re năzuințe de libertate și pros
peritate, de ridicare neîntrerup
tă a națiunii pe noi culmi de
civilizație socialistă și comu
nistă, spre gloria și măreția
scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI IULIU FEJES
delegat al organizației județene de partid Harghita
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Ne aflăm cu toții sub puter
nica impresie a Raportului
prezentat de la tribuna ma
relui forum al comuniștilor
români de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului nostru, do
cument de inestimabilă valoare
teoretică și practică, in care se
face bilanțul marilor realizări
obținute de poporul român, con
dus de partid, șl se prefigu
rează viitorul României socia
liste, minunatele sale perspec
tive.
Vă rog să-mi permiteți ca,
dînd cea mai înaltă apreciere
neobositei activități revoluțio
nare, rolului deierminant al se
cretarului general al partidului
la fundamentarea și înfăptuirea
politicii de edificare socialistă
a țării, să exprim adeziunea
deplină a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din ju
dețul Harghita — fără deose
bire de naționalitate — la Hotărîrea Plenarei Comitetului
Central din iunie a.c.' pri
vind
realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, ctitor de
epocă nouă, cel mai iubit și
stimat fiu al națiunii, în su
prema funcție de secretar ge
neral al partidului.
Adresăm, totodată, sentimen
tele noastre de profundă stimă
și gratitudine față de tovarășa

Elena Ceaușescu, eminent om
politic, savant de largă recu
noaștere internațională, pentru
importanta contribuție la ela
borarea și înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economicosocială, la necontenita înflorire
a învățămîntului, științei și
culturii socialiste românești.
Referindu-se la justețea poli
ticii generale promovate de
partidul nostru după Congresul
al IX-lea, vorbitorul a arătat :
Beneficiind de importante fon
duri de investiții, Harghita se
prezintă astăzi ca un județ cu
o economie modernă, dinamică,
cu un bogat bilanț de realizări,
întreaga producție industrială
din 1968 — anul înființării ju
dețului — se realizează acum în
două luni, cea a anului 1945 în
numai 3 zile, participarea la ac
tivitatea de export devenind, și
ea, tot mai intensă. S-a asigu
rat, de asemenea, o puternică
bază tehnico-materială a agri
culturii, ceea ce a permis ob
ținerea în acest an a unor producții-record, ca de exemplu :
84 600 kg/ha cartofi, 118 200 kg/
ha sfeclă de zahăr, 5 320 kg/
ha orzoaică. Rezultate superi
oare am obținut și în zooteh
nie. Față de anul trecut au
crescut efectivele de bovine cu
5 500 capete, iar cele de ovine
cu 21 500 capete.
Impetuoasa dezvoltare econo
mică a făcut posibilă crearea,
în ultimii 23 de ani, a 60 mii noi
locuri de muncă ; în aceeași
perioadă s-au construit din fon
durile statului peste 34 mii a

partamente și aproape 14 mii
case noi din fondurile popu
lației, rezolvîndu-se in linii ge
nerale problema locuințelor,
care în atîtea țări ale lumii se
numără printre problemele cele
mai dramatice. S-au asigurat
spații destinate învățămîntului,
noi unități sanitare, a crescut
considerabil volumul desfaceri
lor de mărfuri și al serviciilor,
s-a dezvoltat mica industrie,
realizîndu-se în acest an un
volum de producție de 8 124 lei
pe locuitor.
Acționînd unit sub conducerea
organizației județene de partid,
oamenii muncii din Harghita
raportează în cinstea Congre
sului îndeplinirea planului pro
ducției industriale pe 4 ani ai
cincinalului, asigurînd condiți
ile obținerii unei producții su
plimentare, pină la sfîrșitul
anului, în valoare de 1,8 mi
liarde Iei.
In cincinalul 1991—1995, și în
județul nostru dezvoltarea economico-socialâ va dobîndi un
caracter calitativ-intensiv preg
nant. Organizarea înfăptuirii
acestor obiective va reprezenta
sarcina fundamentală a consili
ilor populare în calitatea lor de
titulare de plan în profil teri
torial. Se va ajunge la o pro
ducție industrială globală de
aproape 28 miliarde lei anual
și o producție agricolă de 5 mi
liarde lei ; se vor efectua inves
tiții în economie în valoare de 18
miliarde lei; se vor construi 6 500
apartamente din fondurile sta
tului, iar prin mai buna dotare.

sistematizare și modernizare a
localităților se va asigura un
înalt grad de civilizație tuturor
locuitorilor județului.
în agricultură se vor între
prinde măsuri pentru a se rea
liza producții la nivelul noii re
voluții agrare, cp de exemplu,
peste 90 000 kg de cartofi și
125 000 kg la sfeclă de zahăr in
medie la hectar.
In continuare, vorbitorul
a
spus : Toate înfăptuirile de
pină acum probează, cu forța
evidenței, superioritatea incon
testabilă a orînduirii noastre
socialiste, bazată pe proprieta
tea întregului popor, caracterul
realist, științific și novator al
politicii partidului, temeinicia
strategiei care asigură dezvol
tarea puternică a forțelor de
producție. Realitățile de azi ale
țării noastre, înfăptuirile din
județul Harghita dovedesc că
socialismul este cu
adevărat
orinduirea dreptății sociale, so
cietatea realei egalități, a bună
stării, a afirmării depline a
personalității umane,
învede
rează falsitatea teoriilor potrivit
cărora ar trebui să privatizăm
întreprinderile, ce aparțin de
fapt și de drept poporului, să
trecem la așa-numita economie
de piață. Aceasta ar duce la
negarea legilor obiective de
dezvoltare a societății socialis
te, la renunțarea la cuceririle
revoluționare ale clasei munci
toare, ale poporului, de fapt,
la renunțarea la socialism. Hotărîrea noastră fermă este

-
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aceea de a merge neabătut pe
calea socialismului și comunis
mului, strins uniți in jurul
Partidului Comunist Român, al
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Cu deplină încredere în vi

-

--

itorul socialist și comunist al
patriei, cu mîndria de a fi
părtași la măreața operă con
structivă ce dimensionează im
presionant viitorul, exprimind
acordul deplin cu politica in
ternă și externă a partidului și

statului nostru, vă încredințăm,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, mult stimată
tovarășă Elena Ceaușescu, că
oamenii muncii din județul
nostru vor acționa cu dăruire
și abnegație revoluționară, cu

—
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înaltă răspundere, pentru a da
viață hotărîrilor ce vor fi adop
tate de Congres, pentru a ne
spori mereu contribuția la
dezvoltarea, progresul și pros
peritatea scumpei noastre patrii.
Republica Socialistă România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE TOMESCU
delegat al organizației județene de partid Neamț
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
In aceste momente înălțătoa
re din viața partidului, a în
tregului nostru popor, comuniș
tii, toți membrii Cooperativei Agricole de Producție Bodești,
județul Neamț, susțin, din adîncul inimilor, realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în
funcția supremă de secretar ge
nerai al partidului, cu convin
gerea fermă că, avînd, în conti
nuare, la cîrma destinelor noas
tre pe cel mai iubit fiu al po
porului, vom înfăptui înaltele
idealuri de ridicare a patriei pe
noi culmi ale prosperității, pro
gresului și civilizației socialiste.
Cu cele mai alese sentimente
de adîncă stimă și profundă
prețuire, toți cei ce trăiesc și
muncesc in ținutul de sub
fruntea
Ceahlăului vă ex
primă dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, marele con
ducător al națiunii noastre, mi
litant strălucit al mișcării co
muniste și muncitorești, recu
noștința fierbinte pentru con
tribuția hotărîtoare, de inesti
mabilă valoare la elaborarea
întregii politici interne și ex
terne, la înfăptuirea consecven
tă a măreței opere de edificare
a socialismului și comunismu
lui în țara noastră.
Aducem un cald omagiu mult
stimatei
tovarășe
Elena
Ceaușescu, eminentă personali
tate politică și strălucit om
de știință, pentru inestimabila
activitate consacrată elaborării și
înfăptuirii politicii partidului și
statului, afirmării puternice a
științei, învățămîntului și cul
turii românești.
Magistralul Raport prezentat
Congresului de dumneavoastră,
mult stimate tovarășe secretar
general, reprezintă o strălucită
sinteză a prefacerilor revoluțio
nare pe care le-a cunoscut pa
tria noastră în anii socialismu
lui și, îndeosebi, în perioada de
glorie și măreție inaugurată de
cel de-al IX-lea Congres al
partidului, un document de în
semnătate istorică, ce funda
mentează cu clarviziune și ri
goare
științifică
obiectivele

transformării României într-o
țară socialistă puternic dezvol
tată.
Pentru noi, comuniștii, pentru
toți cei care ne desfășurăm ac
tivitatea în agricultură, prețioa
sele orientări, indicații și în
demnuri ale dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, adresate la
plenarele Comitetului Central,
în forumurile democrației muncitorești-revoluționare, precum
și cu ocazia vizitelor întreprin
se în județul nostru și în uni
tatea noastră, au constituit un
puternic stimulent pentru a
munci mai bine, mai eficient,
pentru a smulge pămîntului
roade tot mai bogate. Așa cum
ne-ați cerut dumneavoastră, am
acționat cu fermitate pentru
perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, punînd în
centrul întregii noastre activi
tăți folosirea cu randament spo
rit a bazei tehnico-materiale
țreate prin grija partidului și a
statului, creșterea fertilității so
lului, aplicarea cuceririlor ști
inței, a celor mai noi tehnologii
în cultura plantelor și în zoo
tehnie. Ca urmare, anul acesta
am obținut cele mai mari recol
te întilnite vreodată pe aceste
meleaguri : 8 460 kg griu, 9 100
kg orz, 82 570 kg cartofi, 124 500
kg sfeclă de zahăr, în medie, la
hectar, peste 5 000 litri lapte de
la fiecare vacă furajată. Pe această bază, cooperativa noas
tră a livrat peste plan la fondul
de stat 2 000 tone cereale, 5 000
tone cartofi, 6 000 tone sfeclă
de zahăr, 1 500 hl lapte, contri
buind substanțial, în același
timp, la realizarea programului
de autoconducere și autoaprovizionare. Rezultatele de pro
ducție obținute an de an ne
permit să desfășurăm o activi
tate economico-financiară ren
tabilă, să realizăm beneficii tot
mai mari, care în acest an de
pășesc 15 milioane lei.
Sîntem mîndri că, așa cum ați
subliniat în Raport, mult stimate
tovarășe secretar general, Româ
nia se situează astăzi pe un
loc de frunte în lume la
producția de cereale la hec
tar și pe locuitor, și afirmăm
cu toată convingerea că această
victorie istorică se datorește po
liticii înțelepte a partidului și
statului, sprijinului permanent

pe care dumneavoastră, mult
stimate, și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, il
acordați acestei ramuri de bază
a economiei naționale.
Rezultatele deosebite pe care
le-am înregistrat și noi, coope
ratorii din comuna Bodești, de
monstrează cu tărie că numai
agricultura socialistă întemeia
tă pe marea proprietate a în
tregului popor și cooperatistă
este în măsură să asigure obți
nerea unor producții și venituri
tot mai mari, creșterea continuă
a bunăstării întregii țărănimi.
In continuare, vorbitorul a
arătat : Deși cooperativa noas
tră a fost distinsă de trei ori
consecutiv cu Ordinul „Meritul
Agricol" clasa I pentru rezul
tatele obținute în activitatea
economico-financiară și de două
ori cu înaltul titlu de „Erou al
Noii Revoluții Agrare", pentru
producții record, pentru care vă
exprimăm
întreaga noastră
mulțumire, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
trebuie să recunoaștem că nu
am făcut totul pentru a pune
deplin în valoare resursele de
care dispunem. Firește, nu ne
mulțumim doar să constatăm
acest lucru. Organizația de
partid din unitatea noastră, adunarea generală ca for suprem
al democrației noastre socialis
te, consiliul de conducere ac
ționează în continuare, cu hotărîre, pentru o mai bună orga
nizare a întregii activități, sti
mularea inițiativelor oamenilor,
întărirea ordinii și disciplinei,
pentru
participarea
tuturor
cooperatorilor și mecanizatori
lor, a specialiștilor la întreg vo
lumul de lucrări agricole.
Noi, comuniștii, toți coopera
torii, mecanizatorii și specialiș
tii Cooperativei Agricole Bo
dești, asigurăm Congresul, pe
dumneavoastră personal, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că vom munci fără
preget, cu pasiune și dăruire,
pentru obținerea, începind cu
anul viitor, a unor producții de
cel puțin 130 tone sfeclă de za
hăr la hectar, 70—80 tone car
tofi, în medie la hectar, din
care 50 Ia sută pentru sămînță,
și 5 500 litri lapte de la fiecare
vacă furajată — producții ce se
situează la nivelul cerințelor
actualei etape a noii revoluții

agrare. Vom dezvolta puternic
pomicultura, zootehnia, activi
tatea de mică industrie, îndeo
sebi pentru prelucrarea legume
lor și fructelor, prestările dc
servicii, în vederea sporirii sub
stanțiale a veniturilor, a asigu
rării unui număr cit mai marc
de locuri de muncă pe plat
local.

Mult stimate tovarășe secre
tar general, stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Ca fiu de țăran
gospodar
căruia numai socialismul ș
Partidul Comunist Român i-ai
putut asigura posibilitatea d<
a-și exprima liber, la aceasti
tribună, părerea despre mersu
înainte al societății românești
vreau să-mi manifest tot deza
cordul pentru persoanele ș
grupările sociale care
neag;
rolul socialismului, al proprie
tății obștești. Vreau să spui
deschis Congresului că ceea c
dumneavoastră personal, cee
ce a creat partidul comunist ț
a consolidat Congresul al IX
lea al partidului nu poate 1
denigrat și nu dăm voie nimă
nui să aprecieze că se pot cum
păra pe nimic și nici că se pc
cintări cu kilogramul sau mă
sura cu metrul
patriotismu
dragostea de patrie, de pac<
prietenia pe care a sădit-o sau
poate sădi numai socialismul i
sufletul oamenilor. Manifestîr
du-mi acest dezacord, vreau s
remarc incă o dată, însemnătr
tea istorică a restabilirii de că
tre Congresul al IX-lea a role
lui clasei muncitoare, al țărf
nimii, al intelectualității, al șt:
inței și tehnicii în cucerire
piscurilor care au fost atins*
în această perioadă, prin lupî
și munca poporului româi
a Partidului Comunist R<
mân, in frunte cu tovarăși
Nicolae Ceaușescu, și vă ro
să-mi dați voie să transmit i
fața Congresului, din partea c<
lor din zona pe care o repri
zint, a comuniștilor din județi
Neamț, tradiționala urare „I
mulți ani !“. Să ne trăiți mul
ani, stimate tovarășe secret:
general, mult stimată tovarăi
Elena Ceaușescu, pentru tot <
ați făcut și faceți pentru bine
patriei, pentru pace și liberta
în lume 1

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU
delegat al organizației municipale de partid București
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate
tovarășe,
stimați
tovarăși,
Trăind intens atmosfera de
înaltă efervescență politică ge
nerată de magistralul Raport
prezentat de secretarul general
al partidului, vedem cum, sub
ochii noștri, cel de-al XIV-lea
Congres al partidului, aflat îrf
legătură indisolubilă cu Con
gresul al IX-lea — care a con
stituit piatra de hotar în viața
României, prin alegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în
fruntea partidului — și cu cele
lalte congrese care au urmat
acestuia, se fixează de pe acum
în istorie ca un moment de
seamă în mersul ascendent al
patriei noastre spre noi trepte
de civilizație și progres.
Raportul înfățișat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, re
marcabil document de gîndire
politică adîncă și pătrunzătoa
re, îmbină forța analizei și pu
terea de sinteză ; în cuprinsul
lui se regăsesc toate probleme
le centrale ale societății noas
tre și ale realității contempo
rane, cu o excepțională capaci
tate de prefigurare și proiecție
a înfăptuirilor viitoare.
De la înalta tribună a foru
mului comuniștilor români, vă
rog să-mi permiteți să exprim,
adeziunea deplină a tuturor ce
lor ce lucrăm în Institutul de
istorie „N. Iorga", a istoricilor
țării
la conținutul și spiritul
Raportului prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în
care vedem, împreună cu în
tregul nostru partid, nu numai
un strălucit bilanț al victoriilor
socialiste repurtate, ci și o adevărată chartă a vieții și îm-

plinirilor poporului român în
etapa următoare.
Chezășia sigură a realizării
marii opere de construcție și
creație, pe care documentele
Congresului
o inspiră și o
stimulează, o reprezintă actul
de voință al întregului partid
privind realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu în funcția
supremă de secretar general al
Partidului Comunist Român,
unitatea
indestructibilă
a
partidului și poporului nostru
în jurul marelui fiu al Patriei,
stegarul edificării socialismu
lui și comunismului
în țara
noastră, înflăcăratul patriot și
luptător neînfricat pentru pro
pășirea și binele poporului ro
mân, pentru izbînda idealurilor
de progres ale omenirii, pentru
triumful nobilelor deziderate
de pace, colaborare și bună ve
cinătate între popoare.
Ca slujitor al științei Istorice
scot în evidență, cu un senti
ment de adîncă satisfacție și
recunoștință, faptul că, datorită
viziunii novatoare a secretaru
lui general al partidului, isto
riografia românească a putut,
după Congresul al IX-lea al
partidului, să-și regăsească adevărata vocație științifică și
patriotică, să-și pună în valoa
re în mod plenar funcția sa educativă și culturală. Eliberați
de dogmatism și apriorism, is
toricii au fost chemați să așeze
investigația științifică pe teme
iul de granit al adevărului, să
releve manifestările legităților
generale in contextul specific
al istoriei românești. In orizon
tul „Epocii Nicolae Ceaușescu"
istoria poporului nostru și-a re
găsit adevărata vocație, tradi
ția, mesajul și forța de iradie
re autentică, înțelegerea potri
vită și echilibrată a dialecticii
raportului trecut — prezent •—
viitor.

Am căutat să facem din exi
gențele formulate de secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, un indemn
și o călăuză permanentă în
activitatea noastră. Am fost
stimulați în acest sens de clima
tul de ansamblu al cercetării,
aflată sub înaltele auspicii și
directa îndrumare ale tovarășei
Elena Ceaușescu, de marele pres
tigiu, cu rezonanță mondială, al
operei domniei sale. Cu sen
timente de adîncă recunoștință
îi aducem un vibrant omagiu
pentru exemplara dăruire cauzei
progresului și prosperității po
porului nostru, punerii în va
loare a contribuției științei și
învățămîntului, în contextul ma
rii opere de construire a socia
lismului.
Raportăm Congresului, ca rea
lizări notabile, numeroase mo
nografii pe probleme fundamen
tale ale istoriei țării, apariția
unor valoroase colecții de do
cumente, constituirea unui mare
Corpus Național de izvoare —
Documentae Romaniae Historica
— publicarea unor importante
instrumente științifice de lucru,
amplificarea patrimoniului ar
heologic, extinderea cîmpului
tematic al cercetărilor, integra
rea studiilor de istorie
nu
meroaselor înnoiri în metodele
și tehnicile de investigație istoriografică, în ținuta științifică a
publicațiilor de specialitate.
Ca în orice domeniu de cu
noaștere, am urmărit să dezvol
tăm schimbul de idei, dialogul
viu și colaborarea fructuoasă.
Proiectînd intr-un spirit de lar
gă înțelegere demersul nostru
științific, am căutat să valorifi
căm — așa cum ne-a cerut
secretarul general al partidului
— vocația umanistă a istoriei,
care pledează călduros pentru
înțelegere și apropiere între po
poare. Afirmăm, în același timp,
hotărlrea noastră fermă de a

milita cu toată energia și for
împotriva curentelor reaction
re, a tendințelor de falsifica
și denaturare a adevărului i
toric, a manifestărilor de co
mopolitism și nihilism naționi
promovînd cu fermitate respe
tarea adevărului obiectiv al vi
ții, al istoriei, al existenl
poporului nostru pe aceste m
leaguri. Orice demers, vehic
lînd puncte de vedere pr
concepute, teze și concepții li
site de obiectivitate, denatur;
ale realității, reclamă o atit
dine clară, de respingere pri
cipială și cuprinzătoare, căci i
asemenea demers întunecă i
numai lumina adevăratei c
noașteri, dar țintește în inși
integritatea ființei lăuntrice
popoarelor.
In încheierea cuvîntării, vc
bitorul a spus : Sintem conșl
enți de exigențele sporite ca
ne stau în față, de amploar
sarcinilor care revin frontul
istoriografie, pentru a face d
istorie cartea de frunte a ne
mului, oglindă a conștiinței *
sine, izvor de tărie morală
de liniște creatoare. Luînd
îndreptar neprețuit docume
tele și hotărîrile Congresului
XIV-lea al partidului, slujito
științei istorice asigură cond
cerea partidului, personal
dumneavoastră, mult stimate
iubite tovarășe secretar genei
Nicolae Ceaușescu, că ne co
siderăm organic implicați
procesul activității ideologii
de dezvoltare a conștiinței r
voluționare a oamenilor munc
de educație patriotică, socialis
Este, acesta, legămîntul istori*
lor în fața Congresului, a iubit
lui nostru conducător, tovarăș
Nicolae Ceaușescu, a mult știm
tei tovarășe Elena Ceaușesi
este mărturisirea noastră
conștiință.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE PANĂ
delegat al organizației județene de partid Tulcea
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Asemenea tuturor participanților la acest mare și istoric fo
rum al comuniștilor români, mă
aflu sub puternica impresie
produsă de magistralul Ra
port
prezentat
Congresului
al
XIV-lea
al
partidului
de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, strălucit do
cument programatic, de înaltă
ținută științifică, revoluționară,
care reflectă uriașa dum
neavoastră capacitate de ana
liză a fenomenelor economice și
social-politice românești și in
ternaționale.
Alăturindu-se voinței întregu
lui partid și popor, comuniștii,
toți oamenii muncii din jude
țul Tulcea susțin din toată ini
ma realegerea, în fruntea glo
riosului nostru partid, a celui
mai prețuit și devotat fiu al
poporului român, înflăcărat pa
triot și revoluționar, personali
tate proeminentă a lumii con
temporane,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Permiteți-mi, de asemenea, să
exprim, cu deosebit respect,
profunda noastră stimă și recu
noștință tovarășei Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului și statului nostru,
pentru contribuția ce o aduce
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a
partidului și statului, la pu
ternica afirmare a științei, în
vățământului și culturii — fac
tori hotăritori ai progresului so
cietății românești.
De la Congresul al IX-lea al
partidului și pină în prezent, în
contextul dezvoltării dinamice,
armonioase a tuturor zonelor
țării, județului Tulcea i-au fost
alocate fonduri de investiții de
peste 53 miliarde lei. Ca ur
mare a acestui efort investițio-

nal, fondurile fixe au crescut
de peste 10 ori, s-au pus în
funcțiune mari capacități, producția-marfă industrială fiind
astăzi de peste 13 ori mai mare
față de 1965.
în perioada care a trecut de
la Congresul al XIII-lea al
partidului, comitetul județean,
preocupat de îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă, a
acționat cu mai multă fermi
tate pentru perfecționarea acti
vității organelor și organizații
lor de partid, pentru creșterea
rolului lor în conducerea între
gii activități economico-sociale,
pentru întărirea răspunderii co
muniștilor, a tuturor cadrelor in
îndeplinirea sarcinilor în profil
teritorial. Am acordat mai mul
tă atenție urmăririi modului în
care se înfăptuiesc hotărîrile de
partid și legile țării, programe
le naționale prioritare, am or
ganizat mai bine controlul asupra tuturor sectoarelor de
activitate, am acordat un spri
jin mai eficient organizațiilor
de partid și unităților contro
late pentru înlăturarea neajun
surilor constatate.
Raportăm Congresului că, acționind în spiritul indicațiilor
dumneavoastră,
mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în primele
10 luni din acest an am reali
zat o producție-marfă indus
trială cu 3,2 la sută mai mare
față de aceeași perioadă a anului trecut. La export am li
vrat cu 28 la sută mai multe
produse pe relația cliring țări
socialiste si cu 22 la sută pe
relația devize convertibile.
Acționînd pentru înfăptuirea
obiectivelor noii revoluții în agricultură, am asigurat creș
terea, în ultimele două decenii
și jumătate, de peste 2,2 ori a
producției agricole. Numai în acest cincinal, suprafața agricolă
a crescut cu 12 mii hectare, cea
amenajată pentru irigat cu 34
mii hectare, s-au efectuat lu
crări de combatere a eroziunii
solului pe o suprafață de 34 mii
hectare.

Pe baza condițiilor create și
a posibilităților oferite de
marea proprietate socialistă, în
acest an am obținut la griu
8 095 kg, la orz 7 016 kg, la sfe
cla de zahăr 110 000 kg, iar la
porumb peste 25 000 kg știuleți
la hectar. Rezultate bune am
obținut și în înfăptuirea obiec
tivelor cuprinse in programul de
amenajare complexă a Deltei
Dunării.
Toate aceste realizări au con
dus la creșterea nivelului de
trai, material și spiritual, al lo
cuitorilor județului: comparativ
cu anul 1965, volumul desface
rilor de mărfuri cu amănuntul
a crescut de 3,4 ori, prestațiile
de servicii către populație de
4,2 ori, s-au creat peste 50 mii
noi locuri de muncă și multe
alte asemenea înfăptuiri.
în contextul mărețelor reali
zări din anii edificării noii
orinduiri, în județul Tulcea s-a
creat un puternic detașament al
clasei muncitoare — clasă care,
sub conducerea partidului, și-a
asumat misiunea istorică a fău
ririi societății socialiste și co
muniste. Tot ceea ce am rea
lizat este rezultatul muncii
eroice a clasei muncitoare, a
țărănimii, a intelectualității.. Ce
rințele obiective ale înfăptuirii
programului de dezvoltare economico-socială ce va fi adoptat
de congres impun întărirea în
continuare a rîndurilor clasei
muncitoare, a rolului său con
ducător in viața socială, instau
rarea în toate unitățile a unui
climat de răspundere, ordine și
disciplină, care să asigure rea
lizarea ritmică a producției fi
zice, o calitate superioară pro
duselor, reducerea consumuri
lor, ridicarea eficienței. Așa
cum a indicat secretarul gene
ral al partidului, In domeniul
organizatoric vom intări rîndurile partidului cu membri proveniți dintre muncitori, aceasta
constituind garanția menținerii
și consolidării caracterului său
revoluționar, combativ, a atașa

mentului nemărginit față
de
cauza socialismului, a libertății
și independenței patriei.
Perspectivele
deschise * de
Programul-Directivă, ce va fi
adoptat de Congres, asigură
dezvoltarea economico-socială,
dinamică și armonioasă și a ju
dețului Tulcea, ca de alt
fel a întregii noastre patrii,
înfăptuirea in cele mai bune
condiții a obiectivelor dezvol
tării economico-sociale a jude
țului pune în fața organelor și
organizațiilor de partid cerințe
superioare privind întărirea
spiritului de răspundere și
angajare revoluționară al tutu
ror comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii pentru reali
zarea sarcinilor încredințate la
nivelul exigențelor actuale de
calitate și eficiență. Comitetul
județean este ferm hotărît să-și
intensifice și să perfecționeze
permanent activitatea organiza
torică și politico-educativă pen
tru întărirea capacității mobili
zatoare a fiecărei organizații, a
inițiativei și devotamentului co
muniștilor, ale tuturor celor ce
muncesc și trăiesc în județul
Tulcea, în vederea realizării
exemplare a sarcinilor ce le
revin.
în încheiere, vorbitorul a
spus : Exprimînd deplinul acord
al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din
județul
Tulcea față de
documentele
supuse dezbaterii marelui fo
rum al comuniștilor români, ce
va intra în istorie drept
Congresul marilor victorii socia
liste, al deplinei independențe
economice și politice a patriei
noastre, ne angajăm ca. strîns
uniți în jurul gloriosului partid
comunist. al dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, să slujim cu
credință și devotament interese
le supreme ale poporului, să
transpunem în fapt, cu exem
plară
dăruire revoluționară,
sarcinile ce ne revin, contribuind
astfel la înflorirea continuă a
Republicii Socialiste România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ALEXANDRINA GĂINUȘE
delegată a organizației județene de partid Ialomița
Mult
stimate tovarășe
secretar
general
Niltolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Prin măreția perspectivelor pe
care le deschide progresului
multilateral al patriei, înaintării
ei neabătute pe calea socialis
mului și comunismului,
prin
rigoarea științifică și profunzi
mea argumentelor ce evidenția
ză adevărul că singura cale a
dezvoltării României o consti
tuie numai socialismul, magis
tralul Raport prezentat de
dumneavoastră, mult stimate
tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu — strălucită
abordare creatoare, de pe pozi
țiile revoluționare ale clasei
muncitoare, a problemelor dez
voltării României și ale lumii
contemporane în ansamblu —
îmbogățește cu noi și valoroase
teze tezaurul teoretic și practic
al mișcării revoluționare, gîndirea înaintată contemporană.
îndeplinesc cu emoție și deo
sebit respect mandatul de inimă
și
conștiință
revoluționară,
încredințat de organizația ju
dețeană de partid, de a susține
realegerea, în suprema funcție
de secretar general al partidu
lui, a strălucitului conducător de
partid și de țară. Erou între
eroii neamului, ilustru gînditor
revoluționar.
luptător
ferm
pentru triumful socialismului
științific revoluționar, pentru
realizarea țelurilor supreme ale
intregului popor, personalitate
proeminentă a mișcării comu
niste și muncitorești inter
naționale.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Evocăm cu profund respect
meritele nepieritoare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu de
a fi instaurat în țara noastră o
spocă nouă, revoluționară, de a
ti înlăturat pentru totdeauna
dogmatismul
și
șablonismul
.modelului unic" în edificarea
noii societăți, de a fi redat
oartidului și poporului demni
tatea și încrederea în forțele
proprii, de a fi elaborat și
transpus în viață teza revolu
ționară, de profundă esență
patriotică, privind construirea
socialismului cu poporul și pen
tru popor.
în anii construcției socialis
te, și cu deosebire în epoca
îlorioasă inaugurată de istoricul
Congres al IX-lea, de cînd în
fruntea partidului și a țării vă
iflați
dumneavoastră,
mult
itimate tovarășe secretar geneal Nicolae Ceaușescu, poporul
îomân a obținut realizări fără
3gal în toate domeniile vieții
pconomice și sociale. Puține sta
te pot înfățișa astăzi un tablou
atît de bogat în înfăptuiri ca

România socialistă, care în
registrează unul dintre cele mai
dinamice ritmuri de dezvoltare
din lume, fiind singura țară
care a reușit să-și achite dato
ria externă și care, astfel, și-a
cucerit pe deplin independența
economică și politică.
Vedem în
toate acestea
expresia viabilității
politicii
inițiate
și
promovate
cu
consecventă de partidul nos
tru, de dumneavoastră, mult
stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, politi
că intemeiată
pe
aplicarea
neabătută a principiilor fun
damentale ale socialismului Ia
condițiile concrete din România,
în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din ju
dețul Ialomița, într-o deplină
unitate de gîndire și acțiune cu
întregul partid și popor, vă
aducem un respectuos și profund
omagiu dumneavoastră, mult
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, promotorul
genial
al
acestei
politici,
strategul înțelept al întregii
opere de construcție socialistă
in România,
Cu înaltă
considerație
și
aleasă prețuire, aducem un
cald și vibrant omagiu, expri
mînd profunda recunoștință și
deosebita
gratitudine.
mult
iubitei
și
stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu, militant de
frunte al partidului și statului,
pentru prodigioasa contribuție
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului, a
planurilor și programelor
de
dezvoltare multilaterală a țării,
la înflorirea științei, invărtămîntului și culturii românești.
în
continuarea
cuvîntării
sale, vorbitoarea a arătat : Ase
menea tuturor zonelor țării, ju
dețul Ialomița reprezintă o
mărturie Vie a marilor îm
pliniri din anii socialismu
lui, cu deosebire din „Epoca
Nicolae Ceaușescu". Beneficiar
direct al politicii profund uma
niste de repartizare armonioasă
a forțelor de producție pe
întreg
teritoriul
țării,
al
sprijinului și îndrumării dum
neavoastră permanente,
mult
stimate tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, județul
Ialomița s-a transformat, dintr-o zonă cu o agricultură slab
dezvoltată și în care industria
era reprezentată doar de citeva
mici ateliere, intr-un județ cu
o puternică bază tehnico-materială, cu o industrie și o agricul
tură în plin progres.
Ca urmare a alocării unor
importante fonduri de investi
ții, in județ au fost
create
mari
platforme
industriale.
Slobozia, Urziceni, Fetești, Țăndărei au devenit puternice cen

vățămîntului și culturii șl In
tre industriale, dotate cu teh
județul Ialomița. Astfel, în
nică modernă, care realizează o
Programul de dezvoltare econo
producție industrială de peste
700 ori mai mare decît in anul
mico-socială în profil teritorial
1945. Zestrea fondurilor fixe
pe perioada 1991—1995, ritmul
este în prezent de 30 de ori
anual de creștere a producției
mai mare față de anul 1945. în
industriale va fi de 6,7 Ia sută,
acești ani s-au înălțat noi
iar cel al producției agricole de
obiective economice și sociale,
4,3 la sută. Subliniem cu satis
la loc de cinste situîndu-se
facție că, în 1995, volumul acti
podurile
dunărene
Fetești—
vității economice pe locuitor Se
Cernavodă, grandioasă ctitorie
va ridica Ia peste 136 000 Iei —
la a cărei inaugurare am avut
o creștere de 25 la sută față de
deosebita cinste și bucurie de
1990.
a vă primi in mijlocul nostru
în încheiere, vorbitoarea a
pe dumneavoastră, mult stima
subliniat : In spiritul orientări
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
lor fundamentate de dum
împreună cu mult stimata și
neavoastră,
mult
stimate
iubita tovarășă Elena Ceaușescu.
tovarășe secretar general
în agricultură, producțiile ve
Nicolae Ceaușescu, acționăm
getale și animaliere au crescut
cu hotărîre pentru întărirea ro
an de an, valoarea producției
lului politic conducător al or
agricole fiind astăzi mai mare
ganizațiilor de partid în toate
de 6 ori decît în 1965 și de 10
sectoarele de activitate, pentru
ori față de 1945.
perfecționarea activității aces
Marile prefaceri revoluționare
tora, intensificarea muncii polidin industrie, agricultură, din
țico-ideologice, creșterea com
celelalte domenii de activitate
bativității și spiritului revolu
au transformat radical înfăți
ționar în activitatea tuturor co
șarea orașelor și comunelor
muniștilor, întărirea continuă a
noastre, au determinat mutații
legăturilor cu masele largi
impresionante in structura sociopopulare. Viața, experiența in
profesională a județului. Au
fost create peste 50 000 noi
firmă tezele și practicile revi
locuri de muncă, numărul per
zioniste, lichidatoriste din usonalului muncitor fiind astăzi
nele țări socialiste, ilustrînd
de 38 ori mai mare decit in
din plin adevărul — pus
anul 1945. în localitățile jude
In lumină cu putere de
țului s-au construit peste 80 000
dumneavoastră, mult stima
locuințe noi, confortabile, nu
te tovarășe secretar general
meroase edificii culturale, de înNicolae Ceaușescu — că nu
vățămînt, de ocrotire a sănătă
poate exista o reală perfecțio
ții. Aceste realizări — în ge
nare și înnoire a socialismului
neral marile succese ale țării
fără un partid unic revoluțio
noastre obținute în condițiile in
nar al clasei muncitoare, care,
care pe plan mondial se ma
în calitate de forță politică
nifestă puternice fenomene de
conducătoare a întregii socie
criză, dezechilibru și stagnare,
tăți, să acționeze ferm pentru
șomaj și inflație —.demonstrea
unirea întregului popor în ve
ză superioritatea orînduirii so
derea apărării și dezvoltării
cialiste, faptul că numai în
cuceririlor socialiste, revoluțio
condițiile lichidării proprietății
nare, a întăririi independenței
capitaliste, ale instaurării noi
și suveranității naționale.
lor relații de producție. cind
Exprimînd deplina adeziune
poporul devine stăpîn pe des
la întreaga politică internă și
tinul său, pot fi lichidate pen
externă a partidului și statului
tru totdeauna exploatarea și
nostru, totala aprobare a docu
asuprirea.
mentelor programatice supuse
Vă raportez, mult stimate to
dezbaterii marelui nostru forum
varășe Nicolae Ceaușescu, că,
comunist, vă rog să-mi permi
urmînd prețioasele dumnea
teți ca, în numele comuniștilor,
voastră orientări și indicații,
al țuturor locuitorilor județului
comitetul județean de partid,
Ialomița,
să vă încredin
organele și organizațiile de bază
țez, mult stimate tovarășe
au acționat cu fermitate și au
Nicolae Ceaușescu, mult iubită
asigurat înfăptuirea sarcinilor
și stimată tovarășă Elena
ce ne-au revenit din hotărîrile , Ceaușescu, că, urmînd neabătut
Congresului al XIII-lea și Con
exemplul muncii și vieții dum
ferinței Naționale ale partidu
neavoastră revoluționare, vom
lui.
acționa cu fermitate, cu înaltă
înfăptuirea obiectivelor Prorăspundere comunistă
pentru
gramului-Directivă privind dez
a da viață neabătut istoricelor
voltarea economico-socială în
hotărîri ale Congresului al XIVcincinalul viitor și în perspecti
lea, în vederea ridicării patriei
vă, pină in anii 2000—2010, va
noastre dragi pe cele mai înal
determina un nou și puternic
te culmi de progres și civiliza
avînt al economiei, științei, înție socialistă și comunistă.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION DINCÂ
delegat al organizației județene de partid Caraș-Severin
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Hiena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
înaltul forum al comuniștilor
■omâni — Congresul al XIV-lea
—, moment de rezonanță deose
bită în viața partidului și sta
ulul, își desfășoară lucrările în
itmosfera de intensă trăire pariotică și mobilizare revolu
ționară, generate de magis:ralul Raport prezentat în
leschiderea lucrărilor Congre
sului de secretarul general

al partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Document de o covîrșitoare
valoare teoretică și practică.
Raportul prezintă în mod strălu
cit bilanțul dezvoltării generale
a poporului român în cei 45 de
ani, îndeosebi după Congresul
al IX-lea al partidului, definind
cu o neasemuită clarviziune ști
ințifică stadiul actual al socie
tății românești, direcțiile și
obiectivele dezvoltării ei viitoa
re, perspectivele remarcabile ale
societății noastre socialiste in
cincinalul 1991—1995 și pină în
anii 2000—2010.

Exprimînd adeziunea totală
față de acest document, eloc
ventă expresie a gîndirii cuteză
toare a secretarului general al
partidului, a activității neobosi
te pe care o desfășoară, cu ine
puizabilă vigoare și fierbinte
patriotism, în fruntea parti
dului și statului, ne înde
plinim o înaltă datorie da
conștiință adresînd celui mai
Iubit fiu al națiunii, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, sentimentele
noastre de vie mulțumire și
adîncă recunoștință pentru con
tribuția inestimabilă pe care o
aduce la orientarea activității

economico-sociale spre dezvol
tarea multilaterală a țării, pen
tru activitatea revoluționară pe
care o consacră, cu exemplară
dăruire patriotică, fericirii și
propășirii poporului român, îm
plinirii aspirațiilor sale fun
damentale de pace, bunăstare și
progres,
Cu cele mai profunde sen
timente de aleasă gratitudine,
doresc să exprim deplina ade
ziune față de Hotărîrea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român din iunie 1989
privind realegerea, la cel de-al
XIV-lea Congres, în funcția

supremă de secretar general al
partidului, a strălucitului mili
tant revoluționar și patriot
înflăcărat, genial făuritor al
României moderne, personali
tate de frunte a mișcării comu
niste și muncitorești, a lumii
contemporane, conducătorul în
țelept și vizionar căruia îi dato
răm mersul nostru neabătut
înainte pe calea socialismului și
comunismului, bunăstarea și fe
ricirea întregii națiuni, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Aducem un călduros omagiu
tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu, mili
tant de seamă al partidului și
statului nostru, eminentă perso
nalitate politică, strălucit savant
de largă recunoaștere interna
țională, pentru contribuția deo
sebită la elaborarea și reali
zarea programelor de dezvol
tare a țării, pentru activitatea
intensă ce o consacră afirmării
vocației creatoare a poporului
nostru, înfloririi necontenite a
științei, învățămîntului și cultu
rii românești, propășirii conti
nue a patriei noastre socialiste.

Stimați tovarăși,
în anii care au trecut de cînd
poporul nostru a pășit pe dru
mul glorios al construirii socia
lismului și comunismului, și în
special în perioada de după
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, întreaga
țară a cunoscut transformări
revoluționare, fundamentale în
toate domeniile de activitate.
Din inițiativa și cu contribuția
esențială
a tovarășului
Nicolae Ceaușescu au fost înlă
turate cu hotărîre ideile și te
zele învechite, neconforme cu
realitățile românești, teoria „mo
delului unic" în făurirea noii
orinduiri,
promovîndu-se
în
schimb cu consecvență noul in
gindirea și acțiunea revoluțio
nară, in munca și viața întregu
lui popor. Pe aceste baze teo
retice și practice s-a trecut la
elaborarea și transpunerea în
viață a unor vaste și mobiliza
toare programe de industriali
zare socialistă, de modernizare
a întregii economii naționale,
ceea ce a dus la făurirea unei
puternice baze tehnico-materiale,
la continua înflorire a științei,
învățămîntului și culturii, la
progresul multilateral al țării
noastre.
Așa a fost posibil ca, sub con
ducerea partidului nostru, a dum
neavoastră personal, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
poporul nostru să-și plătească
toate datoriile externe și să se
bucure astăzi de o deplină inde
pendență politică și economică.
Este marele merit al dumnea
voastră, personal, pentru că în
perioada de efort pentru plata
datoriei nu a încetinit ritmul de
dezvoltare, alocindu-se an de
an 30—33 la sută din venitul
național pentru dezvoltare, au
crescut în două rînduri retri
buția oamenilor muncii, pen
siile și indemnizațiile pentru
copii, a fost întărită puterea de
cumpărare a leului; a fost dusă
o politică justă a prețurilor, au
fost rentabilizate produsele și
întreprinderile care lucrau cu
pierderi, nu prin creșterea pre
țului de vînzare, ci prin crește
rea productivității muncii ; scă
derea cheltuielilor de producție
totale și materiale; încadrarea în
normele de consum la combus
tibil, energie și materii prime ;
aplicai ea celor mai noi cuceriri
ale științei și tehnicii.
In perioada anilor de plată a
datoriei externe ne-ați învățat
să muncim, să învățăm și să
apărăm principiile construcției
socialismului, să întărim orinduirea noastră socialistă.
Aceasta a fost calea justă pe
care ne-ați condus pentru pla
ta datoriei, apărind în același
timp principiile construcției so
cialismului, nu așa cum se pro
cedează în alte părți, de a vin
de principiile socialismului crezînd că in acest fel își vor pu
tea plăti datoriile. Greșită cale
au ales. Această cale nu poate
fi decît pe placul și în in
teresul cercurilor imperialis
te, ultrareacționare, care au
fost și rămîn dușmanii neîmpăcați ai socialismului și co
munismului.
Iată de ce aducem suprema
noastră
cinstire
tovarășului

Nicolae Ceaușescu pentru mo
dul strălucit in care, prin gin
direa sa cutezătoare, prin spi
ritul revoluționar și novator, a
redat națiunii noastre sentimen
tul încrederii in propriile forțe,
al demnității sale ca popor li
ber și independent, cu o nese
cată energie creatoare. Expre
sie a prețuirii, dragostei și re
cunoștinței pe care poporul le
poartă secretarului general al
partidului, epoca inaugurată de
Congresul ai IX-lea a intrat pe
deplin în conștiința întregii
noastre națiuni sub numele
genialului ei conducător de
partid și de stat, „Epoca
Nicolae Ceaușescu".
Așa cum s-a subliniat în Ra
portul prezentat de secretarul
general al partidului, în acești
ani de efort constructiv, ca ur
mare a aplicării consecvente a
politicii partidului de alocare a
30—33 la sută din venitul națio
nal pentru fondul de acumulare
și dezvoltare economico-socială
au fost înfăptuite vaste pro
grame de investiții, ceea ce
a condus la dezvoltarea fără
precedent și în ritm susținut
a tuturor ramurilor economiei
naționale, cu precădere a acti
vităților complexe care asigură
promovarea progresului tehnico-științific în întreaga econo
mie, la repartizarea judicioasă
a forțelor de producție pe întreg
teritoriul țării, la modernizarea
agriculturii, la extinderea con
strucției de locuințe și a altor
obiective social-culturale, la
dezvoltarea științei, artei și cul
turii, la creșterea puternică a
nivelului de trai, material și
spiritual, al poporului nostru.
In toți acești ani de construc
ție și înflorire socialistă, sub
conducerea partidului nostru și
prin mobilizarea întregului po
tențial tehnic, material și uman,
au fost înfăptuite mărețe obiec
tive, de mare utilitate socială,
demne de epoca pe care o trăim,
care se detașează prin amploare
și cutezanță, cum sînt : cele
peste 180 de noi platforme in
dustriale, cele 9 650 capacități
principale de producție date în
funcțiune după Congresul al
IX-lea al partidului, Canalul
Dunăre — Marea Neagră, Ca
nalul Poarta Albă — MidiaNăvodari, Canalul Dunăre —
București, care în semestrul I
al anului 1990 va fi dat în func
țiune ; Transfăgărășanul, Me
troul bucureștean. Amenajarea
complexă a riului Dîmbovița,
podurile dunărene. Casa Repu
blicii și Bulevardul „Victoria
socialismului", numeroase edi
ficii de învățămînt, cultură și
artă, care conferă patriei noas
tre atributul unei țări socialiste
moderne, înfloritoare și care
vor dăinui peste secole, mărtu
rie pentru generațiile viitoare
a ce a fost capabil să facă po
porul nostru in acești ani de
construcție socialistă sub con
ducerea partidului nostru, a
marelui nostru conducător, a
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Transpunînd neabătut în via
ță indicațiile și orientările dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia
vizitelor de lucru și a dialogu
lui permanent pe care îl purtați
pe șantierele patriei cu munci
tori. tehnicieni, proiectanți și
ingineri, în activitatea de investiții-construcții au fost adop
tate și aplicate, pe scară largă,
noi tehnologii și echipamente,
utilaje și instalații moderne, de
înaltă productivitate, noi soluții
constructive care au condus la
folosirea rațională și eficientă a
fondurilor materiale și bănești,
la reducerea consumurilor inu
tile de materiale și de energie,
la sporirea continuă a eficien
ței în aceste importante domenii
ale economiei naționale.
Pe baza indicațiilor și orientărilor permanente formu
late de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în ramurile
mine, petrol, geologie, energie
s-a acționat pentru a se asigura
dezvoltarea producției de ma
terii prime
și energetice, in
scopul valorificării superioare a
resurselor de care dispunem,
pentru creșterea eficienței. Făcînd bilanțul realizărilor din
anii de după Congresul al IX-

lea, constatăm cu satisfacție că
a crescut extracția de cărbune
de la 10 milioane tone, cit se
realiza în 1965, la 75 milioane
tone în 1990 și față de numai
2,3 milioane tone, cit se rea
liza in România
în 1948 ; a
sporit totodată
producția de
plumb, zinc și cupru în concen
trate. în domeniul petrolier a
început exploatarea rezervelor
de hidrocarburi descoperite în
platoul continental al Mării
Negre, continuind, concomitent,
lucrările de cercetare pentru
identificarea de noi rezerve de
petrol și gaze în această zonă.
Energetica românească a cu
noscut o dezvoltare fără prece
dent, în această perioadă asigurindu-se satisfacerea necesi
tăților de energie electrică ale
economiei naționale. în anii
construcției socialiste, îndeosebi
după Congresul al IX-lea al
partidului, au fost puse în func
țiune importante obiective ener
getice. De la 3 258 MW cit era
puterea instalată în 1965 în cen
trale electrice, in anul 1989 ca
pacitatea instalată a atins
nivelul de 22 900 MW, iar
producția de energie electrică
a crescut de la 14,9 miliarde
kWh in 1965 la 74 miliarde kWh
în 1989. în termocentralele elec
trice pe cărbune avem in acest
an o putere instalată de 8 578
MW, față de numai 830 MW, cît
aveam instalați in 1965. O deo
sebită mutație s-a produs și în
ce privește valorificarea poten
țialului hidroenergetic. Față de
461 MW putere instalată în hi
drocentrale in anul 1965, la fi
nele cincinalului al 8-lea vom
ajunge la peste 6000 MW pu
tere instalată.
Pornind de Ia criticile pe de
plin îndreptățite pe care ni
le-ați adresat pentru unele lip
suri care se mai manifestă in
domeniul investițiilor, mineri
tului, petrolului, geologiei și
producției de energie electrică,
îndeosebi în centralele termo
electrice pe cărbune, sintem
ferm hotăriți ca în perioada ur
mătoare să ne intensificăm
eforturile și să ne organizăm
temeinic pentru înlăturarea ne
ajunsurilor și întărirea ordinii
și disciplinei, pentru înfăptui
rea tuturor obiectivelor ce le
avem in aceste domenii de im
portanță deosebită pentru bu
nul mers al economiei națio
nale.

Stimați tovarăși.
Proiectul Programuluî-Directivă și Tezele pentru Congresul
al XIV-lea al Partidului Co
munist Român deschid perspec
tive luminoase amplificării în
continuare a eforturilor între
gului popor pentru dezvoltarea
puternică a forțelor de produc
ție, pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii
contemporane, consolidarea și
perfecționarea. proprietății so
cialiste, a întregului popor
și cooperatiste, pentru dez
voltarea armonioasă a tutu
ror ramurilor economiei na
ționale. Aceste perspective își
găsesc fundamentul științific in
menținerea, in continuare, a
unei rate ridicate a acumulării
din venitul național, de 28—30
la sută, și înfăptuirea, pe aceas
tă bază, a unui program de
investiții in deceniul următor,
care vor însuma aproximativ
3 200—3 500 miliarde lei, din
care in cincinalul 1991—1995
vom realiza investiții în valoare
de 1 600—1 700 miliarde lei.
Noi, cei care avem răspunderi
directe în realizarea programu
lui de investiții, ne angajăm în
fața dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
a Congresului partidului, a
partidului și poporului nostru
să înfăptuim exemplar progra
mul național de perfecționare a
organizării, de modernizare și
creștere a calității producției,
să finalizăm programul de iri
gații și îmbunătățiri funciare In
agricultură, să acționăm pentru
reducerea la strictul necesar a
cheltuielilor, a consumurilor de
materiale energoiritensive și
scumpe, sporirea gradului de
industrializare a lucrărilor, pro
movarea unor noi tehnologii de
execuție de mare randament,
pentru scurtarea duratei de
execuție și asigurarea punerii
în funcție Ia timp a noilor obi

ective industriale, executarea
întocmai a programului de lo
cuințe și obiective social-cul
turale.
în cincinalul viitor, obiectivul
fundamental
în
activitatea
noastră îl va constitui dezvol
tarea intensivă a economiei na
ționale, dezvoltarea bazei pro
prii de materii prime și resurse
energetice, în condițiile exploa
tării raționale, cu înalt randa
ment, a acestora. Vom acționa
să asigurăm ca producția de
lignit și cărbune brun să ajungă
în anul 1995 la 80 milioane tone,
iar cea de huilă spălată la 20
milioane tone. în sectorul pe
trolului și gazelor, precum și al
cercetării geologice vom lua
măsurile care se impun ca
acestea să joace un rol mai ac
tiv în înfăptuirea politicii ener
getice a țarii, prin intensifica
rea lucrărilor geologice, aplica
rea fermă a proceselor de creș
tere a factorului de recuperare
și intensificarea exploatării hi
drocarburilor din platoul conti
nental al Mării Negre.
în cincinalul următor, in dez
voltarea energeticii românești se
vor produce mutații de bază,
prin creșterea producției de
energie electrică, îndeosebi a
energiei electrice pe care tre
buie să o realizăm pină in 1995
în centralele nuclearo-electrice,
extinderea utilizării energiei
hidroelectrice, funcționarea la
parametrii proiectați a termo
centralelor pe cărbune, paralel
cu creșterea randamentelor ener
getice și scăderea consumurilor
specifice de combustibil și ener
gie. Vom lua, în continuare, mă
surile care se impun ca în anul
1990 și în cincinalul viitor o con
tribuție importantă în acoperirea
necesarului de energie să o
aducă intensificarea folosirii re
surselor energetice recuperabile
și a surselor neconvenționale de
energie : solară, geotermală,
vint, biogaz șl biomasă.
Urmînd permanent înaltul
exemplu de muncă și activitate
revoluționară al dumneavoastră,
mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, sintem ferm
hotăriți să nu precupețim nici
un efort, să acționăm cu cea
mai înaltă răspundere patriotică,
revoluționară pentru îndepli
nirea integrală a sarcinilor de
plan pe acest an și pe întregul
cincinal și asigurarea condițiilor
tehnico-materiale necesare rea
lizării neabătute a obiectivelor
prevăzute pentru perioada 1991—
1995, sporindu-ne contribuția la
înfăptuirea luminosului Program
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și
înaintare a patriei noastre spre
comunism.

Stimați tovarăși,
Susținem cu toată convin
gerea, asemenea întregului nos
tru partid și popor, poziția con
secvent principială a parti
dului, condus cu strălucire de
tovarășul secretar general
Nicolae Ceaușescu, șl respingem
cu hotărire acele teze și
teorii, neștiințifice, antisocialiste,
anticomuniste, cu privire la di
minuarea rolului conducător al
partidului, la reducerea impor
tanței și chiar desființarea pro
prietății socialiste, la pretinsa
dezideologizare a relațiilor din
tre capitalism și socialism.
Exprimindu-mi deplinul acord
cu documentele supuse dezbate
rii Congresului, îmi fac o înaltă
datorie de conștiință din a da
glas, și cu acest prilej, totalei
adeziuni la întreaga politică in
ternă și externă a partidului și
statului nostru, consacrată con
struirii neabătute a celei mai
drepte și umane societăți cunos
cute pină in prezent in întreaga
istorie
Socialismul și comunis
mul —, dezarmării și păcii, edi
ficării unei lumi mai bune șl
mai drepte pe planeta noastră,
la demersurile și inițiativele
secretarului general al partidu
lui nostru, președintele Republi
cii. tovarășul Nicolae Ceaușescu,
consacrate soluționării construc
tive, în folosul tuturor popoare
lor, a marilor probleme ce con
fruntă omenirea, înțelegerii șl
colaborării intre toate statele,
afirmării tot mai depline a scum
pei noastre patrii, Republica So
cialistă România, ca țară liberă,
suverană și independentă, in
rindul națiunilor lumii.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICU CEAUȘESCU
delegat al organizației județene de partid Sibiu
Mult stimate tovarășe secretar
general,
Stimați tovarăși,

Este pentru mine o înaltă în
datorire de conștiință să exprim
voința comuniștilor, a tuturor
locuitorilor județului Sibiu ca
în funcția supremă de secretar
general al Partidului Comunist
Român să fie reales strălucitul
Erou al națiunii, revoluționarul
consecvent și patriotul înflăcă
rat care și-a consacrat, cu
exemplară dăruire, întreaga
viată și activitate înfăptuirii
neabătute a celor mai scumpe
idealuri ale poporului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
în aceste momente cu alese
semnificații politice, toți cei ce
trăiesc și muncesc pe străve
chile plaiuri sibiene, asemenea
întregii națiuni, dau expresie
sentimentelor de recunoștință
nețărmurită față de activitatea
neobosită a secretarului gene
ral al partidului, care, de aproa
pe un sfert de veac, conduce
cu înalt spirit vizionar și cute
zanță comunistă destinele parti
dului nostru, Intr-o epocă de
mărețe împliniri și transformări
înnoitoare, ce și-a dobindit un
binemeritat loc de referință în
istoria multiseculară de luptă și
muncă eroică a poporului ro
mân.
Avem ferma convingere că
realegerea la cel de-al XIV-lea
Congres a
tovarășului
Nicolae Ceaușescu în înalta
funcție de secretar general al
partidului deschide luminoase
perspective afirmării multilate
rale a României pe noi coordo
nate ale civilizației socialiste și

comuniste, în deplin consens cu
opțiunile și aspirațiile vitale ale
întregului nostru popor.
Omagiem, de asemenea, acti
vitatea tovarășei
Elena
Ceaușescu pusă în slujba înflo
ririi învățămîntului, științei și
culturii românești.
Magistralul Raport prezentat
Congresului de secretarul ge
neral al partidului, care între
prinde o strălucită analiză a
drumului glorios parcurs de țara
noastră in edificarea noii orin
duiri și fundamentează cu clar
viziune
strategia dezvoltării
economico-sociale a României
în cincinalul 1991—1995 și în
perspectivă pină în anii 2000—
2010, reprezintă un document
de excepțională valoare teore
tică și practică. Acest impre
sionant document, ce aprofun
dează raportul dialectic dintre
politica internă și externă a
partidului și statului nostru, în
fățișează tabloul complex al
vieții politice internaționale și
formulează orientări, inițiative
și modalități practice de deo
sebită însemnătate pentru solu
ționarea problemelor grave ale
contemporaneității, în vederea
edificării unei lumi mai bune
și mai drepte, a păcii, înțele
gerii șl colaborării pe planeta
noastră.
Stimați tovarăși.

Acum, cînd în cadrul foru
mului național al comuniștilor
se efectuează o evaluare apro
fundată a tot ceea ce s-a în
făptuit în țara noastră, cu deo
sebire în perioada de intense
mutații revoluționare inaugura

tă de cel de-al IX-lea Congres
al partidului, avem conștiința
clară a faptului că conceperea
ansamblului activității economi
ce într-o viziune unitară, pe
baza planului unic, promovarea
constantă a unei politici de
alocare anuală a circa o treime
din venitul național în scopul
dezvoltării forțelor de produc
ție, precum și a tuturor ramu
rilor economiei, stimularea cer
cetării științifice proprii, elabo
rarea și aplicarea fermă a unui
mecanism economico-financiar
din perspectiva triplei calități a
oamenilor muncii, de producă
tori, proprietari și beneficiari ai
avuției naționale — toate aces
te orientări au avut drept con
secință transformarea Româ
niei intr-un stat indpstrialagrar puternic, cu un înalt nivel
de civilizație materială și spiri
tuală.
Asemenea tuturor județelor
țării, și Sibiul a simțit din plin,
în ultimele decenii, efectele
profund benefice ale aplicării
consecvente
a
orientărilor
programatice cu privire la asi
gurarea dezvoltării echilibrate,
armonioase a tuturor zonelor și
ridicarea continuă, pe această
bază, a calității vieții și muncii
întregului popor. Astfel, fondu
rile fixe la nivelul județului au
crescut de 5,4 ori față de 1965,
iar volumul total al investițiilor
de aproape 10 ori ; in raport cu
anul menționat, producția in
dustrială a înregistrat o sporire
de 5,7 ori, producția globală
agricolă de circa 2 ori, iar vo
lumul mărfurilor desfăcute prin
comerțul socialist de 3,2 ori.
S-au construit mari platfor

me industriale, numeroase com
plexe agrozootehnice, s-au dat
în folosință aproximativ 64 de
mii de apartamente, noi unități
școlare, de cultură și asistență
sanitară — toate acestea ilus
trînd, cu argumentul suprem al
faptelor, justețea și profundul
umanism al politicii Partidului
Comunist Român, avînd drept
principal obiectiv progresul
multilateral al patriei și creș
terea
bunăstării
întregului
popor.
Acestei preocupări statornice
a partidului și statului nostru,
comuniștii, toți oamenii muncii
din județul Sibiu, asemenea în
tregului popor, i-au răspuns, cu
abnegație și dăruire, prin im
portante acțiuni de muncă, in
diferite domenii de activitate.
Vă raportăm, mult
stimate
tovarășe secretar general, că în
aceste zile, cînd țara întreagă
omagiază forumul comuniștilor,
județul Sibiu a îndeplinit planul
la producția-marfă industrială
prevăzută pentru primii 4 ani
ai actualului cincinal, angajîndu-ne, totodată, ca în prima
parte a lunii decembrie să
realizăm integral planul
pe
1989 — ceea ce va face posibilă
obținerea, pină la finele anu
lui, a unei producții suplimen
tare în valoare de 4,3 miliar
de lei.
Bilanțul realizărilor cuprinde,
de asemenea, onorarea integrală
a contractelor scadente la ex
port, depășirea prevederilor de
plan la productivitatea muncii
cu 22 de mii lei/persoană, în
condițiile asigurării unui grad
(Continuare în pag. a Vil-a)
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de
înnoire și modernizare a
producției în procentaj de pes
te 75 la sută, precum și ale
realizării unor importante eco
nomii de materii prime, energie
și combustibili.
De asemenea, în
domeniul
agriculturii am obținut, în acest
an, cele mai bune recolte din
istoria județului,
înfăptuind
astfel comandamentele majore
de calitate și eficiență ale noii
revoluții agrare și asigurînd
condiții corespunzătoare pentru
îndeplinirea sarcinilor de livrări
la fondul de stat și a prevede
rilor înscrise în programul de
autoaprovizionare.
Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că —
pe baza analizei exigente pe care
am efectuat-o în cadrul confe
rinței organizației județene de
partid, a programelor adoptate
cu acest prilej — întreaga
activitate politico-organizatorică, economică și educativă este,
și va fi și în viitor, concentrată
spre eliminarea tuturor defi
ciențelor,
recuperarea
unor
restanțe la producția fizică, la
export și indicatorii economicofinanciari, imprimarea unei ati
tudini înaintate față de muncă
din partea fiecăruia, astfel încît
să asigurăm îndeplinirea exem
plară a ansamblului sarcinilor
ce ne revin din documentele de
partid și programele de dezvol
tare economico-socială a patriei.
Stimați tovarăși,
Realizările remarcabile dobîndite
de
poporul
nostru,
sub conducerea partidului —
amplu înfățișate în magistralul
Raport prezentat Congresului —
se constituie în argumente su
preme ale justeței politicii
elaborate și promovate, cu
consecvență revoluționară. de
Partidul Comunist Român, cu
contribuția
determinantă
a
secretarului său general, politi
că ce nu a fost, în nici un mo
ment, dictată de interese de
circumstanță, ci s-a inscris ferm
pe coordonatele edificării
în
România a celei mai drepte
orinduiri din cite a cunoscut is
toria — orînduirea socialistă.
De altfel, realitatea, în diferi
tele sale etape, a demonstrat —
și acest fapt se confirmă cu
prisosință în contextul actual —

că nu sînt suficiente opțiunea
pentru socialism sau trecerea la
edificarea noii orinduiri. A
acționa consecvent in numele
socialismului presupune a pro
mova neabătut principiile și
legitățile obiective ale acestuia
și, totodată; a îmbogăți per
manent fondul de idei și orien
tări programatice ale socialis
mului științific, a milita pen
tru menținerea, în puritatea și
semnificația lor majoră, fără
revizuiri de dragul revizuirilor,
a valorilor ideologice, politice,
civice și morale definitorii aces
tui nou tip de societate, cu
adevărat umanistă,
Spiritul revoluționar autentic
— și un asemenea spirit promo
vează, cu intransigență și
fermitate, partidul nostru co
munist — implică o poziție
activă, combativă și angajantă,
în sensul apărării, cu orice preț,
a identității de idei și de prin
cipii proprii doctrinei politice a
socialismului, ca și a realizărilor
pe care, nu fără privațiuni și
sacrificii, noua orînduire le-a
dobindit în decursul existenței
sale.
Pentru toți cei ce trăiesc șl
muncesc în județul Sibiu, ca
de altfel pentru întregul nostru
popor, este un motiv de reală
satisfacție și firească mîndrie
patriotică faptul că, din aceas
tă generoasă viziune, în docu
mentele partidului nostru, în
opera teoretică și practică a
secretarului său general, însăși
dezvoltarea în continuare a
economiei naționale, magistral
prefigurată prin Programul-Directivă ce va fi adoptat la ac
tualul Congres, este abordată
în strînsă corelație cu impera
tivele majore ale afirmării ple
nare a factorului uman — con
structor conștient și responsa
bil al societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România.
în lumina prevederilor cin
cinalului al nouălea și a celor
vizînd perspectiva primului de
ceniu al mileniului al treilea,
a căror înfăptuire va marca o
importantă etapă în dezvolta
rea economico-socială a tuturor
zonelor țării, și județului nos
tru îi revin însemnate obiecti
ve ; astfel, producția-marfă in
dustrială va ajunge în 1995 la
81,7 miliarde lei, cu un spor
mediu anual de 6 la sută, pro
ductivitatea muncii va ajunge

la 647 000 lei/persoană față de
548 000 lei în 1990, cu un ritm
mediu de creștere de 6,1 la
sută. Producția globală agrico
lă va avea in cincinalul urmă
tor un ritm mediu anual de
5,5 la sută, iar activitatea eco
nomică totală pe locuitor va
ajunge în 1995 la peste 206 000
lei față de 164 900 lei cît este
în acest an, exportul crescînd
de 2,3 ori în cincinalul viitor,
în anul 1995, 72 la sută din
populația județului va locui în
case noi.
Stimați tovarăși,
Este un adevăr de necontes
tat faptul că partidul nostru
dispune de orientări și obiecti
ve programatice temeinic fun
damentate, cu amplă deschide
re spre viitor, în măsură să
asigure, prin traducerea lor în
practică, dezvoltarea multilate
rală a țării, așa cum o doreș
te întregul popor. Totodată,
după cum ați subliniat în repe
tate rînduri, mult stimate to
varășe secretar general, forța
partidului este nemijlocit con
diționată atît de calitatea pro
gramelor de acțiune, cît și de
calitatea
membrilor săi, de
capacitatea acestora de a or
ganiza munca și de a urmări
transpunerea
exemplară
în
practică a indicațiilor trasate
de conducerea partidului. Con
vinși fiind că munca politicoorganizatorică reprezintă cadrul
firesc în vederea înfăptuirii
neabătute a hotărîrilor și orien
tărilor stabilite de Partidul
Comunist Român, ne vom in
tensifica preocuparea în di
recția perfecționării stilului și
metodelor de muncă, a acti
vității de îndrumare și control,
a promovării unui autentic spi
rit revoluționar, caracterizat
prin responsabilitate și com
bativitate comunistă.
Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că, din perspectiva
clară a acestor exigențe, vom
acționa cu
toată fermitatea
pentru ca, în orice împrejurare,
la fiecare loc de muncă, comu
nistul să onoreze, prin propria
activitate și conduită, înaltul
titlu pe care îl poartă, pentru
a determina creșterea substan
țială a răspunderii organelor și
organizațiilor de partid din
toate domeniile vieții economi-

co-sociale, implicarea lor mai
activă în conducerea activității,
în exercitarea unui control per
manent și eficient asupra mo
dului in care se înfăptuiesc și
se aplică în viață hotăririle par
tidului, se respectă legile țării.
Sintem pe deplin conștienți că
profesiunea de revoluționar im
pune o asociere clară intre fon
dul convingerilor comuniste și
calitatea pregătirii ; din acest
punct de vedere, are o impor
tanță deosebită pregătirea mul
tilaterală a fiecărui comunist,
a fiecărui om al muncii, în con
sens cu cerințele sporite, deter
minate de dezvoltarea patriei.
Formarea temeinică a factoru
lui uman atit în plan profesio
nal, cît și in plan politic, civico-moral, adaptarea permanen
tă a acestuia la valorile acțiu
nii revoluționare specifice so
cialismului, dar și la cele ale
revoluției din gîndire și cunoaș
tere constituie, în consecință, o
preocupare de primă mărime și
pentru organizația județeană
Sibiu a partidului. Prin mun
ca noastră de zi cu zi vom face
totul pentru ca fiecare membru
de partid să constituie un
exemplu, să acționeze cu res
ponsabilitate pentru realizarea
integrală a sarcinilor ce îi
revin.

Stimați tovarăși,
Acum, la cel de-al XIV-lea
Congres al Partidului Comunist
Român, doresc ca, în numele
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Sibiu,
să reînnoiesc hotărîrea noastră
nestrămutată de a acționa cu
devotament și abnegație revo
luționară, strîns uniți în ju
rul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru în
făptuirea mărețelor proiecte de
dezvoltare economico-socială a
țării, pentru afirmarea sa fer
mă, neabătută pe calea socia
lismului și comunismului.
Stăpîni la noi acasă, cu senti
mentul viguros al responsabili
tății față de istorie, ca și față
de viitorul poporului căruia ii
aparținem, să facem solemnul
legămînt de a avea mereu
drept cauză supremă în cuget
și faptă independența și su
veranitatea scumpei noastre
patrii — Republica Socialistă
România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DUMITRU GHEOCA
delegat al organizației județene de partid
Mult _ iubite
și
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
Raportul prezentat în deschi
derea lucrărilor Congresului,
strălucită sinteză a marilor
succese obținute in uriașa operă
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate, grandios
program de muncă și acțiune
pentru viitorul luminos al
României, ilustrează cu putere
rolul hotărîtor, determinant al
tovarășului Nicolae Ceaușescu
în elaborarea și înfăptuirea po
liticii profund științifice a parti
dului și statului nostru, faptul
că, sub înțeleaptă sa conducere,
partidul
iși îndeplinește cu
cinste misiunea sa istorică de a
uni eforturile întregii națiuni
în amplul proces revoluționar
de edificare a socialismului, cu
poporul și pentru popor, pe
pămîntul scump al patriei.
Este o mare cinste pentru
mine să îndeplinesc mandatul
încredințat de a susține,
în
numele comuniștilor, al tuturor
oamenilor muncii din Centrala
Industrială de Utilaj Petrolier
Ploiești, in deplină unitate de
gind și simțire cu întreaga na
țiune, realegerea dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe
Nicolae
Ceaușescu,
marele nostru Erou, ilustru ginditor revoluționar, eminent mi
litant
comunist și
patriot
înflăcărat, ctitor genial al
României socialiste
moderne,
personalitate de frunte a lumii
contemporane, în funcția su
premă de secretar general al
partidului — chezășia înaintării
ferme a României pe calea so
cialismului și comunismului.
Cu aleasă stimă, profund res
pect și nemărginită recunoștință
aducem, și cu acest prilej, un
fierbinte
omagiu
tovarășei
Elena
Ceaușescu,
eminentă
personalitate politică, pentru

îndelungata activitate revolu
ționară și științifică consacrată
dezvoltării economico-sociale a
patriei, înfloririi științei, invățămîntului și culturii românești,
afirmării idealurilor de pace,
înțelegere și colaborare intre
popoare.
Asemenea întregii țări, a
tuturor ramurilor economiei na
ționale, industria de utilaj pe
trolier a cunoscut in glorioșii ani
ai „Epocii Nicolae Ceaușescu-1
o puternică dezvoltare și mo
dernizare, România fiind astăzi
una din primele țări ale lumii
producătoare de utilaj petrolier
de înaltă performanță tehnică.
Cu legitimă mîndrie patrioti
că raportăm Congresului că pu
ternicul detașament muncito
resc din unitățile centralei a
obținut și în actualul cincinal
rezultate remarcabile în toate
domeniile de activitate. Produc
ția-marfă industrială a crescut
într-un ritm mediu anual de 7,2
la sută, iar cea destinată ex
portului de 19,6 la sută, ajungînd în acest >an la 57 la sută
din totalul producției realizate,
față de numai 32 la sută în anul
1985. Așa cum ne-ați cerut dum
neavoastră, mult iubite și stima
te
tovarășe secretar general,
acționăm cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea programelor na
ționale privind creșterea pro
ductivității muncii, ridicarea
nivelului tehnic și calitativ al
produselor, a programelor de or
ganizare și modernizare a pro
ducției, temeinic fundamentate,
cu sprijinul Consiliului Națio
nal al Științei și Învățămîntului, condus cu înaltă competență
de tovarășa Elena Ceaușescu,
căreia îi adresăm și cu acest
prilej cele mai călduroase mul
țumiri.
In continuare, vorbitorul a
spus : Vă raportăm, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar
general,-că, in adunările și con
ferințele de dări de seamă și
alegeri ale organizațiilor de
partid, în consiliile oamenilor
muncii, în adunările generale,
în organismele democrației și

autoconducerii muncitorești-revoluționare, am analizat cu toa
tă răspunderea sarcinile ce ne
revin în cincinalul 1991—1995,
stabilind un ansamblu de mă
suri politico-organizatorice și
tehnico-economice pentru mai
buna organizare a producției și
a muncii, modernizarea fabri
cației.
Realizările importante obți
nute de colectivele noastre de
muncă ilustrează cu putere su
perioritatea proprietății socia
liste a întregului popor, funda
ment trainic al economiei noas
tre naționale, forța și tăria _clasei muncitoare, a autoconduce
rii muncitorești. Sistemul de
mocrației muncitorești-revoluționare din țara noastră consti
tuie un larg cadru democratic
în care oamenii muncii, ca pro
prietari, producători și benefi
ciari, participă activ la condu
cerea și buna gospodărire a în
treprinderilor, își spun deschis
cuvîntul, soluționează nemijlo
cit problemele de muncă și
viață ale celor ce muncesc.
Cum ar putea să fie rezolvate
toate acestea în condițiile mult
lăudatei democrații burgheze,
care ignoră masele, fiind, în
fapt, democrația celor puțini și
avuți și care, în fond, ascunde
inechitățile sociale ? Nu se poa
te pune și nu se va putea pune
niciodată semnul egalității în
tre democrația burgheză și de
mocrația noastră socialistă, re
voluționară. Nu se poate vorbi
de egalitate între bogați și să
raci, între asupritori și asuDriți.
Cei care încearcă să facă aceasta sînt de fapt exponenții
ideologiei burgheze, care se amăgesc cu iluzia că prin propa
gandă demagogică pot întîrzia
verdictul istoriei : pieirea ine
vitabilă, mai devreme sau mai
tîrziu, a capitalismului, victo
ria celei mai drepte și umane
orinduiri — comunismul.
Noi, cei ce muncim și trăim
în România, avem temeiuri
profunde, avem argumente pu
ternice in sistemul original,

Prahova
unic în felul său al democra
ției noastre muncitorești-revoluționare, în climatul și relații
le noi de muncă, bazate pe o
morală comunistă înaintată, a
dreptății și echității, care ilus
trează concludent superioritatea
orînduirii noastre socialiste.
Desfășurîndu-ne
activitatea
într-un climat de autentică de
mocrație muncitorească-revoluționară, avem create toate con
dițiile pentru manifestarea de
plină a inițiativei și răspunde
rii oamenilor muncii, pentru
participarea acestora la elabo
rarea și adoptarea deciziilor, la
înfăptuirea lor, cu conștiința că
tot ceea ce se realizează este în
folosul nostru, al tuturor, al în
tregului popor.
Cu forța argumentelor de ne
tăgăduit, ni se relevă astăzi că,
sub conducerea dumneavoastră
înțeleaptă, mult stimate tova
rășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, construirea
socialismului în România se îm
plinește ca o măreață victorie
politică a partidului, a întregu
lui popor. între marile izbinzi
ale Epocii Nicolae Ceaușescu
se află înscrisă cu îndreptățită
mîndrie patriotică lichidarea
datoriei
externe,
eveniment
care marchează deplina inde
pendentă politică ■ și economică
a patriei, ce a deschis Româ
niei noi orizonturi de împlinire
și afirmare.
în numele puternicului deta
șament de constructori de uti
laj petrolier, exprim întreaga
noastră adeziune la politica in
ternă și externă a partidului și
statului, asigurînd Congresul,
pe dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu abnegație, în spirit re
voluționar, pentru aplicarea în
viață a hotărîrilor marelui fo
rum comunist al țării, sporindu-ne astfel și mai mult contri
buția la înflorirea multilaterală
a patriei, la ridicarea ei pe cul
mile înalte ale civilizației so
cialiste și comuniste.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE RĂDUCANU
delegat al organizației municipale de partid București
Mult
stimate
și
iubite
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Toate privirile țării sînt în
dreptate spre marele forum de
mocratic al comuniștilor ro
mâni, spre dumneavoastră, mult
stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cu dra
goste, cu respect, admirație și
încredere. Acestea sînt senti
mentele noastre din aceste zile
istorice cind are loc Congresul
al XIV-lea al partidului, ace
leași cu sentimentele cu care
toți fiii patriei v-au înconjurat
în toate zilele și toți anii ce
au urmat Congresului al IX-lea,
dip vara aceea în care comu
niștii, în numele întregii noas
tre națiuni, v-au încredințat
funcția de cea mai mare răs
pundere în Partidul Comunist
Româh. De atunci, la fiecare
congres ați fost reales, cu multă
dragcste și prețuire, în fruntea
partidului și a țării. Iar toate
acestea și-au avut și își au iz
vorul in faptul că tot ce și-a
propus să înfăptuiască partidul
a înfăptuit. Cu oamenii și
pentru oameni. Din marele
dumneavoastră exemplu, noi
toți am învățat ce înseamnă adevărata demnitate, adevărata
libertate și democrație, am în
vățat că toate depind de noi,
de munca noastră, de implica
rea noastră cu responsabilitate

comunistă în rezolvarea tutu
ror problemelor pe care le
ridică procesul de producție.
Noi toți sintem puternic im
presionați de încrederea dum
neavoastră în oameni, expri
mată prin prezența permanen
tă în mijlocul oamenilor. Nu
știu cifra exactă, dar cred că
împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu ați făcut sute și sute
de vizite de lucru în țară. Nu
mai în uzina noastră ați fost
de nenumărate ori.
Indicațiile și orientările for
mulate de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cu aceste
ocazii, dialogul cu muncitorii,
specialiștii, cu membrii orga
nismelor democrației muncitorești-revoluționare ne-au însu
flețit în muncă, au constituit
întotdeauna adevărate progra
me de acțiune, jalonînd cu
claritate sarcinile de dezvoltare
și modernizare a întreprinderii,
de sporire a eficienței întregii
sale activități. Realizăm astăzi
de peste 45 de ori mai mult
decit în 1948 și de peste 7 ori
mai mult față de 1965. Am
reușit' în acest an să reproiectăm și să realizăm familia
de motoare FAUR, cu con
sumuri reduse și anduranță
sporită ; avem în curs de fina
lizare noi tipuri de locomotive,
agregate cu motor, compresoare cu piston, turbocompresoare, utilaje tehnologice com
plexe, în prezent, ponderea
produselor noi șl modernizate

fiind de 63 Ia sută din valoa
rea producției-marfă.
Ca beneficiari nemijlociți —
în procesul de modernizare a
întreprinderii — ai celor mai
noi cuceriri ale științei și teh
nicii, vă rog să-mi îngăduiți
să exprim, și cu acest prilej,
cele mai profunde sentimente
de stimă și recunoștință și să
aduc un cald omagiu tovarășei
Elena Ceaușescu, eminent om
politic și savant de largă re
putație internațională, pentru
strălucita contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea programe
lor de dezvoltare multilaterală
a patriei, pentru afirmarea tot
mai puternică a științei, învățămîntului și culturii româ
nești.
Vă raportăm, mult stimate
și iubite tovarășe secretar
general, că, înfăptuind măsuri
le cuprinse în programul de
organizare științifică și moder
nizare a producției, am pus în
funcțiune importante capacități
în sectoarele calde, precum și
în celelalte fabrici ale între
prinderii, obținînd în 10 luni
din acest an rezultate supe
rioare față de aceeași perioadă
a anului trecut, din care amintesc sporirea productivității
muncii cu aproximativ 25 la
sută, inregistrînd pe această
bază o creștere de circa 27 la
sută la producția-marfă, precum
și importante creșteri la pro
ducția fizică : 26 la sută la compresoare și 43 la sută la fabri
cația de motoare, diminuînd

totodată cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă.
Cu toate acestea, știm că mai
avem multe de făcut pentru a
folosi la maximum capacitățile
noastre de producție, întregul
potențial material și uman de
care dispunem.
în continuare, vorbitorul a
spus : Grija statornică pe care
o manifestați, cu pilduitoare
dăruire, dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, față de în
tregul popor a creat, și pentru
toți cei ce muncesc și trăiesc
în circumscripția electorală nr.
1 din platforma industrială „23
August11, condiții de muncă și
viață tot mai bune : avem la
dispoziție metroul, mari com
plexe comerciale, un spital și o
policlinică muncitorească bine
dotate, un impunător club, can
tină modernă, grădinițe pentru
copii și cămine pentru nefamiliști ; marea majoritate a lucră
torilor întreprinderii locuiește in
apartamente noi, confortabile.
Am dat doar cîteva exemple, dar
toți știm ce multe și extraordi
nare realizări s-au înfăptuit in
întreaga țară în anii pe care, pe
drept, toți îi numim „Epoca
Nicolae Ceaușescu11. Toate aces
tea sînt expresii vii, pe deplin
edificatoare ale politicii profund
umaniste a partidului, mărturii
ale faptului că tot ce se între
prinde în România este în folo
sul oamenilor, pentru continua
îmbunătățire a vieții materiale
și spirituale a întregului popor.

De altfel, minunatul Raport pre
zentat Congresului oferă o ima
gine cuprinzătoare a realizărilor
noastre de pînă acum, deschide
noi drumuri — nu simple, nu
ușoare — pe care, știm bine, că,
sub conducerea gloriosului nos
tru partid, a marelui său con
ducător, le vom străbate cu
succes, scriind noi fapte de
muncă în cartea de aur a patriei
noastre socialiste. Pentru comu
niști, pentru întregul nostru
popor, este limpede că numai în
condițiile creșterii necontenite a
rolului politic conducător al
eroicului partid al clasei munci
toare, ale întăririi continue a uni
tății dintre partid și popor, ga
ranție a întăririi și dezvoltării
marii proprietăți socialiste, a

afirmării plenare a democrației
muncitorești-revoluționare,
se
pot realiza cu succes mărețele obiective ale înfloririi multilate
rale a pațriei, ale înfăptuirii vi
sului nostru de aur — comunis
mul. Pornind de la acest adevăr
fundamental — pe.care l-ați sub
liniat cu claritate, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general,
și în magistralul Raport pre
zentat Congresului —, respingem
cu toată fermitatea teoriile care
vor să acrediteze ideea slăbirii
rolului conducător al partidului
revoluționar al clasei muncitoa
re, ele nefiind altceva decît ten
tative de destabilizare a țărilor
socialiste, de frînare a progre
sului lor în făurirea noii orin
duiri sociale.

Pentru tot ce ați făcut și faceți
pentru patrie și țară, pentru bi
nele și fericirea poporului, pen
tru sprijinul permanent ce ni-1
acordați, vă rog să-mi permiteți
ca, în numele comuniștilor, al
celor peste 19 000 de oameni ai
muncii de la întreprinderea „23
August11, să-mi exercit mandatul
încredințat de conferința orga
nizației municipale de partid a
Capitalei, susținind, asemenea în
tregului partid, întregului popor,
realegerea în funcția supremă
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român a dumnea
voastră, mult stimate și iubite
tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
ilustru conducător de partid și
de țară, înflăcărat militant revo
luționar, care v-ați dedicat cu

neasemuită dăruire eroica activi
tate de aproape șase decenii în
făptuirii intereselor și năzuințe
lor clasei muncitoare, ale între
gii națiuni, de dreptate și liber
tate, de independentă și pro
gres, de făurire a socialismului
și înaintare a scumpei noastre
patrii spre comunism.
Cu cele mai alese sentimente
de stimă și prețuire, vă rog
să-mi îngăduiți, mult stimate si
iubite tovarășe secretar general,
să vă adresăm, din adîncul ini
mii, ani miîlți și fericiți, în de
plină sănătate și putere de mun
ca, spre binele clasei muncitoa
re. al întregului nostru popor,
pentru înflorirea continuă a
României socialiste !

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI MARIA ȘTEFAN
delegată a organizației județene de partid Sălaj
Mult
stimate tovarășe
secretar
general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,
Sub însemnele de aur ale ar
cestui eveniment istoric — al
XIV-lea Congres al partidului
— care ne umple inimile de
cea mai profundă mîndrie pa
triotică, în numele celor peste
47 000 comuniști, al tuturor oa
menilor muncii din județul Să
laj, permiteți-mi să dau glas,
înaltei aprecieri față de conți
nutul de excepțională valoare
și însemnătate ideologică și po
litică al Raportului prezentat
de dumneavoastră la acest mă
reț forum comunist, mult sti
mate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, raport care
pune cu putere în evidență ri
goarea științifică, geniala forță
de creație, capacitatea dumnea
voastră extraordinară de a
identifica tendințele legice ale
progresului social, de a funda
menta strategia de luminoasă
perspectivă
revoluționară a
dezvoltării socialiste a patriei.
în aceste momente solemne,
cind întregul partid și popor
fac dovada vie a unității de
monolit în jurul dumneavoas
tră, strălucitul nostru conducă
tor, reafirmăm, cu adînc res
pect și aleasă considerație, cu
toată hotărîrea Vrerea de su
flet și conștiință a tuturor ce
lor ce trăiesc și muncesc în Să
laj ca marele forum comunist
să vă reînvestească, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în funcția supremă de secretar
general al partidului. Prin această opțiune istorică și noi,
sălăjenii, alături de întregul'
popor, exprimăm cea mai vie și
mai înaltă apreciere pentru
meritele dumneavoastră de ex
cepție, ilustrate în eroica acti
vitate și luptă revoluționară ca
fiu exemplar al partidului, iubit
și urmat cu încredere de în
treaga națiune, ctitor-erou al
unei noi istorii, proeminentă
personalitate a lumii contem
porane, prestigios luptător pen
tru triumful socialismului, al
idealurilor nobile de progres,
pace și democrație.
Cu nemărginită considerație,
aducem din inimă un profund
și cald omagiu tovarășei Elena
Ceaușescu, militant de frunte
al partidului și statului, emi
nentă personalitate a științei
românești, pentru contribuția
de mare însemnătate la elabo
rarea și înfăptuirea întregii po
litici de edificare a socialismu
lui în România, la dezvoltarea
fără precedent a științei, învățămîntului și culturii, la afir
marea impetuoasă a revoluției

tehnico-științifice în scopul mo
dernizării economiei, al accele
rării progresului social general.
Avînd la baza dezvoltării și în
floririi fără precedent a jude
țului sprijinul permanent acor
dat, vizitele de lucru efectuate
de dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
împreună cu mult iubita și sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu
în județul Sălaj, am beneficiat
de un volum de investiții de
peste 32 miliarde lei, materiali
zate în construirea marilor plat
forme industriale, a numeroase
obiective și capacități de pro
ducție, ceea ce a făcut posibilă
creșterea valorii fondurilor fixe
de 15,6 ori față de 1965. Impe
tuoasa dezvoltare multilaterală
a Sălajului este edificator ilus
trată de creșterea producției
industriale față de 1945 de 215
ori, din care de 209 ori după
Congresul al IX-lea al parti
dului.
Pentru cei care cunosc bine
această zonă este mai mult de
cit evident saltul uriaș înregis
trat în anii construcției socia
liste și cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului,
în toate domeniile de activitate,
în aspectul fiecărei localități, în
nivelul de viață, de civilizație
materială și spirituală a oame
nilor. Faptul că în numai două
zile realizăm acum întreaga
producție industrială a anului
1945, iar în 11 zile producția în
tregului an 1965 nu mai e în
măsură să surprindă. Marile,
spectaculoasele împliniri ale
Epocii Nicolae Ceaușescu sînt
o realitate intrată în cotidian,
în firescul istoriei noastre noi.
Vă mulțumim, mult stimate to
varășe secretar general, pentru
că ne-ați învățat că stă în pu
terea noastră să aducem viito
rul mai aproape, să ștergem'
într-un timp atît de scurt ur
mele a lungi veacuri de înapo
iere și sărăcie, să credem în
forțele noastre, în puterea a.cestui minunat popor care-și
clădește, sub ilustra dumnea
voastră conducere, viitorul. Iată
de ce în temeiul adevărului
rostit de dumneavoastră de la
tribuna înaltului forum al co
muniștilor români și al fapte
lor de necontestat, nimeni șl
niciodată nu va mai putea să
ne întoarcă de pe acest drum
glorios al socialismului și co
munismului, nimeni nu ne va
putea convinge pe noi, cei ce
trăim demn și încrezători în
ziua de azi și de mîine, să ne
întoarcem, așa cum propagă
unii și alții, la vechi practici
sociale și politice, la sărăcie,
exploatare, inegalitate. Indus
tria Sălajului însemna, într-un
timp istoric nu foarte îndepăr
tat, doar cîteva fabrici de cără

midă. Agricultorii, micii mese
riași de ieri, ei sau fiii lor sint
astăzi muncitorii, specialiștii
care produc, printre altele, con
ductori electrici emailați de 20
microni, anvelope, armături in
dustriale din fontă și oțel, pro-,
duse care se exportă în nume
roase țări ale lumii.
S-a accentuat procesul de dez
voltare și modernizare a agri
culturii, au fost executate lucrări
de îmbunătățiri funciare pe mai
mult de 50 la sută din suprafața
agricolă a județului, ceea ce a
asigurat creșterea an de an a re
coltelor, producția globală agri
colă sporind de 5,7 ori față de
1945, din care, în anii de după
Congresul al IX-lea, de 3,2 ori.
Potențialul economic de 1 care
dispune în prezent județul ' este
sintetic ilustrat și de creșterea
volumului de activitate economi
că pe locuitor de la 13,7 mii lei,
în 1965, la peste 115 mii lei în
acest an. Transformările struc
turale produse în economia ju
dețului au constituit suportul
necesar pentru crearea a 48 mii
noi locuri de muncă, construirea
a peste 25 mii apartamente și
13,5 mii case noi, pentru dezvol
tarea bazei materiale a învățămîntului, științei, culturii și
ocrotirii sănătății.
Raportez marelui forum comu
nist că și în perioada care a tre
cut din acest cincinal, acționind
pe baza orientărilor și indicații
lor dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pri
vind întărirea rolului conducător
al partidului, perfecționarea con
tinuă a stilului și metodelor de
muncă, valorificarea cadrului
democratic creat, organizația ju
dețeană de partid, oamenii mun
cii din Sălaj au obținut rezul
tate bune în toate domeniile de
activitate. Producția-marfă este
în prezent cu 50 la sută mai
mare decit în 1985, productivi
tatea muncii cu peste 40 la sută
mai ridicată, iar exportul a spo
rit în acest cincinal de 2,2 ori,
creștere realizată îndeosebi pe
relația devize convertibile. Aces
tea sînt urmarea directă a pre
ocupărilor pentru înnoirea și
modernizarea producției, pentru
racordarea întregii activități la
cerințele mecanismului economico-financiar, ale eficienței eco
nomice. A fost îndeplinit an de
an planul de investiții, în peri
oada care a trecut din actualul
cincinal fiind puse în funcțiune
83 obiective și capacități de pro
ducție.
Constituie un temei de satis
facție pentru noi că anul Con
gresului al XIV-lea al partidu
lui reprezintă și pentru Sălaj
anul celor mai mari producții
agricole din istoria județului —
8 073 kg grîu, 7 112 kg in și
110 260 kg sfeclă de zahăr la hec

tar — realizări care confirmi
profunda justețe a aprecieri
formulate de dumneavoastră po
trivit căreia numai proprietate?
socialistă constituie baza progre
sului social continuu, a creșteri
economice echilibrate în toati
domeniile.
în continuare, vorbitoarea i
spus : Expresie elocventă a griji
permanente pe care o acordat
țărănimii, dezvoltării agriculturi
noastre socialiste, anularea unodatorii ale cooperativelor agri
cole de producție inițiată d<
dumneavoastră, mult stimat,
tovarășe secretar general, a de
terminat și in județul Sălaj con
tinua perfecționare a activității
creșterea puternică a producție
vegetale și animaliere, obținerea
pe această bază, a unor rezulta
te economico-financiare tot ma
bune, ceea ce a condus la ren
tabilizarea unui număr crescîn,
de unități agricole, cu urmăr
pozitive asupra nivelului de tra
al țăranilor cooperatori.
Ne angajăm solemn în faț
Congresului, a dumneavoastră
mult stimate tovarășe secreta
general Nicolae Ceaușescu, s.
punem pe deplin în valoare ca
pacitatea politică și de conduce
re a organizației județene d
partid pentru a realiza o calitat
nouă, superioară în toate dome
niile, avînd convingerea ferm
că faptele noastre de muncă con
stituie omagiul suprem adus în
delungatei și eroicei dumnea
voastră activități revoluționar,
gloriosului nostru partid comu
nist.
îndeplinind mandatul comu
niștilor, al tuturor oamenilo
muncii din județul Sălaj, vă ro
să-mi permiteți să exprir
Congresului adeziunea noastr
fierbinte față de politica extern
activă, dinamică și principială
partidului și statului nostru, stră
lucit fundamentată și promovat
de marele nostru conducăto:
tovarășul Nicolae Ceaușesci
Respingem cu hotărîre încercă
rile unor cercuri imperialist,
neocolonialiste, de destabilizar
politica a țărilor socialiste,
socialismului in general, reafir
mîndu-ne cu toată tăria încre
derea în principiile și idealuri!
noastre comuniste, revoluționa
re, în forța și superioritatea no
orinduiri, singura și adevărat
cale de propășire economice
socială, de realizare a aspirații
lor de pace, progres și libertat
ale tuturor popoarelor.
Să _ ne trăi ți,. mult stimat
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mu
iubită și Stimată tovarășă Elen
Ceaușescu, ani mulți, în deplin
sănătate, și putere de munc,
6pre gloria nepieritoare și înfk
rirea continuă a scumpei noas
tre patrii, Republica Socialist
România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DUMITRU RADU POPESCU
delegat al organizației municipale de partid
Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to
varăși.
Documentele pentru Congresul
al XIV-lea al partidului dezbă
tute în fața întregii națiuni,
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul
general al partidului, poartă în
substanța lor iscălitura întregu
lui popor român, cuprind o in
finită bogăție de idei izvorîte
din viața de zi cu zi, din reali
tatea existenței și aspirațiilor
tuturor generațiilor de oameni
din România de azi, reflectă îm
binarea dezideratelor actualității
imediate cu exigențele dezvol
tării independente și libere, pe
coordonatele progresului lumii
moderne, Adoptîndu-le, ne ex
primăm adeziunea nestrămutată
la acea idee atît de scumpă în
tregului popor român de a ho
tărî el însuși prezentul și vi
itorul patriei, ne manifestăm
puternic atașamentul la gindirea politică inaugurată în urmă
cu aproape un sfert de veac de
Congresul al IX-lea al parti
dului, eveniment fundamental
in istoria modernă a României,
al cărui ctitor este tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ales prin
voința unanimă să conducă des
tinele partidului și patriei.
Milioanele de participanți la
vastul dialog prilejuit de Teze
și de Programul-Directivă au
evocat acest luminos drum al
istoriei noastre naționale, ale
cărui repere stabilite de Congre
sul al IX-lea au sporit în sem
nificație și amploare, înnoind
fața României. Iar toate aceste
milioane de participanți Ia con
figurarea viitorului
României
își exprimă omagiul și recunoș
tința față de omul care a dat și
dă impulsul hotărîtor aspirați
ilor noastre, față de comunistul
ridicat din rîndurile poporului,
față de revoluționarul călit în
lupta pentru o lume care să
răspundă năzuințelor și speran
țelor celor mulți și harnici, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Adeziunea unanimă la Hotărîrea
Plenarei Comitetului Central,
care a propus ca tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie reales
în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului este, astfel,
o opțiune politică pentru conti
nuitate in înfăptuirea unui pro
gram de edificare, verificat și
confirmat ca prioritar și eficace

în toate domeniile, dar, totodată,
reprezintă gestul firesc al re
cunoașterii eroicului exemplu
de revoluționar și patriot al
conducătorului partidului și sta
tului nostru. Alături de întregul
popor român, scriitorii aderă
din adincul inimii, cu sentimen
tul
deplinei
responsabilități
la propunerea realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu în
fruntea partidului nostru !
Ne exprimăm, totodată, recu
noștința și respectul față de to
varășa Elena Ceaușescu, ii oma
giem neobosita activitate dăruită
progresului neîntrerupt al Româ
niei socialiste, avîntului științei
și culturii românești, care se
dezvoltă într-un spațiu de pre
țuire a creației și valorilor spi
rituale, beneficiind de condiții
și de un climat pe măsura exi
gențelor epocii în care trăim.
Am construit în ultimele două
decenii una dintre cele mai
importante industrii, ca ritm
și productivitate, din Europa.
Agricultura s-a modernizat. Un
vast proces de urbanizare a
schimbat fața orașelor, încît
pe drept cuvint putem vorbi
de nașterea unei adevărate ci
vilizații
urbanistice, care a
smuls orașul românesc din
improvizația edilitară. într-o
lume a transformării științei
și tehnicii în factori direcți de
progres social și economic,
sîntem prezenți cu valori re
cunoscute.
Lumea
noastră
spirituală, literatura, arta, adăpîndu-se din izvoarele lim
pezi ce izvorăsc din pămîntul
strămoșesc, întregesc chipul
României moderne. Iată cîteva
dintre datele identității Româ
niei socialiste pătrurtzînd în
ultimul deceniu al mileniului.
Existența lor ar fi fost impo
sibilă fără o concepție politică
științifică, întemeiată pe reali
tățile și nevoile stringente ale
țării, întruchipată în partidul
comuniștilor români.
După ce a subliniat că mari
le victorii ale acestei epoci sînt
vizibile pretutindeni, vorbitorul
a spus in continuare : Nu o
dată, secretarul general al
partidului
nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, reliefa, intre
altele, unul dintre factorii care
caracterizează și poate distin
ge, astăzi, poporul român : gra
dul ridicat de culturalizare,
efect al cuprinderii în învățămintul mediu și, în bună mă
sură, în cel superior a unor
mase mari de oameni. Acest

proces de intelectualizare și-a
întreținut și îmbogățit valorile
la proba exigentă a muncii efective, în uzine, în fabrici, pe
ogoare. Lărgirea orizontului de
cunoștințe, instruirea, educarea,
cerințe ale unei societăți uma
niste, s-au împletit cu deschi
derea unui cîmp larg pentru
Valorificarea
inteligenței
și
culturii, le-au dat acestora sen
surile utilității, slujirii vremii
în care trăim, transformării
implicite a societății noastre
într-o lume a oamenilor cu un
vast orizont de cultură, ca
pabili să stăpînească civiliza
ția tehnologică, să se bucure
de înțelegerea lumii, știut fiind
că lumea va aparține acelora
care o construiesc și o în
țeleg.
în acest sens, sub influența
spiritului novator datorat to
varășului Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului,
sub îndrumarea
de înaltă
competență a tovarășei Elena
Ceaușescu, a fost inițiată o
vastă acțiune de punere în valoăre a celor mai înalte tradiții
ale culturii noastre. Operele
semnificative ale trecutului au
fost tipărite în ediții de masă
și in ediții științifice de refe
rință. Au apărut
monografii,
studii, culegeri de articole
consacrate unor autori și cu
rente. Un semn al înaltei
cinstiri de care se bucură înain
tașii l-a constituit sărbătorirea
în acest an, de către întregul
popor, a lui Mihai Eminescu, la
împlinirea unui veac de la
trecerea sa în eternitate, sărbă
torire încununată de mesajul
conducătorului partidului și sta
tului nostru, în care am putut
citi cu vie emoție : „Omagiind
astăzi opera luminoasă a lui
Mihai Eminescu — ca de altfel
a tuturor marilor creatori din
toate domeniile — avem datoria
să dezvoltăm și să îmbogățim
permanent cu noi și noi crea
ții minunatul patrimoniu na
țional — tezaur de gîndire îna
intată, revoluționară, care, prin
conținutul de idei și mesajul
profund umanist și patriotic,
reprezintă o contribuție de sea
mă la mobilizarea
întregului
popor pentru edificarea noii
orinduiri, la formarea omului
nou, înaintat, constructor con
știent și devotat al socialismu
lui
și
comunismului
în
România11,
Vorbitorul a spus în con
tinuare : Cele mai importante

București
opere ale literaturii române ci
lebrează omul deplin, confu
mind valorile lumii româneșl
omul de omenie, așa cum i
întrupează el in cele mai vi
loroase tradiții spirituale a
poporului nostru. O literatul
de idei, cu maxime consecin'
in opera de formare a indiv
dului, caracterizează poemei
prozele, piesele de teatru c
care ne mîndrim. Adîncime
acestor cărți derivă tocmai di
angajarea lor esențială, din ci
lacterul lor afirmativ. Angi
jarea scriitorului derivă din li
ciditatea lui, din capacitatea 1
de a fi prezent, responsabil
marile dezbateri ale conten
poraneității. Literatura ultimii»
ani s-a afirmat în numele d
versitățli de stiluri. Caracter,
ei combativ se sprijină pe ad(
vărul scos la lumină de o ep<
că nouă a istoriei românești.
Cu anul care vine intrăm >
linie dreaptă spre orizontul 200
prag nou al civilizației pămir
tești, în cursa grandioasă a ci
noașterii umane, an sever al pli
netei, examen decisiv la cai
trebuie să te prezinți bine pregi
tit. Azi a fi sau a mai fi ii
seamnă a cunoaște. Vom fi <
nație in măsura in care vom ci
noaște și vom munci mai mul
mai îndrăzneț, mai eficier
Secretarul general al partidul’
ne atrage mereu atenția asupi
acestei necesități stringente.
Congresul nostru întruneș
în aula patriei întregul popo
Poate nu e greșit să spunem <
este un Congres al poporul
român pentru viitorul poporuli
român. Ca scriitor, eu sin
această vastă dimensiune și sii
convins că exprim gîndi
tuturor scriitorilor din Romi
nia, implicați, cu tot talentul
puterea lor de muncă și t
creație, în cea mai înălțătoa
operă : slujirea poporului d
rindurile căruia ne-am nâ
cut șl
ale cărui năzuin
trebuie să-și găsească eco
în scrisul nostru, in fap
noastră ca oameni ai c<
tății. Implicare și angajar
iată țelurile fundamentale ț
care le desprindem din d<
cumentele Congresului. Par
inseparabilă a poporului romă
credincioși idealurilor partidi
lui, ne vom face datoria <
conștiința că sintem angaja
într-o operă de supremă ră
pundere, edificarea în Român
a lumii noi, o lume a dreptăl
și demnității umane.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANTON LUNGU
delegat al organizației județene de partid Brăila
Mult
Iubite
ți
stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to
varăși,
împreună cu Întregul partid
și popor, trăim momente de
înălțătoare vibrație patriotică,
determinate de magistralul Ra
port prezentat de dumneavoas
tră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, înal
tului forum comunist al țării,
strălucită analiză a stadiului
actual al societății
socialiste
românești, inestimabilă contri
buție la îmbogățirea tezaurului
național și universal al gîndirii
social-politice și practicii re
voluționare, ce definește cu
înaltă clarviziune obiectivele și
sarcinile continuării pe o treap
tă superioară a edificării so
cialismului și comunismului în
patria noastră, stabilind, în de
plină concordanță cu cerințele
legităților progresului social,
căile și modalitățile de soluțio
nare a marilor probleme ale
contemporaneității.
Pentru toate izbînzile mărețe
ce încununează lupta eroică a
poporului
român sub condu
cerea partidului, a secretarului
său general, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor
muncii din județul Brăila, cu
mare bucurie și nețărmurită
dragoste, într-o indestructibilă
unitate cu întregul partid și
popor, aducem cu toată căldura
inimilor noastre un înflăcărat
omagiu eminentului ctitor de
țarii nouă, marelui Erou Intre
eroii
națiunii,
proeminentă
personalitate a mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, stima și mîndria întregii
noastre națiuni — tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Cu alese sentimente de pre
țuire și deosebit respect, adre
săm întreaga noastră gratitudi
ne mult stimatei tovarășe
Elena Ceaușescu, strălucit om
politic, savant de înalt presti
giu internațional, pentru acti
vitatea remarcabilă desfășurată
în conducerea partidului și sta
tului, pentru contribuția deo
sebită la elaborarea și înfăp
tuirea programelor de dezvol
tare economică și socială a pa
triei, la înflorirea multilaterală
a științei, învățămîntului și cul
turii românești.
Cu inimile pline de bucurie,
aleasă satisfacție și mîndrie pa
triotică privim astăzi grandioa
sele înfăptuiri politice, econo
mice și sociale ce au avut loc
în țara noastră, care demon
strează în mod strălucit forța
și viabilitatea socialismului,
justețea politicii Partidului Comunist Român, a orientărilor
profund revoluționare imprima
te tuturor structurilor societății,

după Congresul al IX-lea al
partidului.
în anii glorioși ai „Epocii
Nicolae Ceaușescu", ce mar
chează timpul de aur din mul
timilenara istorie a existenței și
dezvoltării poporului român, ju
dețul Brăila, o dată cu înflo
rirea multilaterală a întregii
țări, a cunoscut o dezvoltare
fără precedent, dispunînd azi
de o industrie modernă și o agricultură în plin progres. In
anii socialismului, județului
nostru i s-au alocat fonduri
pentru dezvoltare in valoare de
86 miliarde lei, din care peste
78 miliarde dună Congresul al
IX-lea al partidului. Pe această
bază au fost înălțate obiective
de mare importanță economică,
volumul total al fondurilor fixe
din economia județului a sporit
de peste 6 ori și s-au creat
peste 60 000 noi locuri de mun
că în sectoarele neagricole. Ca
urmare, producția industrială
este astăzi de 72 de ori mai
mare față de 1945, din care
creșterea realizată după 1965
este de peste 60 de ori.
Vă raportăm, mult iubite și
stimate ■ tovarășe secretar gene
ral Nicolae Ceaușescu, că or
ganizația județeană de partid se
prezintă la înaltul forum al co
muniștilor români cu planul pe
trei ani și unsprezece luni în
deplinit, ceea ce ne va permite
să livrăm suplimentar cantități
importante de produse fizice
necesare economiei naționale.
Am realizat în întregime con
tractele la export, am pus în
funcțiune numeroase obiective
și capacități în industrie, agri
cultură și în celelalte sectoare
ale activității economice ; gra
dul de înnoire a producției a
ajuns în prezent la 70 la sută,
denășindu-se nivelul planificat.
în agricultură, datorită pre
ocupării dumneavoastră con
stante, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, s-a realizat
o operă fără precedent în această zonă a țării — încheie
rea amenajărilor la irigat pe
întreaga suprafață arabilă. Aplicînd în viată politica agrară
profund științifică a partidului
și statului nostru, așezînd ferm
agricultura pe coordonatele noii
revoluții agrare — concept ela
borat și fundamentat de dum
neavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general,
am realizat în acest an pro
ducții la care nici nu cutezam
să gîndim cu cîteva decenii în
urmă. La grîu s-au obținut
9 110 kg la hectar, 32 400 kg la
porumb, producții care sînt de
15 ori și, respectiv, de 10 ori
mai mari față de 1965, Pentru
rezultatele obținute, organizația
județeană de partid Brăila a
avut cinstea să organizeze Ziua
recoltei și să i se confere înal
tul titlu de „Erou al Noii Re
voluții Agrare".

O dată cu dezvoltarea pu
ternică a industriei, agriculturii
și a altor sectoare, a spus în
continuare vorbitorul, am înfăp
tuit programele de organizare
și modernizare a localităților,
s-au construit peste 70 000 de
apartamente și case noi, 652 săli
de clasă, noi edificii ale științei
și tehnicii, de cultură, de ocro
tire a sănătății, care au schim
bat radical înfățișarea orașelor
și comunelor noastre, a centre
lor agroindustriale, realizarea
unei noi calități a muncii și
vieții populației, creșterea nive
lului de pregătire cultural-științifică, politică și ideologică a
tuturor categoriilor de oameni
ai muncii.
In lumina exigențelor formu
late de dumneavoastră și în
Raportul prezentat Congresului,
trebuie să arăt că în munca
noastră mai există neajunsuri,
că nu peste tot organele și or
ganizațiile de partid au acționat
și acționează pentru valorifica
rea în mod superior a tuturor
resurselor, a bazei tehnico-materiale de care dispunem. Vă
raportăm, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, că în
adunările și conferințele pentru
dări de seamă și alegeri am
analizat cu înaltă răspundere
comunistă, partinică, stilul și
metodele noastre de muncă, sta
bilind măsuri pentru afirmarea
tot mai puternică a rolului de
conducător politic al organelor
și organizațiilor de partid, în
întreaga activitate economicosocială. Vom intensifica munca
politico-organizatorică
pentru
întărirea răspunderii comuniști
lor, a tuturor cadrelor și vom
exercita un control de partid
mai ferm și exigent pentru în
deplinirea exemplară a hotărîrilor adoptate, pentru realizarea
planului în profil teritorial, a
hotărîrilor de partid și a legilor
țării.
Vă raportăm, mult stimate
tovarășe secretar general, că,
așa cum ne-ați indicat cu pri
lejul vizitei de lucru în județul
Brăila, am elaborat și fun
damentat, cu participarea largă
a oamenilor muncii, planul de
dezvoltare economico-socială în
profil teritorial, parte integrantă
din Programul-Directivă, dezbă
tut și aprobat în Conferința or
ganizației județene de partid, și
care deschide perspective minu
nate înfloririi multilaterale a
orașelor și tuturor localităților
din județ. Producția-marfă in
dustrială va crește, în 1995, cu
33,8 la sută față de 1990, volu
mul exportului cu 46,3 la sută,
iar productivitatea muncii cu
30 la sută.
Cu îndreptățită mîndrie patrio
tică ne exprimăm satisfacția
față de marile realizări obținute
în construirea socialismului cu
poporul și pentru popor, sub
conducerea gloriosului nostru
partid, care îndeplinește cu

strălucire rolul de centru vital
al întregii națiuni, de forță po
litică conducătoare a societății.
De aceea, considerăm extrem
de dăunătoare încercările ce au
loc în unele țări socialiste, po
trivit cărora în condițiile actua
le nu ar mai fi necesar ca
partidul comunist să-și exercite
rolul Conducător în societate, că
acesta ar trebui să împartă sau
să renunțe Ia rolul său de forță
politică conducătoare. Asemenea
concepții, menite să lipsească
societatea de partidul revoluțio
nar, unic al clasei muncitoare,
de cuceririle sale, să cedeze lo
cul formelor capitaliste, bazate
pe exploatare, sînt condamnate
definitiv de istorie și Ie respin
gem cu toată hotărîrea.
In numele comuniștilor, al
tuturor oamenilor muncii din
județul Brăila, asigur Congre
sul, pe dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe
secretar general, că vom în
deplini în mod neabătut hotărîrile ce vor fi adoptate și ne
angajăm să muncim cu toată
pasiunea revoluționară, să în
făptuim exemplar prevederile
de plan în industrie și în agricultură, să obținem produc
ții la nivelul cerințelor înaltu
lui titlu de „Erou al Noii Revo
luții Agrare", de 15 000 kg grîu
și orz la ha și peste 40 tone
porumb la hectar, contribuind
la creșterea continuă a nivelu
lui de trai material și spiritual
al întregului popor.
îmi îndeplinesc cu nețărmu
rită dragoste și vibrantă mîn
drie patriotică mandatul de
înaltă cinste încredințat de Con
ferința organizației județene de
partid de a susține cu înflăcă
rare revoluționară reînvestirea
dumneavoastră, mult iubite
si
stimate
tovarășe
Nicolae Ceausescu, marele nos
tru conducător vizionar, de că
tre înaltul forum comunist al
tării. în funcția supremă de
secretar general al Partidu
lui Comunist Român.
Cu certitudinea că cea maî
înaltă garanție a înfăptuirii
înălțătoarelor țeluri și idealuri
ce ni le-am pronus o constituie
fericirea de a vă avea, în con
tinuare. în fruntea partidului
și a tării pe dumneavoastră,
mult iubite si stimate tovarășe
secretar general. îndeplinesc o
datorie de mare onoare și
conștiință din a vă adresa,
din inimă, în numele co
muniștilor, al tuturor locui
torilor județului Brăila, dum
neavoastră, mult stimate :ȘÎ
iubite tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, mult stima
tei tovarășe Elena Ceaușescu
urarea din străbuni „Mulți ani
să ne trăiți", în deplină sănă
tate și putere de creație, pentru
gloria partidului si a patriei,
pentru progresul și demnitatea
națiunii române, pentru trium
ful socialismului și păcii în
lume.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI MIHAI NICULIȚÂ
delegat al organizației județene de partid
Mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe șl stimați
tovarăși.
In consens cu voința între
gului partid și popor, cu pro
funde sentimente de aleasă
mîndrie patriotică, nețărmurită
dragostei și recunoștință, comu
niștii, toți oamenii muncii
din județul Maramureș își
exprimă entuziasta adeziune
față de Hotărîrea privind
realegerea dumneavoastră, fault
iubite și stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai
iubit fiu al națiunii române,
Erou între eroii neamului, cti
torul României socialiste mo
derne, personalitate proeminen
tă a vieții politice contempora
ne, în suprema funcție de
secretar general al partidului.
îngăduiți-mi să folosesc și
acest prilej pentru a omagia,
cu înaltă stimă și profundă
recunoștință, activitatea stră
lucită desfășurată de tovarășa
Elena Ceaușescu. militant de
frunte al partidului și statului
nostru, care aduce o contribu
ție de cea mai mare însemnă
tate la elaborarea și transpu
nerea în viață a minunatelor
planuri șl programe de dezvol
tare economico-socială a pa
triei, la afirmarea tot mal pres
tigioasă, în țară și peste hota
re, a științei și tehnicii ro
mânești.
Constituie un adevăr de necon
testat, pe care istoria l-a con
semnat în paginile ei glorioase,
faptul că în cele două decenii și
jumătate, de cind dumneavoas
tră, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu. atl
fost ales în fruntea partidului,
ponorul român a obținut succese
fără precedent.
Puternica dezvoltare economi
co-socială a patriei noastre, sub
conducerea dumneavoastră clar
văzătoare, mult stimate și iubite
tovarășe secretar general, a creat
condițiile necesare pentru lichi
darea datoriei externe, măreață
victorie întemeiată pe forța eco-

nomiei noastre naționale, a po
porului român, care a asigurat
adevărata independență econo
mică și politică a țării.
Urmînd cu neclinită încredere
și avînt revoluționar înțeleaptă
politică a partidului de reparti
zare judicioasă a forțelor de
producție pe întreg teritoriul pa
triei, Maramureșul istoric s-a
conectat definitiv la ritmurile
cele mai noi ale țării. Baia Mare,
Baia Sprie, Sighetul, Vișeul,
Borșa sint astăzi înnoite din te
melii, au devenit așezări a căror
dotare social-edilitară poate
rivaliza cu performanțe urbanis
tice de primă mărime. Pe văile
Izei, Marei, Săsarului și Lăpușului pulsează viața nouă a ci
vilizației socialiste. Cum știți, în
trecut, oamenii Maramureșului
erau siliți să plece prin țară în
căutare de lucru. Noua orînduire s-a preocupat permanent 'de
rezolvarea acestei situații. Nu
mai în anii de după Congresul
al IX-lea al partidului — ca
urmare a înființării a numeroa
se obiective economice — au
fost create peste 76 000 locuri de
muncă. Cele peste 60 de miliarde
de lei investite în economia ju
dețului — din care 50 de mi
liarde de lei după 1965 — au
făcut ca producția industrială să
crească de peste 6 ori, iar cea
agricolă de peste 4 ori. în 1945,
volumul activității economice pe
locuitor nu trecea de 5 600 lei,
în 1965 ajunsese la 27 700, iar în
prezent se ridică la 93 000 lei,
urmînd ca în 1995 să depășească
120 000 lei.
In agricultură, acționînd pe
baza indicațiilor și sarcinilor
trasate de dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe secre
tar general, am obținut in
acest an cele mai mari pro
ducții din istoria locului : peste
7 000 și, respectiv, 8 000 kg la
orz și grîu, peste 35 000 kg la
fructe și mai mult de 71 000 kg
la legume, în medie la hectar.
Prin construirea a 140 000 de
locuințe a devenit posibil ca
peste 85 la sută din populația
județului să se mute în case
noi. Noua calitate a vieții ma
ramureșenilor este definită șl
prin sporirea și modernizarea
bazei materiale a științei, învă
țămîntului și culturii, a ocro

tirii sănătății, a comerțului și
serviciilor pentru populație.
Succesele pe care oamenii
muncii din județul nostru le-au
obținut ilustrează încrederea
profundă cu care ei, asemenea
întregului popor, urmează și în
făptuiesc politica partidului,
constituie răspunsul lor plin de
abnegație și dăruire pentru sta
tornica dumneavoastră preocu
pare, mult stimate și iubite
tovarășe Nicolae Ceaușescu,
pentru dezvoltarea economicosocială armonioasă a tuturor
zonelor țării. Adine pătrunși de
aceste adevăruri, comuniștii, toți
locuitorii județului Maramureș
resping cu hotărîre orice încer
cări ale unor cercuri ostile so
cialismului, care propovăduiesc
renunțarea la cuceririle revo
luționare șl întoarcerea la for
me de organizare social-politică pe care oamenii muncii de
la noi le-au cunoscut și înlătu
rat printr-o eroică și îndelun
gată luptă revoluționară.
în perioada care a trecut de
la Congresul al XIII-lea al
partidului, organizația jude
țeană de partid Maramureș a
desfășurat o intensă activitate
politico-organizatorică
pentru
cuprinderea și conducerea tutu
ror domeniilor și sectoarelor de
activitate,
prin repartizarea
echilibrată a forțelor și mai
buna folosire a activului de
partid, creșterea numerică și,
mai ales, calitativă a rîndurilor
organizației județene. în Ma
ramureș avem o organizație de
partid puternică, peste 70 la
sută din numărul comuniști
lor sînt muncitori și țărani,
în unele sectoare, cum sînt
mineritul, metalurgia, construc
ția de mașini, șantierele de
construcții și altele, comu
niștii reprezintă 30—40 la sută
din personalul muncitor. Ex
presia concretă a modului de
exercitare de către organizații
le de partid a rolului lor con
ducător o constituie rezultatele
obținute în îndeplinirea sarci
nilor economice, mutațiile pe
trecute in atitudinea comuniș
tilor, a tuturor oamenilor față
de muncă, în comportarea lor
demnă in familie și societate.
Răspunzînd patrioticei dum
neavoastră chemări, mult iubite

Maramureș
și stimate tovarășe secretar ge
neral, raportez Congresului că
am realizat planul la producțiamarfă industrială și nivelul va
loric al contractelor la export
pe 3 ani și 11 luni din acest)
cincinal, existînd condiții cai
pînă la sfîrșitul anului să li
vrăm suplimentar economiei
naționale 4 400 tone de porumb,
5 000 tone de cupru și alte me
tale neferoase în concentrate,
însemnate cantități de alte pro
duse în valoare de 700 milioane
lei.
în spiritul indicațiilor date de
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, am
acționat ferm pentru intensifi
carea lucrărilor geologice, dez
voltarea bazei de minereuri ne
feroase, creșterea volumului de
rezerve și valorificarea cît mai
eficientă a tuturor elementelor
utile din minereuri, la această
dată fiind asigurate rezervele
necesare Ia toate unitățile Cen
tralei Minereurilor Neferoase.
Conferința organizației jude
țene de partid, analizînd acti-«
vitatea din industrie, investiții,
construcții, din celelalte sectoa
re, a stabilit măsuri corespun
zătoare, politico-organizatorice,
care să ducă la realizarea unui
spor al producției industriale
de 32 la sută în cincinalul ur
mător. Pe baza evaluării realis
te a potențialului uman și ma
terial de care dispunem, ne-am
asumat angajamentul ca, în pe
rioada 1991—1995, să depășim
producția industrială cu un mi
liard lei față de prevederile
programului de dezvoltare eco
nomico-socială a județului,
în încheiere, vorbitorul a
spus : Vă asigurăm, mult sti
mate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, punînd la
baza întregii noastre activități
orientările cuprinse în excep
ționalul Raport prezentat de
dumneavoastră, în documentele
ce vor fi adoptate de Congres,
vom face totul pentru înfăptui-,
rea lor exemplară, determinînd
astfel o creștere și mai puter
nică a contribuției Maramure
șului la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate
și înaintarea fermă a patriei
noastre, România
socialistă,
spre comunism.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ANA MUREȘAN
delegată a organizației județene de partid Bistrița-Năsăud
Mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tova
rășă Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați
tovarăși,
Trăim cu toții momente de
înălțător patriotism participînd
direct la unul din evenimentele
excepționale ale istoriei noas
tre noi, glorios inaugurată de
Congresul al IX-lea al partidu
lui. Milioanele de femei ale pa
triei, asemenea întregului nos
tru popor, se află sub puterni

ca impresie a magistralului Ra
port prezentat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu — amplu și
strălucit bilanț al mărețelor
succese în vasta operă de edifi
care a socialismului în țara
noastră, document fundamental,
care deschide noi și luminoase
perspective înaintării ferme a
României spre culmile cuteză
toare ale progresului multilate
ral și civilizației comuniste.
Cu sentimente de aleasă mîn
drie
patriotică,
îndeplinesc
mandatul de conștiință încre

dințat de Consiliul Național al
Femeilor, de toate femeile care
trăiesc și muncesc în patria
noastră, de a susține, din adincul inimilor, în consens cu voin
ța unanimă a partidului și na
țiunii realegerea în funcția su
premă de secretar general al
partidului a strălucitului mili
tant revoluționar și patriot în
flăcărat, cel care și-a identi
ficat, ca nimeni altul, lupta și
munca de o viață cu aspira
țiile cele mai fierbinți ale po
porului său, făuritorul vizionar
al acestei țări libere și prospe

re, neaservite nimănui, ctitorul
României moderne — tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în aceste momente isto
rice, femeile României so
cialiste vă aduc dumnea
voastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, conducător
de excepție, Erou între marii
eroi ai neamului, personalitate
proeminentă a vieții politice
mondiale, un vibrant omagiu,
cele mai alese sentimente de
prețuire și adînc respect, de re
cunoștință nețărmurită pentru
acest timp istoric de epocale

prefaceri, pentru demnitatea și
înflorirea fără precedent a
României de azi, pentru grija
permanentă față de bunăstarea
materială și spirituală a oame
nilor, pentru minunatele condi
ții de afirmare, în deplină ega
litate, a femeilor în toate do
meniile de activitate.
îngăduiți-ne,
totodată,
să
dăm glas simțămlntelor de fier
binte dragoste, prețuire și alea
să admirație față de tovarășa
Elena Ceaușescu, eminent mili
tant revoluționar în conducerea
partidului și statului, savant de
prestigioasă recunoaștere inter
națională, care aduce contribu
ții de cea mai mare însemnăta
te la elaborarea și înfăptuirea
întregii politici a partidului și
statului, a programelor de dez
voltare multilaterală a țării, la
afirmarea în lume a științei și
culturii românești. în activita
tea sa eroică, vastă și comple
xă, noi, femeile, avem un exem
plu permanent, luminos și drag,
îndemnindu-ne la autodepășire,
la încredere în forțele noastre,
la muncă pasionată pentru bi
nele și prosperitatea patriei.
Asemenea întregului popor,
avem convingerea fermă că
strălucitele transformări revo
luționare, înfăptuite sub condu
cerea clarvăzătoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de
monstrează, cu forța faptului
istoric, superioritatea orînduirii
socialiste, justețea politicii ști
ințifice a partidului, care își în
deplinește cu cinste rolul con
ducător, de centru vital al so
cietății. Dezvoltarea și întărirea
continuă a proprietății socialis
te este și va fi temelia de gra
nit a dezvoltării României, în
care se afirmă o democrație rea
lă și viabilă — democrația muncitorească-revoluționară.
Cei
care susțin în lume așa-zisele
binefaceri ale democrației bur
gheze trebuie să înțeleagă că
niciodată nu va exista egalitate
între săraci și bogați, între ex
ploatați și exploatatori. Să-și
păstreze, cel ce vor, la ei acasă
falsa lor democrație. La noi,
aici, a învins ireversibil demo
crația care dă dreptul poporului
să-și hotărască singur viața,
viitorul. Iată de ce milioanele
de femei ale patriei susțin cu
tărie, împreună cu întregul nos
tru popor poziția principială
exprimată de tovarășul

Nicolae Ceaușescu în Raportul
la Congres cu privire la dez
voltarea socialistă neabătută a
României și resping cu fermita
te încercările cercurilor reacționare, imperialiste de defăi
mare și subminare a socialismu
lui.
Programul-Directivă și Tezele
aflate în dezbaterea Congresu
lui, care prefigurează dezvolta
rea României în următorul cin
cinal și în perspectivă pînă în
anii 2000—2010, însuflețesc în
tregul popor, toate femeile, hotărite să acționeze, într-o depli
nă unitate în jurul partidului,
al dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae ' Ceaușescu,
spre a înfăptui, pentru noi și
generațiile viitoare, civilizația
socialistă și comunistă pe pămintul străbun al patriei.
Alocarea unei părți impor
tante din venitul național pen
tru dezvoltare, avîntul puternic
al forțelor de producție și re
partizarea lor armonioasă pe
întreg teritoriul țării, noile ce
tăți industriale ctitorite în
„Epoca Nicolae Ceaușescu" au
determinat continua creștere a
clasei muncitoare, în rîndurile
căreia a sporit numărul femei
lor ; ponderea lor în industrie
a ajuns la 43 la sută, față de
numai 20 la sută în 1965, con
tribuind la realizarea ritmuri
lor înalte ale producției, ridi
carea calității produselor, creș
terea productivității muncii și
a eficienței. De asemenea, în
obținerea celor mai mari recol
te din istoria agriculturii ro
mânești, un rol important a re
venit maselor de femei. La în
demnul permanent, adresat de
secretarul general al partidului
tuturor oamenilor muncii, de a
învăța, milioane de femei se
bucură de lumina generoasă a
cunoașterii, formîndu-se profe
sional în învățămîntul de toate
gradele, care în ultimii 25 de
ani s-a dezvoltat fără precedent
sub conducerea înțeleaptă a to
varășei Elena Ceaușescu.
în
prezent, femeile reprezintă ju
mătate din cadrele cu studii
medii și peste o treime din
cele cu studii superioare, iar
în activitatea de cercetare ști
ințifică ponderea lor a ajuns
la 43 la sută. „România se nu
mără — sublinia tovarășa Elena
Ceaușescu la Plenara Consiliu
lui Național al Științei și In-

vățămîntului — printre puține
le țări din lume care-și pregă
tesc prin forțe proprii cadrele
necesare pentru toate dome
niile de activitate". Este o izbîndă extraordinară, de neima
ginat în vechea istorie a Româ
niei, iar azi de neimaginat în
multe țări ale lumii. Jumătate
din cei care învață și se pregă
tesc în patria noastră sînt fe
mei.
în perioada deschisă de Con
gresul al IX-lea, concomitent
cu sporirea rolului femeilor în
viața economică, a avut loc
creșterea deosebită a contribu
ției lor în viața socială și poli
tică. Aplicarea fermă a indica
țiilor dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general,
privind întărirea continuă a
partidului a determinat și cu
prinderea unui număr tot mai
mare de femei în rîndurile co
muniștilor, pe măsura ridicării
nivelului de conștiință și a par
ticipării lor sporite la marile
transformări revoluționare ale
acestei epoci. Este un titlu de
mîndrie pentru noi că 1,4 mi
lioane femei sînt membre ale
partidului, de patru ori mai
mult decît în anul 1965. La re
centele conferințe de partid și
adunări, un număr mare de fe
mei au fost alese ca prim-secretari ai comitetelor munici
pale ■ și orășenești, ajungînd la
aproape 50 la sută din total. în
Marea Adunare Națională ele
dețin o pondere de 33 la sută,
iar în consiliile populare de
peste 40 la sută. Vreau să vă
spun, tovarăși, că și aici, în sala
Congresului nostru, 40 la sută
dintre delegați sînt femei. Iată
un adevăr incontestabil al par
ticipării femeilor la viața poli
tică a țării.
Asigurarea unor condiții tot
mai bune de muncă și viață, a
asistenței medicale gratuite și
a altor cheltuieli din fondurile
sociale, locuințele moderne,
confortabile de care beneficia
ză populația țării și care situ
ează România printre primele
state din lume în acest dome
niu, grija plină de căldură pen
tru creșterea și educarea co
piilor sînt împliniri existente
în mod fericit în viața fiecărei
familii. Aceste minunate reali
tăți au o semnificație și mai
puternică acum, cînd în țări
capitaliste dezvoltate, deși se

vorbește demagogic despre așazisele drepturi ale omului, fe
meilor nu le sînt asigurate în
fapt drepturi dintre cele mai
elementare — la muncă, la în
vățătură și pregătire profesio
nală, la ocrotirea sănătății lor
și a copiilor, de participare de
plină la viața politică și socială.
Femeia din patria noastră so
cialistă, cu întregul ei univers
de aspirații, nu mai este de mult
o anexă nesemnificativă a so
cietății și istoriei, ținută în
umbra evenimentelor, ci este
autor, la rîndul
său, al
tuturor
realizărilor
„Epocii
Nicolae Ceaușescu".
Vă mulțumim, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă
mulțumim, mult stimată tova
rășă Elena Ceaușescu, pentru
aceste condiții minunate de
muncă și afirmare, nevisate în
trecut, vă mulțumim pentru în
crederea pe care o aveți în ca
pacitatea și spiritul nostru de
inițiativă, vă mulțumim că
ne-ați dat posibilitatea de a do
vedi că în milioanele de femei
ale patriei există forță si ener
gie capabile să contribuie la
materializarea operei grandioa
se pe care o edificați cu po
porul și pentru popor. Vă mul
țumim, totodată, pentru politi
ca profund umanistă de creș
tere fără precedent a rolului
femeilor
în societatea româ
nească, pentru cerul de pace
pe care îl mențineți deasupra
copiilor noștri, care au dreptul
la zîmbet și la un viitor fe
ricit.
în încheiere, vorbitoarea a
spus : Iată de ce, ne angajăm
solemn în fața Congresului, în
fața dumneavoastră, tovarășe
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu
că întregul
activ de femei, toate femeile
țării vor acționa cu însuflețire
și înaltă răspundere revoluțio
nară, așa cum ne-ați cerut,
pentru transpunerea în viață
a marilor obiective trasate de
documentele programatice ale
Congresului al XIV-Iea, pentru
înaintarea fermă, neabătută a
scumpei noastre patrii spre
zorii de aur ai comunismului,
sub conducerea gloriosului nos
tru partid comunist, în frunte
cu cel mai iubit fiu al poporu
lui, marele erou național, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PANTELIMON GĂVĂNESCU
delegat al organizației județene de partid
Mult Iubite șl stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată
tovarășă
Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși delegați și
invitați,
Vă rog să-mi permiteți să
exprim, de la tribuna marelui
forum al comuniștilor români,
în numele oamenilor muncii, al
tuturor locuitorilor județului
Dîmbovița, întreaga satisfacție
și deplina aprobare față de te
zele, ideile și orientările cu-,
prinse în impresionanta analiză
științifică, profund revoluționa
ră, care deschide noi și tot mai
luminoase perspective făuririi
socialismului cu poporul și pen
tru popor în patria noastră, pe
care a întreprins-o în magistra
lul Raport prezentat Congresu
lui, strălucită contribuție la dez
voltarea teoriei și practicii so
cialismului, la afirmarea con
cepției despre lume și viață a
clasei muncitoare, la promova
rea păcii, înțelegerii și colabo
rării în lume, cel mai iubit și
stimat fiu al națiunii, secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
în aceste momente de înaltă
vibrație patriotică și revoluțio
nară, îmi revine deosebita onoa
re să dau glas voinței unanime
a comuniștilor, a tuturor celor
ce trăiesc și muncesc în jude
țul Dîmbovița de a susține cu
înflăcărare realegerea dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu,
genial conducător de partid și
țară, strălucit gînditor revolu
ționar, personalitate proemi
nentă a istoriei contemporane,
în funcția supremă de secretar
general al partidului, opțiune
politică fundamentală pentru
destinele de libertate, indepen
dență și prosperitate ale na
țiunii, pentru triumful idealu
rilor socialismului și comunis
mului în patria noastră.
îmi este deosebit de plăcut să
exprim, cu profund respect, în
numele miilor de locuitori ai
județului nostru, cele mai ale
se gînduri de prețuire și
recunoștință tovarășei Elena)
Ceaușescu, eminent om politio
și savant de largă recunoaștere
internațională, pentru contribu
ția deosebită la elaborarea și
înfăptuirea politicii interne și
externe a partidului și statului
nostru, la înflorirea fără prece
dent a științei, învățămîntului
și culturii, la afirmarea geniului
creator al poporului român în
lumea contemporană.
Toți locuitorii străbunelor me
leaguri dimbovițene sînt mîndri
(Urmare din pag. I)

nai, au sosit peste 25 000 de
telegrame și scrisori, prin care
organizații de partid, de masă
șî obștești, organe de stat,
colective de oameni ai muncii
din industrie, agricultură, din
domeniile învățămîntului, ști
inței, artei și culturii, ocroti
rii sănătății, din unități mili
tare, persoane din diverse
sectoare de activitate urează
succes deplin lucrărilor Con
gresului.
S-a arătat că, într-o impre
sionantă unitate, autorii me
sajelor susțin cu entuziasm
și înflăcărare ca tovarășul
Nicolae Ceaușescu să fie
reales în funcția supremă de
secretar general al Partidului
Comunist Român, garanția în
făptuirii idealurilor noastre
socialiste și comuniste.
Cu sentimente de înaltă
mîndrie patriotică, colectivele
muncitorești raportează — în
mesajele pe care le-au trans
mis — îndeplinirea, în cinstea
marelui forum al comuniștilor
români, cu aproape două luni
mai devreme, a principalilor

de profundele prefaceri revolu
ționare înregistrate în anii con
strucției socialismului, care au
făcut ca alături de cetățile lup
tei pentru libertate și indepen
dență, ridicate aici de-a lungul
istoriei, să apară puternicele ce
tăți ale muncii pașnice și crea
toare din metalurgie, construc
ția de mașini, chimie și elec
trotehnică.
Mărturie convingătoare a jus
teței politicii partidului de alo
care permanentă a unei impor
tante părți din venitul național
pentru fondul de acumulare,
baza materială a județului a în
registrat o dezvoltare vertigi
noasă, în prezent fondurile fixe
fiind mai mari de 15,5 ori față
de 1945. în anul celei de-a 45-a
aniversări a victoriei revoluției
de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă, producția industrială a
județului este de aproape 40 mi
liarde lei, de 10 ori mai mare
decît în 1965, întreaga producție
a anului 1945 realizîndu-se în
numai 4 zile, iar producția agricolă a înregistrat o creștere
de 13 ori față de 1945. Expresie
elocventă a ritmului accelerat
de creștere, numărul locurilor
de muncă de care dispunem în
prezent este de aproape 34 ori
mai mare față de 1945, sporul
absolut față de 1965 fiind de
peste 100 mii, ceea ce înseamnă
crearea celor mai bune condiții
de ocupare completă și eficientă
a forței de muncă de care dis
punem. Pe fondul acestor rea
lizări, ca urmare a politicii
profund umaniste a partidului
nostru, de satisfacere a nevoilor
materiale și spirituale ale oa
menilor muncii, în județul nos
tru s-au construit aproape 60 000
locuințe, circa 83 la sută din lo
cuitori mutîndu-se după anul
1965 în case noi, s-a dezvoltat
puternic baza tehnico-materială
a învățămîntului, culturii și ocrotirii sănătății.
Sint toate acestea dovezi
grăitoare ale faptului că socia
lismul și numai socialismul este,
cum subliniați dumneavoastră,
mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, în măsură
să descătușeze energiile crea
toare ale poporului, să facă din
bunăstarea și fericirea oameni
lor, din asigurarea drepturilor
lor fundamentale Ia muncă, la
existență, la o viață liberă și
demnă scopul suprem al între
gii dezvoltări, esența însăși a
noii societăți.
Raportăm Congresului că, ac
ționînd cu răspundere pentru
înfăptuirea exemplară a pre
țioaselor sarcini și indicații date
de dumneavoastră, cu prilejul

vizitelor de lucru în județul nos
tru, oamenii muncii au obținut,
în anii care au trecut de la
Congresul al XIII-lea, noi și im
portante împliniri în toate do
meniile vieții economice și so
ciale. în industrie, 22 de între
prinderi au îndeplinit deja pla
nul pe 4 ani din acest cincinal,
iar 38 pe 3 ani și 11 luni, ceea
ce a creat posibilitatea să reali
zeze, în cinstea Congresului al
XIV-Iea, o producție suplimen
tară de 1,6 miliarde lei, fiind
livrate peste prevederi econo
miei naționale importante can
tități de cărbune, oțel, laminate,
produse ale industriei electro
tehnice și chimiei, strunguri,
utilaj tehnologic, ciment și alte
produse. Exportul este mai mare
față de începutul cincinalului
actual cu 70,5 la sută, iar inves
tițiile au însumat aproape 18
miliarde lei.
înfăptuirea cerințelor și exi
gențelor privind noua revoluție
agrară a determinat luarea unor
măsuri ferme pentru punerea în
valoare a potențialului de care
dispunem, fiind introduse în
circuitul productiv peste 4 700
hectare, s-au realizat ample lu
crări pentru sporirea calității
solului, s-a acționat permanent
pentru executarea la timp și de
calitate a tuturor lucrărilor.
Drept urmare, în acest an au
fost obținute producții agricole
record de peste 8 100 kg grîu Ja
hectar, 7 500 kg la orz, peste ?3
mii kg la porumb. La legume
am îndeplinit planul in propor
ție de 120 la sută, la fructe în
proporție de 256 la sută, ceea ce
a asigurat livrarea la fondul
centralizat al statului a celor
mai mari cantități de produse
agricole la toate culturile din
istoria județului nostru.
Raportînd munca și rezultatele
obținute la cerințele și exigen
țele formulate de dumneavoas
tră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general, a spus
în continuare vorbitorul, trebuie
să arătăm că în activitatea noas
tră
s-au manifestat și uJ
nele lipsuri, ceea ce a făcut ca
la unii indicatori ai industriei,
precum și în unele sectoare din
agricultură realizările să nu se
situeze la nivelul posibilităților
pe care le avem. De aceea, mă
surile pe care le-am adoptat vi
zează intensificarea întregii ac
tivități politice și organizatorice
pentru recuperarea în cel mai
scurt timp a tuturor rămînerilor
în urmă, realizarea integrală a
prevederilor planului pe acest
an și pe întregul cincinal.
Mărețele perspective de dez
voltare a țării prefigurate în
proiectul Programului-Directivă,

A TREIA ZI A LUCRĂRILOR
indicatori de plan pe primii
patru ani ai actualului cin
cinal.
Telegramele exprimă anga
jamentul ferm al organizații
lor de partid, al colectivelor
de oameni ai muncii de a face
totul pentru traducerea în via
ță a mărețelor sarcini ce le
revin din magistralul Raport
prezentat Congresului de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și din
celelalte documente ce vor fi
adoptate de Congresul al
XIV-Iea al partidului.
în numele delegaților, au
fost exprimate cele mai calde
mulțumiri tuturor celor care
s-au adresat Congresului, pre
cum și urarea de noi succese
în activitatea lor dedicată pro
gresului și prosperității Româ
niei socialiste.
în cursul după-amiezii, lu
crările s-au desfășurat în ca
drul celor opt secțiuni ale
Congresului.
în mod unanim, participan- '
ții la dezbaterile în plen și pe

secțiuni au exprimat deplinul
acord cu aprecierile și conclu
ziile cuprinse în Raportul pre
zentat la Congres de tovarășul
Nicolae Ceaușescu și au subli
niat că în acest important do
cument sînt abordate în mod
creator problemele funda
mentale ale evoluției societă
ții românești, ale edificării
noii orînduiri, în strînsă legă
tură cu realitățile din țara
noastră, stabilindu-se, pe baza
unei profunde analize științi
fice, obiectivele strategice și
orientările privind dezvoltarea
socialistă a patriei în etapa
actuală și în perspectivă.
De la tribuna marelui fo
rum, delegații care au luat cuvîntul au dat expresie înaltei
prețuiri pe care comuniștii,
toți cetățenii patriei o dau operei teoretice și practice a
tovarășului Nicolae Ceaușescu,
gîndirii sale cutezătoare, ori
ginale, strălucitei activități
consacrate progresului și bu
năstării națiunii noastre, întă

Dîmbovița
în planul de dezvoltare în profil
teritorial, dezbătute și aprobate
in unanimitate în Conferința or
ganizației județene, care pre
văd o creștere cu 35,1 la sută a
producției-marfă industriale, cu
59,8 la sută a exportului și cu
29,2 la sută a producției agri
cole, însuflețesc locuitorii jude
țului nostru, le oferă garanția
cea mai sigură că România va
fi în continuare o țară în care
valorile socialismului își găsesc
pe deplin realizarea, că opțiunea
istorică a poporului pentru dez
voltarea multilaterală a patriei
se va înfăptui cu fermitate prin
munca plină de abnegație a tu
turor fiilor țării, strîns uniți în
jurul gloriosului nostru partid
comunist, al secretarului său ge
neral, marele erou al socialis
mului și păcii, mult stimatul și
iubitul nostru conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.
Evocăm și în acest cadru, pen
tru a fi bine înțelese și de cei
care, pe diverse căi, ne dau sfa
turi de ceea ce trebuie să fa
cem în țară, gîndurile și senti
mentele de profund devotament
și atașament nețărmurit față de
socialism ale comuniștilor, ale
tuturor oamenilor muncii din
Dîmbovița exprimate zilnic, asemenea întregului nostru po
por, în limba muncii eroice pen
tru patrie, dovedindu-și în acest
fel recunoștința fierbinte că
trăiesc într-o societate a drep
tății, echității și omeniei, in
care, în tripla lor calitate de
proprietari, producători și be
neficiari ai avuției naționale,
pe baza principiilor democrației
muncitorești-revoluționare, sînt
făuritorii conștienți și liberi ai
noii societăți, ai istoriei însăși.
Aceste adevăruri scumpe con
științelor noastre determină aprobarea și încrederea totală ale
comuniștilor, ale tuturor locui
torilor județului față de politica
externă a partidului și statului
nostru, față de orientările, apre
cierile și inițiativele dumnea
voastră, mult iubite și stimate
tovarășe secretar general, strălu
cit sintetizate în Raportul pre
zentat înaltului forum comu
nist al țării.
Exprimînd deplinul acord față
de documentele Congresului, vă
asigurăm, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
organizația de partid Dîmbovița,
toți oamenii muncii din județul
nostru vor acționa fără preget,
urmînd strălucitul dumneavoas
tră exemplu de muncă și acțiu
ne revoluționară, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor
marelui forum comunist al ță
rii, spre gloria și măreția scum
pei noastre patrii — Republica
Socialistă România.

ririi independenței și suvera
nității țării, triumfului princi
piilor socialismului în trans
formarea revoluționară a pa
triei, făuririi unei lumi a păcii,
înțelegerii și colaborării.
Participanții la dezbateri au
relevat că mărețele realizări
obținute de poporul nostru,
sub conducerea partidului, a
secretarului său general, în
perioada de profunde înnoiri
deschisă de Congresul al IXlea, în dezvoltarea generală a
țării pe calea socialismului
constituie temeiul pentru care
comuniștii, întreaga națiune
susțin cu tărie realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu
în suprema funcție de condu
cere în partid.
în cadrul lucrărilor, vorbito
rii și-au manifestat adeziunea
la politica internă și externă a
partidului și statului, deplina
aprobare față de documentele
supuse dezbaterii Congresului,
voința de a acționa pentru în
făptuirea lor exemplară, asigurînd progresul și înflorirea
multilaterală a patriei.
I ucrările Congresului con
tinuă.
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONGRESULUI AL XIV-LEA
AL PARTIDU LU I COM U N 1ST ROM AN
Lucrările Congresului al XIV-Iea
al Partidului Comunist Român s-au
desfășurat, in după-amiaza zilelor
de marți și de miercuri, pe sec
țiuni, în cadrul cărora a luat cuvîntul un mare număr de delegați.
Participanții la dezbateri au dat
eea mai inaltă apreciere Raportului
prezentat de la tribuna Congresului
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
strălucit bilanț al marilor succese
obținute de poporul nostru, sub con
ducerea Partidului Comunist Român,
analiză științifică a realităților economico-sociale și politice din patria
noastră, din lumea de azi, care pre
figurează căile și perspectivele pro
gresului neîntrerupt al României so
cialiste, sporirii necontenite a bună
stării materiale și spirituale a in
tregii națiuni.
într-o atmosferă vibrantă, de puternică angajare revoluționară, toți
cei care au luat cuvîntul și-au exprimat deplina adeziune față de tezele, ideile și orientările cuprinse in
Raportul prezentat marelui forum,
față de proiectul Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul
al XIV-Iea, subliniind însemnătatea
de excepție a acestor documente
programatice pentru prezentul și vi
itorul națiunii noastre socialiste.
Vorbitorii au subliniat semnifica
ția istorică a Congresului al XIV-Iea
al Partidului Comunist Român, în
scris in conștiința intregii noastre
națiuni drept Congresul marilor vic
torii socialiste, al triumfului prin
cipiilor socialismului științific in
transformarea revoluționară a socie
tății românești, al adevăratei suve
ranități și deplinei independențe
economice și politice a României.
S-a relevat și în cadrul dezbate
rilor pe secțiuni că mărețele succese
obținute de poporul nostru pe calea
deschisă de istoricul Congres al IXlea al partidului, care a inaugurat o
nouă epocă în edificarea socialismu
lui în România, sînt nemijlocit le-

gate de activitatea neobosită a to
varășului Nicolae Ceaușescu.
Intr-o atmosferă de vibrantă tră
ire patriotică, participanții la lucră
rile secțiunilor, asemenea întregului
partid și popor,
îndeplinindu-și
mandatul încredințat de comuniștii
pe care ii reprezintă la Congres, au
susținut cu entuziasm realegerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu in
inalta funcție de secretar general
al partidului, profund convinși că
această opțiune istorică reprezintă
garanția înfăptuirii programelor de
dezvoltare social-economică a țării,
nobilelor idealuri ale poporului de
edificare a socialismului și comu
nismului pe pămîntul patriei.
Cu alese sentimente de profundă
stimă și prețuire, vorbitorii au evi
dențiat rolul și meritele tovarășei
Elena Ceaușescu în elaborarea și
transpunerea in viață a politicii
partidului și statului nostru. in
dezvoltarea invățămintului, științei
și culturii românești.
în cadrul fiecărei secțiuni au fost
abordate, cu participarea unui mare
număr de delegați care își desfă
șoară activitatea în cele mai dife
rite sectoare, probleme de mare ac
tualitate și importanță pentru edi
ficarea cu succes a socialismului în
patria noastră, pentru mersul îna
inte al societății românești.
Participanții la dezbateri, exprimînd hotărîrea fermă a tuturor co
muniștilor pe care îi reprezintă, a
colectivelor de muncă unde își des
fășoară activitatea, au dat glas angajamentului de a acționa neabătut
pentru transpunerea în viață a
obiectivelor și orientărilor cuprinse
în Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de a participa
cu întreaga pricepere și energie la
înfăptuirea exemplară a hotărîrilor
ce vor fi adoptate de Congresul al
XIV-Iea al Partidului Comunist
Român.

a bazei de materii prime și a producției de energie,
infăptuirea Programului de dezvoltare economică
si’ socială
a tării
>
’

La lucrări au participat 581 delegați și
Invitați și au luat cuvîntul 63 tovarăși.
La dezbaterile din cadrul secțiunii au luat
parte : Elena Pugna, Dan-Otto Surulescu,
Vasile Vișan, Nicolae Amza, Aurel Cosma,
Lenuța-Cornelia Szasz, Dan Dulamă, Con
stantin Andrei, Anton Rădulescu, Ion Nuțu,
Paraschiva Irimia, Eugen-Sorin Ungur, Ve
ronica Ene, Nicolae Vaidescu, Ion Dragu,
Gligor Urs, Aurelia Morărean, Ion Niță,
Vasile Copil, Irimie Catargiu, Cornelia
Pulpă, Dumitru Badea, Gheorghe Dona,
Alexandru Apostol, Emil-Ilie Enculescu,
Dumitru Nagâț, Adrian Stoica, Constantin
Radu, Gheorghe Anghel, Mihai Hațiganu,
Constantin Vișan, Octavian Căpitanu, Teo
dora Avram, Mircea Gîrbea, Andrei Csillag,
Petre Fluture, Cornel-Ioan Nicoară, Mihai
Găldean, Victor Mihu, Gheorghe Mihail,
Florea Voinea, Dan-Mihai Curcubătă, Ale
xandru Pelle, Valeria Alexandroaie, Valeriu-Mircea Isbășoiu, Mitică Vraciu, Mihai
Pleșa, Sabin Faur, Dionisie Struța, Victoria
Mușat, Pătru Păun. Gheorghe Dimoiu, loan
Folea, Ion Ban, Iulian Tudosie, Roland Ionescu, Florian Jula, Constantin Geosanu,
Lenuța Kovacs, Victor Stefan, Iulian Costescu. Aurel Chiriță, Cristian Boiangiu.
Caracteristica esențială a dezbaterilor din
secțiune a constituit-o analiza, într-un spi
rit de înaltă responsabilitate, a activității
desfășurate de organele și organizațiile de
partid, de consiliile oamenilor muncii din
unitățile economico-sociale în vederea în
făptuirii prevederilor de plan, utilizării efi
ciente a capacităților de producție, reducerii
consumurilor și valorificării cu randament
superior a resurselor materiale și energe
tice, sporirii substanțiale a eficienței eco
nomice. Au fost evidențiate realizările im
presionante din anii epocii Nicolae Ceaușescu
în dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății, prin alocarea în
acest scop a unei părți însemnate din ve
nitul național, în promovarea largă a cuce
ririlor științei și tehnicii, in ridicarea con
tinuă a calității vieții.
Participanții la dezbateri au reliefat mo
dul în care colectivele de oameni ai muncii
pe care le reprezintă au acționat pentru
traducerea în viață a indicațiilor și sarci
nilor formulate de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu
privire la creșterea răspunderii organelor
și organizațiilor de partid, a consiliilor oa
menilor muncii pentru conducerea activi
tății economice, pentru perfecționarea or
ganizării și modernizarea producției, pen
tru ridicarea gradului de folosire a capa
cităților, valorificarea mal eficientă a ma
teriilor prime și materialelor, reducerea
consumurilor de materiale, combustibil și
energie, diminuarea costurilor de produc
ție. Cei care au luat cuvîntul au evidențiat
preocupările și modalitățile de acțiune pen
tru aplicarea în practică a rezultatelor cer
cetării în toate ramurile, asimilarea în fa
bricație de produse noi, competitive pe plan
mondial.
în cursul dezbaterilor au fost discutate
aspecte privind răspunderile comuniștilor,
ale organelor și organizațiilor de partid în
vederea înfăptuirii obiectivelor stabilite în
diferite sectoare de activitate. Astfel, în in
dustria extractivă au fost abordate pro
bleme legate de folosirea mai bună a ma
șinilor șl utilajelor din subteran și cariere,
realizarea producțiilor fizice prevăzute, în
deosebi la huila cocsificabilă, funcționarea
la parametrii stabiliți a instalațiilor de pre
parare, asigurarea tuturor abatajelor și
posturilor de lucru cu forța de muncă ne
cesară. La extracția țițeiului și a gazelor
naturale o atenție deosebită a fost acor
dată organizării temeinice a activității de
foraj și extracție, executării la timp și de
înaltă calitate a tuturor lucrărilor de in
tervenție și de reparații, punerii în stare
de funcționare a întregului parc de sonde,
concomitent cu urgentarea încheierii pro
belor de producție și intrarea în exploatare
a noilor sonde. Un loc important l-au ocu
pat, în cuvîntul vorbitorilor, problemele
asigurării condițiilor necesare îndeplinirii
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perfecționarea invățămintului, pregătirea forței
de muncă și a cadrelor
Din prezidiul secțiunii au făcut parte
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii : loan
Anton, Nicolae Bărbulescu, Marin Ivașcu,
Ioachim Moga, Viorica Neculau, Petre
Preoteasa, Corneliu Rizescu, Ion Teoreanu,
Ion Ursu, Radu Voinea.

La lucrări au participat 487 delegați și
invitați și au luat cuvîntul 68 tovarăși.
La dezbaterile din cadrul secțiunii au luat
parte : Ion Ursu, Dinu Taraza, Nicolae Băr
bulescu, Ion Constantinescu, Gheorghe
Dincă, Iosif Bercea, Alexandru Puiu, Du
mitru Andreescu, Ion Dinu, Mircea Drăgulin, Doina Ivan, Eugen Nanu, Vlad Bîlbiie,
Gheorghe Marcu, Mihail Niculescu, Cornel
Dumitrescu, Florea Chiriac, Marin Ivașcu,
Florin Tănăsescu, Radu Voinea, Matei Ani,
Lucia Roșea, Iulia Petrescu, Iuliana Bătrîn,
Valeria Petrec, Filofteia Negruțiu, Nicolae
Andreescu, Ion Drăgan, Mariana Paicu, Ion
. Teoreanu, Constantin Sîrbu, Niculina Moga,
Cristian Hera, Corneliu Rusu, Dumitru San
du, Corneliu Rizescu. Tiberiu Nicola, Iosif
Fodor, Mihaela Mihăilescu, Mariana Doicescu, Sergiu Stamate, Petre Mâlcomete, Ma
rin Ianculescu, Teodor Anghel, Coleta De
Sabata, Elena Burac, Radu Mihăilescu,
Mihail Florescu, Gheorghe Marinică, Vero
nica Mănescu, Ion Damian, Manuela Raicu,
Valentina Dan, Stelian Necula, Maria Revesz, Mihalcea Tașcă, Angela Voicilă, Ileana
Paranici, Aurica Vizitiu, Lucia Ortlecan,
Iulian Lungu. Gheorghe Ilia, Draga Atanasiu, Doina Didiv, Aurel Coleașă, Vasile Greluș, Aurica Hămășan, Gheorghe Borhan.
îndeplinind mandatul încredințat, parti
cipanții la dezbateri au exprimat adeziunea
fierbinte și entuziastă a tuturor celor ce
muncesc pe tărîmul științei și învățămintului la documentele programatice ale Con
gresului al XIV-Iea al Partidului Comu
nist Român — Tezele și proiectul Programului-Directivă cu privire la dezvolta
V
rea economico-socială a României în
cincinalul 1991—1995 și orientările de per
spectivă pină in anii 2000—2010 — și au
ăgrîivfloș
asigurat Congresul, pe secretarul general
întocmai a sarcinilor din programul ener^
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
getic, sublinilndU-se preocuparea pentru fi- p de angajamentul’Tt^ttiinte al' membrilor de
nalizarea cit mai grabnică a reparațiilor
partid din rîndul cărora au fost desemnați,
capitale, sporirea producției de energie eal tuturor oamenilor muncii din domeniile
lectrică pe bază de cărbune, funcționarea
în care își desfășoară activitatea, de ho
la întreaga capacitate a sistemului energe
tărîrea de a munci neobosit pentru exem
tic național, respectarea strictă a normelor
de consum de combustibil și energie elec
plara lor transpunere în viață.
trică, creșterea gradului de utilizare a re
Cu sentimente de mîndrîe patriotică,
surselor energetice refolosibile și a surselor
participanții
au relevat importantele
de energie neconvențională. în intervențiile
succese obținute în primii ani ai cincinalu
participanților au fost dezbătute probleme
lui 1986—1990 in domeniul cercetării știin
actuale din metalurgie, chimie, construcții
țifice, al valorificării rezultatelor acesteia
de mașini și din industria ușoară, evidențiindu-se cerințele unei activități susținute
în toate sectoarele vieții economico-sociale,
pentru funcționarea la întreaga capacitate,
în dezvoltarea și modernizarea învățămînîn siguranță, a tuturor instalațiilor tehno
tului, perfecționarea forței de muncă și a
logice, în vederea realizării nivelurilor
cadrelor. S-a dezbătut pe larg Programul
zilnice de producție prevăzute în plan.
de cercetare științifică și de introducere a
pentru îndeplinirea prevederilor referitoare
tehnicii noi pe perioada 1991—1995 și orien
la asimilarea de noi produse cu perfor
tările de perspectivă pină în anii 2000—2010,
manțe ridicate, înlocuirea în măsură spo
rită a materialelor deficitare,
ridicarea
relevîndu-se legătura indisolubilă dintre
substanțială a nivelului tehnic și calitativ
obiectivele stabilite prin proiectul Proal produselor.
în domeniul
industriei
gramului-Directivă și sarcinile cercetării și
ușoare s-a pus accentul pe măsurile pen
invățămintului. A fost exprimată convinge
tru diversificarea în continuare a gamei
rea că, prin prevederile lor, aceste pro
sortimentale a produselor, îmbunătățirea
grame vor aduce o contribuție deosebit de
calității, acordîndu-se o atenție prioritară
producției pentru export.
însemnată la ridicarea pe o treaptă supe
rioară a calității muncii de cercetare și
în spiritul exigențelor și sarcinilor
cuprinse în Raportul prezentat Congresuintroducere a tehnicii noi, la transpunerea
lui de tovarășul Nieolae Ceaușescu, dezba
în viață a îndemnului secretarului general
terile s-au desfășurat într-un pronunțat
al partidului — de a se acționa astfel
spirit critic și autocritic, scoțîndu-se în
incit, în anii următori, România să se
evidență cauzele care au determinat unele
afirme în lume ca o mare putere a ști
rămîneri în urmă în realizarea planului pe
inței și invățămintului.
acest an. Au fost subliniate deficiențele
care au determinat utilizarea slabă a unor
Pornind de la sarcinile mereu crescînde
capacități din diferite sectoare, cu urmări
puse în fața cercetării științifice și învăță■ negative asupra realizării producției fizice, . mîntului de Congresul al XIV-Iea, parti
în structura prevăzută. Totodată, au fost
cipanții s-au angajat să mobilizeze întreaga
evidențiate urgențele șl direcțiile de acțiu
capacitate a colectivelor de muncă pe care
ne în vederea reducerii
substanțiale a
le reprezintă în direcția îndeplinirii exem
consumului de materii prime și materiale,
combustibil și energie, realizării întocmai
plare a planurilor de producție, investiții
a programelor de reparații și întreținere a
și export ale ramurilor respective. Eforturi
utilajelor și instalațiilor,
respectării cu
deosebite vor fi consacrate înfăptuirii unor
strictețe a tehnologiilor de lucru și a nor
obiective de complexitate ridicată, identifi
melor tehnice de exploatare, îndeosebi în
cării de noi și tot mai eficiente soluții de
ramurile energie, chimie, metalurgie și
creștere a participării științei, a cunoașterii
construcții de mașini.
la progresul multilateral al patriei.
Au fost analizate, cu exigență maximă,
neajunsurile care au determinat întîrzieri
Relevînd că persistența unor lipsuri face
în realizarea lucrărilor, in punerea in
ca, uneori, cercetarea șl învățămîntul să se
funcțiune și atingerea parametrilor proiec
situeze sub nivelul potențialului tehnic și
tați la noile obiective de investiții, evidențiindu-se cerințele intensificării activității
pe șantiere și ale urgentării livrărilor de
utilaje și echipamente restante în ordinea
de montaj.
Participanții la dezbaterile din secțiune
au evidențiat preocupările privind reali
zarea măsurilor prevăzute în programele
de organizare și modernizare ale procese
lor de producție, aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii și autogestiunii economico-financiare, ridicarea continuă a
calificării întregului personal muncitor,
Din prezidiul secțiuni» au făcut parte to
perfecționarea pregătirii profesionale.
varășii : Vasile Bărbulescu, Ion Badea, VaVorbitorii au făcut numeroase propuneri
sile Carp, Ion Ceaușescu, Gheorghe David,
privind mai buna organizare a producției
Alexandrina Găinușe, Anton Lungu, Corși a muncii în diferite sectoare, îmbunătă
țirea continuă a calității producției și ri
nel Pacoste, Iullan Ploștinaru, Paula Priodicarea nivelului performanțelor tehnicoteasa, Eugen Tarhon.
funcționale ale mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor, valorificarea superioară a ma
La lucrări au participat 444 delegați și
teriilor prime, materialelor și energiei,
invitați și au luat cuvîntul 75 tovarăși.
introducerea pe scară
și mai largă în
în cadrul dezbaterilor din secțiune au
circuitul economic a resurselor materiale
luat cuvîntul : Ion Deaconu, Dinu Daniluc,
recuperabile, reducerea consumurilor, des
Costel Eremia, Flore Bocșe, Petru Plă
fășurarea în cele mai bune condiții a
cintă, Damian Munteanu, Constantin Taaprovizionării tehnico-materiale, încadrarea
roiu, Paula Prioteasa, Mihai Olteanu,
strictă în stocurile normate, implicarea cu
Doina Vasilescu, Gheorghe Dinu, Ion
răspundere comunistă, revoluționară a
organelor și organizațiilor de partid, a
Badea, loan Presecan, Petrea Botezatu,
conducerilor colective, a tuturor oamenilor
Ilie Cheșa, Dumitru Călugăru, Aurica Igă,
muncii în creșterea calității activității pro
Marin Tupanglu, Aurelia Moldovan, Con
ductive, sporirea eficienței în toate
stantin Zanfir, Bombonica Mertuza Moisa,
domeniile.
Vasile Berbecel, fijihai Bîrliga, Gheorghe
Participanții la dezbateri
au asigurat
Nițu, Costică Leu, Ioana Păun, Augustin
conducerea partidului, personal pe to
Iluț, Alexandru Manole, Mihail Boțoagă,
varășul Nicolae Ceaușescu, că vor acționa
cu fermitate și răspundere comunistă,
Samoil Blîndu, Aurel Dan, Nicolae Gheor
revoluționară pentru realizarea unei noi
ghe, Vasilică Spînu, Ion Călescu, Emeric
calități a muncii în toate domeniile de
Molnar, Elena Dumitrașcu, Iulian Giuroiu,
activitate, pentru transpunerea în viață a
Ion N. Toma, Valentin Mureșanu, Ion
sarcinilor încredințate, a tuturor obiective
Toma, Liviu Groza, Nicolae Balosin, Vir
lor și hotărîrilor ce vor fi adoptate de
ginia Belea, David Voin, Carol Lutch,
marele forum al comuniștilor români.

Secțiunea pentru dezvoltarea forțelor de producție

Din prezidiul secțiunii au făfcut parte tovarășii : Constantin Dăscălescn, Ion "Bogdan
Băluță, Irimie Catargiu, Nicu Ceaușescu,
Gheorghe Constantinescu, Andrei Csillag,
Ion M. Nicolae, Elena Pugna, Ion Radu,
Eugeniu Rădulescu, loan Totu.
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uman de care dispun, participanții au pro
pus modalități și soluții concrete de lichi
dare neîntîrziată a neajunsurilor, de per
fecționare a muncii din unitățile de cerce
tare și Invățămînt.
în spiritul aprecierilor și orientărilor
date de secretarul general al partidului
cu privire la rolul hotărîtor al oamenilor,
al pregătirii lor în îndeplinirea, la nivelul
actualelor exigențe, a programelor de dezvoltare economico-socială, în apărarea și
dezvoltarea cuceririlor socialismului, parti
cipanții au dezbătut sarcinile învățămîntului, ale activității de pregătire și perfecțio
nare a forței de muncă. O deosebită în
semnătate s-a acordat întăririi legăturilor
dintre invățămînt, cercetare științifică și
producție, perfecționării activității educa
tive a școlii, creșterii eficienței pregătirii
ideologice și moral-politice a tineretului,
intensificării luptei împotriva concepțiilor
străine orînduirii noastre, pentru formarea
tinerelor generații, a tuturor cetățenilor în
spiritul dragostei față de patrie, partid și
popor, față de idealurile socialismului și
comunismului, față de cauza libertății, in
dependenței și prosperității României socialiste.
însuflețiți de înalta încredere reafirmată
și cu acest prilej de secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
intelectualitatea țării, participanții la lu
crările secțiunii au exprimat hotărîrea fer
mă a celor ce lucrează pe tărîmul științei,
tehnologiei și Invățămintului de a acționa
ca militanți devotați, de a fi permanent în
primele rînduri ale muncii și luptei pentru
traducerea în viață a întregii politici interne și externe a partidului și statului
nostru.
Ei au condamnat politica cercurilor imperialiste, reacționare, de defăimare și sub
minare a socialismului, de amestec în tre
burile interne și destabilizare a țărilor
socialiste, subliniind, în spiritul orien
tărilor cuprinse in opera tovarășului
Nicolae Ceaușescu, necesitatea de a se da
o ripostă hotărîtă oricăror teorii care dena
turează socialismul, promovează lichidarea
proprietății socialiste, slăbirea rolului sta
tului în dezvoltarea planificată, armonioasă
a societății, minimalizează rolul partidului,
al clasei muncitoare în construcția socialis
mului.
Participanții la lucrările secțiunii au
adus un respectuos omagiu tovarășei
academician doctor inginer Elena Ceaușescu
pentru aportul de cea mai mare însemnă
tate la elaborarea și aplicarea în practică
a programelor prin care cercetarea știin
țifică și învățămîntul, în strînsă legătură
cu producția, aduc o contribuție tot mai
importantă la realizarea prevederilor de
plan, la dezvoltarea intensivă și moderni
zarea continuă a economiei naționale,
pentru activitatea sa neobosită, de un înalt
umanism, în fruntea Comitetului Național
Român „Oamenii de știință și pacea",
pentru promovarea nobilelor idealuri ale
poporului român spre o lume mai bună
și mai dreaptă.
S-a subliniat hotărîrea oamenilor de
știință și din invățămînt din țara noastră
de a desfășura o activitate intensă de
colaborare cu cei ce muncesc în aceste
domenii, pe toate meridianele lumii, în
lupta pentru dezarmare și pace, pentru
soluționarea marilor probleme ce confrun
tă omenirea, pentru respectarea neabătută
între toate statele a principiilor deplinei
egalități în drepturi, independenței și
suveranității naționale, neamestecului în
treburile interne, pentru înlăturarea peri
colului nuclear, pentru asigurarea drep
tului suprem al popoarelor, al oamenilor
la viață, la pace, la libertate și inde
pendență.
Angajîndu-se să facă totul pentru Înde
plinirea tuturor hotărîrilor și programelor
ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-Iea
al partidului, participanții și-au manifestat
în mod vibrant convingerea că ele deschid
minunate perspective propășirii României
socialiste, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în frunte cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Secțiunea pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară și gospodărirea apelor
Gheorghe Goinea, Măriri Nedea, Iulica
Mocanca, Viorel Davidoiu, Eugen Tarhon,
Ileana Zaharia, Dumitru Dobrilă, Ion Ma
rin, Vasile Strugaru, Emil Panait, Petre
Dumitrescu, Nicolae Leuștean, Florentina
Busuioc, Simion Petre, loan Lezeu, Georgeta Florea, Ion Neamțu, Ecaterina Ifrim,
loan Giurgiu, Ioana Iordan, Gheorghe
Prahoveanu, Ana Măieran, Ion Stanciu,
Constantin Nițu, Maria Vintilă, Mircea
Vlăduț, Lucian Gheorghe Buzdugan, Ana
Hațegan, Viorel Vizureanu și Aurel
Gubandru.
Desfășurate !ntr-o pronunțată atmosferă
de lucru, dezbaterile au scos In evidență
marile succese înregistrate in dezvoltarea
agriculturii noastre socialiste, în realizarea
de producții mari, sigure și stabile, în con
formitate cu obiectivele noii revoluții
agrare, asigurînd, astfel, creșterea necon
tenită a bunăstării materiale și spirituale
a întregului popor, S-a evidențiat faptul
că recoltele record din actualul cincinal
și, Îndeosebi, din anul 1989, an In care
s-au obținut peste 60 milioane tone cereale, iar producția globală agricolă este
de peste 10 ori mai mare față de 1945, din

care de 6 ori după Congresul al IX-lea al
P.C.R., dovedesc justețea politicii agrare
a partidului, superioritatea incontestabilă
a marii proprietăți socialiste a întregului
popor și cooperatiste în agricultură, care
creează cele mai bune condiții pentru uti
lizarea eficientă a pămîntului — bun al în
tregului popor —, a puternicei baze teh
nico-materiale create prin grija partidu
lui și statului, aplicarea pe scară largă a
celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane.
In cadrul secțiunii au fost dezbătute și
însușite pe deplin prevederile proiectului
Programului-Directivă al Congresului al
XIV-Iea al partidului cu privire la dez
voltarea economico-socială a României în
cincinalul 1991—1995 și orientările de pers
pectivă pină în anii 2000—2010, care asi
gură continuarea procesului de dezvoltare
intensivă și modernizare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii și gospo
dăririi apelor, a întregii noastre economii
naționale.
Subliniind caracterul profund realist și
mobilizator al prevederilor din documen
tele supuse dezbaterii congresului, partici
panții au relevat măsuri și acțiuni menite
să asigure mobilizarea tuturor rezervelor
existente, îndeosebi în ceea ce privește
folosirea fondului funciar, aplicarea teh
nologiilor avansate, întărirea răspunderii,
ordinii și disciplinei în producție, în toate
unitățile, la fiecare loc de muncă, pentru
realizarea în anii viitori a unor producții
sporite de cereale, precum și de sfeclă de
zahăr, floarea-soarelui, soia, fasole, in, cînepă, cartofi, legume, fructe și struguri.
Analizînd cu exigență și responsabilitate
comunistă activitatea din zootehnie, vor
bitorii au pus un accent deosebit pe în
semnătatea sporirii efectivelor de animale,
creșterii producției animaliere în măsură să
asigure o bună aprovizionare a populației.
Evidențiind că unul din obiectivele esen
țiale ale cincinalului viitor îl reprezintă
înfăptuirea, în continuare, a noii revoluții
agrare, numeroși vorbitori au relevat ne
cesitatea îipplicării mai profunde a cerce
tării științifice, a tuturor cadrelor tehnice,
în promovarea fermă a noului, a cuceriri
lor științei și tehnicii agricole avansate.
Mai mulți participant! la dezbateri s7au
referit la necesitatea creării unor noi so
iuri șl hibrizi cu bogat potențial productiv
șl conținut ridicat în substanțe utile, a
unor rase cu înalt potențial biologic, gene
ralizarea tehnologiilor specifice culturilor
intensive.
Dînd o înaltă anreciere măsurilor adop
tate de conducerea partidului privitoare la

sporirea eficienței economice și îmbunătă
țirea sistemului de contractări și achiziții,
depozitării și păstrării produselor agricole,
vorbitorii au abordat o serie de aspecte ale
valorificării superioare a produselor vege
tale și animaliere, dezvoltării continue a in
dustriei mici și prestărilor de servicii, apli
cării prevederilor mecanismului economicofinanciar. gospodăririi raționale a tuturor
mijloacelor materiale și financiare in
scopul creșterii producției și productivității
muncii, reducerii cheltuielilor, a costurilor
de producție, creșterii rentabilității în toate
sectoarele de activitate.
Reliefind faptul că în centrul atenției po
liticii partidului și statului se află grija
pentru creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului popor, vor
bitorii au prezentat măsurile luate pentru
ca fiecare centrală și unitate din cadrul in
dustriei alimentare să asigure înfăptuirea
integrală a programelor, de modernizare a
producției, de diversificare și ridicare a ca
lității produselor, de creștere a productivi
tății muncii și eficienței economice.
In domeniul silviculturii, dezbaterile au
scos în evidență preocupările pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea fondu
lui forestier, respectarea riguroasă a nor
melor de tăiere, realizarea programului de
reîmpădurire, acordîndu-se atenție speciilor
autohtone și realizării unui ranort optim
între diferitele specii, corespunzător condi
țiilor din țara noastră, valorificarea. într-o
măsură mult mai mare, a resurselor pă
durii și creșterea potențialului productiv al
pajiștilor montane.
Ținînd seama de cerințele de dezvoltare
continuă a localităților patriei, de necesită
țile sporite de apă, inclusiv pentru irigații,
numeroși participant la discuții s-au refe
rit la măsurile necesare pentru realizarea
integrală a programului de amenajare com
plexă a bazinelor hidrografice, de folosire
rațională a apei, de păstrare a purității
acesteia și la intensificarea acțiunilor pri
vind protecția mediului înconjurător.
Au fost făcute numeroase propuneri pen
tru perfecționarea, în continuare, a activi
tății în agricultură, silvicultură, industria
alimentară și gospodărirea apelor, care se
referă, în principal, la urgentarea executării
în complex a lucrărilor de amenajare a
bazinelor hidrografice, combaterea eroziu
nii solului, modernizarea actualelor sisteme
de irigații, îmbunătățirea gamei de trac
toare și mașini agricole, în special pentru
lucrările pe terenurile în pantă, elaborarea
de noi tehnologii în industria alimentară,
extinderea și diversificarea acțiunilor de
cooperare pentru dezvoltarea industriei mici
și a prestărilor de servicii în mediul rural.

Secțiunea pentru investiții, construcții, transporturi

și telecomunicații
' Din prezidiiil secțiunii au făcut parte
tovarășii : Ion Dincă, Pavel Aron, Alexan
dru Dimitrlu, Floarea Leuștian, Mihai Ma
rina, Gheorghe Marinoiu, Gheorghe Pană,
Ion Popa, Ion Popescu, Ștefan Rab, Iosif
Szasz.

La lucrări au participat 284 delegați și
Invitați și au luat cuvîntul 65 tovarăși.
La dezbaterile din cadrul secțiunii au
luat parte : Emil Țugui, Nicolae Caraș,
Gheorghe Munteanu, Maria Vonica, Pavel
Aron, Radu Păunescu, Aurel Popovici,
Mărioara Bîrsan, Ștefan Amariei, Grațian
Șerban, Alexandru Gheorghe, Laseăr
Georgescu, Petru Moț, Gheorghe Roman,
Aurel Costea, Maria Dore, Ion Grădinaru,
Gheorghe Alboiu, Emiliu-Ferdinand Toth,
Andrei Despa, Constantin Boroghină, Florin
Alexandrescu, Radu Gheorghe Suman, Ion
Popescu, Ion Zaiț, Gheorghe Neacșa, Ion
Nicolae, Floarea Leuștian, Mihai Armașu,
Constantin Ciobănel, Gheorghe Drugea,
loan Inceu, Vasile Tudorache, Paul
Marinescu, Octavian Cezarie, Constantin
Terpeziceanu, Ana Șter, Aurel Crețu, Ioana
Condruță, Dorin Radu Rădac, Vasile Ion,
Ion Voiculescu, Nicolae Petru Oargă,
Nicolae Radu, Petru Barna, Geta Deter,
Fira Panduru, Nicolae Brustur, Aurica
Cornelia Rusu, Teofil Pop, loan Matei,
Marin Stoica, Firona Deac, Elena Nicolae,
Emil Agheorghiesei, Gheorghe Avram,
Mircea Onofrei, Nicolae Costan, Sudu-Lili
Pecaș, Mihai Găinariu, Teodor Vancu,
Vasile Fecioru, Gheorghe Dragomir, Vasile
Iovan, loan Nistor, Nicolae Avram.
Cu îndreptățită mîndrie, participanții la
dezbateri au subliniat că tot ceea ce s-a
realizat, măreț și durabil, în anii inaugu
rați de Congresul al IX-lea al partidului se
leagă indisolubil de numele secretarului
general al partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ale cărui indicații, sar
cini și orientări au mobilizat puternic co
lectivele de muncă, conferind activității lor
un plus de cutezanță, de fermă hotărîre în
edificarea marilor ctitorii ale acestor ani.
în dezbateri s-a evidențiat răspunderea
deosebită ce revine constructorilor în reali
zarea la termen a obiectivelor de investiții,
scurtarea duratei de execuție și de punere în
funcțiune, in cele mai bune condiții, a noilor
capacități de producție din industrie, agri
cultură, din transporturi și telecomunicații,
din celelalte domenii ale economiei. Au fost
scoase în relief, în acest cadru, experiențele
bune dobîndite in ce privește tipizarea con
strucțiilor în toate sectoarele de activitate,
îmbunătățirea proiectelor, prin eliminarea
supradimensionării, promovarea unor solu
ții constructive și tehnologii de mare ran
dament și eficientă. Au fost înfățișate, de
asemenea, preocupările pentru perfecțio
narea muncii pe șantiere, ridicarea necon
tenită a nivelului calitativ al lucrărilor,
creșterea productivității muncii.
Analizînd cu înalt spirit critic și autocritic
activitatea din domeniul investițiilor, por
nind de la deficiențele semnalate, îndeosebi
în depășirea termenelor de punere in func
țiune a unor noi capacități de producție,
vorbitorii au Înfățișat măsurile tehnice, or
ganizatorice și politice adoptate pentru spo
rirea eficienței economice a activității de
construcții, pentru gospodărirea judicioasă
a materialelor, folosirea cu randamente
înalte a mașinilor și utilajelor, promovarea
unor tehnologii intensive de lucru, creșterea
mai accentuată a productivității muncii, ra
cordarea într-un timp cît mai scurt a noilor
capacități la circuitul productiv. Au fost
înfățișate, totodată, preocupările privind
modernizarea capacităților de producție,
creșterea gradului de industrializare in ac
tivitatea de pe șantiere.

Rteferindu-Se Iă activitâtfeâ comuniștilor,
a celorlalți oameni ai muncii din unitățile
din transporturi și telecomunicații, partici
panții la dezbateri au evidențiat re
zultatele obținute în utilizarea judicioasă
a mijloacelor de transport, a bazei mate
riale din telecomunicații. Au fost scoase
în relief experiențele pozitive ce au asigu
rat reducerea timpilor de staționare sub
operații a vagoanelor, autovehiculelor, na
velor, sporirea tonajelor trenurilor și con
voaielor fluviale, crearea condițiilor nece
sare pentru intensificarea și sporirea efi
cienței activității de transport pe ,apă, în
deosebi pe Canalul Dunăre — Marea Neagră
și Poarta Albă — Midia-Năvodari, precum
și în complexul portuar Constanța-Sud. O
atenție deosebită a fost acordată creșterii
coeficientului de utilizare a navelor mari
time în vederea sporirii gradului de parti
cipare a flotei românești la derularea tra
ficului de import-export. Au fost dezbătu
te, de asemenea, probleme legate de creș
terea eficienței transporturilor aeriene, pe
baza folosirii în mod corespunzător a bazei
materiale a aviației civile, cu deosebire a
aeronavelor, a aeroporturilor.
Desfășurate într-un pronunțat caracter
de lucru, dezbaterile din secțiune au prile
juit formularea a numeroase propuneri
care au în veâere perfecționarea activită
ții din domeniul investițiilor, construcțiilor,
transporturilor și telecomunicațiilor. Subli
niind că stă în puterea colectivelor de
muncă, a organizațiilor de partid, a comu
niștilor să elimine o serie de neajunsuri
ce se mai manifestă în aceste sectoare, vor
bitorii au arătat că este necesară perfec
ționarea în continuare a activității tuturor
organelor și factorilor care participă la
realizarea programelor de investiții, în pri
mul rînd a forurilor de avizare, aprobare
și finanțare a noilor obiective. Pornind de
la obiectivele de excepțională însemnătate
cuprinse în proiectele de documente supu
se dezbaterii și aprobării Congresului al
XIV-Iea al partidului, vorbitorii au insistai
asupra marilor răspunderi ce revin con
structorilor pentru materializarea vasteloi
programe de investiții prevăzute. Vorbitori
s-au referit pe larg la sarcinile concrete ce
le revin, înfățișînd căi și metode care sf
asigure îndeplinirea lor întocmai.
In luările de cuvînt au fost evidențiate
preocupările pentru perfecționarea întregi
activități, pentru promovarea susținută i
noilor cuceriri ale științei și tehnicii. S-at
făcut, de asemenea, referiri la rolul ce re
vine organelor și organizațiilor de pârtie
în dinamizarea eforturilor colectivelor di
muncă pentru a asigura transpunerea îi
viață a planurilor și programelor de dez
voltare multilaterală a patriei noastre so
cialiste.
In acest cadru, participanții la dezbater
au dat o înaltă apreciere prevederilor de ;
se aloca pentru fondul de dezvoltare circ:
28—30 la sută din venitul național, ceea c
asigură sporirea puternică a avuției națio
nale, bază sigură pentru creșterea nivelu
lui de trai al întregului popor.
Participanții au dezbătut probleme șl sar
cini legate de realizarea marilor obiectiv
aflate în execuție, între care Centrala Nu
clearo-Electrică de la Cernavodă, Canali
București — Dunăre, Bulevardul Victori
Socialismului din Capitală și altele.
In unanimitate, participanții la dezbater
în numele comuniștilor, al tuturor tovară
șilor lor de muncă, au aprobat documer
tele supuse dezbaterii înaltului forum i
comuniștilor cu convingerea fermă că hote
rîrile ce vor fi adoptate de Congresul i
XIV-Iea al partidului vor deschide noi :
minunate perspective înaintării «ferme
patriei noastre pe calea socialismului
comunismului.
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LUCRĂRILE SECȚIUNILOR CONGRESULUI AL XIV-LEA
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Secțiunea pentru dezvoltarea economico-socială
in profil teritorial, creșterea nivelului de trai,
ridicarea continuă a calității vieții, dezvoltarea

producției bunurilor de consum, a comerțului
și serviciilor pentru populație
Din prezidiul secțiunii au făcut parte to
varășii : Manea Mănescu, Vasile Bărbuleț,
Nicolae Bușui, Vasile Bulucea, Lina Ciobanu. Ludovic Fazekas, Maria Ghițulică,
Maria Lazăr, Ana Mureșan, Ion Traian
Ștefânescu, Gheorghe Tănase.

La lucrări au participat 512 delegați și
invitați și au luat cuvintul 52 tovarăși.
La dezbaterile din cadrul secțiunii au
luat parte : Ion Savu, Elena Gavrilă, Paraschiva Csusuj, Gheorghe Dodan, Gheor
ghe Oancea, Stelian Ivașcu, Maria Flucsă,
Vasile Bărbuleț, Cornelia Doinița Miu,
Floarea Bucur, Dimitrie Ancuța, Aurelia
Rășinar, Dumitru Tucă, Marin Ciobanu,
Paula loniță, Elena Bleahu, Vasile Niță,
Maria Subțirelu, Nicolae Bușui, Maria
Georgescu, Viorica Boiborean, Aristina Parotă, Maria Pocovnicu, Victor Ciobanu, Io
sif Florea, Ion Mathe, Stela Paraschiv, An
gelica Crețu, Victor Ghidarcea, Elisabeta
Szeredai, Frusina Tașmău, Ana Gruia, Ana
Prisăcaru, Vasile
Dumitrescu,
Maria
Cozlean, Ioana Orza, Dumitru Ciobanu, Ana
Brustur, Silvia Cojocariu, Virgil Dimitrie
Marcoșanu, Maria Ionescu, Maria Pop, Ion
Stănescu, Cornel Ceucă, Ileana Jalbă, Eu
genia Albu, Ioana Sîrbu, Victoria Angela
Coșa, Elena Tudoran, Eva Feilinger, Dorina
Argăseală, Stana Crăciunoiu.
Dezbaterile au prilejuit evidențierea ma
rilor succese obținute de poporul român in
anii socialismului și îndeosebi în perioada
inaugurată de Congresul al IX-lea al parti
dului, in Epoca Nicolae Ceaușescu. • Cei
care au luat cuvîntul au subliniat cu vie
recunoștință grija deosebită pe care parti
dul, secretarul său general o acordă creș
terii calității vieții,
țejul șupreip al poli
ticii partidului, a statului nostru — dind,
o inaltă apreciere contribuției jiotăritoare
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elabora
rea și înfăptuirea acestei politici profund
umaniste, a programelor și măsurilor de
ridicare necontenită a nivelului de trai
material și spiritual al întregului popor.
în perioada parcursă de la Congresul al
XIII-lea, au arătat vorbitorii, puterea eco
nomică a țării, a fiecărui județ în parte,
a continuat să se dezvolte in ritm susținut,
la baza tuturor realizărilor aflindu-se pro
prietatea socialistă — a intregului popor
și cooperatistă — factorul determinant al
progresului multilateral, socialist al patriei,
temelia sigură a ridicării necontenite a
bunăstării națiunii noastre.
în dezbateri s-a relevat cu satisfacție
faptul că industria românească produce la
sfirșitul acestui cincinal de peste 145 de
ori mai mult decit în urmă cu 45 de ani, o
creștere de 128 de ori inregistrîndu-se nu
mai în anii care au trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului. în aceeași perioadă,
producția agricolă a crescut de peste 10 ori,
iar venitul național de 40 de ori, din care
de 33 de ori in epoca marilor împliniri so
cialiste de după Congresul al IX-lea al,
partidului.
Vorbitorii au apreciat că numai puterni
ca dezvoltare a industriei, a agriculturii, a
celorlalte ramuri a făcut posibilă înfăptui
rea amplelor programe vizind îmbunătăți
rea continuă a condițiilor de muncă și de
trai ale oamenilor muncii, a gradului de
civilizație a intregului popor.
în cuvintul lor, participanții la dezbateri
au reliefat remarcabilele realizări în do
meniul construcției de locuințe, dezvoltării
economico-sociale și modernizării
bazei
materiale a ocrotirii sănătății, invățămintului, științei, artei și culturii.
Cu sentimente de adincă mindrie patrio
tică, vorbitorii au apreciat unanim fap
tul că, o dată cu dezvoltarea puternică
a economiei naționale, cu aplicarea
consecventă a măsurilor de ridicare a ni
velului de trai material și spiritual al în
tregului popor, țara noastră a reușit să-și
achite datoria externă, măreață victorie a
poporului român, act ce marchează adevă
rata independență politică și economică a
patriei noastre. Totodată, s-a exprimat
neclintita încredere in opțiunea totală și
definitivă a poporului nostru pentru socia
lism, singura orinduire in stare să asigure

națiunii un viitor luminos, de pace, bună
stare și progres, echitate și dreptate so
cială.
O atenție deosebită au acordat, în inter
vențiile lor, participanții la discuții orien
tărilor din Tezele și proiectul ProgramuluiDirectivă supuse dezbaterii înaltului forum,
susținînd cu putere prevederile privind
dezvoltarea in continuare și amplasarea
echilibrată a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu al țării, ridicarea nivelului
economic și social al tuturor zonelor și lo
calităților, valorificarea completă și eficien
tă a resurselor locale și a forței de mun
că, sistematizarea și modernizarea orașe
lor și așezărilor rurale, apropierea nivelu
lui de viață al oamenilor muncii de la sate
de al celor din mediul urban.
în mod deosebit, vorbitorii s-au referit
la preocupările pentru buna organizare a
activității productive, sporirea productivi
tății muncii, îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, reducerea în
continuare a consumurilor specifice și â
costurilor de producție, în vederea ridică
rii generale a eficienței întregii activități.
Dezbaterile au evidențiat sarcinile care
decurg din faptul că înfăptuirea obiective
lor de creștere a calității vieții, a gradului
de civilizație și bunăstare a poporului este
strîns legată de îndeplinirea exemplară —
la înalt nivel tehnic și calitativ — a pre
vederilor de plan în toate ramurile econo
miei naționale, in mod deosebit a expor
tului.
Referindu-se pe larg la realizările obți
nute în domeniile care, fac obiectul secțiu
nii, participanții la dezbateri au examinat
critic și autocritic unele neajunsuri exis
tente in activitatea de pină acum. Au fost
combătute cu deosebire o serie de intirzieri
în realizarea producției și livrărilor în
structura sortimentală și de calitate pre
văzută in contracte, intîrzierea în execu
tarea și punerea in funcțiune a unor noi
capacități de investiții, deficiențele din do
meniul comerțului, prestărilor de servicii.
In cadrul dezbaterilor, o serie de vorbi
tori s-au referit la modul în care acțio
nează pentru îndeplinirea sarcinilor stabi
lite în domeniul comerțului, îndeosebi pen
tru Înfăptuirea programelor de autoconducere, autogestiune și autoaprovizionare în
profil teritorial. O atenție deosebită a fost
acordată preocupărilor consacrate bunei
gospodăriri a fondului de marfă destinat
aprovizionării orașelor și centrelor mun
citorești, in conformitate cu programele adoptate, pregătirii corespunzătoare a ca
drelor in vederea realizării unui comerț
modern, civilizat. în ceea ce privește dez
voltarea prestărilor de servicii, s-a accen
tuat cerința valorificării superioare a re
surselor locale de materii prime și mate
riale in vederea satisfacerii cerințelor
populației de. la orașe și sate.
în cadrul dezbaterilor s-au făcut, totoda
tă, numeroase propuneri de îmbunătățire a
activității, care au vizat mai ales asimilarea
in fabricație a unor mașini și utilaje, care
să asigure o productivitate sporită a mun
cii ; folosirea mai bună a forței de muncă
existentă în unele zone și crearea condi
țiilor pentru ocuparea in mai mare măsură
in producție și servicii a forței de muncă
feminine ; diversificarea și reînnoirea ga
mei sortimentale a bunurilor de consum ;
adaptarea operativă a serviciilor la cerin
țele populației și satisfacerea corespunză
toare a acestora ; perfecționarea asistenței
medicale și a ocrotirii sănătății. S-au făcut,
de asemenea, unele propuneri pentru gos
podărirea cu eficiență a fondului funciar,
combaterea poluării, ocrotirea și conserva
rea mediului ambiant, amenajarea și mai
buna utilizare a bazei de turism și trata
ment.
Au fost înfățișate, totodată, măsurile prin
care colectivele muncitorești din întreaga
țară acționează cu hotărîre, cu energie și
pricepere, cu întreaga lor capacitate și
putere de muncă, pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin din planul na
țional de dezvoltare social-economică, a
obiectivelor ce vor fi stabilite de marele
forum al comuniștilor români.

Secțiunea pentru activitatea internațională
.1

a partidului și statului nostru și comerț exterior
Din prezidiul secțiunii au făcut parte
tovarășii : Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei,
Maria Bradea,
Ion Frățilă, Ferdinand
Nagy, Constantin Olteanu, Barbu Petres
cu, Ion Stoian, Gheorghe Stoica, Maria
Ștefan, loan Ungur.
La lucrări au participat 356 delegați și
invitați și au luat cuvîntul 44 tovarăși.
La dezbaterile din cadrul secțiunii au
luat parte Ion Pavel, Ion Ionescu, Aurel
Duma, Maria Caba, Andronic Tamșa,
Natalia Jipa, Victor Creangă, Maria Trifan,
Aurel Negucioiu, Teodor Șuteu, George
Bozeanu, loan Ungur, Silvia Borza, Du
mitru Nicolaescu, Iuliu Bencze, Viorel
Mihalache Aciobăniței, Ioan Călugăru,
Traian Novolan, Gheorghe Dragomir,
Lucia Badea, Ferdinand Nagy, Maria Bra
dea, Alexandru Orzață, Laurențiu Rujoi,

Alexandru Octavi Stănescu, Gheorghe
Deliu, Alexandra Elisabeta Gruescu, Vasile
Bontaș, Iulian Vereș, Ion Petre, Ion Nico
laescu, Marian P. lagăr, Ion Zipiș, Georgeta Nicolae, loan Cotoară, Gheorghe Trocan, Vasile Băloi, Vasile Nistor, Pavel
Florea, Floarea Găujeneanu, Gheorghe
Flucsă, Grigore Dima, Vladimir Rudolf
Oros, Tincuța Luca.
Participanții la dezbaterile din secțiune
au subliniat, cu unanimă satisfacție, că
viața a confirmat întru totul caracterul
profund științific, justețea și realismul
orientărilor și aprecierilor formulate de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul
al XIII-lea al Partidului Comunist Român
cu privire <3 a relațiile internaționale, la
procesele și tendințele inregistrate pe plan
mondial, viabilitatea demersurilor și iniția
tivelor promovate de conducătorul parti

dului și statului nostru pentru soluțio
narea constructivă, in interesul tuturor
popoarelor, a problemelor complexe ale
lumii de azi.'
Participanții la dezbateri au exprimat
adeziunea deplină față de obiectivele pro
gramatice cuprinse în documentele Con
gresului, care relevă cu putere necesitatea
de a se acționa activ și eficient în vederea
edificării unei lumi fără arme și războaie,
a păcii și colaborării. A fost susținută cu
tărie poziția clar exprimată de conducă
torul partidului și statului nostru în fa
voarea opririi cursei înarmărilor și trecerii
neintirziate la dezarmare, în primul rind
nucleară, la înlăturarea armei chimice, a
celorlalte tipuri de arme de distrugere in
masă, in vederea asigurării dreptului fun
damental al oamenilor, al popoarelor la
viață, la existență liberă, demnă și inde
pendentă.
în cadrul dezbaterilor s-au apreciat în
semnătatea deosebită a activității parti
dului și statului nostru pe plan interna
țional, contribuția decisivă a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la întărirea colaborării
prietenești cu toate statele, importanța
vizitelor efectuate de conducătorul parti
dului și statului nostru, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, a întilnirilor și
convorbirilor cu șefi de stat și de gu
verne, conducători de partid, alte perso
nalități politice din numeroase țări ale
lumii. A fost relevată preocuparea con
secventă a președintelui României pentru
realizarea obiectivelor majore ale politicii
externe românești, pentru stabilirea unui
fundament trainic dezvoltării colaborării
bilaterale cu alte țări, pentru promovarea
fermă in raporturile dintre state a prin
cipiilor respectării independenței și suve
ranității naționale, egalității în drepturi,
neamestecului in treburile interne, avan
tajului reciproc, renunțării la forță și la
amenințarea cu forța, respectării dreptului
fiecărui popor de a hotărî singur asupra
destinelor sale.
Combătindu-se cu putere acțiunile antisocialiste, anticomuniste, împotriva for
țelor progresiste întreprinse de cercurile
imperialiste, în cursul dezbaterilor s-a
subliniat pericolul pe care îl .reprezintă
aceste acțiuni pentru politica defdestindere
și colaborare internațională, de dezarmare
și pace. A fost dată o ripostă severă tezei
dezideologizării relațiilor internaționale,
subliniindu-i-se conținutul nociv, reacțio
nar, străin concepției revoluționare, socia
liste. A fost, de asemenea, respinsă cu
hotărîre teza agresivă cu privire la „descu
rajarea nucleară", teză a șantajului nu
clear, avînd ca scop dominația și asuprirea
altor popoare.
Au fost evidențiate și viu susținute în
cuvintul delegaților poziția și activitatea
partidului nostru de dezvoltare a relațiilor
cu partidele comuniste și muncitorești,
concepția1 sa potrivit j cgreia, în virtutea
înaltelor răspunderi ce le revin față de
propriile popoare, de viitorul lor liber și
independent, față de cauza socialismului,

ele trebuie să-și întărească colaborarea,
să militeze pentru depășirea oricăror
obstacole, pentru dezbaterea în comun a
diferitelor probleme ale vieții contempo
rane, ale dezvoltării viitoare a societății
omenești, a căilor făuririi cu succes a
socialismului.
în spiritul Raportului la Congres, parti
cipanții la lucrările secțiunii s-au pronunțat
in favoarea întăririi și dezvoltării cola
borării cu partidele comuniste și muncito
rești, intensificării eforturilor pentru reali
zarea unei noi unități în mișcarea comu
nistă și muncitorească internațională,
bazată pe egalitate și respect al indepen
denței fiecărui partid.
în consens cu prevederile documentelor
supuse dezbaterii și aprobării Congresului,
a fost relevată însemnătatea principială a
demersurilor întreprinse de țara noastră,
de președintele Nicolae Ceaușescu pentru
statornicirea unei noi ordini economice
internaționale.
La lucrările secțiunii s-a acordat o
atenție deosebită participării țării noastre
la circuitul economic mondial, reliefîndu-se posibilitățile largi pe care dezvolta
rea și modernizarea continuă a economiei
naționale le oferă pentru creșterea și
diversificarea comerțului exterior și coope
rării economice
cu toate statele lumii,
inclusiv prin promovarea de forme noi,
eficiente, reciproc avantajoase, de conlu
crare economică, industrială și tehnico-științifică. Subliniindu-se cu deosebită min
drie și satisfacție lichidarea de către țara
noastră, la începutul acestui an, a datoriei
externe, s-a insistat asupra perspective
lor create astfel pentru extinderea in vi
itorul cincinal a schimburilor economice și
cooperării in producție cu toate statele,
fără deosebire de orinduire socială.
în dezbateri s-a evidențiat importanța
dezvoltării în continuare a colaborării
economice și tehnico-științifice cu țările
membre ale C.A.E.R., cu toate țările so
cialiste, concomitent cu dezvoltarea schim
burilor comerciale și a cooperării in pro
ducție cu țările în curs de dezvoltare, cu
toate statele lumii, pe bază de deplină
egalitate, fără restricții și bariere vamale,
a realizării unei balanțe comerciale și de
plăți active, consolidării rezervei valutare
a țării.
Angajindu-se ca, împreună cu colectivele
de muncă din care fac parte, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de partid,
să facă totul. pentru îndeplinirea sarcinilor
stabilite de Congres în domeniul comerțu
lui exterior și cooperării economice inter
naționale, numeroși vorbitori’ au făcut
propuneri concrete menite să asigure o
valorificare mai bună a potențialului exis
tent în direcția dezvoltării activității de
export. S-a reliefat însemnătatea poziției
României cu privire la necesitatea im
perioasă. a îmbunătățirii radicale a sistemu
lui financiar internațional, a renunțării, cu
desăvirșire la condiționarea raporturilor
economice de considerente politice sau de
altă natură.

Secțiunea pentru problemele orinduirii sociale și de

stat, conducerii științifice a societății și dezvoltarea

democrației socialiste, perfecționarea mecanismului
economico-financiar și ridicarea continuă a eficienței

activității economice
Din prezidiul secțiunii au făcut parte
tovarășii : Gheorghe Rădulescu, Radu Bă
lan, Maria Bobu, Gheorghe Catană, Ion
Coman, loan Foriș, Mihai Gere, Nicolae
Giosan, Letiția Ionaș, Ion Pățan, Tudor
Postelnicii.
La lucrări au participat 442 delegați și
invitați și au luat cuvîntul 53 tovarăși.
La dezbaterile din cadrul secțiunii au luat
parte : Letiția Ionaș, Ion Pățan, loan Cor
nel Tohătan, Mihai Bodoașcă, Anton Dobrin, Paulina Basica, Nicolae Popoyici, El
vira Moise, Uie Teodorescu, Alexandru
Reimer, Elena Verona Burtea, Ioan Sirbu,
Rizu Alexandru, Decebal Urdea, Ion Resiga. Aurel Mocioiu, Ioan Vulturar, Maria
Bobu, Elena Dumitrașcu, Nicolae Bojan,
Vasile Dumitru, Gheorghe Cordea, Coloman
Kozak, Cornelia Anton, Gheorghe Catană,
Victor Atanase Stănculescu, Vasile Suciu,
Vasile Chiurcănaș, Viorel Alexandru Lazăr,
Nicolae Ionescu, Dumitru Slabu. Chiriac
Victoria Păduraru, Ion Sălăjan, Mircea Io
nescu, Elisabeta Bedo, Petre Badea, Maria
Bunea, Florica Năforniță, Viorel Hanu,
Constanța Turcu, Ion Manea, Domnica Alexandrescu, Gheorghe Avram, Maria Navruc, Costică Morogan, Teodora Voican,
Marin Filipescu, Gheorghe Antonescu, Lu
cia Popescu, Adrian Dorobanțu, Ileana
Oprea, loan Movilă, Gheorghe Diaconescu.
Abordind problemele esențiale ale orin
duirii sociale și de stat, ale conducerii ști
ințifice a societății și ale dezvoltării de
mocrației socialiste, participanții la dezba
teri au evidențiat profundele prefaceri re
voluționare petrecute în viața țării, înde
osebi după Congresul al IX-lea al partidu
lui, care a inaugurat cea mai luminoasă
perioadă din
istoria noastră „Epoca
Nicolae Ceaușescu". S-a subliniat cu min
drie că acest congres a pus capăt șablonismului, conservatorismului, concepției
așa-zisului „model unic" în construcția so
cialismului și a redat poporului român
sentimentul demnității, al încrederii
în
forțele proprii, apreciindu-se că succesele
dobindite în această perioadă sint indiso
lubil legate de creșterea rolului conducă
tor al partidului in societate, care a deve
nit adevăratul centru vital al națiunii, or
ganizatorul și dinamizatorul eforturilor în
tregii națiuni.
Subliniind justețea politicii partidului

nostru de alocare a unei însemnate părți
din venitul național pentru acumulare, in
vederea dezvoltării forțelor de producție și
repartizării judicioase a lor pe întregul
teritoriu al țării, de întărire a proprietății
de stat și cooperatiste, vorbitorii au luat
poziție fermă față de teoriile care, in nu
mele înnoirii socialismului, susțin renun
țarea la proprietatea socialistă, reîntoar
cerea la proprietatea privată, particulară,
abandonarea conducerii unitare pe bază
de plan a economiei naționale, înlocuirea
acesteia cu jocul stihinic al raporturilor
de piață.
Participanții la dezbateri au abordat
probleme concrete ale perfecționării acti
vității statului, a organelor sale, au pus
in evidență experiența țârii noastre in
construcția socialismului, în perfecționarea
permanentă a sistemului de conducere,
organizare și planificare a activității eco
nomico-sociale, in concordanță cu pro
gresul forțelor de producție și evoluția re
lațiilor sociale, cu noile cuceriri ale re
voluției tehnico-științifice, ale cunoașterii
umane, cu nevoile și posibilitățile de care
dispunem, cu idealurile care au animat
dintotdeauna clasa muncitoare, țărănimea
și intelectualitatea, întregul popor.
în acest context, s-a subliniat cu fermi
tate necesitatea obiectivă a creșterii tot
mai puternice a rolului politic conducător
al partidului, care și-a asumat răspun
derea directă pentru elaborarea și înfăp
tuirea planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială, asigurind ana
liza științifică a cerințelor legilor! social»
economice obiective și aplicarea lor crea
toare. Vorbitorii au respins cu hotărîre te
zele și concepțiile lichidatoriste cu privire
la diminuarea sau limitarea rolului con
ducător al partidului în societate.
în cadrul dezbaterilor s-a realizat, fn
spirit critic și autocritic, analiza căilor șl
formelor de perfecționare a conducerii ac
tivității economico-sociale, de întărire a
sistemului democrației noastre muncitorești-revoluționare, de intensificare a
participării maselor la conducerea întregii
societăți, la înfăptuirea planurilor de dez
voltare economico-socială, a programelor
de modernizare a localităților, în consens
cu principiul
fundamental al
politicii
partidului nostru de făurire a socialismu
lui cu poporul și pentru popor.

Punind în lufriină preocupările pentru
aplicarea principiilor mecanismului econo
mico-financiar, ale autoconducerii și autogestiunii, participanții au dat o înaltă apre
ciere grijii constante a partidului și sta
tului nostru pentru perfecționarea continuă
a conducerii activității economico-sociale, a
sistemului de retribuire a muncii, pentru
stimularea colectivelor în vederea creșterii
producției fizice, îndeosebi a celei destinate
exportului, productivității muncii, pentru
rentabilizarea tuturor unităților și sectoare
lor, a fiecărui produs, pentru sporirea be
neficiilor și a eficienței întregii activități
productive. S-a relevat necesitatea creșterii
răspunderii colectivelor de oameni ai mun
cii in tripla lor calitate de proprietari, pro
ducători și beneficiari pentru îndeplinirea
sarcinilor ce le revin din planul unic de
dezvoltare economico-socială, din progra
mele proprii privind buna gospodărire a
unităților, a avuției sociale ce li s-a încre
dințat, subliniind imperativul creșterii con
tribuției fiecărei unități la sporirea veni
tului național, la constituirea resurselor
dezvoltării în continuare a economiei na
ționale, creșterii nivelului de trai al po
porului.
Vorbitorii au subliniat justețea politicii
noastre economico-financiare, vizind con
centrarea resurselor pentru dezvoltarea pro
ducției materiale, înfăptuirea și consolida
rea echilibrului financiar-bugetar, monetar
și valutar, ridicarea eficienței întregii acti
vități economice, asigurarea stabilității pre
turilor și întărirea continuă a monedei na
ționale.
Participanții au analizat cu răspundere,
în lumina exigențelor formulate de secreta
rul general al partidului, activitatea 'orga
nelor de conducere colectivă pentru perfec
ționarea stilului și metodelor de muncă,
pentru intensificarea participării oamenilor
muncii la fundamentarea, adoptarea și
aplicarea deciziilor, pentru înfăptuirea in
tegrală a planului și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă, combătindu-se
tendințele de justificare a neajunsurilor,
inerția și rutina.
în dezbateri s-a relevat însemnătatea
creșterii și mai puternice a rolului statului

în planificarea, organizarea și conducerea
unitară a întregii activități economico-so
ciale, pe baza planului național unic, întă
rirea răspunderii organelor de stat, a or
ganismelor obștești pentru aplicarea întoc
mai a legilor țării, pentru realizarea în
condiții tot mai bune a sarcinilor ce revin
fiecărei unități economico-sociale și administrativ-teritoriale din documentele ce vor
fi adoptate de Congresul al XIV-lea al
partidului.
Un loc important în dezbateri l-au ocupat
activitatea consiliilor populare, necesitatea
întăririi rolului lor in înfăptuirea planului
în profil teritorial, a programelor de dez
voltare economico-socială, de modernizare
a localităților, de autoconducere și auto
aprovizionare. în acest sens s-au subliniat
răspunderile ce revin organelor locale ale
puterii și administrației de stat în atra
gerea maselor largi de cetățeni la soluțio
narea tuturor problemelor pe care le ridică
mai buna gospodărire și înfrumusețare a
localităților, mutîndu-se centrul de greutate
al activității în unități, in orașe și comune.
Participanții au apreciat că este necesară
creșterea în continuare a răspunderii mi
nisterelor, a centralelor industriale în con
ducerea unitară a activității din sectoarele
și ramurile coordonate, a gradului lor de
implicare în rezolvarea problemelor, în
introducerea unor metode moderne de
conducere, în promovarea pe scară largă
a cuceririlor noii revoluții tehnico-științi
fice, în valorificarea mai deplină a po
tențialului tehnic și material al fiecărei
întreprinderi.
în secțiune au fost făcute numeroase
propuneri vizînd perfecționarea, in conti
nuare, a organizării și conducerii activi
tății
economico-sociale,
aplicarea
cu
consecvență a mecanismului economicofinanciar, a autoconducerii și autogestiunii,
folosirea judicioasă a pirghiilor financiare
pentru stimularea participării colectivelor
de oameni ai muncii la rentabilizarea
tuturor unităților și a fiecărui produs,
pentru îmbunătățirea sistemului de planifi
care, pentru indeplinirea planului la toți
indicatorii prin mai buna utilizare a for
țelor, a mijloacelor și resurselor proprii.

Secțiunea pentru problemele activității de partid,
organizatorice, politico-ideologice și educative și ale

organizațiilor de masă și obștești
Din prezidiul secțiunii au făcut parte
tovarășii : Emil Bobu, Carol Dina, Miu
Dobrescu, Tamara Dobrin, Suzana Gâdea,
Ilie Matei, Elena Nae, Dumitru Popescu,
Constantin Radu. Andrei Sorcoiu, loan
Toma.

La lucrări au participat 502 delegați și
invitați și au luat cuvîntul 46 tovarăși.
La dezbaterile din cadrul secțiunii au
luat parte: Simion Cotoi, Constantin Smeu,
Gheorghe Ciorbă, Nicolae Grosu, Gher
ghina Buzatu, Aurel Rău, Dumitru Grigorescu, Ion Comănescu, Lucia Jarcu, Valentin-Cheorghe Moș, Dinu Drăgan, Adrian-Aurel Gligor, Costel-Alexandru Crihană, Vasile Albu, Aurel Pănescu, Con
stantin Petre, Bratu Păun. Nicolae Dragoș,
Viorel Igreț, Alexandru Gavriliuc, Vasile
Diaconescu, Nicolae Stanciu, Măreoara Po
pa, Elena Nae, Mihail Brebinaru, Constan
tin Chiriac, Ion Iancu, Poliana Cristescu,
Marinache Andronic, Constantin Dumitru,
Tamara Dobrin, Dumitru Dumitrana, Georgeta Grigore, Ștefan Szilagyi, George Pe
tre, Sabina Stoia, loan Culda, Florea Ghiță,
Gizela Vlad, Alexandru Năprădean,1 Con
stantin Opriță, Viorica Nicolae,
Victor
Cojoacă, Nicolae Croitoru, Petre Frone,
Paul-Nicolae Manole.
în lumina orientărilor și exigențelor
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in cadrul secțiunii a fost
dezbătută o largă problematică privind acti
vitatea de partid, organizatorică și politico-ideologică, a organizațiilor de masă și
obștești. Vorbitorii s-au referit, în primul
rind, la experiența obținută in conducerea
și organizarea activității politice și organi
zatorice, pentru creșterea continuă a rolului
conducător al partidului în toate domeniile
de activitate, prin acțiuni complexe, menite
să asigure unirea energiilor tuturor comu
niștilor, ale întregului popor la înfăptuirea
hotăririlor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale, a tezelor, orientărilor și
sarcinilor din Raportul prezentat de
secretarul general al partidului.
Participanții la dezbateri, pornind de la
imperativul creșterii și întăririi permanente
a rolului conducător al partidului, a forței
și coeziunii rîndurilor partidului, a unității
sale politice, ideologice și organizatorice, au
subliniat importanța și necesitatea dezvol
tării legăturilor partidului cu masele, per
fecționării stilului și metodelor de muncă
în conducerea activității economico-sociale,
constituirii unui valoros fond de cadre si
integrării judicioase a acestora in viața so
cial-economică. Reliefindu-se . rezultatele
obținute in dezvoltarea și perfecționarea
democrației interne și Întărirea disciplinei
de partid, au fost înfățișate căi și metode
pentru sporirea răspunderii și implicarea
tuturor comuniștilor in soluționarea proble
melor complexe ale activității economicosociale.
în cadrul dezbaterilor, un mare număr de
vorbitori s-au referit la preocuparea orga
nelor și organizațiilor de partid pentru an
trenarea unui activ tot mai puternic, asigu
rind participarea tuturor cadrelor de con
ducere, a tuturor comuniștilor la elaborarea,
fundamentarea și aplicarea hotăririlor, ur
mărirea traducerii neabătute a acestora in
viață. S-a scos în evidență atenția cu care
s-a urmărit și se urmărește ridicarea ni
velului de pregătire politică, științifică, pro
fesională și culturală al tuturor comuniștilor,
creșterea exigenței la primirea în partid,
îmbunătățirea și permanentizarea controlu
lui de partid, a muncii de îndrumare a or
ganizațiilor de tineret, sindicat și de femei,
a celorlalte organizații de masă și orga

-

nisme ale democrației muncitorești-revoluționare.
Participanții la dezbateri au exprimat
deplinul acord față de propunerea ca hotăririle Plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie
a.c., Expunerea, prezentată de secretarul
general
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, să fie adoptate de Con
gresul al XIV-lea ca Program al partidului
privind activitatea ideologică teoretică, politico-educativă, pe baza cărora să se ela
boreze programe de activitate pe întreaga
perioadă pină la următorul congres al parti
dului. S-a dat o inaltă apreciere ideilor și
orientărilor privind îmbunătățirea calitati
vă a întregii activități ideologice, politicoeducative și culturale, menite să înar
meze partidul, întregul nostru popor
cu concepția materialist-științifică des
pre lume și viață, să formeze un
larg orizont politic, științific și cul
tural, să dezvolte spiritul revoluționarmilitant, patriotic și internaționalist, să dea
răspunsuri științific argumentate la proble
mele noi ale construcției socialismului, cu
privire la căile de făurire a societății noi,
să demonstreze pe baza faptelor că numai
societatea socialistă poate asigura dreptatea
și echitatea socială, dezvoltarea personali
tății umane, bunăstarea întregului popor.
Vorbitorii s-au referit pe larg la necesita
tea ca activitatea ideologică și politico-educativă să releve mai pregnant poziția știin
țifică, principială a partidului nostru cu
privire la dezvoltarea bazei politico-economice a construcției socialiste, să evidențieze
puternic promovarea noului, a ideilor îna
intate, a principiilor eticii și echității so
cialiste, generalizarea experienței pozitive,
să contribuie activ la combaterea manifes
tărilor de naționalism, șovinism, antisemi
tism, de egoism și necinste, pentru eradi
carea mentalităților retrograde, precum și
la crearea unui climat de intoleranță față
de nesocotirea intereselor națiunii noastre
socialiste, a cauzei poporului muncitor.
Subliniind înalta valoare teoretică și
practică a aprecierilor și tezelor cuprinse
in Raport privind creația literar-artistică, o
serie de vorbitori au înfățișat aspecte din
activitatea slujitorilor pe tărîmul artei și li
teraturii, de creare de opere valoroase, mi
litant revoluționare, umaniste, inspirate din
realitățile socialiste ale țării, care să, se
constituie în modalități vii de formare a
omului nou, de educație politică, moralcetățenească și estetică a maselor, de să
dire a dragostei față de patrie și partid,
față de socialism. în cadrul generos al Fes
tivalului național „Cintarea României" -vor
trebui să se afirme noi și valoroase lucrări
în domeniul creației cultural-artistice și
științifice.
‘
;ț
Dezbaterile au evidențiat, de asemenea,
că lucrătorii din domeniul presei, al Radioteleviziunii își însușesc intru totul aprecie
rile și orientările cuprinse în Raportul se
cretarului general al partidului și vor ac
ționa cu și mai multă fermitate, în spi
ritul concepției revoluționare a partidului
nostru, pentru combaterea manifestărilor
negative și lipsurilor din diferite domenii
de activitate, pentru promovarea cu mai
multă îndrăzneală a noului și generali
zarea experienței înaintate.
în cadrul dezbaterilor au fost formulate
o serie de propuneri care vizează integrarea
în mai mare măsură a muncii de partid
in activitatea economico-socială, perfecțio
narea muncii organizatorice, ideologice și
politico-educative, a stilului și metodelor de
muncă ale organelor și organizațiilor de
partid, astfel incit acestea să corespundă
pe deplin noilor cerințe și exigențe cuprin
se în documentele Congresului al XIV-lea.
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Tovarășului IANEZ DRNOVȘEK
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

A APĂRUT:

BELGRAD
Am aflat cu adîncă tristețe despre catastrofa de la mina din Aleksinaț,
Jn urma căreia și-au pierdut viața un mare număr de mineri.
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al po
porului român și al meu personal, vă adresez sincere condoleanțe și vă
rog să transmiteți expresia profundei noastre compasiuni familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Activități ale delegațiilor

de peste hotare
La Combinatul Siderurgic Tîrgoviște
Delegația Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, condusă de to
varășul V. I. Vorotnikov, membru 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
XIV-lea Congres al partidului nos
tru, a avut miercuri a intîlnire la
Comitetul Județean Dîmbovița al
P.C.R. și a vizitat Combinatul Side
rurgic Tîrgoviște, puternică și mo
dernă unitate a industriei românești.
Oaspeții au luat cunoștință despre
dezvoltarea combinatului, despre
moderna dotare tehnică a acestuia,
nomenclatorul de produse pe care le
realizează.
Cu acest prilej a avut loc o intîl
nire între membrii delegației și
oțelarii tirgovișteni, în cadrul căreia
secretarul comitetului de partid,
președintele consiliului oamenilor

muncii din combinat, Nicolae Sasu,
și V. I. Vorotnikov au relevat con
tribuția hotărîtoare a întîlnirilor
și convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mihail Gorbaciov,
secretar general al Comitetului
Central al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, președintele So
vietului Suprem al U.R.S.S., la ex
tinderea și aprofundarea relațiilor de
prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările
și popoarele noastre.
Au fost înfățișate aspecte ale acti
vității desfășurate de popoarele
român și sovietice pentru dezvol
tarea multilaterală a celor două țări,
colaborării economice dintre Româ
nia și U.R.S.S.
Delegația so^etlcă a vizitat, de
asemenea, obiective social-culturale
din municipiu.

La întreprinderea de Mașini-Unelte și Agregate
Delegația
Partidului
Comunist
Chinez, condusă de Qiao Shi, mem
bru al Comitetului Permanent al Bi
roului Politic, membru al Secreta
riatului Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, care parti
cipă Ia lucrările Congresului al XIVlea al Partidului Comunist Român,
a fost, miercuri, oaspete al colecti
vului întreprinderii de Mașini-Unelte
și Agregate București.
în timpul vizitării unor secții de
fabricație, gazdele au informat pe
larg despre organizarea întreprinde
rii, a producției și a muncii, despre
produsele realizate și tehnologiile
moderne folosite. De un deosebit in
teres s-au bucurat noile tipuri de
mașini-unelte și agregate, cu înalt

grad de automatizare, destinate eco
nomiei naționale și exportului.
în cadrul intîlnirii delegației cu
membri ai consiliului oamenilor
muncii șl ai comitetului de partid
din întreprindere au fost evidenția
te relațiile tradiționale de prietenie
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Chinez, colabora
rea și cooperarea rodnică dintre cele
două țări, a căror dezvoltare este
spre binele și în interesul ambelor
popoare, al edificării noii societăți,
al cauzei generale a păcii și socia
lismului. Oaspeții au adresat felici
tări colectivului acestei moderne în
treprinderi bucureștene, împreună cu
urări de noi succese în întreaga ac
tivitate.

La întreprinderea „Electroaparataj"
Delegația Partidului Comunist din
Vietnam, condusă de^ .tovarășul Dap
Duy Tung, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. din
Vietnam, care participă la lucrările
celui de-al XIV-lea Congres al
Partidului Comunist Român, s-a întîlnit, miercuri după-amiază, cu
membri al colectivului de oameni ai
muncii de la întreprinderea „Electroaparataj" din Capitală.
în cadrul întîlnirli, precum și pe
parcursul vizitei în secții de bază
ale întreprinderii, oaspeții au fost
informați despre profilul unității și
preocupările colectivului privind or
ganizarea și conducerea activității
unității.
Secretarul comitetului de partid,
președintele consiliului oamenilor
muncii, Nicolae Bică, a prezentat
aspecte ale dezvoltării întreprinderii

și s-a referit la succesele obținute
I in sporirea producției fiiridicarea
calității aparatajului electric desti
nat diferitelor sectoare ale ' econo
miei naționale, precum și exportului.
Conducătorul delegației, după ce
s-a referit la activitatea oamenilor
muncii vietnamezi pentru progresul
economlco-social al țării, a arătat că
poporul vietnamez este recunoscă
tor poporului român pentru sprijinul
acordat în îndelungata sa luptă de
eliberare națională, în edificarea
noii ortnduiri.
Referindu-se la relațiile de prie
tenie și colaborare dintre partidele,
țările și popoarele noastre, oaspetele
a subliniat importanța deosebită pecare o au întîlnirile la cel mai înalt
nivel pentru dezvoltarea acestor ra
porturi pe multiple planuri.

La întreprinderea de Confecții și Tricotaje
Delegația Partidului Popular Re
voluționar Mongol, condusă de to
varășul Bugîn Dăjid, membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. al
Partidului
Popular
Revoluționar
Mongol, cate participă la lucrările
celui de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, s-a întilnit,
miercuri, cu reprezentanți ai colec
tivului muncitoresc al întreprinderii
de Confecții și Tricotaje din Bucu
rești.
Oaspeților le-au fost prezentate
aspecte din activitatea acestei repre
zentative unități a industriei noastre
ușoare, halele de fabricație, preocu-

părlle pe linia perfecționării orga
nizării muncii și modernizării pro
ducției. în cadrul unei expoziții au
putut fi cunoscute și s-au bucurat
de calde aprecieri noi modele de
confecții realizate de colectivele de
creație ale întreprinderii, precum și
o parte din cele care vor intra în
fabricație anul viitor.
Vizita a prilejuit evocarea legătu
rilor de prietenie dintre popoarele
român și mongol, sublinierea dorinței
de dezvoltare în continuare a acestor
raporturi, în avantajul reciproc, al
colaborării și înțelegerii internațio
nale.

La întreprinderea de Frigidere Găești
Membri al delegației Partidului Co
munist din Cehoslovacia, care parti
cipă la lucrările Congresului al XIVlea al P.C.R., s-au aflat, miercuri, în
mijlocul colectivului întreprinderii de
Frigidere Găești. Oaspeții au avut
posibilitatea să cunoască această mo
dernă unitate industrială din jude
țul Dîmbovița, vestită pentru produ
sele sale.
Cu prilejul vizitei a fost organi
zată o intîlnire între membrii dele
gației cehoslovace și constructorii de

frigidere. Oaspeților le-au fost pre
zentate etapele dezvoltării acestei unități apărute pe harta economică a
țării după Congresul al IX-lea al
partidului, aspecte ale activității co
lectivului.
Membrii delegației au mulțumit
pentru posibilitatea de a vizita în
treprinderea și au apreciat calitatea
deosebită a produselor realizate la
Găești, hărnicia și priceperea munci
torilor și specialiștilor unității.

La întreprinderea Textilă „Dacia"
în cursul după-amiezii de miercuri,
delegația Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, condusă de Mayihantane Sengmany, membru al Biroului
Politic, secretar al C.C. al P.P.R.
Laoțian, care participă la lucrările
celui de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, s-a întîlnit
cu reprezentanți al oamenilor muncii
de la întreprinderea Textilă „Dacia1*
din Capitală.
Cu acest prilej, delegația a luat
cunoștință despre dezvoltarea unității
și profilul ei de fabricație.

în cadrul discuțiilor cu reprezen
tanți ai consiliului oamenilor muncii,
au fost prezentate succesele obținute
de muncitorii și specialiștii între
prinderii în îndeplinirea sarcinilor de
plan, în sporirea și modernizarea
producției.
Conducătorul delegației a felicitat
colectivul întreprinderii pentru rea
lizările obținute, apreciind în mod
deosebit modul de organizare a pro
ducției, condițiile de muncă și viață
deosebite create pentru cei ce-și des
fășoară activitatea în această unitate
economică bucureșteană.

La Combinatul de Prelucrare a Lemnului Pitești
Delegația Partidului Socialist Unit
din Germania, care participă la lu
crările Congresului al XIV-lea al
Partidului Comunist Român, s-a
întilnit, miercuri, cu membri ai
consiliului oamenilor muncii de la
Combinatul de Prelucrare a Lem
nului Pitești.
în cursul vizitării unei expoziții
permanente cu mobilă și piese de
mic mobilier, aflate în fabricația
curentă a acestei moderne unități
industriale, Ecaterina Luca, secretar
al comitetului de partid, președinte
al consiliului oamenilor muncii, și
îon Pietrăreanu, directorul combi
natului, prim-vicepreședinte al con
siliului oamenilor muncii, au pre

zentat dinamica dezvoltării între
prinderii, gamă sortimentală diversă
a produselor realizate, rezultatele
Înregistrate în ceea ce privește mo
dernizarea proceselor tehnologice și
ridicarea continuă a nivelului calita
tiv al producției.
Mulțumind pentru posibilitatea
oferită de a cunoaște activitatea
desfășurată și succesele dobindite de
oamenii muncii de la combinatul
piteștean, membrii delegației au
apreciat elogios diversitatea și cali
tatea produselor fabricate aici, re
zultatele obținute pe linia prelu
crării masei lemnoase, pregătirea
profesională a muncitorilor și cadre
lor tehnice.

NICOLAE CEAUȘESCU
Raport la cel de-al XIV-lea
Congres al Partidului
Comunist Român
20 noiembrie 1989
EDITURA POLITICA

Cronica zilei
In perioada 18—22 noiembrie a.c.
președintele Alianței Cooperatiste
Internaționale (A.C.I.), Lars Marcus,
a făcut o vizită în țara noastră.
El a participat la ședința de des'chidere a celui de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.
în cadrul unei reuniuni ce a avut
loc la sediul CENTROCOOP din Ca
pitală, președintele A.C.I. s-a întîl
nit cu tovarășii Paul Niculescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., președintele Uniu
nii Centrale a Cooperativelor de Pro
ducție, Achiziții și Desfacere a Măr
furilor, Iulian Ploștinaru, președin
tele Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, și Frusina
Tașmău, președintele Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Meșteșugă
rești. Au fost prezentate, cu acest pri
lej, modul de organizare a mișcării
cooperatiste din țara noastră, activi
tatea organizațiilor cooperației din
România, care, sub conducerea Parti

dului Comunist Român, au obținut
succese remarcabile în dezvoltarea
agriculturii cooperatiste, a micii in
dustrii și a serviciilor pentru popu
lație, în modernizarea tuturor loca
lităților și in asigurarea unui comerț
Ia nivelul cerințelor actuale.
A fost relevată activitatea desfă
șurată de cooperația din România
pentru strîngerea relațiilor cu orga
nizațiile similare din alte țări și im
plicarea mai activă a A.C.I. la unirea
tuturor forțelor cooperatiste în lupta
pentru o nouă ordine economică, pen
tru dezarmare, și în primul rînd pen
tru dezarmare nucleară, pentru pro
gres social și colaborare internațio
nală.
In timpul șederii în țara noastră,
președintele A.C.I. a vizitat localități
și unități cooperatiste din Sectorul
Agricol Ilfov și din județul Prahova,
luînd cunoștință de activitatea și rea
lizările cooperației din România.

Sentimentele, împlinirile și aspirațiile întregului popor
principiu la multe asemenea posi
(Urmare din pag. I)
bile întrebări. S-au născut aceste
în dialog Ilie Cheșa, președintele
realități din aceeași uriașă încre
Cooperativei Agricole de Produc
dere în forțele proprii, redată po
ție Mureșeni-Cristești, județul Mu
porului cu adevărat, după Con
gresul al IX-lea al Partidului
reș.
Iar delegatul la Congres din
Comunist Român. Așa cum s-au
Amărăștii de Jos din județul Dolj
atins toate performanțele unei in
socotea de cuviință să înfățișeze
dustrii moderne, competitive, cu
pe îndelete cum arată azi această
pașaport de calitate pentru multe
țări de pe Terra : cu inteligență
așezare din ținutul Olteniei.
Un constructor de la metroul
românească, cu încredere în geniul
bucureștean, prezent cu fapte pen
tehnic al românilor.
tru desăvîrșirea monumentalei cti
Constituie această realitate lait
torii încă de la debutul lucrărilor
motivul multor aprecieri din Con
pe întîia magistrală, rezuma astfel
gres, cu îndemnul de a folosi din
nevoia fiecărui delegat de scruta
plin această uriașă forță de pro
re a drumului străbătut :
ducție, această putere care expri
— Viața, munca noastră au ne
mă din plin atitudinea patriotică,
voie de repere. Să știm cit de mult
de afirmare a potențialului crea
am progresat, să știm cit mai avem
tor al poporului asupj-a căruia, în
de urcat spre piscurile de aur ale
urmă cu mai bine de un veac, ma
socialismului și comunismului spre
rele nostru poet, intrat pe poarta
care ne înflăcărează să mergem,
de aur a universalității, atrăgea
să muncim, să acționăm iubitul și
lp.area aminte în felul următor :
genialul conducători ‘dă partid' i;și ' „Cel mâî sărac și mai obscur'dm,'
țară, tovarășul' Nicolae Ceaușescu;
iubind tradlțiunile țării sale, fiind
Viața, munca noastră;' a 'poporu
pătruns de aspirațiunile ei și din-'
lui au nevoie, de repere.
du-și Seamă despre interesele ce
Adevăr simplu, de rezonanță. Asînt puse în joc va fi mereu îngrimintind aceste repere din satul
jat și mereu cu băgare de seamă
său, un cooperator din Neamț își
ca nu cumva să se consume vreun
exprima, în dulcele grai moldo
gram de putere în zadar".
vean, bucuria că el, simplu fiu de
Strălucitul, programaticul Ra
oameni înfrățiți de generații cu
port la Congresul partidului, al
pămîntul — fiul asupriților de atovarășului Nicolae Ceaușescu, luă
cum patru decenii — are posibili
rile de cuvînt ale fiecărui delegat
tatea și privilegiul să vorbească
în parte pledează cu argumente și
despre preocupările, munca și
fervoare pentru drămuirea cu gri
viața țăranilor în fața partidului,
jă a fiecărui gram din această pu
a poporului. Dragostea pentru
tere care este capacitatea de crea
patrie, pentru socialism, afirma el,
ție și de prefigurare a viitorului.
au atît de puternice rădăcini în
Viitorul socialismului și comunis
inimile noastre. Incit cine își în
mului în România — viitor spre
chipuie că acestea se pot cumpăra
care evoluează în mod istoric în
la... metru ori kilogram se înșeală
treaga omenire — are drept teme
amarnic.
lii tocmai creația materială și spi
Repere de muncă, de viață, de
rituală de pînă acum in patria
conștiință...
noastră, in condițiile socialismului,
Peste 3 milioane de apartamente
așa cum reiese cu pregnanță din
construite în anii socialismului, din
documehtele, tezele si ideile cu larg
care mai bine de 2,6 milioane
ecou ale Congresului. Aici nu-i
după Congresul al IX-lea al parti
vorba de simple dorințe, de ipote
dului... Peste 82 la sută din popu
tice opțiuni, ci de o realitate care
lația țării trăiește azi, în anul Con
se construiește pe tot ceea ce am
gresului al XIV-lea al partidului,
clădit pină acum.
în casă nouă, iar în Capitala scum
In această ordine de idei este firesc
pei noastre patrii — circa 90 la
ca în aproape majoritatea luări
sută... Socialismul și numai socia
lor de cuvînt în plenul Congresului
lismul asigură maselor largi mun
sau în cele opt secțiuni, în dialo
citoare condițiile firești de muncă,
gurile purtate în pauze să revină
de retribuție, de trai civilizat,
necontenit formularea : succesele
bunăstarea, egalitatea în drepturi
mari în construcția socialismului
pentru toți cetățenii care se dedică
înregistrate pînă acum, sub condu
edificării noii orînduirl, care în
cerea partidului, a genialului
făptuiesc cu abnegație și eroism
ctitor de țară nouă, tovarășul
politica Partidului Comunist Ro
Nicolae Ceaușescu, arată, probează
mân de făurire a socialismului cu
că mergem pe un drum bun.
poporul și pentru popor.
Proiecții cu încredere în viitor.
Repere de muncă, de viață, de
Cu puncte de plecare nu de la
conștiință...
bune intenții, simple dorințe,
în orizonturile luminoase ale
conjuncturale ori himere, ci de la
Epocii Nicolae Ceaușescu, acestea
realitatea imbatabilă ale cărei te
— pe lingă adevărul de neclintit
melii, în cei 40 de ani de socia
că sînt trainice temelii, „rampe de
lism, le-a înfipt trainic poporul în
lansare" intr-un viitor socialist și
solul românesc. în aceste circum?
mai plin de înfăptuiri — generea
stanțe intră în firea lucrurilor ca,
ză un puternic sentiment de în
o dată cu exprimarea adeziunii la
credere în forțele poporului. în po
direcțiile dezvoltării patriei socia
tențialul lui uriaș de creație. Dele
liste, in viitorul deceniu, și în per
gații la Congres, oameni de profe
spectiva anului 2010, direcții schi
sii dintre cele mai diverse, cu tine
țate in Programul-Directivă, dele
rețea in obraji ori cu tinerețea de
gații la Congres să propună aten
spirit in inimă, deși la tîmple li
ției propriul tablou al dezvoltării
s-a „strins părul cărunt / ca sarea
localităților și județelor de unde
din adîncul ocnei scoasă", au pres
au venit. Se nominalizează ritmuri
tigiul moral să se disocieze ferm
dinamice ale creșterii producției
de unele practici ale etapei de
industriale pe calea dezvoltării in
dinaintea istoricului Congres al
tensive a tuturor sectoarelor de
IX-lea. Etapă în care dogmatismul,
activitate, realizarea unei înalte
rutina, închistarea, promovarea
productivități sociale prin promo
așa-zlsului „model unic" in con
varea tehnologiilor moderne, im
strucția socialistă, neîncrederea
plicarea tot mai deplină și afirma
in potențialul de creație al po
rea cuceririlor științei ca factori
porului au adus mari daune
fundamentali de progres. Se soco
dezvoltării României, construcției
tesc cu realism și îndrăzneală re
socialiste în genere. într-o clipă
coltele viitorului pe ogoarele coode răgaz din pauzele Congresului,
perativizate. Se și iau în calcule
reporterul s-a întreținut pe înde
„răspunsurile" în recolte ale mi
lete cu unul din făuritorii platfor
lioanelor de hectare care vor spori
melor românești de foraj marin.
suprafața irigată a țării. Se calcu
Ca om care se știe proprietar, pro
lează exact, realist, noii parametri
ducător și beneficiar, întreba în ce
de civilizație care nu pot — nu au
sector al sălii i-ar putea afla pe
cum să fie ! — decît reflexul rezul
sondorii din Marea Neagră, să mai
tatelor, al creșterii performanțelor.
afle vești de felul cum se comportă
Se fac referiri la noile temelii de
aceste insule de oțel în care inte
case, edificii de cultură, la temeli
ligența tehnică românească a inves
ile celei mai gingașe și superbe
tit atît, cu excelente rezultate.
construcții, esența societății socia
Faptul, poate, nu are în el nimic
liste — omul acestui timp, făurito
senzațional. Un delegat la Congres
rul de istorie al acestui timp eroic.
vrea să poarte dialog de lucru, de
Viitorul ca proiecție a încrederii
idei, de ideal cu alți delegați la. in uriașul potențial de creație al
Congres. Dincolo de lucrul în sine
poporului.
se află obiectul comun al acestei
Viitorul luminos al patriei și
nevoi de comunicare : platforma
poporului pe calea construcției noii
de foraj marin. Această uriașă,
orînduirl, în spiritul principiilor
complexă uzină destinată să lucre
generale, mereu actuale, ale so
ze în largul mării, pe platoul con
cialismului științific.
tinental. Să caute și să aducă pe
Socialismul este viitorul irever
uscat, de la adîncimi apreciabile,
sibil al omenirii, iată unul din
aflate sub fascinanta lume a tăce
adevărurile imbatabile afirmate la
rii, aurul negru.
Congresul al XIV-lea al partidu
Cum s-a născut salba de aseme
lui, adevăr pe care calea româ
nea platforme ?
nească de făurire a noii orînduiri
Comuniștii din industrie care au
il probează cu strălucire.
luat cuvîntul de la tribuna Con
gresului, care schimbă opinii în
Ilie TĂNASACHE
Congres au oferit răspunsul do

PE LINIA UNEI INIȚIATIVE ROMANEȘTI

’agențiile

Document adoptat de Comitetul juridic
al Adunării Generale a O.N.U

TRANSMIT
PROIECT. Comitetul politic spe
cial al Adunării Generale a O.N.U.
a adoptat un proiect de rezoluție
în care se propune ca 1992 să fie
proclamat „Anul Internațional al
Cosmosului". Documentul, înaintat
spre aprobare Adunării Generale,
cheamă toate statele, îndeosebi pe
cele care dispun de tehnologie
aerospațială, să prevină militariza
rea, ca și poluarea Cosmosului.

privind soluționarea prin mijloace pașnice a problemelor
litigioase dintre state
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme juri
dice al Adunării Generale a O.N.U.
a adoptat prin consens un document
privind recurgerea la o comisie de
bune oficii, mediere sau conciliere în
cadrul O.N.U. pentru reglementarea
pașnică a diferendelor. Acest docu
ment are la origine o valoroasă iniția
tivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, întemeiată pe concepția
validată de viață că pacea, consoli
darea destinderii și edificarea unei
securități autentice sînt de necon
ceput fără eliminarea cu desăvîrșire
din relațiile internaționale a politicii
de forță șl amenințare cu forța și
soluționarea pe căi exclusiv pașnice
a tuturor problemelor litigioase din
tre state.

Documentul adoptat întărește obligația statelor de a recurge exclusiv
pentru rezolla mijloacele pașnice
. .
varea diferendelor dintre ele și con
tribuie la creșterea rolului și autori
tății O.N.U. în promovarea unor re
lații de pace și cooperare între toți
membrii comunității internaționale.
El se înscrie, totodată, ca un instru
ment de mare însemnătate practică
în eforturile statelor membre de a
întări legalitatea internațională, de a
asigura respectarea țelurilor și prin
cipiilor Națiunilor Unite, de a trans
pune în realitate funcția esențială a
organizației mondiale de reglemen
tare prin mijloace pașnice a stărilor
de tensiune și conflict, a oricăror di
ferende internaționale.

ÎN PREGĂTIREA CONGRESU
LUI P.M.U.P. La Varșovia a avut
loc o ședință a Biroului Politic al
C.C. al Partidului Muncitoresc
Unit Polonez. Au fost dezbătute
probleme legate de pregătirile în
vederea desfășurării celui de-al
XT-lea Congres al P.M.U.P., rapor
tul în legătură cu activitatea C.C.
și îndeplinirea hotărîrilor celui
de-al X-lea Congres al partidului.

PLENARA COMITETULUI ORĂ
ȘENESC MOSCOVA AL P.C.U.S.
l-a eliberat pe Lev Zaikov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C.C. al P.C.U.S., din funcția de
prim-secretar al Comitetului Orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., în
legătură cu numirea sa în funcția
de prim-vicepreședinte al Consi
liului Apărării al U.R.S.S. Primsecretar al Comitetului Orășenesc
Moscova al P.C.U.S. a fost ales
Iuri Prokofiev. In cadrul plenarei
a rostit o cuvîntare Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Reunificarea pașnică a țării—năzuință fierbinte
a întregii națiuni coreene
Un articol din ziarul „Nodon Sinmun"
PHENIAN 22 (Agerpres). — într-un articol apărut în ziarul „Nodon
Sinmun" din R.P.D. Coreeană se subliniază că realizarea independenței
și reunificării pașnice a patriei re
prezintă o dorință a întregii națiuni
coreene — transmite agenția A.C.T.C.
Pentru înfăptuirea acestui obiectiv
istoric — relevă cotidianul — R.P.D.
Coreeană a depus toate eforturile
posibile, dar partea sud-coreeană,

susținută de S.U.A., s-a sustras de la
discutarea unor sarcini urgente ca
eliminarea confruntării militare, adoptînd o poziție de confruntare Și
război. Răspunderea pentru crește
rea încordării în Peninsula Coreeană
revine părții sud-coreene și S.U.A.
— arată „Nodon Sinmun", subliniind
necesitatea abandonării acestei poli
tici anacronice.

Mw pași pe calea independenței Namibiei
WINDHOEK 22 (Agerpres). — Adunarea Constituantă a Namibiei a
aprobat în unanimitate, în cadrul se
siunii inaugurale, principiile consti
tuționale după care se va conduce
și organiza țara, intre care figurea
ză și principiul stabilirii unui stat
unitar și democratic. Propunerea

pentru aprobarea acestor principii,
între care figurează, de asemenea,
instituționalizarea puterii juridice, a
fost prezentată
de reprezentantul
S.W.A.P.O. (Organizația Poporului
din Africa de Sud-Vest), care de
ține majoritatea mandatelor in Adu
narea Constituantă.

„Datoria externă a Ungariei a atins proporții
enorme

și

constituie

o

uriașă

povară"

de presă

CONVORBIRI
AMERICANO—
VEST-GERMANE.
Președintele
S.U.A., George Bush, a avut la
Casa Albă convorbiri cu ministrul
de externe al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, în cursul cărora
au fost examinate, în principal,
relațiile Est-Vest, precum și o se
rie de aspecte ale situației inter
naționale.

.
1
I
|
•

I ÎN INDIA a început astăzi prima
I etapă a alegerilor generale, desfă
șurate în 15 state și 5 uniuni teri| toriale. Se prezintă la urne aproape
I 200 de milioane de alegători, care
urmează să decidă pe cei 221 de
. deputați în Camera Populară —
I Lok Sabha, ce candidează în cir• cumscripțiile electorale stabilite
pentru această primă zi a scrutiI nului. Etapele următoare, pentru
I celelalte state și regiuni ale țării, se
vor desfășura la 24 și 26 noiembrie,
numărul total al locurilor din Ca
mera Populară fiind de 544.

I

PREȘEDINTELE AFGANISTAI NULUI, Najibullah, a hotărît preI lungirea cu incă șase luni a stării
Declarația premierului ungar
excepționale în țară, care fusese
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — In
anilor ’80, Ungaria a încercat să iasă I instituită cu începere de la 19 fe
cadrul lucrărilor sesiunii Adunării
din dificila situație în care se afla
bruarie a.c. Măsura a fost adop
de Sfat a Republicii Ungare, pre
pe seama unui ajutor al Fondului
tată datorită amplificării actelor
ședintele Consiliului de Miniștri,
'Monetar Internațional (F.M.I.). Pen ’ agresive din afară împotriva suveMiklos Nemeth, a prezentat un ra
tru ca Ungaria să fie primită în Iranității de stat și continuării spri
port . în legătură cu programul gu
F.M.I. — a menționat M. Nemeth —
jinirii din exterior a* grupărilor
vernului pentru următorii ■ trei ani.
s-a considerat necesar ca economia
extremiste înarmate.
Vorbitorul — relatează agenția
ungară să fie prezentată în lumină
M.T.I. — a subliniat că „tendințele
mai favorabilă decît era în realita t DISTINCȚIE. Premiul pentru
de realizare a democrației în econo
te, ascunzîndu-se faptul că diferența I pace, dezarmare și dezvoltare „Inmie" au suferit pină acum un eșec.
dintre datoria reală a țării și cea 1 dira Gandhi" pe anul 1989 a fost
Toți înțeleg că datoria externă a ță
dată publicității era de aproximativ
decernat Fondului Națiunilor Unirii a atins proporții enorme și con
1,5 miliarde dolari, iar deficitul bu j te pentru Copii (U.N.I.C.E.F.).
stituie o uriașă povară pentru țară
getar de aproximativ 300 miliarde
— a spus vorbitorul.
forlnți.
REPRESIUNI ÎN R.S.A. Poliția
Primul-ministru s-a referit la
Masa datoriei țării la finele aces
sud-africană a făcut din nou uz de
modul cum a fost acumulată aceas
tui an va atinge sau va depăși chiar
forță împotriva muncitorilor gre
tă datorie externă. în anii 1971—1979
20 miliarde dolari, iar datoria netă
viști care cer îmbunătățirea condidatoria Ungariei era de 9 miliarde
va depăși cu ceva 14 miliarde do- Ițiilor lor de viață și muncă. Potri
dolari. Atunci Se cerea să se rapor
lari. Deficitul total al bugetului va
vit ziarului „The Star", poliția a
teze consumul intern la veniturile
fi, la sfîrșitul lui 1989, de 1 100 mideschis focul asupra celor 3 500 de
reale, ceea ce nu s-a reușit și s-a
liarde forinți, a relevat Miklos Negreviști din industria transportyrirecurs la noi credite. La începutul
meth, citat de M.T.I.
Ilor din Durban, rănind 15 persoa
ne. Declanșată la apelul Uniunii
muncitorilor feroviari sud-africani
I (S.A.R.H.W.U), greva generală a
I muncitorilor din transporturi a in
trat în cea de-a treia săptămînă.
SAN SALVADOR 22 (Agerpres).
Un comunicat al Comandamentu
— In zonele rezidențiale din capi
lui general al F.M.L.N., difuzat de
ALEGERILE DIN BRAZILIA.
tala Salvadorului s-au înregistrat
postul de radio „Venceremos", rele 1 Cbnform rezultatelor definitive ale
ciocniri puternice între detașamen
vă că forțele insurgente nu au ur
primului tur al alegerilor prezidentele Frontului Farabundo Marti pen
mărit să la ostatici civili! găzduiți I țiale desfășurate în Brazilia la 15
tru Eliberare Națională și trupele
în hotel, intre care se aflau și cetă- I noiembrie, Fernando Collor de
salvadoriene — transmit agențiile
țeni americani.
Mello, candidat al Partidului Rede presă. Schimburi de focuri au
Ulterior — relatează agenția
construcției Naționale, a obținut
fost semnalate în apropierea hote
T.A.S.S. — președintele S.U.A.,
20 611 011 voturi (28,52 la sută din
lului „Sheraton", unde se afla secre
George Bush, a anunțat că o uni
total), in vreme ce Luiz Inacio Lula
tarul general al Organizației State
tate specială a armatei americane a
da Silva, din partea Partidului Munlor Americane (O.S.A.), Joao Baena
efectuat o operațiune în urma că Icitorllor, a întrunit în favoarea sa
Soares, sosit în Salvador pentru a
reia i-a eliberat pe americanii
11 622 673 sufragii (16,08 la sută).
constata la fața locului situația din
blocați în hotel.
Pentru Leonel Brizola, candidat al
această țară și a încerca să promo
I Partidului Democratic Muncitoresc,
veze reluarea dialogului între for
WASHINGTON 22 (Agerpres). —
s-au pronunțat 11 168 228 alegători
țele insurgente și guvern.
Consiliul Permanent al Organizației
(15,45 la sută). Următorul tur de
Statelor Americane (O.S.A.) a adop
scrutin, la care participă doar pri
Un purtător de cuvînt al F.M.L.N.
tat,
în
cadrul
unei
reuniuni
de
ur

mii doi candidați cel mai bine pla
a precizat că asaltul realizat de in
gență, o rezoluție în care cheamă
sați, va avea loc la 17 decembrie.
surgenți asupra hotelului „Sheraton"
guvernul
Salvadorian
și
Frontul
Faa avut drept obiectiv susținerea
rabundo Marti de Eliberare Națio- I NOUA SESIUNE A PARLAunei convorbiri oficiale cu secreta
nală (F.M.L.N.) să angajeze un dia- I MENTULUI BRITANIC a fost
rul general al O.S.A. în legătură cu
log pentru a pune capăt conflictului
inaugurată la Londra de regina
procesul de pace din Salvador —
intern din țară — relatează agenția . Elisabeta a Il-a, care a rostit tra
Efe.
relevă agenția Prensa Latina.
diționalul „discurs al tronului" —
• programul guvernamental pentru
următoarea perioadă. Lucrările au
loc pe un fundal marcat de
serioase dificultăți economice, ca
și de scăderea accentuată a popularității partidului conservator, de
guvernămînt.

I

Puternice ciocniri armate în capitala Salvadorului

I

nicaragua:

Denunțarea retragerii forțelor „contras1* I
de la negocierile cu guvernul sandinist
I

WASHINGTON 22 (Agerpres). —
Delegația conducerii elementelor
„contras" s-a retras de la negocie
rile cu reprezentanți ai guvernului
sandinist consacrate sistării ostilită
ților și reglementării situației din
Nicaragua, in spiritul acordurilor in
tervenite între șefii de stat din Ame
rica Centrală — relatează agenția
T.A.S.S. Delegația forțelor „contras"
a respins propunerea guvernului nicaraguan privind retragerea parțială
a formațiunilor militare antisandiniste de pe teritoriul Hondurasului
ca o condiție pentru încheierea
acordului de încetare a focului în
Nicaragua.

Refuzul conducerii forțelor „con
tras" de a-și retrage formațiunile
militare — a declarat conducătorul
delegației guvernului sandinist în
cadrul unei conferințe de presă or
ganizate la Washington — de
monstrează că elementele antisandiniste nu sînt interesate în instau
rarea păcii în Nicaragua. Guvernul
nicaraguan, a arătat el, intenționea
ză să ceară șefilor de stat din Ame
rica Centrală convocarea unei întîlniri extraordinare la nivel înalt care
să examineze măsurile viitoare în
direcția reglementării situației din
Nicaragua.

în urma unui atentat terorist

Președintele Libanului a fost asasinat
BEIRUT 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului, Rene Muaawad,
a fost asasinat miercuri in urma unui act terorist produs în Beirutul de
vest, au anunțat agențiile de presă,
reluînd un comunicat al Cancelariei
primului-ministru libanez. Un „auto
mobil capcană" a explodat nu de
parte de clădirea în care Renâ Muaa
wad, ales in funcția supremă în stat
în urmă cu 17 zile, primise oficiali
tățile cu prilejul sărbătorii naționale
a Libanului — Ziua Independenței.
Reprezentanți ai poliției libaneze
au precizat că „automobilul-capcană“, încărcat cu 200 kilograme de di
namită, a explodat imediat după ce
cortegiul de mașini, la bordul cărora
se aflau președintele Libanului, Rene
Muaawad, primul-ministru desemnat,
Selim Al-Hoss, și președintele Adu-

nării Naționale, Hussein El Husseini,
părăsea reședința temporară a șefu
lui statului. Primul-ministru desem
nat și președintele parlamentului au
scăpat cu viață.
Potrivit unor date preliminare, ex
plozia s-a soldat cu moartea a 18 per
soane și rănirea altor 36, precum șl
cu izbucnirea unui incendiu. Zona
în care s-a produs atentatul a fost
imediat încercuită de forțe militare.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
—- Secretarul general al O.N.U.,
Javier Perez de Cuellar, a condam
nat actul terorist de la Beirut, în
urma căruia‘și-a pierdut viața noul
președinte al Libanului, Rene Muaa
wad. El a lansat poporului libanez
apelul de a nu recurge la violență.

POPULAȚIA IRANULUI a aI juns la 55 milioane de locuitori,
I rata de creștere anuală fiind de
3,2 la sută — a anunțat directorul
I Centrului național de
statistică,
| Malid Jamshidi. El a precizat că
29 de milioane de locuitori, respecI tiv 52,7 la sută din populația to
tală a țării, trăiesc în zone urbane.
I Populația Teheranului este de 6,7
milioane locuitori.
REALEGERE. Athanasios Tsaldaris — deputat din partea grupării Noua Democrație — a fost rea
les, marți, în funcția de președinte
al parlamentului elen. El a fost de■ semnat pentru prima dată în frunI tea forului legislativ elen după alegerile care au avut loc la 18 iunie
anul acesta.

I

TAIFUNUL „GAY", care s-a
abătut asupra zonelor de pe coasta
sudică a Thailandei la 3 noiem
brie, a provocat 496 de victime
umane și pagube materiale în va
loare de 298 milioane de dolari —
a anunțat Ministerul de Interne de
la Bangkok. Guvernul a aprobat
alocarea unor fonduri pentru re
facerea economică a localităților
calamitate.
ACCIDENT AERIAN. Un avion
I sovietic AN-24 s-a prăbușit în
timpul aterizării în condiții meteo
rologice dificile pe aeroportul reI giunii Tiumeni. 28 de pasageri și
cei 6 membri ai echipajului și-au
I pierdut viața.
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RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA CONGRESUL AL XIV-LEA ALPX.R.

Strălucit bilanț al unei mărețe opere constructive, perspective
insufletitoare de înflorire neîntreruptă a României sncialiste
AMPLE ARTICOLE ȘI RELATĂRI ALE PRESEI INTERNAȚIONALE PE MARGINEA LUCRĂRILOR MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI
Lucrările Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român con
tinuă să se afle în atenția mijloacelor de informare în masă din nu
meroase țări, care publică ample relatări despre marele forum al co
muniștilor români, evidențiindu-i importanța pentru dezvoltarea în con
tinuare a României socialiste, precum și semnificațiile în context inter
național.
Presa internațională — agenții, ziare, reviste, posturi de televi
ziune și radio — acordă o atenție deosebită „Raportului cu privire la
stadiul actual al societății socialiste românești, la activitatea Comitetu
lui Central între Congresul al XIII-lea și al XIV-lea, 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", prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. Sînt
reliefate ideile principale ale acestui document programatic, de covirșitoare importanță pentru progresul României, privind căile de dezvol
tare economico-socială a țării noastre în viitor, aprecierile tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind superioritatea orinduirii socialiste și hotărîrea
fermă a poporului nostru de a nu permite ca cineva să atenteze la cu
ceririle sale socialiste.
De asemenea, mijloacele de informare în masă apreciază poziția
constructivă a României în rezolvarea marilor probleme ale lumii con
temporane : dezarmarea, realizarea unei lumi a păcii, a colaborării egale
intre națiuni.

Sub titlul „Un jalon important.
Cel de-al XIV-lea Congres al
P.C.R. iși continuă lucrările", zia
rul sovietic „PRAVDA" publică o
corespondență din București în
care este cuprins un amplu rezu
mat, pe trei coloane, din Rapor
tul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu in prima zi a
lucrărilor marelui forum al comu
niștilor români. Sînt prezentate aprecierile secretarului general al
Partidului Comunist Român, po
trivit cărora Congresul al XIV-lea
reprezintă un eveniment de im
portanță epocală în istoria Româ
niei, în activitatea mișcării muncitorești-revoluționare și a parti
dului nostru, în dezvoltarea socialeconomică generală, în făurirea cu
succes a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră,
în continuare se citează partea din
raport în care se menționează ca
racterul profund democratic al
pregătirilor și dezbaterilor care au
precedat lucrările marelui forumal comuniștilor români, in context
relevîndu-se că toate documentele
și problemele de pe ordinea de zi
au făcut obiectul unor ample dezba
teri și analize in spirit democratic,
critic și autocritic, in adunările or
ganizațiilor tie partid din între
prinderi și instituții, de la orașe
și sate, precum -și în cadrul con
ferințelor de partid din județe și
municipiul București.^ Concludent
in acest sens — arată ,,Pravda"
— apare faptul că în cadrul aces
tor dezbateri au luat cuvintul
615 000 membri de partid și au fost
avansate 462 160 de propuneri
concrete.
în continuare sînt înfățișate da
tele statistice și concluziile din
raport referitoare la realizările, cu
adevărat istorice, obținute de po
porul român în cei 45 de ani
care au trecut de la Re
voluția din august 1944, transfor
mările revoluționare din viața
României în anii socialismului,
relevindu-se că etapa cea mai bo
gată în înfăptuiri este cea de după
Congresul al IX-lea al P.C.R., din
1965, cind țara noastră a înregis
trat un ritm și o dinamică fără
precedent de dezvoltare a ■ indus
triei și agriculturii, a științei,
culturii și învățământului, de ridi
care a calității muncii și vieții
poporului român.
în continuare sînt reproduse aprecierile din Raportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu în care se sub
liniază că cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului marchează tre
cerea României la o nouă etapă de
dezvoltare, la realizarea fazei su
perioare a programului de con
struire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și crearea con
dițiilor necesare pentru transpune
rea in viață a principiilor comu
niste de muncă și viață.
Sînt prezentate aprecierile se
cretarului general al
Partidului
Comunist Român privind politica
consecventă a partidului nostru de
asigurare a unei participări active
și dinamice a României la diviziu
nea internațională a muncii, la
schimbul mondial de valori mate
riale și spirituale.
Un loc important este rezervat
de „Pravda" părții internaționale
a Raportului prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Este înfățișată hotărîrea partidu
lui și statului român de a dezvol
ta și diversifica în continuare re
lațiile de colaborare ale României
cu țările socialiste, cu țările in curs
de dezvoltare, cu toate statele lu
mii. De asemenea, sînt reproduse
pe larg aprecierile din Rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind hotărîrea României de
a acționa pentru
instaurarea
în viața internațională a unui
climat de destindere, legalita
te, înțelegere și pace, pentru
stăvilirea cursei periculoase a
înarmărilor și realizarea dezarmă
rii, in primul rînd a dezarmării nu
cleare, pentru reglementarea pe
cale pașnică a tuturor conflictelor
și diferendelor, pentru soluționarea
problemelor datoriei externe, a de
calajelor economice și subdezvol
tării și instaurarea unei noi otdini
economice internaționale. Se rele
vă,. totodată, că P.C.R. va acționa
în continuare pentru întărirea le
găturilor de colaborare și solida
rității cu toate partidele comuniste
și muncitorești, cu toate forțele
progresiste, democratice, cu mișcă
rile de eliberare națională din în
treaga lume.
Despre deschiderea lucrărilor ce
lui de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român au mai in

serat relatări și ziarele „IZVES
TIA", „MOSKOVSKAIA PRAV
DA" și „SELSKAIA JIZN", care
amintesc că, în prima zi a lucră
rilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., a pre
zentat Raportul la Congres.
Informind despre desfășurarea
lucrărilor Congresului al XIV-lea
al Partidului Comunist Român, agenția T.A.S.S. relevă adeziunea
deplină a participanților la foru
mul comuniștilor români, la docu
mentele prezentate Congresului. în
numele organizațiilor de partid pe
care le reprezintă — subliniază
T.A.S.S. —, delegații se angajează
să depună toate eforturile pentru
îndeplinirea actualului plan cinci
nal și pregătirea condițiilor pentru
o muncă eficientă in viitor.
Delegații — se arată — au subli
niat necesitatea perfecționării con
tinue a stilului și metodelor de
lucru ale organelor și organizații
lor de partid, creșterii răspunderii
lor și a capacității de a soluționa
problemele vitale ale vieții eco
nomice și sociale.
în corespondența din București
apărută
in
„RABOTNICESKO
DELO", sub titlul „Congresul al
XIV-lea al P.C.R. iși continuă lu
crările", trimisul special al ziarului
arată că in ședințe plenare și in
cele opt secțiuni ale Congresului
siht dezbătute problemele dezvol
tării social-economice, ale muncii
politico-ideologice și ale activității
internaționale, adăugind că dele
gații care au luat cuvîntul au spri
jinit in unanimitate propunerea ca
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie
reales în funcția de secretar gene
ral al partidului și au aprobat pro
iectele de documente ale Congre
sului. în continuare, se reliefează
rolul științei, învățămîntului și
culturii in întreaga dezvoltare social-economică a României, afirmindu-se ca factor hotăritor al
progresului multilateral al patriei,
și se subliniază contribuția remar
cabilă in acest domeniu a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu.
Trimisul special al ziarului bulgar
evidențiază apoi, că atît în Raportul
prezentat de secretarul general al
P.C.R., cit și în luările de cuvînt
ale delegaților se subliniază că ță
rile socialiste constituie o puterni
că forță social-economică, iar via
ța a confirmat în mod elocvent
marea forță a socialismului și ca
pacităților creatoare ale popoare
lor de a-și edifica o viață liberă,
fără asupritori, de a asigura ade
vărata libertate și independență,
bunăstarea și fericirea oamenilor.
Autorul citează aprecierea tovară
șului Nicolae Ceaușescu că socia
lismul a crescut și a devenit un
adevărat Făt-Frumos și întruchi
pează, in prezent, viitorul omeni
rii. In corespondență este citată
aprecierea că în domeniul re
lațiilor internaționale se menține
și chiar se accentuează contradicția
dintre socialism și capitalism,
devenind principala contradicție a
epocii noastre. După cum se apre
ciază in raport — scrie „Rabotnicesko Delo" — în lume se adincește criza economică și socială a
capitalismului, criză ce duce la in
stabilitatea economică și politică.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu —
se relevă în încheierea corespon
denței — s-a pronunțat pentru con
damnarea tuturor înțelegerilor în
cheiate cu Germania hitleristă, pre
cum și pentru lichidarea con
secințelor acestor înțelegeri. Con
ducătorul României a atras, tot
odată, atenția că aceasta nu
trebuie să ducă la modificări
pe continentul european și că existența celor două state germane
trebuie să fie o realitate a Euro
pei de azi și de miine. Autorul
citează apoi aprecierea făcută de
secretarul general al partidului
nostru, în sensul că este anormal
că la 45 de ani de la încheierea
celui de-al doilea război mondial
nu sini încheiate tratatele de pace
între toate statele și că în Europa
nu a fost încă instaurată pacea.
Relatări despre desfășurarea lu
crărilor Congresului sint inserate și
în
ziarele
„TRUD",
„ZEMEDELSKO ZNAME" și „KOOPERAT1VNO SELO".
Lucrările Congresului au fost
oglindite și în EMISIUNILE RA
DIOULUI ȘI TELEVIZIUNII BUL
GARE.
Cotidianele chineze „JENMIN
JIBAO" și „JIEFANGJUN BAO"
și-au informat cititorii în legătu
ră cu începerea, la București, a
lucrărilor celui de-al XIV-lea Con

gres al Partidului Comunist Ro
mân. Ziarele subliniază că tova
rășul Nicolae Ceaușescu a prezen
tat Raportul cu privire la stadiul
actual al societății socialiste româ
nești, la activitatea Comitetului
Central între Congresele al XIIIlea și al XIV-lea, la reali
zarea Programului-Directivă de
dezvoltare economico-socială în
cincinalul al IX-lea și în per
spectivă pină în anii 2000—2010,
in vederea îndeplinirii neabătu
te a Programului de făurire a
societății socialiste multilateral
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.
După ce prezintă ordinea de zi
a Congresului, ziarele amintite re
levă că la marele forum al comu
niștilor români participă numeroși
oaspeți de peste hotare.
POSTURILE CENTRALE DE
RADIO DIN R. P. CHINEZA, au
difuzat, de asemenea, relatări in le
gătură cu începerea lucrărilor Con
gresului, iar TELEVIZIUNEA cen
trală a transmis un reportaj din
sala Congresului.
Ziarul „GRANMA", organ al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, publică un
articol pe marginea Raportu
lui prezentat de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
la Congresul al XIV-lea al parti
dului. în articol se dă o inaltă apreciere rezultatelor obținute de
economia României în perioada

mului, care și-au confirmat pe de
plin valabilitatea. De asemenea,
este relevată ideea rolului condu
cător ai partidului.
„România, citează ziarele din ra
port, nu va admite ca cineva să
atenteze la cuceririle socialiste ale
poporului român". Socialismul —
a spus Nicolae Ceaușescu — și-a
demonstrat capacitățile sale crea
toare și constituie viitorul omenirii.
Ziarele cipriote prezintă o serie
de aprecieri din raport cu privire
la perspectivele dezvoltării eco
nomice a României. Referindu-se
la situația economică — scriu
ziarele — președintele
Nicolae Ceaușescu a arătat că
rezultatele obținute în următorii
ani vor face ca România să depă
șească stadiul de țară în curs de
dezvoltare, devenind o țară cu
nivel
mediu
de
dezvoltare.
Nicolae Ceaușescu s-a referit la
lichidarea datoriei externe a țării,
caracterizînd-o drept un mare
succes, care pune capăt dependen
tei țării de monopolurile și de ca
pitalul străin și a anunțat că, pină
în anul 1995, energia nucleară va
furniza 50 la sută din necesarul de
energie al țării, iar in perioada
1991—1995 venitul național va {fereș
te cu 6—7 la sută.
Presa turcă acordă spații largi
Raportului prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la Congresul al
XIV-lea al P.C.R. Articolul intitulat
„Ceaușescu erou" publicat în

ce,
care
prezintă
proiectele
de documente pentru cel de-al
XIV-lea Congres al Partidului
Comunist Român, subliniind că
aceștea înfățișează imaginea economică și socială a Româ
niei la începutul noului mileniu.
„Programul referitor la dezvoltarea
social-economică a României in
cincinalul 1991—1995 și orientările
pină în anii 2000—2010 conturează
o viziune de progres extraordinar
și noi realizări în toate domeniile
vieții naționale. Scopul urmărit
este de a transforma România în
viitoarele decenii într-o țară socia
listă multilateral dezvoltată, cu o
economie armonios structurată,
care să permită realizarea unei
înalte calități a vieții și muncii
întregului popor.
Planurile de creștere ale Româ
niei pină in anul 2000 se bazează
pe dezvoltarea forțelor sale de
producție șl pe contribuția ce va
fi adusă de revoluția tehnico-științifică. Producția industrială se va
dubla in comparație cu anul 1990,
iar printr-o agricultură modernă se
vor obține producții foarte ridicate
bazate pe cuceririle biologiei și in
gineriei genetice, capabile să sa
tisfacă pe deplin nevoile de con
sum ale populației. Venitul națio
nal se va dubla, știința și cerce
tarea vor cunoaște niveluri foarte
înalte, se vor afirma din plin prin
cipiile autoconducerii și autogestiunii, se vor dezvolta cadrul demo
cratic și participarea întregului

• Unitate de neclintit a intregului popor român in
înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism • Ripostă hotărîtă acțiunilor destabilizatoare ale
forțelor imperialiste, poziții ferme in apărarea principiilor
fundamentale ale socialismului • Politică dinamică, cons
tructivă, sprijin libertății și independenței popoarelor,
creării unei lumi a păcii și colaborării intre toate națiunile.
1984—1989, prezentîndu-se și sarci
nile pentru cincinalul următor. Re
ferindu-se la politica externă a
României, ziarul arată că prin
cipalul ei obiectiv este de a crea
condiții favorabile apărării păcii
în lume. ,
într-o corespondență transmisă
din București, agenția cubaneză de
știri „PRENSA LATINA”, citind din
Raportul prezentat la Congresul
al XIV-lea al Partidului Comunist
Român,
evidențiază
obiectivul
principal al celui de-al IX-lea
plan cincinal (1991—1995) de trans
formare a României într-un stat
socialist multilateral dezvoltat. Di
rectivele acestui plan — relevă agenția, sint considerate hotărîtoare pentru accelerarea industriali
zării țării.
Luînd în considerare actualul
nivel al industriei, agriculturii și
al celorlalte sectoare, în perioada
următorului cincinal, România va
acorda o atenție deosebită dezvol
tării tuturor domeniilor de activi
tate, înfăptuirii unei noi calități a
vieții, pe baza sporirii eficienței
și rentabilității economice. Progra
mele pină în anul 1995 — eviden
țiază agenția — prevăd o reparti
zare mai justă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al ță
rii, o atenție deosebită acordîndu-se dezvoltării social-economice
a județelor și localităților, apre
ciază agenția.
Corespondența relevă, în conti
nuare, obiectivele următorilor ani
în domeniile creșterii producției
industriale, stabilizării producțiilor
cerealiere record din acest an, spo
ririi șeptelurilor pentru a se asigura în perspectivă o îmbu
nătățire a producției. De ase
menea, se arată că problema lo
cuințelor urmează să fie rezolvată
pină la sfîrșitul perioadei, menționîndu-se că, în prezent, peste
82 la sută din populația țării noas
tre dispune de apartamente noi,
prevăzîndu-se construirea anual a
120—130 de mii de locuințe.
POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE DIN GRECIA au
difuzat relatări privind deschi
derea
lucrărilor
celui
de-al
XIV-lea Congres al P.C.R., largi
citate din Raportul prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretarul general al partidului.
Astfel, sînt relevate cîteva pasa
je esențiale din raport, între
care cele referitoare la atașamentul
ferm la idealurile socialismului,
întărirea rolului conducător al
partidului, necesitatea convocării
unei conferințe internaționale pen
tru discutarea în comun a proble
melor cu care sînt confruntate
țările socialiste și întreaga mișcare
comunistă și muncitorească mon
dială.
Cotidianele „HARAVGHI", „ELEFTEROTIPIA" și „PHILELEFTEROS", din Cipru, au prezentat
extrase largi din Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
la Congres, subliniind adeziunea
poporului român la ideile socialis

cotidianul de mare tiraj „MILLI
YET", insoțit de fotografia tova
rășului Nicolae Ceaușescu in timpul
prezentării raportului, relevă că
„in raportul prezentat,
Nicolae Ceaușescu a arătat că
politică aplicată după cel de-al
doilea război mondial, care a dus
România la înaltul nivel de astăzi,
va fi continuată".
„Președintele Nicolae Ceaușescu
a arătat . că Partidul Comunist
Român nu va permite ca socia
lismul să devină subiect de discu
ție și a cerut ca poporul să apere
cu fermitate independența și
suveranitatea României socialiste"
— evidențiază ziarul turc.
„în Raportul expus in des
chiderea Congresului, în pre
zența
celor
3 308
delegați,
Nicolae Ceaușescu, vorbind despre
problema dezarmării, a chemat să
se treacă la eliminarea armelor nu
cleare și chimice, a bazelor mili
tare străine din Balcani și din în
treaga lume".
Președintele Nicolae Ceaușescu a
arătat, de asemenea, că, „în ciuda
acordului care s-a semnat între
S.U.A. și U.R.S.S., producția de
arme nucleare nu a fost oprită, chemind la semnarea unui acord la
care să participe toate țările și prin
care să se elimine armele nucleare
pină în anul 2000".
în articol sînt redate ideile
din Raportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind întărirea
și modernizarea „forțelor armate,
întrucît aceasta constituie chezășia
apărării independenței împotriva
pericolelor din afară". „Atît timp
cit va exista N.A.T.O. va exista și
Tratatul de Ia Varșovia, iar Româ
nia va coopera activ în cacjrul aces
tuia" — a arătat președintele
Nicolae'Ceaușescu.
în legătură cu lupta popoarelor
pentru independență, in articol se
subliniază : „Nicolae Ceaușescu,
arătînd că România sprijină toate
partidele, mișcările și fronturile de
eliberare care luptă pentru indepen
dență, a spus : pînă la urmă locul
sistemului capitalist va fi luat de
sistemul socialist. Și în acest mod
se va pune capăt sclaviei și exploa
tării".
„Președintele Nicolae Ceaușescu
a arătat în raportul său că în nici
o perioadă regimurile asupritoare
nu au cedat de bună voie puterea,
ci ele au fost obligate să o predea".
Articolul evidențiază entuziasmul
din sala Congresului in timpul ex
punerii raportului, notind : „Cei
peste 3 000 delegați l-au primit pe
Nicolae Ceaușescu cu urale și lo
zinci -Ceaușescu și poporul !»■,
-Ceaușescu și partidul!», -Ceaușescu
— eroism, România — comunism!»“.
Comentarii asemănătoare cu pri
vire la Raportul tovarășului
Nicolae Ceaușescu și la lucrările
Congresului au mai apărut în ziare
le „HURRYET", „GUNAYDIN",
„CUMHURYET" și „TERCUMAN".
„Perspectiva anului 2010", este ti
tlul articolului apărut în ziarul
„ULTIMAS NOTICIAS" sub sem
nătura secretarului general al
Partidului Noua Alternativă din
Venezuela, Guillermo Garcia Pon

popor la conducerea societății. De
asemenea, va fi generalizat invățămintul de 12 ani, se va extinde
invățămîntul superior, se va reduce
săptămîna de lucru, se vor asigura
creșterea nivelului cultural al
populației și accesul larg al po
porului la toate cuceririle civiliza
ției.
Publicația „MEDIA", din Pakistan,
revistă de largă circulație în aceas
tă țară, a editat un număr special
consacrat Congresului al XIV-lea al
Partidului Comunist Român.
In cele 32 de pagini ale publica
ției este inserat un bogat material
documentar .cu privire la realizările
politice, economice și sociale din
România socialistă. Articolele scot
in evidență semnificația și per
spectivele deschise de Congresul
comuniștilor români, dezvoltării so
cial-economice a României în anii
viitori.
Sub titlul „Congresul al XIV-lea
al Partidului Comunist Român —
semnificații și perspective", revista
inserează un articol in care eviden
țiază că în viața politică a țârii
congresele și conferințele naționale
ale Partidului Comunist Român —
în calitatea acestuia de partid de
guvernâmint și de centru vital al
națiunii — reprezintă evenimente
de cea mai mare însemnătate. Con
vocate o dată la cinci ani — se arată
în articol — congresele partidului
stabilesc liniile directoare, priorită
țile de dezvoltare ale economiei na
ționale in cincinalul următor, stra
tegia de perspectivă a P.C.R.
In succesiunea forumurilor comu
niștilor români, un moment de
răscruce l-a constituit Congresul al
IX-lea al P.C.R. din iulie 1965, care,
prin alegerea in fruntea partidului,
a destinelor națiunii române a lui
Nicolae Ceaușescu, a deschis noi și
ample orizonturi procesului de edi
ficare a noii orînduiri, inaugurind
epoca celor mai însemnate realizări
din anii- construcției socialismului si
din istbria multimilenară a Româ
niei. Pornind de la analiza științifi
că a rezultatelor primei etape a
construcției socialiste, Congresul de
acum 24 de ani a pus capăt dogma
tismului și conservatorismului, ati
tudinii de ploconire față de tot ce
era străin și a stabilit să se renunțe
la așa-zisul „model unic" de con
strucție socialistă, la alte concepții
anacronice, care reprezentau o
frînă pentru dezvoltarea socia
lismului în România, deschizind
calea unei gindiri noi, revolu
ționare.
Pregătirile pentru Congres —
scrie „Media" — au fost marcate
viu de opțiunea istorică înscrisă in
Hotărîrea adoptată, în unanimitate,
de Plenara din iunie a C.C. al
partidului cu privire la realegerea
în suprema funcție de secre
tar general
al P.C.R., a lui
Nicolae Ceaușescu, militant comu
nist și patriot înflăcărat, gînditor
revoluționar și luptător ferm pen
tru realizarea țelurilor supreme ale
clasei muncitoare, personalitate po
litică proeminentă a lumii contem
porane. Această hotărîre a avut un
profund ecou în conștiința tuturor
comuniștilor, a întregului popor
român, convins ferm că această

opțiune constituie garanția edifi
cării cu succes a viitorului comu
nist al României, a înaintării ei
spre cele mai înalte culmi de pro
gres și civilizație.
Sub titlul „Partidul Comunist
Român și-a început congresul", co
tidianul portughez „O DIARIO" pu
blică pasaje din Raportul prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
subliniind că „in următorii 20 de
ani, programul de dezvoltare a
României prevede creșterea anuală
cu 6—7 la sută a economiei și
dublarea, pină în anul 2005, a pro
ducției industriale".
începerea lucrărilor Congresului
al XIV-lea al Patridului Comunist
Român, Raportul expus de tova
rășul Nicolae Ceaușescu au fost
prezentate pe larg la posturile de
radio și televiziune, precum și în
presa din Siria. Astfel, ziarul
„TISHREEN" scrie: Secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român
a apreciat in Raportul prezentat la
cel de-al XIV-lea Congres că pro
blemele apărute in unele țări so
cialiste nu se datorează principiilor
socialismului științific, ci faptului
că acestea nu au fost corect aplica
te, corespunzător condițiilor con
crete din fiecare țară.
Partidul
Comunist Român este hotărît să
continue și să perfecționeze con
strucția socialismului, singura cale
logică de a se asigura o societate
umană și dreaptă.
în comentariul său, POSTUL DE
TELEVIZIUNE SIRIAN arată că
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu face o amplă
analiză a stadiului actual al dez
voltării societății socialiste româ
nești, . evidențiind, totodată, reali
zările remarcabile obținute in în
treaga dezvoltare economico-socia
lă a României socialiste. în ra
port este prezentată poziția Par
tidului Comunist Român față de
tendințele care se manifestă in
prezent in unele țări socialiste.
Presa din Elveția a înfățișat ci
titorilor săi Raportul prezentat de
secretarul general al Partidului
Comunist Român, subliniind voin
ța hotărîtă exprimată de poporul
român vizind menținerea și apă
rarea cuceririlor socialismului.
Astfel, cotidianul „JOURNAL DE
GENEVE" menționează: In Rapor
tul prezentat, secretarul general al
partidului. Nicolae Ceaușescu, a
reafirmat poziția României cu pri
vire la socialism, la rolul conducă
tor al partidului și la necesitatea
dezvoltării unei economii puterni
ce, planificate. Nicolae Ceaușescu
a criticat pe cei ce astăzi nu vor
socialismul și vor să meargă spre
capitalism. Secretarul general al
partidului s-a pronunțat pentru în
tărirea capacității militare a țării
și pentru participarea activă a în
tregului popor la apărarea cuceri
rilor revoluționare, a suveranității
și independenței
României.
La rîndul său, ziarul „24 HEURES"
publică o corespondență consacra
lucrărilor
Congresului,
in
tă
care
este
subliniată
poziția
consecventă a președintelui
Nicolae Ceaușescu față de cauza
socialismului
și
comunismului.
Evocîndu-se liniile directoare ale
politicii de promovare â indepen
României
denței și suveranității
socialiste, ziarul citează din Raport
ideea necesității întăririi cooperării
cu armatele țărilor socialiste, a ro
lului activ pe care Tratatul de la
Varșovia îl va juca pină la desfiin
țarea simultană a celor două alian
țe militare. Se subliniază că Parti
dul Comunist Român nu va permi
te sub nici o formă să se repună în
discuție existența socialismului în
România.
Marele ziar elvețian de limbă
germană „NEUE ZURCHER ZEITUNG" inserează o relatare amplă
de la trimisul său special la Bucu
rești. După ce menționează că la lu
crările Congresului participă peste
3 000 de delegați, reprezentînd 3,8
milioane comuniști, ziarul subli
niază : în Raportul prezentat,
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al Partidului Comunist
Român, a făcut o retrospectivă
asupra marilor realizări și cuce
riri revoluționare ale României
socialiste, sub conducerea Parti
dului
Comunist
Român,
cu
precădere în perioada care a tre
cut de la Congresul al IX-lea.
Drept ilustrare a acestor mari
realizări, în Raport au fost prezen
tate numeroase date și fapte pri
vind creșterea producției
indus
triale, a venitului național. Con
ducătorul României a arătat —
relevă ziarul — că lichidarea dato
riei externe constituie o mare vic
torie a poporului român și că,
pentru prima.dată în lunga sa is
torie, țara noastră a devenit cu adevărat independentă din punct de
vedere economic și politic. în
România socialistă triumfă drep
tatea socială, in țara noastră nu
mai există și nu vor mai fi săraci
niciodată — citează ziarul din Raport.
Raportul expus la Congres de
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
prezentat și de către PRESA SI
POSTURILE DE RADIO ȘI TELE
VIZIUNE IORDANIENE. Au fost
scoase în relief, in mod deo
sebit, ideile din Raport pri
vind realizările istorice obținute
de România pe plan economic și
social, aprecierile privind eveni
mentele care au loc în unele țări
socialiste, precum și hotărîrea de
a menține și consolida rolul con
ducător al Partidului Comunist
Român, de ,a nu permite sub nici
o formă și în nici o împrejurare
ca cineva să atenteze la cuceririle
socialiste ale poporului român.
în cadrul unei relatări consacra
te lucrărilor celui de-al XIV-lea
Congres al Partidului Comunist

Român, agenția sudaneză de presă
S.U.N.A. apreciază că. prin analiza
dezvoltării social-economice a ță
rii și prin hotăririle ce le va adop
ta, Congresul va asigura înaintarea
României pe calea socialistă, spre
comunism.
Sub titlul „România : deschide
rea lucrărilor celui de-al XIV-lea
Congres al Partidului Comunist
Român", ziarul „CHAAB", din Re
publica Islamică Mauritania, a in
serat un amplu articol în care este
relevată efervescența cu care, in
aceste zile, România trăiește un
eveniment de seamă al glorioasei
sale istorii — Congresul al XIV-lea
al Partidului Comunist Român,
considerat Congresul victoriei so
cialismului și al independenței economice a țării.
Menționind că este cel de-al șa
selea congres de cind destinele
României au fost încredințate pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, arti
colul subliniază importanța con
greselor partidului în România,
desfășurate în anii edificării so
cietății socialiste, îndeosebi in epo
ca marilor schimbări revoluționare
și a mărețelor realizări inaugurate
de cel de-al IX-lea Congres al
Partidului Comunist Român.
După ce evidențiază pe larg
avintul fără precedent al economiei
românești, faptul că țara noastră a
achitat in întregime datoria exter
nă. articolul arată : în, anul celui
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui, România se prezintă ca un stat
socialist industrial-agrar in plin
■progres, dispunînd de un complex
economic național modern și di
namic.
Congresul — relevă ziarul — va
dezbate și aproba ProgramulDirectivă de dezvoltare economicosocială a României in cincinalul
al 9-lea și, in perspectivă, pină
in anii 2000—2010. Iar obiectivul
principal al acestui program — spo
rirea volumului comerțului exte
rior, se arată, in continuare, in
articol, se înscrie într-o politică
de amplă
deschidere economică
spre toate țările, indiferent de orinduirea lor socială, acordindu-se
o permanentă atenție dezvoltării
cooperării cu țările în curs de dez
voltare și cu statele nealiniate, pe
baza avantajului reciproc.
Cotidianul „LE RENOUVEAU
DU BURUNDI" a consacrat un ar
ticol Congresului al XIV-lea al
Partidului Comunist Român, care
— scrie ziarul — va analiza și va
stabili obiectivele și liniile de dez
voltare ale României pină la în
ceputul următorului mileniu. Arti
colul dă o inaltă apreciere activi
tății tovarășului Nicolae Ceaușescu
în elaborarea documentelor pro
gramatice ale Congresului, subli
niind că secretarul general al
Partidului Comunist Român este o
„remarcabilă personalitate politică,
apreciată pentru activitatea și
ideile de interes major nu numai
de către poporul său, ci și de alte
popoare care doresc pacea, liber
tatea și independența".
„Prestigiul României — relevă
ziarul burundez — este incontes
tabil legat de ideile și faptele celui
ce o conduce de peste două
decenii : marele om de stat,
arhitectul politicii
interne și
externe a României, președin
tele Nicolae Ceaușescu".
Sub titlul „Al XIV-lea Congres
al Partidului Comunist Român",
congres al victoriei socialiste",
săptăminalul, „WORLD TIMES",
din Bangladesh, a publicat un am
plu articol dedicat acestui eveni
ment de excepțională însemnătate
in viața poporului român.
Sint
prezentate marile realizări ob
ținute de România în „Epoca
Nicolae Ceaușescu", activitatea
prodigioasă a secretarului general
al partidului, care și-a dedicat în
treaga viață idealului suprem al
poporului
român — construirea
unei vieți libere și independente.
Articolul ilustrează cu date sta
tistice grăitoare creșterea activi
tății industriale și agricole, mari
le înfăptuiri ale poporului român
in perioada care a trecut de la cel
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român ; între al
tele, se reliefează și faptul, de
semnificație majoră, că, „sub con
ducerea ințeleaptă a președintelui
Nicolae Ceaușescu, România a
reușit să-și achite' toate datoriile
externe și, în același timp, să asigure dezvoltarea, in continuare,
a economiei naționale".
Ziarul argentinian „CRONISTA
COMERCIAL" a publicat extrase
largi din Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului
Comunist
Român. Ziarul scoate in evi
dență poziția critică a secreta
rului general .al partidului la adresa celor care se abat de la prin
cipiile socialiste și doresc să se
apropie de capitalism.
Presa japoneză continuă să re
flecte lucrările Congresului al
XIV-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Astfel, „ASAHI EVENING
NEWS" citează ideea, din Rapor
tul,
prezentat
de
tovarășul
Nicolae Ceaușescu Ia Congres, care
relevă faptul că partidul nu poate
renunța la răspunderea sa revolu
ționară, nu poate abdica de la mi
siunea sa istorică în favoarea al
tor forțe politice.
Lucrările Congresului al XIV-lea
al Partidului Comunișt Român au
mai fost reflectate și de ziarele iu
goslave „POLITIKA", „BORBA" și
„DNEVNIK"; din R.D.G. — „NEUES
DEUTSCHLAND" ; din R.F.G. —
„FRANKFURTER RUNDSCHAU",
„FRANKFURTER ALLGEMEINE
ZEITUNG", „SUDDEUTSCHE ZEITUNG".
(Agerpresj J
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