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în atmosfera de deplină unitate in juruj partidujub a/ secretarului 

său general, al angajării responsabile pentru îndeplinirea 

exemplară a sarcinilor cuprinse în magisțraluj Raport prezentat 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ieri au continuat

LUCRĂRILE FORUMULUI COMUNIȘTILOR ROMÂNI, 
CONGRESUL MARILOR VICTORII SOCIALISTE

A PATRA ZI A LUCRĂRILOR
Joi, 23 noiembrie, sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, au con
tinuat lucrările Congresului al XlV-lea al Partidului Comu
nist Român.

Delegații și invitații la marele forum comunist au 
întimpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu | și tovarășa

Elena Ceaușescu cu deosebită căldură, cu puternice aplauze, 
urale și aclamații.

în cursul dimineții au fost reluate dezbaterile in plenul 
Congresului.

(Continuare în pag. a IV-a)

Astăzi, în jurul orei 12,30, posturile de radio și televiziune vor transmite direct, de la Sala Palatului Republicii Socialiste România, ședința de închidere a celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

cu conducători de delegații de peste hotare, participante 
la Congresul al XlV-lea £ Partidului Comunist Român

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la întilnirea cu conducătorii delegațiilor unor partide comuniste, 
muncitorești, socialiste și democratice din Asia, Africa, 

Orientul Mijlociu și OceaniaAș dori, dragi tovarăși și prieteni, să vă mulțumesc mult pentru cuvintele și saluturile adresate poporului român și Congresului partidului nostru comunist. Doresc să subliniez că prezența dumneavoastră, a tuturor, la lucrările Congresului o considerăm ca o expresie a relațiilor de prietenie și solidaritate între partidele și popoarele noastre.Am ascultat cu multă satisfacție ceea ce au spus tovarășii și prietenii care au luat cuvîntul aici, mai cu seamă despre necesitatea ca țările noastre, țările în curs de dezvoltare, țările care se pronunță pentru independență, partidele comuniste și muncitorești, mișcările de eliberare națională și toate partidele democratice care militează pentru o politică de independență, de pace să-și întărească solidaritatea și colaborarea pentru a putea asigura lichidarea politicii neocolonialiste, a politicii de amestec brutal în treburile altor state și soluționarea problemelor complexe ale subdezvoltării, ale noii ordini economice, înțelegînd prin a- ceasta progresul economico-social independent al popoarelor ca o

rjecesitate pentru o politică nouă, de pace, de relații cu adevărat egale intre toate statele lumii.Ați ascultat Raportul și dezbaterile din Congres. Intr-adevăr, poporul român a obținut realizări deosebit de mari pe calea socialismului. Doresc să repet ceea ce am spus și în Raportul meu că experiența poporului român, realizările pe care le.-am obținut ne dau tăria să afirmăm că numai și numai în condițiile cind. popoarele sînt libere și iși construiesc viața așa cum doresc, fără amestec din afară, se poate realiza progresul economic și social.Desigur, noi am ales calea socialismului. Știu — și ați și afirmat, de altfel — că mulți dintre dumneavoastră doriți același lucru. Dar, indiferent de calea pe care merge un popor sau altul, este necesar ca fiecare popor să-și poată hotărî dezvoltarea în mod independent. Fără aceasta nu se pot asigura progresul, bunăstarea nici unui popor.Dumneavoastră, majoritatea, sin- teți din țări în curs de dezvoltare, dintr-o zonă sau dintr-un continent

unde, mai cu seamă, problema subdezvoltării este deosebit de grea. Știți bine că, anual, din țările în curs de dezvoltare, zeci și zeci dfe miliarde de dolari merg in țările dezvoltate, de fapt inșpre monopolurile străine, spre capitalul financiar internațional. Dacă toate aceste bogății ar ră- mîne in mina popoarelor respective, atunci multe, multe probleme grave de astăzi — sociale, economice, sub toate aspectele — s-ar putea soluționa. Problema subdezvoltării este rezultatul dominației îndelungate imperialiste și colonialiste, al continuării, în noile condiții, a politicii neocolonialiste de asuprire, de jaf al popoarelor.Mi s-a pus o întrebare — de către tovarășul din Irak — ce împiedică realizarea unei conferințe internaționale a partidelor comuniste și muncitorești și a altor forțe progresiste ? Cred că un singur lucru: Multe din aceste partide nu sînt gata astăzi sau nu înțeleg necesitatea unei
(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la întilnirea cu conducătorii delegațiilor unor partide comuniste, 
muncitorești, socialiste, social-democrate si democratice 

din Europa
Stimați, tovarăși și prieteni,Aș dori să exprim, încă o dată, mulțumirile partidului nostru pentru participarea dumneavoastră, ca reprezentanți ai partidelor din țările respective, la al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Considerăm aceasta ca o expresie a relațiilor existente intre partidele și popoarele noastre șl a dorinței de a acționa în vederea dezvoltării acestei colaborări.Intr-adevăr, în Europa, îndeosebi, sînt multe probleme. De asemenea, în lume sînt multe probleme. M-am referit pe larg la ele în Raportul meu și nu doresc acum să le reiau.Este, fără îndoială, un lucru de înțeles că asupra acestor probleme sînt și abordări diferite, și înțelegeri

diferite ; dar acestea nu constituie o problemă care trebuie să afecteze colaborarea și solidaritatea intre partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-demo- .erate, cu partidele democratice din Europa sau din alte țări.Nu este, de altfel, pentru prima oară cind, asupra unor probleme, sînt. # feluri diferite de abordare. . M-am referit, de altfel, în Raportul meu la Congresul partidului și la unele din aceste probleme care au existat în trecut.Este însă bine să avem în vedere că în Europa încă sînt probleme grave : problema păcii, a existenței Europei înseși trebuie să stea in fața tuturor forțelor politice, a oamenilor de ștat, a acelora care realmente doresc o Europă a cola

borării, a egalității in drepturi, a libertății fiecărei națiuni.Fără o abordare realistă și fără a porni de la necesitatea unei Europe a, popoarelor independente nu se vor înțelege — după părerea partidului nostru — așa cum trebuie problemele !Se pot discuta multe probleme despre felul cum s-au soluționat in țările socialiste unele lucruri în trecut. Dar viața, realitatea sînt mai puternice decît orice ! Nimeni nu poate nega dezvoltarea pe- care au cunoscut-o țările socialiste. Eu am vorbit de dezvoltarea României, care a pornit de la un stadiu înapoiat și a ajuns la realizarea unei dezvoltări economice puternice și a unui nivel înalt de viață pentru poporul nostru.
(Continuare în pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni,Aș dori să vă mulțumesc 'mult, dumneavoastră ’ și conducătorilor partidelor dumneavoastră, pentru saluturile adresate Congresului și partidului nostru, poporului român. Vă rog să transmiteți conducerilor partidelor dumneavoastră, organizațiilor dumneavoastră salutul comuniștilor români, al poporului român și al meu personal, precum și cele mai bune urări de succes in activitatea pe care fiecare o desfășoară pe calea progresului și independenței fiecărui popor.Deoarece ați participat de la început la Congres, ați ascultat Raportul, ați ascultat și discuțiile. Doresc, în primul rind, să subliniez că ceea ce a realizat România in con-

jstrucția socialismului este rezultatul muncii întregului popor, al faptului că noi âm considerat, încă din 1965, că trebuie să renunțăm la șabloane, la Jmodele unice", că trebuie să' construim socialismul conform realităților din România.Trebuie să vă spun insă deschis că totdeauna am considerat că este necesar să avem in vedere principiile socialismului științific — adică realizarea unei societăți în care să nu mai existe exploatarea omului de către om și in care întreaga avuție să aparțină celor ce muncesc, poporului.Prezeptînd realizările României — am subliniat și în Raport și doresc să subliniez și aici — noi considerăm că fiecare partid și fiecare popor, cu atît mai mult popoarele din America Latină, trebuie să-și

aleagă în mod liber, independent calea. dezvoltării economico-sociale.Pesigur, procesul de construcție socialistă este un proces lung, care necesită o activitate îndelungată de a dezvolta economia, de a lichida rămînbrea în urmă, de a ridica nivelul științei, invățămîntului, culturii' și,, pe această bază, nivelul general de viață al poporului. Și dumneavoastră. înțelegeți bine — noi o știm din realitatea noastră — că a- ceasta' nu se poate face în cițiva ani, dar este singura cale care asigură posibilitatea ca bogățiile naționalei, forța de muncă, inteligența fiecărui popor să servească progresului economico-social și bunăstării fiecărei națiuni.
(Continuare in pag. a IlI-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe șeful Biroului din Viena al asociațiilor de radioteleviziune 

A.R.D. din Republica Federală GermaniaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi, pe Dagobert Lindlau, șeful Biroului din Viena al asociațiilor de radioteleviziune A.R.D. din Republica Federală Germania. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)conferințe internaționale. Eu consider că dacă acele partide care înțeleg bine că, in actualele •împrejurări internaționale, este necesară o întîlnire a forțelor progresiste, revoluționare — nu vorbesc numai de comuniști, ci de toți acei care doresc pacea și lichidarea subdezvoltării, care doresc independența popoarelor lor — atunci s-ar putea ajunge la o asemenea conferință internațională. Nu trebuie să așteptăm neapărat pînă cind fiecare partid va participa. Acele partide care doresc să se întîlnească, să discute problemele întăririi solidarității și colaborării lor în lupta împotriva imperialismului, pentru progres și pace trebuie să se întîlnească.In ce privește Partidul Comunist Român, el va acționa în acest sens și va lua legătura cu toate partidele. Partidele 

care vor dori să participe la o asemenea conferință ar putea realiza un grup de inițiativă care să acționeze în această direcție. Așa vedem noi calea spre o conferință internațională, care este absolut necesară, în cel mai scurt timp. (Aplauze).Aș dori să mulțumesc conducerilor partidelor dumneavoastră pentru mesajele de prietenie și solidaritate, pentru urările adresate Congresului și poporului nostru — și vă rog să transmiteți conducerilor partidelor. conducătorilor partidelor dumneavoastră salutul călduros al Congresului nostru, al meu personal, al poporului român, împreună cu cele mai bune urări de succes in dezvoltarea economico-socială pe calea independenței, a progresului și bunăstării.încă o dată, vă rog să transmiteți conducerilor partidelor dumneavoastră că Parti

dul Comunist Român, poporul român vor merge ferm pe calea socialismului, vor acționa pentru a întări solidaritatea și unitatea cu toate forțele care doresc socialismul, care doresc progresul, independența și bunăstarea.Doresc să subliniez că noi considerăm că socialismul trebuie realizat de fiecare partid și popor în formele pe care le consideră fiecare ca fiind cele mai bune. Nu există un model și nu dorim să recomandăm nimănui să urmeze un model, dorim să se urmeze interesele poporului de libertate, de bunăstare, de independență — și atunci vom face socialismul 1 (Vii aplauțe).încă o dată vă mulțumesc mult pentru participarea la Congresul nostru și vă doresc și dumneavoastră succes în întreaga . activitate și multă sănătate. (Aplauze puternice).
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe conducătorii delegațiilor unor partide comuniste, muncitorești, socialiste și democratice din Asia, Africa, Orientul . Mijlociu și Oceania, participanți la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

din India (Marxist), Comunist Irakian, Comunist Libanez, Socialist Progresist Partidului Baas Arab
Au fost prezenți conducătorii delegațiilor : Partidului Comunist din Australia, Partidului Comunist din India, Partidului Comunist Partidului Partidului Partidului din Liban, Socialist din Liban, Partidului Național Social Sirian din Liban, Partidului Unității Socialiste din Noua Zeelandă. Partidului Comunist Palestinian, Partidului Comunist Sirian, Partidului Comunist din Sri Lanka, Partidului libertății din Sri Lanka, Partidului Muncii din Angola — M.P.L.A., Partidului Revoluției Populare a Beninului, Partidului Democratic dm Botswana, Uniunii pentru Progres Național din Burundi (UPRONA), Uniunii Naționale pentru Independență și Revoluție din Ciad. (U.N.I.R.), Partidului Congolez al Muncii, Partidului African al Independenței din Guineeș-Bisșau și Insulele Capului Verde, Congresului Popular General din Libia, Partidului Congresului din Malawi, Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din Maroc (U.S.F.P.), Uni

unii Naționale a Forțelor Populare din Maroc (U.N.F.P.), Partidului Istiqlal din Maroc. Partidului Frontul de Eliberare FRELIMO din Mozambic, Mișcării Revoluționare Naționale pen ti u Dezvoltare din Ruanda, Partidului Congresului întregului Popor din Sierra Leone, Partidului Socialist Revoluționar Somalez, Partidului Revoluționar din Tanzania, Adunării Poporului Togolez, Partidului Comunist Tunisian, Adunării Constituționale Democratice din Tunisia, Mișcării Populare a Revoluției din Zair, Partidului Unit al Independenței Naționale din Zambia (U.N.I.P.), Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe — Frontul Patriotic.Luind cuvîntul, Eduardo Arao, secretar al Comitetului Central al Partidului FRELIMO din Mozambic, după ce a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidului, guvernului și poporului român un călduros salut din partea președintelui Partidului FRELIMO, președintele Republicii Populare Mozambic, Joaquim Alberto Chissano, a poporului mozambican, a spus :Am urmărit cu multă atenție lucrările Congresului la care participăm. Am constatat, cu mare satisfacție, adeziunea membrilor Partidului Comunist Român la politica acestuia, unitatea membrilor partidului in jurul conducerii, în jurul dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, încrederea lor în viitorul țării. Dorim să vă adresăm urările noastre de succese tot mai mari în construcția socialismului și comunismului, de sănătate și viață îndelungată dumnea

voastră, tovarășe președinta Nicolae Ceaușescu.Conducătorul delegației Partidului Istiqlal din Maroc, Abder- rahmane Baddou, membru al Comitetului Executiv al partidului, care a vorbit în numele reprezentanților partidelor din Tunisia, Algeria și Maroc care iau parte la lucrările Congresului, a spus : Sîntem mîndri de a fi fost desemnați de partidele noastre să le reprezentăm la Congresul al XIV-lea al P.C.R., Congres ale cârpi lucrări se desfășoară într-o atmosferă senină și deosebit de calmă. Sin- tem deosebit de impresionați de perfecta organizare a acestui Congres, de calitatea intervențiilor rostite, precum și de rezultatele pozitive, de progresele deosebite înregistrate de partidul dumneavoastră de la ultimul Congres pină acum.Conducătorul delegației Adunării Poporului Togolez, Kpoti Prince Agbodjan, a spus :Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa cele mai sincere felicitări, precum și urări de succes în ducerea la bun sfîrșit a acestei mari manifestații de ordin politic, precum și dumneavoastră, in calitate de conducător luminat, de constructor al socialismului în această țară — România.Aș dori să vă exprim urările noastre de întărire in continuare a legăturilor de prietenie și cooperare între ■ popoarele și țările noastre, ca aceste legături să conducă la intensificarea relațiilor pe un teren fertil, în- tr-un climat senin, favorabil dezvoltării relațiilor noastre și pe plan mondial. Am fost en

tuziasmați de militantismul membrilor de partid din România.Conducătorul delegației Partidului Comunist Irakian, Kerim Ahmad, membru al Biroului Politic, secretar al partidului, a spus : Exprim considerația noastră pentru ideile de mare valoare, pentru orientările pe care le-am ascultat și care au o deosebită importanță pentru întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională. Constatăm linia politică curajoasă pe care Partidul Comunist Român, dumneavoastră personal, o promovați.In continuare, reprezentantul Partidului Comunist din Irak, referindu-se Ia problema convocării unei reuniuni a tuturor partidelor comuniste și muncitorești, subliniată în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, a arătat că trebuie făcut totul pentru realizarea acestui obiectiv, mai ales în condițiile de astăzi cind o serie de țări socialiste sînt confruntate cu unele dificultăți și în condițiile cind, pe acest fond, se constată o intensă campanie din partea cercurilor capitaliste occidentale de slăbire și subminare a socialismului și, în general, a mișcării comuniste șî muncitorești internaționale. Această problemă constituie un obiectiv de interes și privește în mod direct și partidele progresiste din lumea arabă — a subliniat vorbitorul.In. cuvîntul său, conducătorul delegației Partidului Libertății din Sri Lanka, Kingsley Wickremaratine, membru al 

Biroului Politic al partidului, membru al Parlamentului național, a spus : Una dintre cele mai mari realizări ale țării dumneavoastră constă in rambursarea totală a datoriei externe. Este o realizare impresionantă. Aceasta poate constitui un exemplu pentru alte țări in curs de dezvoltare și arată încă o dată adevărul că independența politică nu poate fi menținută fără a avea independență economică.Conducătorul delegației Partidului Unit al Independenței Naționale ,din Zambia, Henry Kaluya, vorbind în numele delegațiilor partidelor din Tanzania, Zimbabwe, Malawi, Botswana și Zambia participante la Congres, a spus : Am urmărit cu mare interes desfășurarea lucrărilor Congresului. Sîntem impresionați de remarcabilele realizări pe care le-a obținut țara dumneavoastră, care au urmărit, în principal, ridicarea nivelului de trai al poporului. Vă adresăm cele mai bune urări pentru împlinirea o- biectivelor de viitor. Vă bucurați de un sprijin unanim și susținut și, în consecință, aceasta este cea mai sigură garanție că obiectivele pe care vi le-ați propus vor fi realizate.Conducătorul delegației Uniunii Naționale pentru Independență și Revoluție din Ciad, Mohamed Senoussi Khatir, membru al Biroului Executiv al C.C. al Uniunii, a spus i Noi urmărim cu multă atenție lucrările Congresului al XIV-lea. Considerăm că aceste lucrări, 

hotărîrile pe care C.ongresul le va lua vor avea o importanță deosebită și pentru dezvoltarea relațiilor viitoare dintre cele două popoare ale noastre, pentru întărirea prieteniei dintre noi.De asemenea, în numele delegațiilor din Burundi, Ruanda și Zair, conducătorul delegației Mișcării Populare a Revoluției din Zair, Kilima Bin Ramazani, secretar general al partidului, subliniind importanța deosebită a Congresului, a adresat calde urări de succes în realizarea tuturor obiectivelor de dezvoltare economico-socială a României ce vor fi adoptate de forumul comuniștilor români.Conducătorul delegației Partidului Revoluției Populare a Beninului, Degla Joseph, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al partidului, vicepreședinte al Parlamentului din Benin, a arătat : Din magistralul Raport pe care l-ați prezentat Congresului și din dezbaterile care au avut loc în Congres am luat cunoștință de marile realizări obținute de țara dumneavoastră sub conducerea Partidului Comunist Român, în fruntea căruia vă aflați dumneavoastră, tovarășe secretar general. A- cest lucru constituie un mare sprijin pentru noi în lupta • pe care o ducem pentru o dezvoltare economică și socială independentă.In cadrul întîlnirii, conducă- torul delegației Partidului So- g cialist Revoluționar Somalez, r>'. Salah Mohamed Aii, membru al C.C. al partidului, a subliniat ; Am constatat cu multă 

bucurie marile realizări obținute de țara dumneavoastră pe calea dezvoltării economico- sociale. Aceasta arată cit de mari sînt obiectivele pe care le-a realizat Partidul Comunist Român în cei 45 de ani. Avem convingerea că viitorul va fi încununat de prosperitate și dezvoltare pentru țara dumneavoastră. în afară de importantele idei pe care le-a conținut Raportul dumneavoastră în legătură cu obiectivele dezvoltării viitoare a țării dumneavoastră, am găsit în egală măsură în acest însemnat document o serie de orientări deosebit de importante în problemele vieții internaționale.Conducătorul delegației Partidului Congolez al Muncii, Balla Vital, membru al C.C. al partidului, președintele Asociației congoleze de prietenie cu alte popoare, a arătat că Partidul Comunist Român și Partidul Congolez al Muncii luptă în a- ceeași tranșee pentru cauza independenței, dezvoltării și păcii în lume. Delegația noastră — a spus el — aderă în întregime la Tezele Congresului al XIV-lea al P.C.R., care reflectă aspirațiile popoarelor pentru pace, independență și progres. Noi — a spus vorbitorul — salutăm și sprijinim întru totul Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind realegerea dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Român, al cărui viitor va fi înfloritor.Daoud El Bazz, președintele Partidului Național Social Sirian din Liban, a spus s

Am putut să constatăm, la fața locului, vitalitatea ce caracterizează activitatea acestui popor și ne-am putut convinge, din ideile reținute în Raportul pe care l-ați prezentat, din dezbaterile care au avut loc, că niciodată imperialismul nu-și va putea pune amprenta sa neagră pe albul strălucitor al filei de istorie care se cheamă socialism.Folosesc acest prilej — a spus vorbitorul — pentru a exprima gratitudinea, mulțumirile noastre pentru sprijinul pe care l-ați acordat întotdeauna in direcția reconcilierii naționale în Liban. Exprimăm convingerea că socialismul va fi triumfător.Conducătorul delegației Partidului Comunist din India, Pauly V. Parakal, membru al Comitetului Central Executiv al partidului, a ținut, de asemenea, să sublinieze marile realizări obținute de România în domeniul economic și în alte domenii ale construcției socialiste și a urat ca, sub conducerea partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, poporul român să obțină noi realizări în dezvoltarea sa liberă, independentă, pe calea socialismului.In încheierea întîlnirii n luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost urmărită cu viu interes și subliniată cu aplauze.
cu conducătorii delegațiilor unor partide comuniste, muncitorești, socialiste, social-democrate și democratice din Europa

CUV1NTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)Fără nici o îndoială că dacă Franța, spre exemplu, ar trece miine la construcția socialismului, ar avea alte probleme de soluționat decît le-a avut acum 45 de ani sau chiar acum 20 dd ani România ! Aceasta este situația și în alte țări capitaliste dezvoltate, care au, din punct de vedere economic, un nivel înalt de dezvoltare. Problema pe care și-o vor pune, probabil, este cum să asigure ca acest nivel îrialt de dezvoltare să servească întregului popor și să nu mai existe prea mulți săraci și un număr prea mic de prea bogați !Dar, desigur, problemele a- cestea trebuie să le rezolve fiecare popor, forțele progresiste, partidele care își propun să meargă spre o societate nouă. Cum vor rezolva aceste probleme, depinde de ele ! Doresc numai să reamintesc că noi, cu 24 de ani în urmă, am renunțat la „modelul unic".Așa cum am spus, noi realizăm socialismul nu pentru alții, îl realizăm cu poporul român și pentru popor, însă pornind de la principiile socialismului științific, considerind că, în orice împrejurări, socialismul trebuie să asigure popoarelor o viață mai bună, egală, în libertate — și socială, și națională, și politică, și culturală !Sint multe probleme de solu- ționat în Europa ! Să acționăm, * realmente, ca popoarele europene să conlucreze pentru a a- sigura o Europă a colaborării, a păcii, respectîndu-se însă orin- duirea socială și independența fiecărui popor !Este greu pentru noi — am spus-o, de altfel, și în Congres — să înțelegem de ce unii sint chiar așa de grăbiți, nerăbdători în realizarea unor așa-zise transformări socialiste in Europa, care, în unele țări, înseamnă, de fapt, orientări spre forme capitaliste ? Oare aceasta răspunde intereselor popoarelor ?Noi înțelegem bine că formele socialiste pot fi foarte diferite. Am salutat, de exemplu, in Grecia, cind PASOK afirma că dorește să realizeze socialismul și regretăm că nu a reușit să obțină în această direcție realizări 

mai mari. înțelegem că realitățile Greciei impun un guvern de colaborare între „Noua Democrație", intre „Stingă" și PASOK. Este o realitate pe care nu putem decît s-o salutăm și să sperăm că va răspunde intereselor dezvoltării Greciei !Dar a accepta ca, în unele țări, să se desfășoare o activitate susținută împotriva țărilor socialiste, să se stringă dolari pentru sprijinirea- diferitelor grupări antisocialiste este greu să considerăm că aceasta răspunde intereselor socialismului, colaborării în Europa, inclusiv intereselor popoarelor din țările respective.în țările respective sînt multe probleme de soluționat — și șomaj, și lipsă de locuințe, și a- nalfabetismul care se dezvoltă, și faptul că, în unele din aceste țări, după datele publicate oficial, 20—30 la sută din tineri nu au asigurate locuri de muncă.Nu ar fi oare mai bine ca forțele realiste din țările respective, inclusiv comuniștii, să-și concentreze forțele în direcția soluționării acestor probleme ?Doresc să vă informez că, aici, cu o oră și jumătate înainte, am avut o întîlnire cu 45 de partide din Africa, Asia și din Orientul Mijlociu — și ele, de asemenea, au fost partide diferite. Toți însă au ridicat problema că trebuie să se dea o ripostă fermă acțiunilor antisocialiste ! Noi am aștepta din partea partidelor comuniste europene — care au o îndelungată tradiție de luptă — să adopte o poziție în spiritul principiilor socialismului științific, al solidarității revoluționare.Nu avem deloc pretenția că socialismul pe care il realizăm noi să-l urmeze și alții, cu atit mai mult țările occidentale ! Fiecare își va alege calea pe care o consideră necesară ; dar dorim și sintem convinși că socialismul reprezintă viitorul omenirii. In acest spirit consider că trebuie să privim raporturile și dezvoltarea relațiilor dintre partidele noastre, dintre toate forțele, indiferent de orientări politice.Vreau să vă informez și pe dumneavoastră că, în întîlnirea anterioară, mi s-a pus întreba.- 

rea cu privire la necesitatea unei conferințe internaționale și de ce nu se acționează în direcția aceasta. Am răspuns că, în ce îl privește, Partidul Comunist Român este pentru o conferință internațională și am cerut și partidelor respective să acționeze în direcția aceasta.Este un cîmp larg de acțiune și de solidaritate largă — și vom saluta dacă partidele dumneavoastră vor acționa în această direcție.In ce privește România, vă rog să fiți siguri că vom face totul ca tot ceea ce ne-am angajat în fața poporului să realizăm — și garanția este ce am realizat pînă acum în România. Vom face totul astfel ca socialismul românesc să răspundă cerințelor poporului nostru, dar să corespundă și principiilor socialiste de dreptate, de mai multă egalitate între oameni, în așa fel, încît— repet ce am spus în Congres— să nu avem nici bogați, nici săraci, să avem un popor care să se poată bucura de o viață îmbelșugată. Așa considerăm noi socialismul !Am realizat multe, cu mult înainte față de tot ce se realizează în unele țări. Realizăm o largă formă democratică de conducere a societății. Nici nu se poate concepe socialismul fără participarea largă a poporului la conducerea societății, de jos pînă sus — și avem în vedere să dezvoltăm larg formele democratice în care poporul să participe nemijlocit la conducerea țării.Trebuie însă să spun că îmi este greu să accept teza care și-a făcut loc în ultimul timp, în anumite cercuri și în mișcarea muncitorească-revoluționa- ră, că nu există deosebiri între libertatea din țările socialiste și cea din țările capitaliste. Oare se uită care este realitatea, că este greu ca între cei prea bogați și cei prea săraci să fie egalitate ? Desigur, există libertate să fie șomeri, există libertate să doarmă oamenii în metrou, există libertate să nu învețe și multe și multe asemenea „libertăți". Dar noi trebuie să ne orientăm spre o altă libertate — spre asigurarea 

drepturilor fundamentale ale omului la viață demnă, liberă, egală, la muncă, la învățătură, și avem multe de făcut în a- ceastă privință. Eu sînt gata și invit partidele dumneavoastră să vină în România, să studieze, să vadă ce se întîmplă în țara noastră. Sîntem gata să discutăm mult despre această problemă și despre orice problemă !Tot așa, considerăm că este bine să discutăm ce trebuie făcut ca problemele acestea să fie soluționate în mod corespunzător în întreaga lume. Să nu uităm în nici un moment că trebuie să facem totul ca popoarele să ducă o viață mai bună, să asigurăm pacea și libertatea, independența fiecărei națiuni ! Si vă pot asigura că Partidul Comunist Român va lucra în acest fel pentru poporul nostru, dar în colaborare cu toate popoarele lumii, pentru că avem convingerea că stările de lucruri actuale vor fi depășite, vor rămîne ca amintirea unui ciclon — ca să mă exprim în termeni naturali —, a unei nopți întunecate. Socialismul, forțele înaintate vor merge înainte și Europa va deveni o Europă a libertății, a egalității în drepturi, în care fiecare popor să se poată dezvolta fără teama vreunei agresiuni sau a- mestec în treburile interne.Sper că participarea dumneavoastră la Congres va ajuta la o mai bună înțelegere între partidele noastre, la dezvoltarea colaborării și solidarității în acele probleme unde avem multe poziții comune. Vom continua să discutăm asupra a- celor probleme în care mai sint păreri deosebite, avînd convingerea că, pînă la urmă, vom ajunge la o înțelegere reală a problemelor — și a- ceasta este ceea ce corespunde cerințelor obiective ale dezvoltării societății omenești, ale progresului, ale păcii și colaborării.Cu aceasta închei și vă mulțumesc încă o dată. Vă rog să transmiteți conducerii partidelor și popoarelor din țările dumneavoastră, partidelor dumneavoastră cele mai bune urări de succes în întreaga activitate 1

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit joi pe conducătorii delegațiilor unor partide comuniste, muncitorești, socialiste, social-democrate și democratice din Europa care participă la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Au luat parte conducătorii delegațiilor Partidului Comunist Francez, Uniunii Comuniștilor din Belgia, Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL), Partidului Socialist din Cipru (EDEK), Adunării Democratice din Cipru (DISI), Partidului' Comunist din Danemarca, Partidului Comunist German, Partidului Comunist din Grecia, Partidului Stingii Elene din Grecia, Partidului Comunist din Irlanda, Partidului Comunist din Norvegia, Partidului Comunist Portughez, Partidului Renovator Democratic din Portugalia, Partidului Comunist din Spania.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat și în acest cadru prezența delegațiilor acestor partide la lucrările marelui forum al comuniștilor români.Conducătorii de delegații care au luaț cuvîntul în cadrul întîlnirii au exprimat calde mul

țumiri pentru invitația de a lua parte la Congres, pentru ospitalitatea de care se bucură în România. Ei au mulțumit, în același timp, pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea de a se întîlni și a avea un schimb de păreri cu conducătorul partidului și statului nostru.Arătînd că delegația Partidului Comunist Francez participă la Congres intr-un spirit de solidaritate față de clasa muncitoare, față de poporul român, Pierre Biotin, membru al Biroului Politie al C.C. al P.C. Francez, a spus : Recunoaștem realizările poporului dumneavoastră. Noi știm cum arăta România în 1944.Referindu-se la poziția partidului său în legătură cu lupta pentru edificarea noii societăți, vorbitorul a spus : Noi nu sîntem dintre aceia care cred că trebuia să renunțăm la socialism. Noi știm că viitorul omenirii nu este capitalismul, ci socialismul.Arătind că în legătură cu modul în care se construiește socialismul în diferite țări sau în care se aplică principiile universale ale socialismului e- xistă puncte de vedere deosebite, el a subliniat că diferențele de opinii nu trebuie să împiedice dialogul și că P.C. 

Francez dorește să continue discuțiile cu toate partidele comuniste și muncitorești.La rîndul său, Desmond Murray, membru al Comitetului Politic Executiv Național al Partidului Comunist din Irlanda, a spus : Partidul Comunist Român și poporul român pot fi pe bună dreptate mîndri de marile realizări obținute în construcția socialistă. Noi considerăm că sarcina comuniștilor este să conducă clasa muncitoare spre noi culmi ale dezvoltării și perfecționării socialismului, al cărui scop suprem îl constituie să facă viața mai bogată, mai plină de sens și democratică.Noi, comuniștii irlandezi, a- probăm politica Partidului Comunist Român de construire a unui stat socialist suveran și independent. Socialismul nu poate fi construit decît de un popor liber, care poate să a- dopte singur deciziile sale, fără nici un fel de amestec din afară.în încheiere, doresc să vă adresez cele mai călduroase urări de noi succese in întărirea forțelor din jurul dumneavoastră pentru socialism, pentru democrație.Luînd cuvîntul, Joaquim Gomes, membru al Comisiei de control și cadre a Partidului Co

munist Portughez, a spus : In numele comuniștilor portughezi, doresc să exprim mulțumiri pentru posibilitatea de a participa la această întilnire, pentru invitația de a participa la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., precum și cele mai bune urări de a îndeplini sarcinile pe care vi le-ați propus pe calea dezvoltării țării, de bunăstare și întărire a socialismului și comunismului, pentru întărirea prieteniei dintre Partidul Comunist Portughez și Partidul Comunist Român.A vorbit, apoi, Hubert Cam- bier, membru al Consiliului General al Comisiei Internaționale a Uniunii Comuniștilor din Belgia, care a spus :Trăim o perioadă de mari schimbări atit în sinul comunității țărilor socialiste, cit și în lumea întreagă. De aceea, concepția României privind socialismul, pozițiile pe care le adoptă în diferite probleme internaționale nu ne lasă indiferenți.în legătură cu căile și modalitățile de construire a societății socialiste, vorbitorul a spus : Noi sîntem convinși că nu se poate aplica un model ori de unde ar veni acesta. Traversăm în momentul de față o perioadă de destindere, o perioadă de mari progrese care pot să fie
(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. I)De aceea aveți dreptate : fiecare trebuie să-și aleagă calea sa — și eu subliniez că nu dorim în nici un fel să se creadă că, prezentind ceea ce am realizat noi, am dori ca cineva să meargă pe calea României. Pe calea socialismului însă, da, pentru că noi considerăm că nu există altă cale decît socialismul.Desigur, cînd se va construi socialismul în S.U.A. se va pleca de la un alt nivel. de dezvoltare, dar cînd se va construi — și se va construi — în Mexic, se vor pune cu totul alte probleme, pentru că, în- tr-un fel sau altul, Mexicul, America Latină — de altfel multe popoare — au ajutat și. ajută la acumularea de bogății în S.U.A. Dumneavoastră știți mai bine ca mine acest lucru ! Noi știm, din experiența noastră, pentru că între cele două războaie mondiale — din 1918 pînă în 1940 — monopolurile și capitalul financiar străin au luat din România aproape 100 miliarde dolari. De aceea, România a rămas o țară săracă. După ce am pornit la construcția socialismului, am pus capăt dependenței față de capitalism, dar nu complet, pentru că datoria externă ne obliga, anual, să plătim sute de milioane — și au fost ani cînd am plătit peste un miliard de dolari dobînzi. Știu că Mexicul plătește mult mai mult. Și Brazilia plătește mult mai mult. La fel, Peru și Venezuela și alte țări. Acesta a fost și motivul pentru care am hotărît să facem totul pentru a lichida datoria externă, ca să nu mai depindem de nimeni. Ne-au trebuit 9 ani, pentru că am plătit și dobînzile și a trebuit să plătim și creditele care, în 1980, se ridicau aproape la 11 miliarde dolari. Am reușit — la sfîrșitul lunii martie din acest an — să plătim în întregime datoria externă și am hotărît să nu mai apelăm la credite. Am procedat în acest fel pentru că dobînzile excesiv de mari și sistemul financiar capitalist actual constituie un mijloc de asuprire și jefuire a altor popoare ! Desigur, existența creditelor în condiții corespunzătoare și cu dobînzi normala poate să aibă un rol important. Dar, în condițiile dobînzilor excesiv de mari, ele devin un mijloc de jefuire a țărilor în curs de dezvoltare. Noi ne-am făcut calculul în felul următor : in loc să plătim ca dobînzi un miliard de dolari pe an, mai bine acest miliard să rămînă — și rămîne acum ! — poporului român pentru dezvoltarea sa eco- nomico-socială !Desigur, nu avem de gînd să restrîngem relațiile internaționale. Dimpotrivă, dorim să extindem colaborarea cu toate statele și, în cadrul acesteia, a-: cordăm un rol deosebit colaborării cu țările în curs de dezvoltare. Sîntem gata să participăm — în condiții reciproc a- vantajoase — la activitatea de dezvoltare a economiei în diferite țări. Este știut, România nu este o țară bogată, dar putem să participăm — și, de altfel și acum participăm — la o serie de acțiuni de realizare a unor obiective privind dezvoltarea in diferite sectoare.Iată de ce noi considerăm că țările în curs de dezvoltare pot să colaboreze cu bune rezultate în soluționarea, cu forțe proprii, a multor probleme.Ați aflat din Raportul la Congres ce am realizat și cum s-a dezvoltat, pînă astăzi, România. Am subliniat faptul că, in prezent, peste 80 la sută din populația orașelor' țării noastre locuiește în locuințe noi și că, pînă în 1995, vom rezolva complet această problemă. După cîte știu, aproape în nici o țară dezvoltată problemele acestea
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(Urmare din pag. a II-a)durabile. Noi credem că acest lucru este foarte important, în- trucit deschide noi posibilități pentru întărirea suveranității țărilor noastre, fie ele mari sau mici. De aceea, acordăm importanță pozițiilor care sînt adoptate de către Partidul Comunist Român și apreciem că dialogul nostru trebuie să continue, chiar dacă există unele deosebiri de păreri.în cuvîntul său, Takis Mamat- zis, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist din Grecia, a Spus, între altele : Dorim să vă împărtășim bucuria pe care o resimțim atunci cînd constatăm realizările obținute de partidul dumneavoastră, de poporul dumneavoastră. Ne-au impresionat succesele dumneavoastră obținute în toate domeniile vieții sociale și e- conomice. Așa cum ați subliniat și în Raportul prezentat în fața Congresului, drumul părcurs pînă în prezent nu a fost ușor, au fost numeroase probleme de soluționat. Desigur, toate acestea nu înseamnă că socialismul nu este capabil să soluționeze problemele cu care se confruntă la ora actuală societatea noastră.Acordăm o importanță deosebită declarației subliniate de dumneavoastră în repetate rîn- duri că veți continua să apărați 

nu sînt soluționate —- nu mă mai refer la chiriile excesiv de mari, dumneavoastră le cunoașteți mai bine.! .. Ceea ce ne propunem pentru următorii 5 ani și pînă în anul 2000 are în vedere să ridicăm nivelul de dezvoltare generală a României și să asigurăm un înalt nivel de viață, materială și spirituală, al poporului. Dar vreau să vă spun deschis că și astăzi ne numărăm printre țările cu un nivel bun de viață. Cind vorbim de consumul mediu de 3 300 calorii, noi nu ne referim la existența unora care .nu mănîncă nici 1 000 de. calorii, pentru că nu avem asemenea cazuri — deși știți bine că sînt milioane de asemenea oameni, inclusiv în țările capitaliste- dezvoltate — ci de asigurarea unui consum cît mai echilibrat pentru toată populația.Considerăm că acesta este lucrul pe care trebuie să-1 rezolve societatea noastră. Eu am cunoscut capitalismul, am stat și în închisoare — știu, deci, ce reprezintă capitalismul nu din teorie, ci din viață ! Nu vrem să mai avem bogați și, în același timp, oameni care nu au ce să mănînce !Astăzi, noi am asigurat de lucru pentru întreaga populație, învățămîntul este complet gratuit, inclusiv cel universitar. A- sistența sanitară este gratuită. Acordăm un mare ajutor pentru copii și alte și alte măsuri sociale care asigură un nivel de viață cît mai echilibrat. Avem în vedere să perfecționăm și să îmbunătățim acest lucru în viitor.Desigur, despre numeroasele lucruri pe care le-am realizat putem să vorbim mult. Dar tot ceea ce facem și ce ne propunem să facem este să ridicăm România la un nivel de dezvoltare care să asigure condiții bune de viață pentru întregul popor. Și vom face acest lucru pornind de la ceea ce am realizat în ultimii 25 de ani. Avem convingerea că, în anul 2000, România va fi la un nivel câ- re-i va permite să se compare cu oficare altă țară. Astăzi ne putem compara cu oricare țară din punctul de vedere al felului cum am soluționat problemele sociale — și acest lucru este esențial în socialism. Așa înțelegem . noi socialismul. Puteți fi siguri — ați mai fost unii dintre dumneavoastră în România — că și în viitor vom face totul ca să demonstrăm forța socialismului și capacitatea unui popor, care este stăpîn la el acasă.In ce privește problema acordurilor Molotov-Ribbentrop, astăzi este în general recunoscut că acest acord a fost greșit, că el nu a ajutat țările, popoarele, nici Uniunea Sovietică, dar a cuprins prevederi care au dăunat atunci unor popoare din Europa și în general luptei împotriva fascismului și războiului.De aceea omenirea este foarte atentă și astăzi la un eventual nou acord între S.U.A. și Uniunea Sovietică în dauna altor popoare — și știți bine că acest lucru preocupă astăzi multe state. . ,Noi am pus problema — cum o pun, de altfel,, și alții — să se considere greșit și să se anuleze în mod oficial acest acord și toate prevederile sale, inclusiv prevederile' lui secrete. Aceasta, și pentru trecut, și pentru prezent, și pentru viitor,, pentru că trebuie să înțelegem că problemele mondiale, inclusiv problemele nucleare, nu se pot soluționa numai de două puteri, că toate. statele și' popoarele sînt interesate în soluționarea acestor probleme. Deci, acest tratat are’ o importanță nu numai istorică,' ci și o importanță pentru a trage învățăminte pentru prezent și viitor. Iată de ce punem a- ceastă problemă !în legătură cu teza dezideolo- gizării relațiilor internaționale, sint complet de acord cu dum

și să consolidați cuceririle socialismului . în țara dumneavoastră, că nu veți ceda în fața influențelor și presiunii străine, ci veți înainta pe calea justă a consolidării socialismului în România.Permiteți-mi, cu acest prilej, să subliniez rolul deosebit pe care l-ați avut dumneavoastră personal, țara dumneavoastră, partidul dumneavoastră în ce privește promovarea cauzei păcii, a destinderii și colaborării în Balcani, in Europa și, în general, în lume. Aș vrea, de asemenea, să subliniez ajutorul internaționalist pe care dumneavoastră, țara dumneavoastră, Partidul Comunist Român l-au acordat și îl acordă tuturor popoarelor și mișcărilor de eliberare din lume. Vreau să subliniez, totodată, că toate acestea sînt, după părerea noastră, acte ce contribuie la consolidarea in continuare a succeselor socialismului în lume.La rîndul său, Babis Kaiatzis, membru al Comitetului Central al Partidului Stîngii Elene din Grecia, președintele Comisiei controlului de partid, a spus : Partidul Comunist Român s-a situat adeseori în fruntea lupte pentru promovarea intereselor generale ale popoarelor, ale lumii întregi. De asemenea, reamintesc consecvența cu care este promovat principiul nein

neavoastră că este o teză greșită. Atît timp cit există imperialism, cit există luptă de clasă nu se poate spune că trebuie să se renunțe la concepțiile ideologice in viața internațională. De altfel, imperialiștii nici nu as- ciind acest lucru. Ei declară deschis că vor să consolideze și să întărească forța imperialismului și capitalismului.Una este problema coexistentei pașnice, a colaborării între state cu orînduiri sociale diferite — aceasta este o necesitate și trebuie să facem acest lucru. Dar aceasta nu înseamnă renunțarea la pozițiile ideologice în problemele socialismului și în problemele dezvoltării lumii în general. în fond, dacă am merge așa, ar însemna ca, pe plan național, să se renunțe la ideologia luptei împotriva a- supririi, la lupta de clasă, de fapt ar însemna să se capituleze în fața imperialismului — și nu este posibil acest lucru !De aceea am și subliniat că — de la sclavagism pînă acum — progresul s-a realizat prin luptă, nu prin capitulare. Chiar Statele Unite ale Ameri- cii au luptat cu arma în mină pentru lichidarea sclavagismului în S.U.A. Deci, nu se poate concepe astăzi că trebuie să renunțăm la pozițiile noastre în lupta împotriva imperialismului.Trebuie să intensificăm activitatea pentru dezarmare, dar de pe poziții de clasă. Trebuie, într-adevăr, să se ajungă la un acord cu S.U.A. și cu alte state, la un acord între Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O., dar de pe poziția că fiecare trebuie să renunțe la arma nucleară, la înarmări, la politica așa-zisei „descurajări nucleare".Problema concepțiilor ideologice este o problemă care nu poate fi soluționată decît de fiecare popor — și cei care sînt pentru progres nu pot să renunțe la lupta lor. Așa privim noi această problemă !în ce privește problema unei conferințe internaționale, mi-a fost ridicată această problemă și în întîlnirea de dimineață cu partidele din țările africane, a- siatice și din Orientul Mijlociu și vreau să vă răspund și dumneavoastră cu toată claritatea : Partidul Comunist Român se pronunță cu toată hotărîrea pentru o conferință internațională. Considerăm că împrejurările actuale impun ca o necesitate să aibă loc cît mai repede o asemenea conferință !Desigur, este vorba și de partide comuniste, și socialiste, și democratice, dar noi ne pronunțăm pentru o conferință la care să poată participa și alte partide.Nu dorim o conferință care să adopte hotărîri obligatorii — și mulți dintre dumneavoastră știu bine că noi, de multă vreme, am fost împotriva unor hotărîri obligatorii pentru vreun partid ! Dar, una este să fim împotriva oricăror hotărîri obligatorii — și sîntem ferm pentru independența fiecărui partid — și altceva este a sublinia necesitatea întăririi solidarității și colaborării ! Sînt, multe probleme pe care trebuie să le clarificăm, să le discutăm, inclusiv problemele construcției socialiste.Noi sîntem gata să primim în România orice delegație, să discutăm orice problemă, să vadă și ce avem bun și ce mai avem rău, dar și să constate cp ceea ce facem este îndreptat spre bunăstarea generală a poporului.Iată de ce vrem o conferință internațională ! Considerăm că este necesar să discutăm cum să luptăm pentru pace, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru progresul economico-social,. inclusiv pentru socialism. Nu elaborînd un model obliga-, toriu sau unic — pentru că nu există asemenea model și nu 

tervenției în treburile interne ale altor partide și al dreptului fiecărui partid de a-și stabili linia politică, modalitatea de a îndeplini răspunderea ce îi revine în fața întregului popor, în acest sens, cred că importanța Congresului dumneavoastră depășește granițele României.Cred că Congresul va conduce la adoptarea unor noi măsuri, care să consolideze succesele obținute, la noi înfăptuiri. Noi sîntem mîndri de realizările obținute de Republica Socialistă România și am vrea să vedem din nou crescînd influența de care se bucură în lume ideile socialismului.încheind, aș vrea încă o dată să vă asigur că vom acționa pentru ca legăturile de prietenie și colaborare dintre partidele noastre să se consolideze în continuare.Luînd cuvîntul, Andreas Pan- tis, membru al Biroului Politic, secretar al C.C, al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L.), a spus : Vreau să subliniez și eu că urmărim cu mult interes lucrările Congresului al XIV-lea al P.C.R. și ne bucură succesele care sînt relevate în luările de cuvînt ale diferiților partici- panți. Referindu-se la Unele aspecte ale problemei cipriote, vorbitorul a evidențiat poziția României de sprijinire a eforturilor de soluționare pe cale 

poate exista — ci discutînd cum să conlucrăm pentru ca fiecare să-și dezvolte economia în mod independent, în strînsă colaborare cu alte state și popoare.Doresc să fiu bine înțeles : cînd vorbesc de dezvoltarea independentă, nu mă gîndesc niciodată la izolare. Nimeni nu se poate dezvolta decît colabo- rînd cu alte popoare și cu alte țări, cu atît mai mult între partide, pe linie sindicală, a organizațiilor de tineret, între parlamente și așa mai departe, dar dorim ca această colaborare să nu însemne impunerea unei anumite orientări sau a unui anumit mod de viață vreunui partid sau vreunei țări.Noi avem încredere că popoarele vor ști, chiar dacă vor face și unele greșeli, să soluționeze în mod corespunzător problemele. Desigur, fiecare se uită și la ceea ce se întîmplă în dreapta sau în stingă — la vecini sau mai departe — și ia ceea ce consideră că este bun pentru el. în acest fel înțelegem noi să întărim solidaritatea !Desigur, nu doresc să supăr nici Partidul Comunist din S.U.A., nici Partidul Comunist din Canada, dar aș dori, în mod special, să mă adresez partidelor din America Latină. între țările noastre există o legătură măi largă. România are origine latină, ca și țările dumneavoastră, și noi considerăm că civilizația latină a avut un rol foarte important în dezvoltarea omenirii. Cu atît mai mult, noi trebuie să colaborăm acum pentru a asigura progresul econo- mico-social. Aș dori să adresez partidelor dumneavoastră apelul de a acționa împreună și de a întări colaborarea și solidaritatea. Oricînd, reprezentanții partidelor dumneavoastră^ — ai oricăror partide care luptă pentru independență și progres — sînt bine veniți în România! Am dori ca solidaritatea și colaborarea noastră — cu comuniștii, cu socialiștii, cu democrații și radicalii, cu peroniștii, cu toți cei care doresc independența și dezvoltarea proprie — să se întărească. Sîntem gata să colaborăm cu toți, nu împotriva altora, nu împotriva S.U.A., ci împotriva imperialismului, pentru a determina S.U.A. să renunțe la polițica de amestec în treburile interne ale altor state, de finanțare a acțiunilor diversioniste în diferite state, să respecte independența popoarelor din America Latină și din întreaga lume.Cu S.U.A. trebuie să colaborăm — și sperăm că se va a- junge, nu după un timp prea lung, la momentul în care și S.U.A. vor înțelege că este și în interesul lor să adopte o politică nouă; nu să impună politica lor altor popoare, ci să sprijine dezvoltarea economică a altor popoare! Acest lucru este valabil și pentru Canada, și pentru țările occidentale.Eu sînt convins că partidele comuniste din aceste țări înțeleg bine că aceasta este calea de urmat, că aceasta înseamnă solidaritatea între cei care luptă împotriva imperialismului și pentru o viață mai bună.încă o dată, dragi tovarăși și prieteni, vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la Congresul nostru ! Adresez mulțumiri conducerilor partidelor dumneavoastră. Vă rog să transmiteți tuturor conducerilor partidelor dumneavoastră salutul nostru, al conducerii noastre de partid, al meu personal, precum și cele mai bune urări de succes în întreaga activitate, iar popoarelor dumneavoastră, popoarelor din America Latină, tuturor popoarelor de pe continentul american le doresc succese cît mai mari în asigurarea deplinei independențe! (Aplauze puternice).

politică a situației din această țară, pentru reunificarea ei pașnică.în încheiere, vorbitorul a spus : Doresc să vă felicit călduros pentru succesele realizate pînă in prezent și să vă urez în continuare noi și mari succese pe călea construirii societății socialiste.La rîndul său, Antonio Jose Almeida Martins, membru al Consiliului Național al Partidului Renovator Democratic din Portugalia, a spus: în numele partidului meu, doresc să vă transmit un salut cordial și să vă adresez felicitări pentru marile realizări care au condus țara pe calea progresului economic și social. Vreau să subliniez că și în viitor relațiile dintre cele două țări ale noastre, dintre cele două partide ale noastre vor continua să'se dezvolte și să se întărească.în încheierea întîlnirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu mult interes și subliniată cu aplauze.La întrevedere a participat tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe conducătorii delegațiilor unor partide comuniste, muncitorești, socialiste, social-democrate și democratice din America de Nord și America de Sud, care iau parte la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Au luat parte conducătorii delegațiilor : Partidului Comunist din Argentina, Partidului Uniunea Civică Radicală din Argentina, Partidului Comunist din Bolivia, Partidului Comunist Brazilian, Partidului Mișcarea Democratică firaziliană (P.M.D.B.), Partidului Comunist din Canada, Partidului Comunist din Chile* Partidului Socialist din Chile, Partidului Radical Socialist Democratic din Chile, Partidului Comunist din Columbia, Partidului Comunist Dominican, Partidului Comunist din Ecuador, Partidului Guatemalez al Muncii, Partidului Comunist din Guadelupa, Partidului Progresist al Poporului din Guyana, Partidului Congresul Național al Poporului din Guyana, Partidului Comunist din Honduras, Partidului Popular Socialist Mexican, Frontului Sandinist de Eliberare Națională din Nicaragua, Partidului Poporului din Panama, Partidului Comunist Peruan, Partidului Socialist Revoluționar din Peru, Partidului Comunist din S.U.A., Partidului Socialist din Uruguay, Partidului Comunist din Venezuela, Mișcării pentru Socialism din Venezuela (M.A.S.), Partidului Noua Alternativă din Venezuela.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu multă căldură prezența delegațiilor acestor partide la lucrările actualului forum al comuniștilor români, subliniind că aceasta reprezintă o expresie a bunelor raporturi e- xistente între partidele, țările și popoarele noastre.Adresînd vii mulțumiri pentru invitația de a participa la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al P.C.R., pentru întrevederea acordată, conducătorii delegațiilor care au luat cuvîntul au transmis Partidului Comunist Român și secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporului român un cald salut, împreună cu urări de noi succese în întreaga activitate pentru dezvoltarea în continuare a României socialiste.în cuvîntul său, Arnold Bec- chetty, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din S.U.A., a spus : Aș dori, în primul rînd, să vă adresez din partea președintelui Partidului Comunist din Statele Unite, a conducerii partidului nostru, pentru dumneavoastră personal, pentru partid și, prin dumneavoastră, Congresului al XIV-lea al partidului, cele mai călduroase salutări.Folosesc această ocazie pentru a vă adresa, de asemenea, călduroase felicitări pentru remarcabilele realizări obținute de poporul român, în mod deosebit pentru această unică realizare care a fost plata integrală a datoriei externe. Doresc, de asemenea, să subliniez două aspecte în care există identitate de păreri între cele două partide ale noastre : noi considerăm conceptul dezideologizării relațiilor internaționale ca fundamental greșit. Noi cunoaștem foarte bine imperialismul și știm că el niciodată nu va înceta activitatea sa. în al doilea rînd, de ani de zile ne pronunțăm pentru convocarea unei conferințe internaționale a partidelor comuniste și muncitorești. Noi credem că la această conferință ar urma să participe numai partidele care doresc să ia parte, iar acele partide care nu doresc să ia parte la o asemenea conferință nu trebuie să se opună organizării ei. încă o dată, felicitări pentru realizările poporului dumneavoastră !Luînd cuvîntul, Rânji Chandi- singh, membru al Comitetului Executiv Central al Partidului Congresul Național al Poporului 

din Guyana, a arătat că partidele și țările noastre întrețin relații foarte bune și a exprimat dorința ca aceste raporturi să cunoască o continuă întărire în viitor.Folosesc această ocazie — a spus vorbitorul — pentru a vă adresa călduroase felicitări pentru plata integrală de către țara dumneavoastră a datoriei externe și pentru alegerea României ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate al O.N.U.Noi acordăm o importanță deosebită principiilor respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, cooperării în spiritul avantajului reciproc ; de’ aceea pentru noi nu există nici un fel de problemă în a înțelege bine și a aprecia poziția dumneavbăstfă în această privință.în final, exprimîndu-vă călduroase mulțumiri, vă adresez cele mai bune urări pentru înfăptuirea programelor pe care vi le-ați propus, menite să ducă la progresul și bunăstarea poporului român.La rîndul său, Anna Larsen, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist din Canada, a apreciat că una dintre marile realizări ale României este plata integrală a datoriei externe, care a necesitat eforturi cu totul deosebite din partea poporului român. Ară- tînd că Programul-Directivă supus dezbaterii Congresului, care orientează procesul de dezvoltare în următorii cinci ani, pune în evidență principalele direcții ale programelor de dezvoltare economico-socială a țării, vorbitoarea s-a interesat de modul în care guvernul României intenționează _ ca în anii imediat următori să creeze posibilități de natură să ducă și mai mult la ridicarea nivelului de trai al poporului.A vorbit apoi Guarany Pereda Dasrosa, membru al C.C. al P.S. din Chile, care, în numele delegațiilor Partidului Comunist din Chile, Partidului Radical Socialist-Democratic din Chile și a Partidului Socialist din Chile, a spus: Congresul la care participăm este un eveniment căruia noi îi dăm o înaltă apreciere, pentru ceea ce reprezintă pentru poporul român. De asemenea, Congresul dumneavoastră constituie un eveniment care interesează toate forțele progresiste din lume. Noi am apreciat problemele dezvoltării sociale a României. De a- semeneă, am apreciat preocupările care au fost subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raport și de alți delegați la Congres cu privire la marile probleme internaționale: celeale păcii și socialismului, ale progresului economic și social al țărilor în curs de dezvoltare. Sînt lucruri care preocupă întreaga omenire. Noi sîntem_ de aceeași părere’ cu tovarășul Nicolae Ceaușescu că aceste probleme pot fi rezolvate numai prin unirea forțelor naționale și apreciem modul cum propune soluționarea tuturor problemelor care ne privesc pe noi toți.în continuare, a luat cuvmtul Facundo Suarez, membru al Juntei de Acțiune Politică de pe lîngă Comitetul Executiv al Partidului Uniunea Civică Radicală din Argentina, care a spus: Doresc să afirm că din 1964, cînd am vizitat pentru prima dată România, am efectuat pînă astăzi 11 călătorii în țara dumneavoastră. Eu am văzut în această perioadă dezvoltarea impetuoasă a agriculturii dumneavoastră, a industriei românești. Toate acestea mă fac să mă gîndesc ia modul cum puneți dumneavoastră problema dezvoltării țării. Au fost evidențiate la acest congres roadele eforturilor poporului român, ca și direcțiile în care trebuie să acționeze pentru dezvoltarea în continuare a e- conomiei țării.în cuvîntul său, Cuauhtemoc Amezcua, secretar al Direcțiunii Naționale a Partidului Popular Socialist Mexican, a spus : Țările noastre, popoarele noastre trăiesc momente istorice diferite. Aceasta se reflectă și în 

unii indicatori ai creșterii economice. Astfel, dumneavoastră ați lichidat datoria externă, noi sîntem pe locul doi în lume în ceea ce privește datoria externă, aceasta depășind 100 de miliarde de dolari. Ne întrece numai Brazilia.Dumneavoastră mențineți un ritm foarte înalt de creștere în economie. Noi, de 7 ani, ne a- flăm într-o stagnare a dezvoltării economice a țării. Dumneavoastră aveți un proces de creștere permanentă a bunăstării muncitorilor, țăranilor, intelectualilor. Noi am constatat că în ultimii 7 ani aceste pături sociale și-au redus cu 11 la sută participarea la venitul național..Dumneavoastră avteți un proces democratic socialist amplu, noi avem un amestec constant din partea guvernului în treburile organizațiilor noastre da masă și sociale.în ciuda acestor indicatori care derivă din situația fiecărei țări, avem lucruri fundamentale comune. Cele două popoare ale noastre luptă pentru independența lor politică și economică, pentru construirea și organizarea unui sistem fără exploatare. Cele două popoare ale noastre au același dușman, care este imperialismul.în această luptă comună împotriva imperialismului, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român este un important stimulent pentru poporul mexican și, de asemenea, eu cred că și peptru toate popoarele lumii, pentru că un popor frățesc își demonstrează succesele, realizările obținute prin munca lui pașnică și prin- tr-o lupta fermă, menținînd și aplicînd principiile pe care trebuie să le aplice.Pentru toate acestea, partidul meu exprimă întreaga sa solidaritate și felicită partidul dumneavoastră, este bucuros de rezultatele obținute de poporul român, care sînt rezultatele clasei muncitoare împotriva dușmanului nostru comun, imperialismul.Partidele noastre au interese comune în construirea unei noi lumi, bazată pe aceleași realități ale noastre — a spus Miguel Porcell Pena, membru al Biroului Politic al Partidului Poporului din Panama.Chiar dacă luptăm în zone foarte diferite, noi înfruntăm imperialismul american acțio- nînd pentru eliberarea și independența țării noastre. Dumneavoastră construiți aici socialismul, obținînd aceste minunate succese, pe care le aplaudăm și ne bucurăm foarte mult de ele.Vorbind și în numele conducătorilor delegațiilor Partidului Comunist și Partidului „Noua Alternativă", din Venezuela, Rafael Colina, membru al Comitetului Executiv, secretar al Direcțiunii Naționale a Partidului „Mișcarea pentru Socialism" din această țară, a spus : în cursul desfășurării lucrărilor Congresului dumneavoastră, noi am putut să constatăm că există teme comune care pot fi abordate de către mai multe partide și mai multe țări, că există posibilități ca relațiile dintre țările noastre să se întărească și mai mult.Mi se pare că este important să evidențiez problemele care privesc pacea, care sînt importante și pentru continentul nostru, deși -în această parte a lumii de mult timp n-au mai fost războaie.Cu toate acestea, popoarele din zona noastră se simt astăzi tot mai amenințate de către agresiunea imperialismului, care le împiedică dezvoltarea lor liberă și independentă. în acest fel, au intervenit și intervin în Nicaragua, Salvador și în Panama.Noi luptăm pentru apărarea păcii și apreciem poziția pe care o are Partidul Comunist din România.In cuvîntul său, Freddy Arana, membru al Comisiei Executive, secretar al C.C. al Parti- dului Comunist Peruan, a spus : Sintem impresionați de marile realizări ale țării dumneavoastră, succese care au permis ca România să se transforme din- 

tr-o țară înapoiată într-o tară dezvoltată din punct de vedere industrial și agrar, avind perspective de dezvoltare tot mai mari. Aceasta dovedește marea pasiune a poporului român pentru dezvoltarea țării sale. Considerăm că într-o epocă in care cercurile cele mai agresive ale imperialismului intenționează să demonstreze că socialismul a eșuat, problema cea mai importantă este aceea de a întări relațiile frățești dintre partidele comuniste, partidele socialiste, social-democrate și alte mișcări. Aceasta presupune ca relațiile dintre partidele noastre să se dezvolte intr-un climat de bună înțelegere.Noi, în Peru, am reușit să în-i tărim lupta forțelor progresiste de stingă, forțe care constituie în prezent a doua forță politică din țâră: în programul nostru de luptă ne-am propus o serie da obiective proprii în mersul nostru spre socialism.în final, doresc să vă transmit, tovarășe Nicolae Ceaușescu, urările partidului nostru de a obține noi succese în dezvoltarea României.în cuvîntul său, Simon Reyes, membru al C.C. al Partidului Comunist din Bolivia, a subliniat că prezența sa la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român constituie o experiență foarte importantă. Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult — a spus vorbitorul'— este modul cum dumneavoastră susțineți lupta popoarelor noastre, precum și bilanțul succeselor pe care țara dumneavoastră le-a Obținut in ultimul sfert de veac. Acestea ne ajută pe noi, care trebuie să înfruntăm în țările noastre o campanie din partea acelora care nu cunosc ce însemnătate are socialismul.în cuvîntul său, Ovidio Salinas, membru al Comitetului Executiv, secretar al Partidului Comunist din Columbia, a spus : Dorim să vă felicităm pentru rezultatele excelente pe care dumneavoastră le-ați obținut in ultimi ani și să vă spunem că acesta este un ajutor important în lupta dură pe care noi o ducem, deoarece Columbia trece în prezent printr-o situație dificilă. Din această cauză, stimați tovarăși, prezența noastră la acest Congres ne dovedește că lupta pentru socialism este legată de lupta pentru libertatea popoare- ' lor noastre și a lumii, pentru pace. Noi vă dorim dumneavoastră multe succese, construind socialismul așa cum îl construiți, fără abandonarea principiilor sale.în cuvîntul său, Arnulfo Mateo Pirez, secretar al C.C. al Partidului Comunist Dominican, a arătat că la întoarcerea în țară va informa conducerea partidului despre succesele pe care le-a obținut poporul român atît in domeniul economic, cit și în cel social.în încheiere, vorbitorul a urat comuniștilor, clasei muncitoare din România, întregului popor român mult succes în opera de construire a socialismului.La rîndul său, Alfredo Filo- meno, secretar general al Partidului Socialist Revoluționar din Peru, după ce a mulțumit pentru invitația de a participa la Congresul comuniștilor români, a arătat că partidul său împlinește 13 ani de existență și în această perioadă a participat la ultimele trei congrese ale Partidului Comunist Român.Relevînd că fiecare țară trebuie să-și aleagă în mod liber, independent propria cale de dezvoltare, vorbitorul a apreciat consecvența cu care România și-a urmat propria cale de construcție a socialismului, re- cunoscînd în același timp valabilitatea principiilor internaționale.în încheierea întîlnirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea a fost urmărită cu deosebit interes și subliniată cu aplauze.La primire a participat tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
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NICOLAE CEAUSESCU
HOTARIRI ALE CONGRESULUI AL XIV-LEA

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMII
Conducătorul delegației Partidului Muncitoresc Unit PolonezTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Kazimierz Cypryniak, membru al Biroului Politic al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Comisiei centrale de control și revizie a partidului, care ia parte la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al P.C.R.Tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducerii Partidului Comunist Român i-au fost transmise salutări cordiale din partea Comitetului Central al P.M.U.P., a tovarășului Mieczyslaw Ra- kowski, prim-secretar al C.C. al partidului.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis conducerii partidului, tovarășului Mieczyslaw Rakowski, comuniștilor polonezi un salut și cele mai bune urări.In cadrul convorbirii a fost exprimată dorința de a se acționa în continuare pentru ca relațiile de prietenie și colaborare româno-polone să se dezvolte și în viitor, în interesul reciproc al celor două țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii. în acest context, to- varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea intensificării eforturilor în vederea în tăririi conlucrării și solidarității țărilor socialiste în lupta pen tru progres, pace și colaborare între toate națiunile lumii.

Conducătorul delegației Partidului Socialist Unit din GermaniaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, , a primit, joi, pe Roland Bauer, membru al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, care participă la lucrările Congresului al XIV-lea al P.C.R.Cu acest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost transmis un cordial salut din partea Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania.Mulțumind, tovarășul' Nicolae Ceaușescu a transmis salutul său Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, tovarășului Egon Krenz, secretar general al C.C. al partidului.în cursul întrevederii au fost evocate raporturile statornicite între P.C.R. și P.S.U.G., între România și R.D. Germană, relații care s-au extins și întărit pontinuu. în același timp, s-a apreciat că, prin etorturî comune, relațiile dintre cele două partide și țări. vor cunoaște o dezvoltare, pe multiple; planugi, .șii în viitor, în interesul reciproc, al cauzei socialismului și păcii.
Conducătorul delegației Mișcării Populare a Revoluției din ZairTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază, pe Kitima Bin Ramazam, secretar general al Mișcării Populare a Revoluției din Zair, care participă la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al P.C.R.Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Mobutu Șese Seko, președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Republicii Zair, urări de viață îndelungată și succese în întreaga sa activitate, felicitări poporului român pentru realizările obținute, sub conducerea P.C.R., in perioada dintre cele două congrese ale partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat președintelui Republicii Zair salutul său și cele mai bune urări de succes in activitate.în cadrul întrevederii au fost subliniate bunele relații existente intre Partidul Comunist Român și Mișcarea Populară a Revoluției, intre România și Zair, relații care cunosc o dezvoltare continuă, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor și convorbirilor la nivel înalt.A fost exprimată dorința de a se acționa pentru amplificarea în viitor a conlucrării româno-zaireze în’ diverse domenii de interes reciproc. La primire a participat Gam- bembo Fumu Wa Utadi, secre tar al C.C. al Mișcării Populare a Revoluției din Zair.

Conducătorul delegației Partidului Comunist JaponezTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi, pe Yasuo Ogata, membru al Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez, care participă la lucrările Congresului al XIV- lea al P.C.R.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost transmise un salut prietenesc și calde urări din partea tovarășului Kenji Miyamoto, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Japonez, și a tovarășului Tetsuzo Fuwa, președintele Prezidiului C.C. al P.C. Japonez. Oaspetele a mulțumit pentru primire și și-a exprimat satisfacția de a participa la lucrările forumului comuniștilor români.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a transmis președintelui C.C. al Partidului Comunist Japonez și președintelui Prezidiului C.C. al P.C. Japonez un cald salut și cele mai bune urări.în timpul convorbirii au fost relevate bunele raporturi existente între P.C.R. și P.C. Japonez, manifestindu-se hotărirea de a se acționa, în continuare, în vederea extinderii acestor relații, in interesul dezvoltării colaborării dintre cele două partide, al înțelegerii, conlucrării și păcii în lume.Abordîndu-se unele probleme ale situației internaționale actuale, a fost subliniată însemnătatea întăririi colaborării și solidarității dintre partidele comuniste, muncitorești, forțele democratice, progresiste de pre tutindeni în lupta'pentru înfăp. tuirea dezarmării, pentru cola' borare și pace în lume.

Hotârire cu privire la aprobarea Raportului 
si a activității Comitetului CentralCongresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român aprobă in unanimitate Raportul cu privire la stadiul actual al societății socialiste românești, la activitatea Comitetului Central între Congresele al XIII-lea și al XIV-lea, la realizarea Programului-Direc- tivă 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.Congresul dă cea mai înaltă apreciere contribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu ia elaborarea documentelor programatice ale Congresului al XIV-lea al P.C.R. — documente de excepțională însemnătate pentru destinele națiunii, pentru prezentul și viitorul ei —, rolului determinant al secretarului general al partidului în fundamentarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, în stabilirea obiectivelor și orientărilor dezvoltării socialiste a României, pe baza unei profunde cunoașteri a realităților, a aplicării consecvente a principiilor socialismului științific la condițiile concrete din țara noastră, în vederea ridicării continue a nivelului de trai și a gradului de civilizație ale întregului popor, a transpunerii neabătute în viață a Programului partidului de făurire a societății socialiste multila

teral dezvoltate și înaintare a patriei spre comunism.Congresul hotărăște ca Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, să devină programul de muncă și de luptă al partidului, al întregului popor, să stea Ia baza activității tuturor organelor și organizațiilor de partid pentru unirea și mobilizarea largă a oamenilor muncii, a întregului nostru popor în opera de înfăptuire neabătută a politicii de construcție socialistă din țara noastră, pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, pentru înaintarea fermă a patriei spre comunism.Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român — forumul suprem al comuniștilor români — adresează tuturor organelor și Organizațiilor de partid, întregului nostru popor chemarea de a face totul, de a-și consacra întreaga putere de muncă și creație înfăptuirii în cele mai bune condiții a mărețelor obiective adoptate de istoricul nostru Congres. Acționind într-o strinsâ unitate in jurul secre-, tarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mobilizînd larg la muncă și acțiune revoluționară întregul nostru popor, să asigurăm întărirea necontenită a forței e- conomice și spirituale a țării, a independenței și suveranității patriei, triumful deplin al socialismului și comunismului în România.

Hotârire de adoptare a Expunerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din 24-25 octombrie 1989 

ca program al partidului privind activitatea 
ideologică, teoretică și politico-educativăCongresul al XIV-lea al mului și comunismului inPartidului Comunist Român hotărăște ca magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu „Cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou. constructor conștient al socialis- 

Hotârire de aprobare 
privind dezvoltarea 

a României in cincinalul 
de perspectivă pinâ Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român aprobă Programul-Directivă privind dezvoltarea economico-

România", prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie 1989, să fie adoptată ca program al partidului privind activitatea ideologică, teoretică și politico- educativă, pe baza căruia să se desfășoare intreaga activitate în acest domeniu pină la următorul Congres al partidului, 
a Programului-Directivă

economico-socială 
1991-1995 și orientările 
in anii 2000-2010socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină in anii 2000—2010.

Hotârire cu privire la aprobarea Raportului
si activității Comisiei
9 «Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român aprobă Raportul și activitatea

Centrale de RevizieComisiei Centrale de Revizie desfășurată între Congresele al XIII-lea și al XIV-lea.
A patra(Urmare din pag. I)Prima parte a ședinței a fost condusă de tovarășul Mihai Marina.în cadrul dezbaterilor pe marginea documentelor și problemelor înscrise pe ordinea de zi au luat cuvintul tovarășii Emil Bobu, delegat al organizației județene de partid Olt, Petre Preoteasa, delegat al organizației județene de partid Brașov, Cristiana Stoian, delegat al organizației județene de partid Vaslui. Ion Dodu Bălan, delegat al organizației municipale de partid București, Carol Dina, delegat al organizației județene de partid Galați, Andrei Nicolae delegat al organizației județene de partid Alba, Andrei Ciompu, delegat al organizației județene de partid Bacău, Aurel Coleașă, delegat al organizației județene de partid Vîlcea, Alexandru Csege, delegat al organizației județene de partid Bihor, Ion Stoian, delegat al organizației județene de partid Botoșani, Niculina Moraru, delegat al organizației județene de partid Vrancea, Dănilă Pirvu, delegat al organizației județene de partid Căraș-Severin.Lucrările au fost conduse, în continuare, de tovarășa Alexandrina Găinușe.Au luat cuvintul tovarășii Gheorghe Oprea, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Maria Ghițulică, delegat al organizației județene de partid Iași, Constantin Călin, delegat al organizației județene de partid Ialomița, Matei Ani. delegat al organizației județene de partid Timiș, Anton Storobă- neanu, delegat al organizației județene de partid Giurgiu, Aurel Sandu, delegat al organizației municipale de partid București, Ion Deaconu, delegat al organizației județene de partid Teleorman, Dumitru Dumitru, delegat al organizației județene de partid Tulcea, Nicolae An- gheloiu, delegat al organizației județene de partid Arad, Ion Anastasiu, delegat al organizației județene de partid Gorj, Petro Seceleanu, delegat al organizației județene de partid Bistrița- Năsăud, Ion Popa, delegat al organizației județene de partid Hunedoara.Participanțil la Congres au fost martorii unui emoționant moment. Semnale muzicale specifice anunță sosirea în Sala Palatului Republicii a delegației pionierilor și șoimilor patriei pentru a prezenta Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român mesajul tinerelor vlăstare ale țării.Un grup de pionieri șl șoimi ai patriei au urcat la prezidiu pentru a rosti vibrantul mesaj prin care, în versuri înaripate, se aduce un omagiu partidului și secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru copilăria fericită, pentru minunatele condiții de viață și învățătură asigurate, pentru grija părintească față de copiii României socialiste, exprimînd, în numele purtătorilor cravatei roșii cu tricolor, legămîntul solemn de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, pentru a deveni constructori de nădejde ai socialismului și comunismului. Cu afecțiune și emoție, ei au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu flori, multe flori — florile dragostei și recunoștinței tuturor copiilor patriei.
Mesajul Organizației Pionierilor 
prezentat celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist 

Român
Cu inimile pline de iubire. 
Însuflețiți de comunistul crez, 
Noi, pionierii, șoimii, aducem 

cald omagiu 
Partidului, la cel de-al XIV-lea 

Congres.

zi a lucrărilor Congresului
Congresul paisprezece e lumini 
Și treaptă către piscuri 

comuniste ț 
E Forumul mărețelor izbînzi 
Al marilor victorii socialiste.

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
drag părinte. 

Primiți ale recunoștinței flori 
Și dragostea curată și fierbinte 
Din gînd și faptă de cutezători.

In glas cu-ntreaga noastră 
națiune. 

Conducător iubit, vă mulțumim 
Pentru copilăria fericită. ,;r 
Pe- care-n Epoca de aur

o trăim 1
I ■ ti> cjii-. m blȘi țara va-nflori pe drum

de glorii 
Realeglnd in fruntea bravului 

partid 
Pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

Eroul României, 
Al națiunii fiu cel mai iubit.

Cu Dumneavoastră-n frunte, 
iubit conducător, 

Va dăinui în lume România, 
De-a pururi socialistă, suverani 
Sporindu-și demn și liber, 

măreția.

Noi, pionieri și șoimi 
ai României, 

Cu sufletele noastre-nflăcărate, 
Cu patria-ntr-o unică simțire 
Din inimi vă urăm ani mulfi 

și sănătate I

Tovarășă Elena Ceaușescu, 
mamă iubitoare, 

Recunoștință vie vă purtăm 
Și pentru dragostea ocrotitoare 
Fierbinte-omagiu azi

vă adresăm.

Primiți alese flori de mulțumire 
Și gindul nostru-naripat, 

cutezător, 
Urări de sănătate, fericire, 
Alături de al țării 

brav conducător.

Trăim in evul socialist al țării, 
Rodit de cel de-al

IX-lea Congres, 
De cind in frunte, demn 

conducător 
Întreaga națiune și-a ales.

Nicicind nu ne-a fost țara 
mai prosperă 

Decît in anii-aceștia minunați, 
Cind înfloresc sub zarea 

de lumină
Noi ctitorit pe plaiuri 

de Carpați.

Tot ce-a clădit poporu-n 
. demnitate

Pe plaiul patriei întinerit 
Izvor iși are și putere vie 
In forța ne-nfricatului partid.

In frunte cu Eroul Ceaușescu, 
De tară făurar, de nou destin. 
In România scumpă, plai

de soare. 
Socialismul a învins deplin.

In jurul lui — o singură voință, 
Întreg poporul face trainic zid : 
Spre viitor, suprema unitate 
E Ceaușescu, Patrie, Partid-

O patrie avem și-un crez 
fierbinte. 

Spre piscuri comuniste să 
urcăm. 

Avem partidul care ne conduce 
Prin care, către miine, cutezăm.

Și toate cite-n țară-s fapte 
demne

Sint rezultatul muncii tuturor. 
Căci astăzi socialismul 

se clădește 
Cu poporul și pentru popor.

Pentru Palatul nostru-ctitorie 
A Epocii de aur ce-o trăim. 
Palat de vise și de frumusețe. 
Iubiți conducători,

vă mulțumim 1

Și pentru toate ctitoriile mărețe 
Din anii socialismului biruitor 
Vă mulțumim, din inimile 

noastre, 
lubifi și înțelepți conducători !

Tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Noi vom urma cu dragoste 

fierbinte
Șl cu elanul nostru tineresc 
tndemnul Dumneavoastră de a 

ne pregăti temeinic
In spirit revoluționar, 

muncitoresc i

Ne angajăm să vă urmăm
exemplul. 

Viteaz și înțelept conducător, 
Și să urcăm cu-ntreaga națiune 
Spre comunistul ev biruitor.
Ne angajăm în Comunistul

Forum
Că vom munci mereu, vom

învăța, 
Urmînd partidul cu credință. 
Prin noi să înflorească patria.
Cu dragoste de patria străbună 
Depunem azi supremul legămint 
De-a fi constructori erei 

comuniste 
Pe-acest eroic, românesc 

pămlnt.
Vom pune temelii de biruință 
Spre fericire, pace și progres, 
Vom împlini, prin comuniste 

fapte
Tot ce , a hotărît partidul

în Congres.
Îndemn spre-nalte piscuri

de lumină 
Purtăm în inimi patria, 

poporul, 
Și este crezul nostru către 

miine 
Partidul, Ceaușescu, Tricolorul l
Trăiască-n glorie conducătorul, 
Cit patria română, cit vecia, 
Spre viitor, spre zarea

comunistă, 
Partidul, Ceaușescu, România ITovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au îmbrățișat cu multă căldură pe pionierii și șoimii patriei care au prezentat mesajul.De la tribuna Congresului tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :„Dragi tovarăși !Trebuie să facem astfel incit Congresul nostru să adopte a- semenea hotăriri care să asigure ca șoimii patriei, pionierii, copiii țării noastre să trăiască în comunism. Așa ne vom face datoria !Doresc să mă adresez, din nou, și de la tribuna forumului nostru democratic, popoarelor europene și întregii lumi, șefilor de state și guverne, ca, in numele copiilor, să facem toiul pentru pace, pentru o lume fără arme nucleare, pentru o colaborare egală în drepturi între popoare !“.Vibrantele cuvinte și îndemnurile însuflețitoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost primite cu vii și puternice aplauze, cu urale și ovații de membrii delegației Organizației Pionierilor, de participan- ții la Congres.în cursul după-amieziî, lucrările au fost conduse de tovarășul Emil Bobu.Au luat cuvintul tovarășii Ion Traian Ștefănescu, delegat al organizației județene de partid Dolj, Aneta Ciocan, delegat al organizației județene de partid Iași.Tovarășul Nicolae Constantin a prezentat Raportul Comisiei pentru examinarea apelurilor adreșate Congresului al XIV- lea al partidului, care a fost aprobat, în unanimitate, de delegați.Au vorbit, apoi, tovarășii Va- sile Milea, delegat al organizației județene de Dartid Bacău, Aurica Borcan, delegat al organizației județene de partid Olt, Radu Voinea, delegat al organizației municipale de partid București, Andrei Sorcoiu, delegat al organizației județene de partid Bihor, Aurel Gheor- ghiță, delegat al organizației județene de partid Galați, Ion Geană, delegat al organizației județene de partid Mehedinți, Amza Săceanu, delegat al organizației județene de partid

Neamț, Ion Mitran, delegat al organizației județene de partid Prahova, Radu Bălan, delegat al organizației județene de partid Timiș, Marin Ivașcu, delegat, al organizației municipale de partid București.în cursul dezbaterilor, delegații au dat cea mai înaltă a- preclere activității desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului și statului, modului strălucit în care conduce țara pe calea socialismului și comunismului, a păcii și progresului.Subliniind cu profundă satisfacție mărețele realizări ob- țini4t<?,,,d9..pOTpful u npștru in toate domeniile de activitate, prefacerile înnoitoare ce au avut loc pe întreg cuprinsul patriei, îndeosebi în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, toți cei care au luat cuvintul au susținut din adîncul inimii realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, expresie a convingerii depline că aceasta asigură continuitatea procesului revoluționar de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.Participanții la discuții au exprimat deplinul acord fată de conținutul Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu lă marele forum comunist, față de prevederile proiectului Programului-Directivă și Tezele pentru Congresul al XIV-lea.Dezbaterile au prilejuit —i și In această zi — o cuprinzătoare și responsabilă analiză, în lumina documentelor programatice aflate pe ordinea de zi a Congresului, a muncii și a rezultatelor obținute în actualul cincinal, a activității generale de construcție socialistă, precum și prezentarea direcțiilor de acțiune pentru îndeplinirea, la un înalt nivel de calitate, a planurilor de dezvoltare și înflorire continuă a țării.întrucît în cadrul lucrărilor în plen și pe secțiuni au luat cuvintul 554 tovarăși, delegați din toate județele țării, repre- zentînd toate domeniile de activitate și categorii sociale, la propunerea prezidiului Congresul a hotărît sistarea dezbaterilor.în continuare, s-a trecut la adoptarea documentelor.în unanimitate, Congresul a adoptat Hotărîrile prin care se aprobă :— „Raportul cu privire la stadiul actual al societății socialiste românești, la activitatea Comitetului Central între Congresele al XIII-lea și al XI,V-lea, la realizarea Programujui-Directivă de dezvoltare economico-socială in cincinalul al 9-lea și in perspectivă pină in anii 2000—2010, în vederea îndeplinirii neabătute a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism", precum și activitatea Comitetului Central al partidului.— Raportul și activitatea Comisiei Centrale de Revizie.— Programul-Directivă privind dezvoltarea economico- socială a României în cincinalul 1991—1995 și orientările de perspectivă pină in anii 2000—2010.— Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu „Cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului si comunismului in Români»**, prezentată la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 24—25 octombrie 1989, ca program al partidului privind activitatea ideologică, teoretică și politico-educativă.Lucrările Congresului continuă.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AI XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stima(i tovarăși delegați și invitați,Trăim astăzi momente memorabile, de înălțătoare și intensă vibrație patriotică, revoluționară prilejuite de cel de-al XIV- lea Congres al partidului — e- veniment de uriașă însemnătate care se va înscrie cu litere de aur în marea Cartă a națiunii noastre — chemat să dezbată și să adopte hotărîri istorice epocale pentru noul destin socialist și comunist al României, pentru viitorul fericit, liber și independent al eroicului nostru popor.Documentele pe care le dezbatem poartă amprenta gîndirii geniale și cutezătoare, de cea mai autentică esență revoluționară, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, fac o strălucită analiză științifică a 'drumului parcurs de țara noastră în dezvoltarea sa economico-so- cială, a marilor realizări obținute în construcția socialismului, cu deosebire in perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, a stadiului actual al societății românești și stabilesc, pe această bază, însuflețitoare obiective de perspectivă pentru înaintarea fermă, neabătută a patriei in noua etapă superioară a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. ,Magistralul Raport prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de excepțională însemnătate națională și universală, sintetizează experiența unui partid și popor, a căror unică și ireversibilă opțiune a fost și va fi, pentru totdeauna, construirea socialismului și comunismului.Prin clarviziunea și spiritul profund științific al tezelor și conceptelor formulate, Raportul aduce o contribuție inestimabilă, in actualele condiții internaționale, la clarificarea ideologică a curentelor și tendințelor ce se manifestă în mișcarea comunistă și muncitorească, la apărarea purității principiilor socialismului științific, la îmbogățirea practicii construcției socialiste. a tezaurului gîndirii u- niversale.Dezbaterea largă, cuprinzătoare și aprofundată a documentelor Congresului în adunările generale și conferințele de dări de seamă și alegeri, în toate organizațiile de partid, în adunările generale ale oamenilor muncii, ale organizațiilor de masă și obștești, practic cu întregul popor, reprezintă o autentică expresie a democrației de partid și muncitorești-revo- luționare ce caracterizează întreaga viață social-politică din România.Trăsătura definitorie a tuturor adunărilor și conferințelor de partid a constituit-o puternica și emoționanta manifestare a dragostei fierbinți față de mult stimatul și iubitul nostru conducător, exprimarea voinței unanime a tuturor comuniștilor de a da glas opțiunii istorice a întregului popor ca în suprema funcție de secretar general al partidului să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu.Stimați tovarăși.Cu legitimă mindrie patriotică și înaltă satisfacție relevăm că magistralul Raport, celelalte documente supuse dezbaterii Congresului pun cu putere în relief marile virtuți dialectice, revoluționare ale gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, rolul său hotărîtor în promovarea consecventă a principiilor fundamentale ale socialismului științific, in aplicarea lor creatoare, potrivit particularităților țării noastre, în generalizarea teoretică a experienței revoluției și construcției socialiste în România, în analiza profundă, cuprinzătoare a situației internaționale.Iată de ce, în aceste înălțătoare momente, gindurile noastre cele mai alese, impreună cu simțămintele de nețărmurită dragoste, de profundă stimă și prețuire ale tuturor fiilor țării, se Îndreaptă către gloriosul nostru partid comunist, către secretarul său general — eminent strateg revoluționar și ctitor de geniu al României prospere și înfloritoare de astăzi, neobosit luptător pentru înfăptuirea idealurilor nobile de libertate, independență
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE PREOTEASA

delegat al organizației județene de partid BrașovMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în aceste momente înălțătoare, de excepțională însemnătate pentru prezentul și viitorul comunist al patriei, imi revine deosebita onoare să dau glas, în cadrul marelui forum al comuniștilor români, mandatului de cuget și simțire încredințat de Conferința organizației județene de partid Brașov, de a susține cu nemărginită bucurie și puternică înflăcărare, in numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului nostru, realegerea, în înalta funcție de secretar general al partidului, a celui mai iubit și stimat fiu al poporului, genial ctitor și strălucit conducător de țară, ilustru ginditor politic și neobosit militant revoluționar, proeminentă personalitate a lumii contemporane, marele Erou al națiunii noastre, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar ge

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI EMIL BOBU
delegat al organizației județene de partid Oltnațională și progres, pentru triumful socialismului și păcii, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești internaționale — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Congresul al IX-lea al partidului va rămîne pentru totdeauna in inimile și conștiințele tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii ca eveniment istoric hotăritor in fericita deschidere epocală care a descătușat energiile creatoare ale națiunii noastre, a lichidat pentru totdeauna ce era dăunător, străin și nefiresc pentru poporul român și care, așa cum s-a subliniat cu deosebită claritate și convingere în magistralul Raport prezentat, a redat națiunii noastre sentimentul demnității și încrederii nestrămutate în forțele proprii.Mărețele și grandioasele înfăptuiri realizate* in acești ani luminoși — ce alcătuiesc epoca cea mai fertilă și strălucită in împliniri din întreaga istorie națională — in industrie, agricultură, in domeniul social, în amplasarea armonioasă a forțelor de producție în toate zonele țării, în modernizarea și sistematizarea localităților dovedesc că numai socialismul poate să asigure deplina libertate și demnitate umană, egalitatea reală in drepturi între toți membrii societății, creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Au cunoscut o puternică înflorire știința, învățămintul și cultura — factori hotărîtori ai progresului multilateral — a căror viguroasă afirmare în toate domeniile de activitate se realizează cu contribuția remarcabilă, directă și de înaltă competență a tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, eminent om politic și savant patriot de renume mondial.Avînd în frunte un glorios partid, un genial strateg, un mate și înțelept conducător, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, România nu numai că n-a încetinit ritmurile de dezvoltare și n-a cunoscut fenomene de stagnare, șomaj, inflație care au afectat aproape toate țările lumii, ci. dimpotrivă, bazîndu-se pe o dezvoltare planificată, pe existența unei proprietăți socialiste puternice în industrie și agricultură, a realizat cu succes planurile și programele economice pe care și le-a propus, a lichidat integral datoria sa 'externă, prezentîndu-se astăzi la forumul comuniștilor români, pentru prima dată în multimilenara șa istorie, cu adevărat independentă din punct de vedere politic și economic.Prin grija deosebită a conducătorului partidului și statului nostru s-a creat, încă cu 20’ de ani în Urmă, un cuprinzător sistem al democrației muncitorești- revoluționare, unic în felul său, care a unit practic toate categoriile de oameni ai muncii, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, membri și nemembri de partid, constituindu-se într-o puternică forță socială participantă nemijlocit la elaborarea și Înfăptuirea tuturor programelor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, consfințind astfel un stadiu calitativ superior de dezvoltare politică a societății românești.în chip magistral, istoria noastră națională confirmă valabilitatea învățăturii clasicilor socialismului științific cu privire la rolul personalității și al maselor populare, faptul că întreaga evoluție a societății omenești are la bază acțiunile unor personalități de excepție, care au înțeles cerințele vremurilor și s-au identificat cu năzuințele propriilor popoare.Cu atit mai puterniq, stimați tovarăși, este pus în lumină astăzi în țara noastră acest adevăr, cînd avem marea șansă istorică de a avea în fruntea partidului și a statului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate de geniu ale cărei dimensiuni de gind și faptă, de vastă experiență acumulată in decursul a șase decenii de activitate revoluționară 'au fost confirmate cu strălucire de istoria glorioasă a ultimilor 25 de ani, perioadă pe care noi toți o numim, cu legitimă mindrie și profundă satisfacție, după numele ilustrului ei făuritor —■_ „Epoca Nicolae Ceaușescu".Trebuie să subliniem și de la înalta tribună a Congresului că tot ceea ce am înfăptuit atit de grandios, măreț și trainic a fost posibil datorită conducerii clar

neral Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a Congresului al XIV-lea, se înscrie în istoria noastră contemporană ca o nouă și impresionantă analiză, de largă perspectivă științifică, a stadiului atins de patria noastră pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, constituindu-se intr-un grandios program de muncă și luptă al întregii națiuni pe calea edificării neabătute a socialismului și comunismului pe pă- mintul României. Purtind pecetea inconfundabilă a gîndirii și acțiunii secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, monumentalul document programatic clarifică probleme fundamentale, de stringentă actualitate, ale teoriei și practicii revoluționare, punind în valoare inestimabile contribuții originale la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a strategiei și tacticii gloriosului nostru partid, dindu-ne certitudinea minunată că nimeni și nimic nu ne va abate din mersul nostru ferm și avîntat spre zările de aur ale comunismului.Vă rog să-mi permiteți ca, în numele și din însărcinarea or

văzătoare a gloriosului nostru partid comunist, continuator pe trepte superioare a celor mai valoroase tradiții de luptă ale clasei muncitoare, a mișcării noastre muncitorești-revoluțio- nare, al cărui rol conducător constituie o legitate obiectivă a construcției și revoluției socialiste.Tinind seama de rolul și misiunea istorică a partidului comunist, eminentul nostru conducător are meritul nepieritor de a fi așezat la baza activității partidului cea mai autentică ideologie revoluționară, ideologia clasei muncitoare, de a-i fi conferit o unitate indestructibilă. forță și capacitate de influențare și mobilizare a maselor în opera de edificare a socialismului.Comuniștii români sînt profund recunoscători tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru faptul de a fi fundamentat, încă în urmă cu 15 ani, la Congresul al XI-lea, Programul partidului, Cartă teoretică, ideologică și oo- litică de bază, care a înarmat pe comuniști, pe toți cetățenii patriei cu concepția științifică, ma- terialist-dialectică și istorică a- supra transformărilor revoluționare din societatea noastră și din lumea contemnorană, a stabilit, într-o perspectivă clară și cuprinzătoare, strategia generală a orientărilor tactice ale politicii interne și externe românești.Profundele mutații calitative produse în structura socială a populației, în nivelul ei de conștiință, creșterea numerică a clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată și revoluționară a societății, dragostea și încrederea nețărmurită cu care întregul nostru popor înconjoară partidul. pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au făcut ca, an de an, mii de muncitori, țărani și intelectuali să se îndreDte și să solicite cu toată încrederea intrarea in rîndurile partidului, fiind hotărîti să pa^icine nemijlocit la aplicarea politicii sale, ceea ce a determinat ca efectivul partidului să sporească de la 1 100 — cîtera la 31 august 1965 — la peste 3,8 milioane de membri.Numărul comuniștilor care lucrează îndeosebi în principalele ramuri ale economiei naționale proveniți din rîndul muncitorilor reprezintă aproape 55 la sută din totalul membrilor de partid, față de 43 la sută in 1965.în același timp, partidul nostru s-a întărit calitativ prin temeinica pregătire politică, profesională, tehnică și științifică a membrilor săi, ponderea comuniștilor cu studii superioare, liceale, școli profesionale și de maiștri fiind de peste 61 la sută față de numai 28 la sută în, anul 1965. Ponderea femeilor în totalul membrilor de partid a crescut de la 21 la sută în 1965 la aproape 36 la sută în prezent.Astăzi, la cel de-al XIV-lea Congres al gloriosului nostru partid comunist, putem afirma cu îndreptățită mindrie că datorită grijii deosebite a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru întărirea continuă a rindu- rilor, coeziunii și unității sale de acțiune, Partidul Comunist Român a fost și rămine partid al clasei muncitoare, al întregului popor, capabil să unească și să mobilizeze masele de oameni ai muncii, toate energiile creatoare la edificarea celei mai drepte și umane orînduiri, societatea socialistă și comunistă.Prin exemplara sa viață și activitate revoluționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu a sădit în inima și conștiința comuniștilor înalta lor răspundere față de partid, țară și popor, făcîndu-i să- înțeleagă că membrii partidului nu au privilegii, ci, dimpotrivă, răspunderi sporite, datoria de a se afla în primele rînduri la locurile lor de muncă, de a demonstra, prin contribuția personală la înflorirea patriei, că sint și rămîn fii devotați ai poporului nostru, luptători hotărîți pentru triumful socialismului și comunismului in România.Așa cum se arată pe bună dreptate și în Raport, nu în- tîmplător adversarii socialismului și-au îndreptat propaganda dușmănoasă in primul rînd împotriva partidelor comuniste, a partidelor clasei muncitoare, urmărind îndepărtarea lor de la misiunea istorică ce le revine, de la problemele conducerii concrete ale activității eco- nomico-sociale, propagînd tot felul de așa-zise alternative, 

ganizației județene de partid, a tuturor locuitorilor județului Brașov, să adresez de la tribuna înaltului forum al comuniștilor români cu aleasă stimă, adîncă prețuire și nemărginită recunoștință, un profund și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de înalt prestigiu internațional, pentru contribuția de excepțională însemnătate adusă Ia elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare a țării, la organizarea și modernizarea întregii activități economice și sociale, la înflorirea științei și tehnicii, a învățămîn- tului și culturii, pentru grija statornică pe care o manifestă față de progresul și prosperitatea României socialiste.Beneficiind de sprijinul permanent și generos al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a spus în continuare vorbitorul, județul Brașov a fructificat eficient politica de industrializare socialistă promovată cu consecvență de partidul nostru. Prin uriașele investiții alocate județului, fondurile fixe au crescut an de an, ajungînd în prezent la 121 miliarde lei, 85 la sută fiind puse în funcțiune în ultimii 24 de ani. Ca urmare, producția in

care nu înseamnă altceva decît acțiuni lichidatoriste, contrarevoluționare, întoarcerea de' fapt la trecut, revenirea la formele și metodele specifice lumii capitaliste.Iată de ce astăzi, cînd în lume s-au intensificat tentativele dușmănoase ale cercurilor reacționare, imperialiste de destabilizare a socialismului, de amestec în treburile interne, de discreditare a partidelor comuniste și muncitorești, a rolului lor conducător, de transformare revoluționară a societății, comuniștii români, întregul nostru popor, într-o unitate de neclintit, este hotărît să respingă cu fermitate aceste perfide încercări, demonstrînd cu puterea faptelor că socialismul și comunismul reprezintă, pentru totdeauna, viitorul de aur al omenirii.Stimați tovarăși,Luptător neobosit pentru idealurile revoluționare și naționale scumpe partidului și țării noastre, strateg de geniu al socialismului românesc, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus, totodată, o uriașă contribuție la soluționarea gravelor probleme ale contemporaneității, a acționat cu consecvență pentru promovarea și statornicirea noilor principii de relații între partidele comuniste și muncitorești, pentru continua creștere a prestigiului acestor partide în viața internațională, a desfășurat o uriașă activitate pentru realizarea unei unități de tip nou, bazată pe egalitate si independență, pentru dezvoltarea tot mai largă a solidarității si colaborării în cadrul mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Doresc să subliniez, cu deosebită stimă și profund respect, că patriotismul fierbinte, dăruirea și abnegația, întreaga activitate revoluționară dedicată, din cea mai fragedă tinerețe, aspirațiilor de dreptate socială și națională, de apărare a intereselor supreme ale harnicului și talentatului nostru popor, contribuția decisivă la înflorirea și progresul neîntrerupt al României socialiste, a personalității umane, la cauza socialismului și păcii în întreaga lume, la creșterea fără precedent a prestigiului României pe toate meridianele globului sînt, stimați tovarăși", tot atîtea puternice argumente și dovezi, care atestă cu claritate de ce este atit de mult iubit, stimat și prețuit, înconjurat cu fierbinte și aleasă dragoste de către toți fiii patriei, de întreaga noastră națiune, genialul nostru conducător de partid și de țară, tovarășul iNicolae Ceaușescu.,Stimați tovarăși,Fiind, pe bună dreptate, mîn- dri de tot ce s-a înfăptuit mai măreț și trainic în construcția noastră socialistă, trebuie să a- rătăm că în activitatea unor organe și organizații de partid, colective de oameni ai muncii mai sint și unele neîmpliniri privind antrenarea activului de partid, a tuturor membrilor de partid la stabilirea și aplicarea unor măsuri practice care să a- sigure realizarea integrală a prevederilor de plan, a indicatorilor de eficiență economică, la instaurarea, în toate domeniile. a unui climat critic și autocritic, de înaltă responsabilitate și intransigență față de neajunsuri.în lumina tezelor, ideilor și orientărilor formulate atit de convingător de secretarul general al partidului nostru în magistralul Raport prezentat, asigurăm Congresul că vom acționa cu toată hotărîrea, în spirit revoluționar pentru continua perfecționare a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, dinamizarea întregii vieți interne de partid, respectarea cu fermitate a prevederilor statutare. mai buna repartizare a forțelor partidului in vederea a- plicării neabătute a istoricelor hotărîri care vor fi adoptate de Congres, avînd drept călăuză în întreaga noastră activitate e- xemplul strălucit de muncă și viață revoluționară al eminentului nostru conducător de partid și țară, cate a conferit patriei glorie și măreție, o luminoasă perspectivă revoluționară, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

dustrială a crescut față de 1945 de peste 185 ori, din care de 154 ori după anul 1965, asigu- rind in prezent locuri de muncă și venituri corespunzătoare pentru 175.000 de oameni ai muncii, față de numai 27.000 în 1945 și 99.000 în 1965.In lumina orientărilor și indicațiilor formulate de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul istoricelor vizite de lucru efectuate împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în județul nostru, au fost dezvoltate și modernizate pe baza aplicării în practică a celor mai noi descoperiri ale cercetării științifice, cu prioritate ramurile industriale de vîrf și îndeosebi construcțiile de mașini, electrotehnica și chimia, cu o pondere de 70 la sută în producția județului, care au pus la dispoziția economiei naționale 1 180 000 tractoare, 706 000 autocamioane, 14 600 MW motoare electriee, 780 milioane bucăți rulmenți, 1 870 000 tone îngrășăminte chimice, 300 000 tone co- loranți, precum și alte produse complexe.Suflul înnoitor al tezei ce definește strălucit strategia noastră revoluționară, că in Româ

nia socialismul se făurește cu poporul și pentru popor, este ilustrat și de noile coordonate ale vieții sociale a județului Brașov, care în anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea a cunoscut o dezvoltare fără precedent. Esență a politicii umaniste a partidului nostru, creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului, iși găsește ilustrarea în această zonă a țării prin alocarea, cu deosebire după 1965, a unor importante fonduri pentru modernizarea și înfrumusețarea așezărilor noastre, care oferă astăzi minunate condiții de muncă și viață tuturor locuitorilor.în anii socialismului în zona Brașovului au fost date în folosință aproape 150 000 locuințe, din care peste 75 la sută s-au construit în anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, iar în municipiul Brașov la indicația și cu sprijinul dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, se înalță maiestuos noul centru social-politic, ce va da o nouă strălucire orașului constructorilor de tractoare și autocamioane. O atenție deosebită s-a acordat realizării unor importante obiective destinate cercetării științifice, învățămîntului și culturii, comerțului, turismului și serviciilor asistenței sanitare, celorlalte trebuințe cetățenești, oferind condiții propice afirmării forței creatoare și ca
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI CRISTIANA STOIAN
delegată a organizației județene de partid VasluiMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Cu profundă emoție, de la înalta tribună a Congresului marilor victorii socialiste, dau expresie, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Vaslui, sentimentelor de aleasă prețuire și nețărmurită recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou între eroii neamului, pentru rolul determinant pe care îl aveți în edificarea, cu poporul și pentru popor, a socialismului, cea mai dreaptă și umană orinduire pe pămîntul strămoșesc al patriei, pentru afirmarea liberă și independentă în lume a României.îngăduiți-mi să afirm cu toată convingerea, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nicicînd poporul român n-a avut un gind și un crez mai scump decît acela de a vă urma, neclintit în voință și aspirații, pe dumneavoastră, marele conducător. care ne fa’- ceți părtași ai unui timp eroic, credeți în nestăvilita forță creatoare a omului, vă dăruiți de aproape șase decenii fiecare clipă măreției de azi și de mîine a României. De aceea, în unanimitate, comuniștii, toți locuitorii județului nostru, se alătură cu însuflețire voinței întregului partid, a întregului popor, de a susține cu toată căldura inimii și răspunderea conștiinței lor realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, pentru gloria partidului, pentru binele, pacea și înălțarea neîntreruptă a patriei spre culmile de dreptate si demnitate ale comunismului.îndeplinind o datorie de inimă si înaltă conștiință a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Vaslui, exprim cu deosebită stimă și prețuire gindurile si sentimentele noastre de caldă recunoștință marelui savant și militant de

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION DODU BĂLAN
delegat alMult stimate șl iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Cu o copleșitoare emoție și intensă mindrie patriotică, am ascultat, laolaltă cu toți delegații la marele for al comuniștilor români — de fapt, împreună cu toată țara — magistralul Raport, adevărată cartă a gin- dirii revoluționare românești, program concret și clarvăzător de acțiune pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte de civilizație și cultură, pe care mult stimatul și iubitul tovarăș Nicolae Ceaușescu, ctitor de geniu al României de azi, l-a prezentat în fața întregului partid, a întregii noastre națiuni socialiste. Luminos și vizionar program de luptă și muncă revoluționară pentru fiecare comunist, pentru fiecare cetățean al patriei, acest document de o însemnătate excepțională pentru noi, românii, se constituie, totodată, într-o contribuție fundamentală Ia teoria și practica revoluționară internațională, la dezvoltarea și consolidarea socialismului și comunismului în lume, intr-un moment în care forțe ostile omului și umanității, progresului și păcii încearcă să le destabilizeze.Este o legitimă mîndrie pentru noi, comuniștii, pentru fiecare cetățean al națiunii noastre socialiste, faptul că în acești ani decisivi — cei mai bogați în elocvente fapte de civilizație și cultură românească din întreaga istorie milenară a poporului nostru — în fruntea partidului și a țării, vă avem pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar înflăcărat, Erou între eroii neamului lingă ale căror nume ilustre patriotismul și omenia românilor au așezat atributele... cel harnic, cel viteaz, cel bun... cel drept...îngăduiți-mi, stimați tovarăși, 

pacității de dăruire a fiecărui om al muncii.Dezbaterile largi, profund democratice pe marginea documentelor pentru Congresul al XIV-lea al partidului, organizate in județul nostru, la care au participat toate categoriile so- cio-profesionale, s-au constituit, sub raport cognitiv și afectiv în înălțătoare momente de educație patriotică și revoluționară, contribuind la ampla mobilizare a forțelor umane și materiale de care dispunem în direcția înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din planul de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. Raportăm că pe 10 luni din acest an, producția marfă industrială este mai mare cu peste un miliard lei față de aceeași perioadă a țmului trecut, iar un număr de 50 de colective muncitorești au realizat în cinstea marelui nostru forum planul pe 4 ani ai cincinalului. Organele și organizațiile de partid au acordat o atenție deosebită producției de export, valoarea produselor exportate între anii 1986—1989 a crescut cu 22 la sută față de aceeași perioadă a cincinalului trecut. Au fost obținute, de asemenea, rezultate remarcabile în înfăptuirea programelor prioritare de creștere mai accentuată a eficienței economice, toate întreprinderile din județul nostru fiind, in prezent, rentabile.în agricultură am înregistrat un impresionant salt calitativ în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, realizîndu-se o 

frunte al partidului, tovarășei Elena Ceaușescu, a cărei prodigioasă activitate se înscrie marcant în patrimoniul științific național și universal, in eroica epopee a construcției socialiste.Magistralul Raport prezentat Congresului constituie un strălucit document programatic, a spus în continuare vorbitoarea, care încorporează în cel mai înalt grad gîndirea profund științifică, concepția revoluționară, de largă perspectivă ale dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, privind problemele complexe ale construcției socialiste din țara noastră, cît și aspectele fundamentale ale vieții mondiale. Abordînd cu înaltă răspundere comunistă necesitatea dezvoltării, în actualele condiții, a socialismului științific prin teze de importanță fundamentală cum sînt cele privind creșterea rolului conducător al partidului in făurirea: noii societăți, adîncirea democrației muncitorești-revo- luționare, întărirea proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste, Raportul constituie o nouă și remarcabilă contribuție la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare contemporane, la afirmarea superiorității socialismului în lume, un amplu program de activitate revoluționară pentru întregul partid și popor.Am deosebita cinste să reprezint la acest înalt forum comunist una din zonele încărcate de istorie ale țării, care demonstrează în modul cel mai elocvent justețea politicii partidului, a concepției revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu privind repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, ridicarea la o viață nouă, demnă de anii socialismului, a tuturor localităților patriei noastre. Creație de prestigiu a glorioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu", județul Vaslui a cunoscut, in perioada deschisă de al IX-lea Congres al partidului, o dezvoltare economico-socială . fără precedent, tranșformîndu-se dintr-o zonă mult rămasă în 
organizației municipale de partid Bucureștica laolaltă cu dumneavoastră, cu întregul nostru partid și popor, să dăm aici expresie vrerei unanime a comuniștilor, a tuturor cadrelor didactice, a cercetătorilor și studenților de la Universitatea din București, ca in înalta funcție de secretar general al partidului nostru să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, garanție sigură a construcției socialiste și comuniste în România, a independenței și suveranității patriei.Permiteți-mi, totodată, ca în numele cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților de la Universitatea bucureșteană, să aduc un respectuos și cald omagiu de mulțumire și recunoștință tovarășei academician Elena Ceaușescu, savant de largă recunoaștere internațională, proeminentă personalitate politică a României contemporane, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea științei și învățămintului românesc, pentru înalta competență și grija pe care o poartă ridicării pe trepte tot mai înalte a calității muncii și învățăturii din universitatea românească, din întreaga țară.Ca filolog și slujitor al literaturii și limbii române — știind că limba unui popor este întîiul său mare poem, că în ea se reflectă gindirea, simțirea și năzuințele acestuia, că în cuvintele ei ne-am adăpostit, de-a lungul unei istorii viforite, ființa națională, ca într-o invincibilă cetate spirituală, doresc să aduc aici iubiților conducători, recunoștința noastră pentru grija ce o poartă acestei mari bogății spirituale lăsate de strămoși.Ca revoluționari, care am trăit, am muncit și ne-am format în acești ani, știm cu toțiică, începînd cu istoricul Congres al IX-lea al nostru. moment partidului crucial indestinele patriei, Nicolae Ceaușescu a cu geniul său creator tovarășul imprimat, și patrio

creștere a producției globale de 4 ori față de 1965, în acest an fiind obținute producții medii record la hectar de peste 8 000 kg la griu și 7 000 kg la orz, 80 200 kg la cartofi' și peste 125 tone la sfecla de zahăr.Cu toate că bilanțul realizărilor noastre este pozitiv, apreciem că rezultatele puteau fi mai bune dacă organele și organizațiile de partid din județul nostru și in primul rind Comitetul județean, conducerile unor centrale, întreprinderi, unități agricole și de construcții ar fi acționat mai energic pentru eliminarea la timp a unor stări de lucruri negative din economia județului.în continuare vorbitorul a spus : Așa cum ne-ați cerut dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cadrul a- dunărilor și conferințelor de dare de seamă și alegeri, ale adunărilor generale ale oamenilor muncii din toate organismele democrației muncitorești- revoluționare, care au analizat» cu înaltă exigență, în spirit comunist, revoluționar neîmplini- rile și neajunsurile din întreaga noastră activitate, comuniștii, toți oamenii muncii și-au manifestat cu putere hotărîrea fermă de a face totul în perioada care a mai rămas din acest cincinal și in viitorul cincinal pentru îmbunătățirea radicală a activității în toate domeniile vieții economico-socia- le și politico-organizatorice pentru dezvoltarea și afirmarea 

urmă, într-una cu o industrie și o agricultură în plin proces de dezvoltare și modernizare. Prin înfăptuirea unui vast program de investiții, numai în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu" s-au pus in funcțiune noi obiective și capacități de producție, cuprinse, în principal, în șapte puternice platforme industriale, volumul producției industriale înregistrînd un ritm mediu anual de creștere de 16,5 la sută, cu mult superior celui pe țară. Semnificativ este faptul că, în prezent, județul nostru realizează în mai puțin de 23 de zile întreaga producție a anului 1965. Pe baza acestei impresionante dezvoltări economice au fost create peste 62 mii noi locuri de muncă, s-au construit peste 63 mii apartamente și locuințe, numeroase e- dificii social-culturale și de în- vățămînt, ceea ce demonstrează grija deosebită a partidului și statului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru asigurarea dreptului fundamental „la muncă, la instruire, învățămînt și cultură tuturor cetățenilor țării.De asemenea, în agricultură, prin Înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, strălucită creație a gîndirii dumneavoastră revoluționare, transpunind în viată vastul Program național de îmbunătățiri funciare, prin aplicarea experienței și metodelor Stațiunii de cercetări Perieni, s-au realizat lucrări antierozio- nale în complex pe o suprafață de peste 265 mii hectare, s-au amenajat pentru irigații circa 40 mii hectare. Urmare a acestor măsuri, încheiem anul in curs cu producții mari la toate culturile : peste 8 000 kg grîu la hectar, 7 000 kg orz, 23 000 kg porumb.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră la recenta Plenară lărgită a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, am acționat cu toate forțele pentru intensificarea muncii ideologice și politico-educative, pentru cunoașterea aprofundată și Înfăp

tismul fierbinte care îi caracterizează uriașa personalitate, un curs nou istoriei noastre, a îmbogățit cu noi dimensiuni umanismul nostru funciar, cu adinei și trainice rădăcini în proverbiala omenie românească, ne-a redat trecutul plin de glorii, pe care unii, care se încumetă a- cum să ne dea lecții de patriotism și socialism, îl izolaseră intr-un trist și perfid con de umbră, ne-a redat demnitatea națională, marile valori culturale, descătușînd, totodată, energiile creatoare ale națiunii, în- lăturînd, cu fermitate revoluționară, conservatorismul, dogmatismul, tezele perimate, gindirea sclerozată și simplificatoare, ideea „modelului unic", dezvol- tind creator filosofia marxist- leninistă printr-o originală și monumentală operă teoretică, deschizind cîmp larg de afirmare puternicei personalități a poporului român, in grandioasa operă de edificare a socialismului.Ne amintim cu plăcută răscolire de suflet cuvintele bătrînu- lui cronicar moldovean care spunea : „Țara iubește pre conducător și conducătorul iubește pre țară". Un adevăr esențial al epocii noastre, care a trecut din pagini de cronici în inima poporului, și pe care l-am auzit rostit cu emoție de un moț, în momentul cînd — la puțin timp după Congresul al IX-lea al partidului — tovarășul Nicolae Ceaușescu sădea — simbolic pentru ideea continuității noastre istorice — un vlăstar de gorun lingă bătrînul gorun al lui Horea, ce străjuia moimîntul lui Avram Iancu de la Țebea. Gorunul a crescut mare, simbol al trăinicie) ideilor Congresului al IX-lea al perfidului.în continuare, vorbitorul a a- rătat : Noi, comuniștii, cadrele didactice și cercetătorii de la Universitatea bucureșteană, ne facem o datorie de conștiință, angajîndu-ne să ridicăm substanțial nivelul științific al procesului de învățămînt, să acor

tot mai puternică a conștiinței noastre de proprietari, producători și beneficiari. Exprimind deplinul acord la documentele supuse spre dezbatere Congresului și profunda satisfacție față de prevederile programelor de dezvoltare economico- socială a județului in perioada 1991—1995 doresc să dau glas angajamentului revoluționar al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Brașov de a îndeplini și depăși sarcinile ce ne revin în cel de-al IX-lea cincinal.în încheiere, vorbitorul a spus : Conștienți de înalta răspundere a participării plenare la făurirea istoriei contemporane in anii cei mai deschiși spre nou și cutezanță ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", muncitorii brașoveni, toți locuitorii județului, în deplină unitate cu întreaga națiune, facem legă- mintul solemn in fața Congresului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Eroul-simbol al devenirii noastre comuniste, de a da necontenit și cu succes proba eroică a faptei muncitorești pusă mereu la temelia marilor împliniri ale timpului nostru, acționînd cu înaltă dăruire patriotică și profund devotament revoluționar, . pentru a spori neîncetat aportul județului la înălțarea pe noi culmi de progres și civilizație a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

tuirea de către comuniști, de toți oamenii muncii, a tezelor și orientărilor de excepțională însemnătate cuprinse in documentele pentru Congresul al XIV- lea, privind întărirea continuă a rolului conducător al partidului, sporirea capacității sale organizatorice și politice in unirea energiilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare multilaterală a țării.Analiza exigentă în adunările de dări de seamă și alegeri, precum și in comerința juaeveană, a activității desfășurate, a evidențiat și faptul că rezultatele puteau îi mai bune dacă organele și organizațiile de partid acționau cu mai mare răspundere pentru descoperirea și punerea in valoare a tuturor resurselor și posibilităților existente, întărirea ordinii și disciplinei la toate locurile de muncă, folosirea la întreaga capacitate a mijloacelor de producție și forței de muncă. Militînd pentru însușirea temeinică a concepției revoluționare a partidului de către fiecâre comunist și om al muncii, vom manifesta o atitudine combativă, fermă, intransigentă față de orice Încercări și tendințe retrograde, ale unor ideologii străine, de denigrare a marilor realizări socialiste, de diminuare și lichidare a rolului conducător al partidului și al proprietății socialiste, promovind tot mai activ valorile profund umaniste ale orînduirii socialiste, principiile socialismului științific, tezele novatoare din vasta și originala dumneavoastră operă social-politică.Exprimindu-ne acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii și aprobării Congresului, vă rog să-mi permiteți să vă adresez, cu deosebit respect, în numele tuturor locuitorilor județului Vaslui, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult iubită tovarășă Elena Ceaușescu, cele mai călduroase urări de sănătate, viață îndelungată și multă putere de muncă, pentru a ne conduce cu aceeași strălucire și clarviziune pe drumul glorios al socialismului și comunismului !

dăm o ^tenție deosebită predării științelor sociale, abordării partinice, principiale a problemelor p ilitice, științifice, filosofice, pedagogice și culturale ce se pun în lumea de azi, nu o dată intr-o aprigă confruntare ideologică.Ne angajăm, totodată, cu toată capacitatea profesională și energia* noastră revoluționară, să ne însușim și să aplicăm cu fermitate în practică, marile idei novatoare ale politicii interne și externe a partidului, promovate cu a ti ta patos, umanism și înțelepciune de eminentul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Sub această înaltă cupolă de gind revoluționar a Congresului comuniștilor români — conștienți că instruirea oamenilor, valoarea lor determină valoarea roadelor muncii lor, permiteți-mi să raportez că Universitatea din București a pregătit, intre anii 1984—1989 6 500 de absolvenți, dintre care 5 500 profesori, 1 000 ingineri, a perfecționat 36 629 profesori de gimnazii și licee și a acordat 431 de doctorate. Vă informez că in universitatea noastră mvață și se specializează tineri din 73 de țări. Mai Cu seamă in ultimul pătrar de veac. Universitatea s-a implicat tot mai susținut în viața ideologică, științifică și culturală a Capitalei și a țării, prin integrarea organică a cercetării în dezvoltarea generală economico-socială a țării. Trebuie să recunoaștem, însă — in spirit autocritic, cu responsabilitate de comuniști — că nu_de fiecare dată munca noastră s-a desfășurat la cotele cele mai inalte ale exigenței pe care ni le cere partidul și că, in acest sens, mai avem incă multe datorii de împlinit.în încheierea cuvîntării sale, vorbitorul a menționat : Laolaltă cu întregul nostru popor, partidul ne-a trasat sarcina de înaltă răspundere de a participa cu entuziasm și pricepere, cu vibrant spirit patriotic la formarea omului nou, constructor con-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
((Urmare din pag. a V-a)știent al celei mai drepte orîn- duiri sociale pe pămîntul românesc : societatea socialistă și Comunistă. De aceea, ne angajăm,

Mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Trăim unul dintre marile evenimente politice ale istoriei contemporane a României socialiste. Magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, constituie o sinteză de excepțională valoare a mărețelor înfăptuiri și victorii revoluționari; ale poporului român, prefigurînd imaginea unui viitor întemeiat pe fidelitatea față de ceea ce este mai înalt, mai prețios și mai nobil in aspirațiile și idealurile națiunii . noastre. Raportul pune in lumină, cu puterea de netăgăduit a faptelor, adevărul principiilor socialismului științific, pe care, partidul nostru le-a promovat cu consecvență, demonstrînd capacitatea lor de a asigura victoria deplină a celei mai drepte și umane orîn- duiri, a socialismului și comunismului.Cu sentimente de fierbinte.vibrație patriotică, rostim aici, in marele forum, voința nestrămutată a comuniștilor, a tuturor oamenilor' muncii din județul Galați, alături de întregul partid și popor, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului, opțiune politică de importanță istorică, garanția trainică a continuității neabătute a prefacerilor revoluționare, a înfăptuirii cutezătoarelor obiective înscrise în' documentele programatice ale Congresului al XIV-lea opțiune întemeiată pe faptul că marele nostru conducător a dat întregii activități, a partidului coeziune, forță și dinamism, a determinat un curs nou, revoluționar, istoriei contemporane a patriei, a conferit omului valoarea supremă, l'undamentind, din această perspectivă a demnității umane, principiul construirii socialismului cu poporul și pentru popor.Cu adine respect exprimăm, în acest cadru solemn, un vibrant omagiu și cele mai. alese sentimente de stimă și prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila sa contribute.,-la.intebur rarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și . - li
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

stimați tovarăși, să instruim și să educăm tineretul universitar, în rindurile căruia se află azi activiștii politici, marii specialiști, savanții și creatorii de mjine, în așa fel incit inima
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CAROL DINA

delegat al organizației județene de partid Galațistatului nostru, pentru aportul decisiv la înflorirea științei, în- vățămîntului și culturii la creșterea prestigiului spiritualității românești în lume.în continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a arătat : Mărețele victorii raportate in Congres, obținute mai cu seamă după anul 1965, au fost posibile numai in condițiile socialismului. Urmînd neabătut această cale, asigurînd o rată înaltă a acumulării, România a lichidat înapoierea din trecut, ajungînd, într-o perioadă istorică scurtă, la un nivel superior de dezvol- * tare economico-socială. Raportăm cu legitimă mîndrie că și județul Galați s-a dezvoltat in ritmurile caracteristice Epdcii Nicolae Ceaușescu. Comparativ cu anul 1965, producția-marfă industrială a crescut de 17 ori, productivitatea muncii de 8 ori, exportul pe devize convertibile a sporit, de 7 ori. S-a modernizat, sistematizat și integrat. construcția de nave ; Ga- lațiul a ajuns cel mai mare și mai complex port la Dunăre.Pe bâza indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru efectuate pe platforma siderurgică gălățea- nă, am, realizat, un amplu program de revitalizare și modernizare a principalelor agregata de bază. Aplicînd cu fermitate mecanismul economico-fi- nanciar, prin gospodărirea mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești, s-au rambursat integral către societate cele 60 miliarde lei investiții pentru construcția Combinatului Siderurgic de la Galați.Puternica bază tehnico-mate- rială de care dispune agricultura județului, angajarea comuniștilor. a oamenilor muncii în înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare au făcut posibile producții-record — de 8140 kg grîu la hectar. 23 800 kg porumb, 21 360 kg struguri — acestea scot cu pregnanță în evidență justețea politicii agrare a partidului, forța marii proprietăți socialiste, capacitatea ei reală de a asigura progresul și prosperitatea satului românesc contemporan.Pe fondul acestor rezultate pozitive, sintem datori să apreciem autocritic că deficiențele din munca noastră, așpTgusnâ de .. atîtea ori, ne-a atras atenția secretarul general al. partidului, tovarășul 
delegat al organizației județene de partid Alba

lui să fie. lingă țară, popor și partid, lingă inima iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, bătind sincron cu inima întregii noastre națiuni, pentpu gloria și măreția

Nicolae Ceaușescu, au permis manifestarea unor stări de lucruri negative, pentru înlăturarea cărora organizațiile de partid au stabilit măsuri corespunzătoare în adunările general" și conferințele de dare de seamă și alegeri.Politica partidului nostru are ca obiectiv fundamental omul, burîăstarea, și fericirea lui. Această orientare consecventă se oglindește concludent în crearea unor condiții tot mai bune de muncă și viață, de manifestare plenară a forței creatoare a maselor, în creșterea continuă a nivelului lor de civilizație. în anii construcției socialiste, au fost date in folosința găîățenilor aproape 100 mii apartamente, din care 81 mii după 1965. S-au construit și modernizat numeroase spitale, dispensare, școli, grădinițe, lăcașuri de cultură, spații comerciale, Galațiul devenind. în anii „Epocii de Aur“ a patriei, și un puternic centru universitar, cu o bogată viață spirituală. S-au produs mutații esențiale și în viața satelor noastre ; procesul de modernizare a comunelor, in plină desfășurare, determină apropierea lor treptată de condițiile proprii unor centre agroindustriale, cu locuințe confortabile, unități de servicii, de asistență sanitară, școlare, așezăminte de cultură, asigurînd o perspectivă luminoasă vieții și muncii oamenilor.Nici un glas, oricît de rău»- voitor, nu poate nega realitatea vie care este România de astăzi, o uriașă citadelă a construcției socialiste autentice, fundamentată pe o politică specific românească, în afara oricăror șabloane sau modele prestabilite, țară liberă, independentă și suverană. De aceea, națiunea română, în deplină unitate, respinge cu fermitate încercările cercurilor reacționare, imperialiste de a destabiliza, de a ponegri socialismul în scopul vădit de a frîna marșul popoarelor spre lichidarea asupririi, inegalității, spre o lume mai dreaptă și mai bună.în perspectiva cincinalului viitor, județul Galați va cunoaște ritmuri impetuoase de dezvoltare ; producția-marfă industrială va crește cu 35 la sută, producția agricolă cu 24 la sută, productivitatea muncii cu 51 la sută, iar exportul va spori cu 66 la sută. reprezen- tind cel puțin 30 la sută din produsele fabricate. Va crește. 
NICOLAE

României socialiste, pe care — în spiritul gindirii secretarului general al partidului — o dorim o mare forță economică, politică, științifică și culturală, spre binele întregii umanități..

continuu, nivelul de trai, . material și' spiritual, al locuitorilor județului. Veniturile oamenilor muncii vor spori substanțial, vor fi construite încă 17 500 apartamente din fondurile statului, volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist va fi mai mare cu 7,1 la sută, iar serviciile cu 10 la sută. Vor fi puse în funcțiune noi capacități de producție, importante obiective social-culturale destinate satisfacerii cit mai. depline a aspirațiilor de progres și civilizație ale oamenilor.Așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — în magistralul Raport prezentat Congresului — gloriosul nostru partid, centrul vital al națiunii, și-a asumat prin întreaga și complexa sa activitate revoluționară răspunderea de a conduce poporul pe culmile luminoase ale noii societăți. Afirmarea rolului conducător al partidului este rezultatul unui proces istoric obiectiv și ireversibil, care și-a găsit consacrarea in însăși Constituția țării.In încheiere, vorbitorul a subliniat : încredințăm partidul, pe mult iubitul și stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu că vom milita cu toată fermitatea, așa cum ni s-a cerut în magistralul Raport prezentat Congresului, pentru întărirea rolului politic conducător ăl partidului în toate domeniile de activitate. Vom acționa permanent pentru asigurarea tinereții, vigorii, caracterului muncitoresc și calităților revoluționare ale partidului, pentru întărirea capacității sale organizatorice de acțiune, în primul rînd prin calitatea membrilor săi, prin înaltele valori etice și patriotice care călăuzesc munca și viata comuniștilor. Urmînd “ neabătut strălucitul exemplu de abnegație revoluționară, de fierbinte patriotism, al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, organizația județeană de partid Galați va acționa consecvent, pe măsura marelui său potențial, pentru înfăptuirea hotărîrilor programatice prin care cel de-ăl XIV- lea Congres al Partidului Comunist Român înscrie. România pe coordonatele ascensiunii sale continue, spre un nou mileniu, dd’.' pace; șecu'fit.lte; dțitahitațe umană, .bunăstare și fericire, Trester:. . ..........
ANDREI 

unească și să organizeze toate forțele națiunii in opera de făurire a socialismului,lată de ce, laolaltă cu miile de membri de partid din combinatul în care îmi desfășor activitatea, exprim hotărîrea noastră neclintită de a întări continuu, din punct de vedere politic, organizatoric și ideologic, organizația noastră de partid și. prin' aceasta, unitatea, forța și rolul ei conducător — condiție esențială pentru transpunerea în viață a tuturor obiectivelor însufleții oare înscrise în programele de dezvoltare economico-socială a localității noastre, a județului Bacău, a scumpei noastre patrii.Eldcventă ilustrare a forței și capacității creatoare a clasei muncitoare, a poporului liber și independent, condus cu înțelepciune, cutezanță și realism de gloriosul nostru partid comunist, înfăptuirile istorice din ultimii 24 de ani, de cînd în fruntea partidului și a țării vă aflați dumneavoastră, mult iubite și
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI AUREL COLEAȘĂ
delegat al organizației județene de partid VîlceaMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Asemenea întregului partid și popor, și noi, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Vîlcea, trăim momente de înălțătoare mîndrie patriotică luînd cunoștință de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a marelui nostru forum comunist, model de analiză științifică și de înalt spirit revoluționar.înmănunchindu-ne voințele, convingerile și aspirațiile, ne pronunțăm, toți ca unul, pentru reînvestirea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, dînd, astfel, expresie necesității istorice obiective de a avea și în viitor în fruntea comuniștilor și a întregului popor pe cel mai bun dintre cei mai buni fii ai partidului și patriei, îndeplinind astfel voința de neclintit a comuniștilor, a întregii noastre națiuni socialiste.In multimilenara existență a patriei, ilustrul nostru conducător, secretarul general al partidului, reprezintă întruchiparea supremă a înțelepciunii, clarvi- ziunii. dreptății, bunătății și ne- înfricării, este cel care ne-a redat identitatea și demnitatea națională, forța necesară de a rupe, deplin și definitiv, cp schema :;mo,de‘lultîi unic" și de a ne asuma un drum propriu, spre piscurile luminoase, ale Societății comilmstfc. ‘ <:•Vă i rugăm respectuos să ne permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm, din adîncul inimii, cele mai fierbinți mulțumiri, cea mai vie recunoștință pentru inegalabila dăruire pusă in slujba idea

stimate tovarășe secretar general, înmănunchează și realizările Combinatului Petrochimic Borzești. Beneficiind de un volum de investiții de 16,5 miliarde lei, colectivul nostru a pus in funcțiune noi capacități de producție, din care aș dori să menționez Rafinăria 2, cu o capacitate de prelucrare de 3.5 milioane tone țiței, Uzina de cauciuc poliizoprenic, instalațiile de sodă, complexul cian-erbicide triazinice și altele, fapt ce a contribuit la o creștere a producției de la 6 miliarde lei in 1965 la 25,3 miliarde lei în 1989.Transpunând neabătut in viață prețioasele dumneavoastră indicații, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea stringentă de a transforma combinatul nostru intr-o autentică cetate petrochimică a științei, prin introducerea consecventă a noului, a progresului tehnic și tehnologic în producție, vă raportăm că finalizarea in acest an a 200 teme 

lurilor socialismului și comunismului, pentru titanica activitate de făurar al României moderne, de mare Erou al păcii și luptător pentru izbînda aspirațiilor fundamentale ale umanității.Adresăm, totodată, cu deosebită stimă, întreaga noastră gratitudine și aleasă recunoștință tovarășei Elena Ceaușescu, fiică devotată a poporului român, strălucit om politic și de stat, savant de înalt prestigiu internațional. pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare .economico-socială, pentru prodigioasa activitate consacrată progresului învățământului, științei și culturii, înfloririi spiritualității românești și afirmării acesteia în cultura și civilizația universală.Raportăm Congresului că, în anii de lumină ai Epocii pefrontispiciul căreia am înscris cu legitimă mîndrienumele dumneavoastră,' mult stimate și iubite tovarășeNicolae Ceaușescu, județul Vîlcea, beneficiind de importante investiții materiale și de încredere, și-a îmbogățit permanent și substanțial zestrea econo- mico-materială.Dispunem acum în județ de mari unități și platforme industriale, care valorifică superior resursele de cărbune, calcar, țiței, sare în soluție, iar salba de hidrocentrale de pe Olt și Lotru pulsează milioane de kilowați- oră energie electrică. In acest an. producția industrială a județului a atins volumul de 22 miliarde lei, fiind de peste 12 ori. mai' mare decît in 1965. iar peste 30 la sută din produsele nliastre sînt. destinate partenerilor tixterni din 75 de țări.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că, acționînd pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, anul acesta am realizat cea mai mare producție de cereale din istoria județului, concreti

de cercetare științifică — incluse in programul propriu de perfecționare a muncii și modernizare a proceselor de producție — ne-a permis să ridicăm cu 25 la sută gradul de înnoire a producției, să obținem produse noi și modernizate în valoare de peste 1,8 miliarde lei, să fabricăm în laboratorul ICECHIM Borzești, sub formă de micro- producție, produse in valoare de 40 milioane lei — între care parafină clorurată, cauciuc metii- siliconic ș a., multe din ele înlocuind importurile.Desigur, in calitatea noastră de comuniști, sîntem pe deplin conștienți. că înfăptuirea obiectivelor mobilizatoare ce ne vor reveni în cincinalul următor — cînd va trebui să sporim volumul producției-marfă cu 37 la sută, să mărim exportul cu 82,7 la sută — ne impune să acționăm cu înaltă conștiință revoluționară, să ne ridicăm continuu nivelul de cunoștințe politico-ideolo- gice, să ne perfecționăm perma

zată în peste 8 000 kg grîu la hectar, 7 010 kg orz, 22 860 kg porumb. 32 215 kg mere, 80 500 kg cartofi și 24 210 kg struguri de vin.Dezvoltarea intensivă a economiei județului a asigurat ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. De la 3 600 persoane în 1945, personalul muncitor în industrie a crescut la aproape 60 000 în prezent.în „Epocă Nicolae Ceaușescu" au fost construite în fiecare an cîte 2 000 apartamente, numărul populației mutate în locuințe noi crescînd, în această perioadă, de peste 11 ori. A sporit într-o măsură însemnată baza materială a învățămîntului, a ocrotirii sănătății, a culturii.Referindu-se la prevederile planului pentru perioada 1991— 1995, vorbitorul a arătat : Recentele adunări și conferințe de partid pentru dări de seamă și alegeri, adunările generale ale oamenilor muncii au analizat cu simț de răspundere activitatea economică, criticînd deficiențele și neîmplinirile care s-au manifestat și au stabilit programe ițe măsuri care să asigure îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan, perfecționarea întregii activități.Dezbătînd documentele pentru Congres, comuniștii, toți oamenii muncii au exprimat deplina aprobare față de aceste documente programatice, care dau răspunsuri clare, științifice tuturor problemelor majore ale construcției socialiste în România, ale apărării și dezvoltării socialismului și păcii pe plan mondial.Sintem mîndri și fericiți că într-o lurfie în care sporește incertitudinea, într-un moment cînd în diverse țări se îngustează cîmpul viziunii istorice asupra căilor progresului, pro- punindu-se, între altele, asa- numita dezideologizare a relațiilor internaționale, renunțarea 

nent pregătirea profesională și științifică, calitățile organizatorice, să ne implicăm efectiv in rezolvarea mai operativă a problemelor de producție șl a celor ce privesc calitatea mediului ambiant, să perfecționăm continuu stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid din combinat.în încheiere, vorbitorul a spus: Aprobînd întru totul documentele supuse dezbaterii acestui înalt forum comunist, exprimînd adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului, vă rog să-mi îngăduiți să asigur Congresul, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general al partidului, că puternicul detașament muncitoresc al petrochimiștilor de la Borzești va acționa cu fermitate, în spiritul înaltelor exigențe comuniste pe care le-ați formulat în magistralul dumneavoastră Raport, sporindu-și contribuția la înfăotuirea obiectivelor programatice. ale partidului, la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.

Ia lupta de clasă dintre sisteme sociale diferite, un așa-zis socialism de piață, partidul, secretarul nostru general fundamentează un sistem de gîndire și acțiune de cea mai mare fermitate, revoluționar, un magistral document programatic de muncă și viață, in opera istorică de făurire a socialismului cu poporul și pentru Dopor.Raportăm Congresului că. !n activitatea de educație, de dezvoltare a conștiinței revoluționare a comuniștilor, a oamenilor muncii din județul nostru, comitetul județean de partid a avut în vedere tezele de mare profunzime formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe .Nicolae Ceaușescu, privind necesitatea obiectivă a transformării acestei activități intr-o puternică pîrghie a înfăptuirii politicii Dartidului, a programelor de dezvoltare a țării.în încheiere, vorbitorul a spus : Asigurăm Congresul, pe dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, puternic mobilizați de magistralul program de muncă si viață prefigurat în mod științific și profund patriotic în Raportul prezentat de Ia înalta tribună a marelui nostru forum, comuniștii, toți cei ce trăim pe înfloritoarele meleaguri vîlcene, asemenea întregului popor, nu vom precupeți nici un efort pentru a ridica întreaga activitate la nivelul largilor, orizonturi pe care le vor deschide documentele programatice ce vor fi adoptate, trecind de îndată la transpunerea lor în practică, adueîndu-ne prinosul abnegației noastre revoluționare la măreața cauză a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului.Mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,îndeplinind mandatul pe care mi l-a încredințat organizația județeană de partid Alba, in rindurile căreia activează peste 90 000 comuniști, vă rog să-mi dați voie să exprim deplina lor adeziune, a ■ tuturor oamenilor muncii din acest înfloritor județ, la politica internă și externă a partidului și statului nostru consacrată, așa cum în mod strălucit evidențiază magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuririi consecvente, cu poporul, pentru popor, a societății socialiste si comuniste in patria noastră, promovării progresului, bunăstării și păcii pe planeta întreagă.Cu deosebită mîndrie și satisfacție, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor de pe meleagurile Albei,, susținem, intr-un singur glas și o singură voință cu țara, realegerea în funcția supremă de secretar general al partidului a ctitorului de geniu al României moderne, strălucitul luptător comunist, patriot cu inimă caldă, dăruit destinelor națiunii noastre, conducătorul care a ridicat o patrie întreagă unită și demnă la rangul de cîmpie a libertății, Erou intre eroii neamului, proeminentă personalitate a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Adresăm cu deosebit respect tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil militant al partidului si statiilui, strălucită personalitate a vieții politice și științifice românești, un profund omagiu pentru contribuția de mare însemnătate pe care o «aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la înflorirea învățămîntului, științei și culturii naționale.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANDREI CIOMPU
delegat al organizației județene de partid BacăuMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vâ rog să-mi permiteți ca. a- ducînd înaltului forum al Partidului Comunist Român vibrantul salut muncitoresc al chimiș- tilor de pe valea Trotușu- lui, să exprim sentimentele de deplină satisfacție față de magistralul Raport prezentat Congresului de dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, document de importanță.hotărîtoa- re pentru progresul multilateral al patriei, pentru edificarea neabătută a socialismului pe pă-

Raportăm Congresului, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu că în acest an jubiliar, în care am aniversat 45 de ani de la victoria revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- perialistâ, județul Alba se prezintă cu o. viață social-econo- mică dinamică, înfloritoare. Față de anul 1945, volumul fondurilor fixe este de 20 de ori mai mare, producția industrială de 120 de ori, iar cea agricolă de 5,8 ori mai mare. Comparativ cu anul 1965, producția industrială a crescut de 7 ori, iar cea agricolă de 2,5 ori. în această perioadă au fost create peste 70 000 locuri de pruncă și au fost date în folosință 40 000 de apartamente. De asemenea, tot in această perioadă de puternic avîirt constructiv, au îost- înălțate importante obiective e- conomico-sociale, cum sînt marele combinat de cupru de la Roșia Poieni, noua uzină de cupru din Zlatna, obiective de mare însemnătate pentru întreaga economie națională, școli, creșe, și grădinițe, spitale și policlinici, spații comerciale și unități prestatoare de servicii, edificii de cultură, realizări care au asigurat înflorirea tuturor localităților județului nostru, sporirea continuă a nivelului de trai al locuitorilor săi.în aceste împrejurări internaționale complexe este cu atit mai mare meritul partidului nostru, al secretarului său’ general. tovarășul Nicolae Ceaușescu, care militează cu exemplară consecvență, cu o pilduitoare fermitate pentru îndeplinirea de către Partidul Comunist Român a mandatului validat de istorie — cel de centru vital al națiunii — pentru înfăptuirea celor mai înalte idealuri de progres și prosperitate, de unitate și independență, conducînd destinele națiunii române pe drumul luminos al construirii socialismului și comunismului pe pămîntul patriei.

mint românesc, contribuție originală la îmbogățirea teoriei revoluționare a socialismului științific, vast și mobilizator program de muncă și luptă pentru întregul partid și popor, pentru toți oamenii muncii din patria noastră socialistă.într-un singur glas cu toți fiii patriei, exprimînd dorința fierbinte și voința unanimă a organizației noastre de partid, susțin. cu toată căldura inimii, Hotărîrea ' Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și respectat fiu al poporului nostru. personalitate proeminentă a vieții politice internaționale, exemplu de înaltă conștiință comunistă, de cutezanță și intran

Răspunzînd mobilizatoarelor chemări adresate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, colectivele muncitorești din 26 de unități economice au raportat îndeplinirea, în cinstea acestui înalt forum al partidului, a planului pe 3 ani și 11 luni din actualul cincinal, iar 12 unități au realizat planul pe 4 ani la producția-marfă. La export, planul a fost depășit cu 19,9 la sută pe relația cliring țări socialiste, iar pe devize convertibile au fost onorate toate contractele. în a- gricultură, prin întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, pe baza transpunerii în practică a obiectivelor noii revoluții agrare, am obținut in acest an producții deosebite la hectar : 8 060 kg .grîu, 5135 kg fasole, 54 994 kg legume, 80 900 kg cartofi, peste 22 150 kg ‘porumb- știuleți, peste 124 150 kg sfeclă de zahăr. Am luat toate măsurile pentru a obține în anul viitor producții superioare celor din acest an : peste 9 000 kg grîu, peste 5 500 kg fasole, 60 000 kg legume, peste 23 000 kg porumb știuleți, peste 125 000 kg sfeclă de zahăr, la hectar,în continuare, vorbitorul a spus : Rezultatele obținute evidențiază că în județul Alba acționează o organizație de partid puternică, ce și-a dovedit capacitatea de a concentra în jurul său energiile creatoare ale tuturor oamepilor muncii în vederea înfăptuirii indicațiilor și orientărilor conducătorului nostru iubit și stimat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a hotărîrilor partidului, a obiectivelor de dezvoltare economico-socială in profil teritorial. Raportez Congresului că, din efectivul organizației județene de partid, 54,84 la sută sînt muncitori, peste 16 Ia sută țărani, peste 17 la sută intelectuali, ponderep femeilor reprezentînd 38,12 la sută. în lumina indicațiilor dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea structurii organizato

sigență revoluționară, eminent conducător de. partid și de stat, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Dau glas, in același timp, sentimentelor de aleasă prețuire și respect pe care noi, chimiștii, le nutrim față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, savant de inaltă recunoaștere internațională, pentru tot ceea ce a făcut și face în scopul dezvoltării științei, invățămintului și culturii românești, a chimiei și racordării acestei ramuri de vîrf a economiei naționale la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale.Permiteți-ml ca, de la înalta tribună a forumului suprem al 

rice și crearea unor organizații de partid puternice, capabile să îndeplinească în bune condiții rolul lor politic conducător și de mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii, la îndeplinirea planului, a obiectivelor de dezvoltare economico-socială.Sarcinile care revin județului nostru în cincinalul 1991—1995 constau în realizarea unui volum de investiții de peste 18 miliarde lei, creșterea an de an a producției, pentru a obține în 1995 o producție de peste 38 miliarde lei, punerea în funcțiune a 19 obiective și capacități de producție și înființarea a 7 000 noi locuri de muncă, sporirea și stabilizarea, la un nivel superior, a producției a- gricole, înfăptuirea, Unor puternice înnoiri în domeniul social- cultural. Toate acestea impun din partea oamenilor muncii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, desfășurarea unei activități susținute și eficiente. Sîntem conștienți de faptul că măsura supremă a calității muncii politico-organi- zatorice este dată de fapte, da rezultatele concrete privind îndeplinirea planului, a programelor de dezvoltare economico-socială, a propriilor hotărîri, numai astfel răspunzînd cu cinste marilor îndatoriri, ce .ne revin.In încheiere, vorbitorul a spus : Dind o înaltă apreciere magistralului Raport pe care l-ați prezentat și celorlalte documente supuse dezbaterii și a- probării Congresului, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că toți cei care trăiesc și muncesc în județul Alba, în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XIV-lea al partidului, a prevederilor de dezvoltare economico-socială, a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

comuniștilor din țara noastră —* a subliniat vorbitorul —, să reafirmăm adeziunea deplină față de poziția profund principială, revoluționară a partidului nostru, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, de respingere categorică a tezelor capitularde, lichidatoris- te privind renunțarea la rolul conducător al partidului clasei muncitoare în țările care construiesc socialismul, revenirea în aceste țări Ia sistemul pluri- partit. Este evident că teoriile despre așa-zisa diminuare a rolului conducător al partidului sint de natură să lipsească societatea de forța politică cea mai conștientă, cea măi înaintată, înarmată cu concepția științifică despre lume și viață, capabilă să

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CZEGE ALEXANDRU
delegat al organizației județene de partid BihorMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Strălucitul Raport prezentat Congresului marilor victorii socialiste, al deplinei independențe politice și economice a României, se constituie într-un remarcabil bilanț de muncă și împliniri ale poporului nostru în anii socialismului și îndeosebi în epoca de aur inaugurată de Congresul al IX-lea^ cînd, prin voința unanimă a națiunii, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați fost învestit în suprema funcție de secretar general al partidului.îndeplinesc o datorie de conștiință din a sublinia, și în acest cadru, că elaborarea și aplicarea liniei politice a partidului privind înfăptuirea programului de dezvoltare multilaterală a României sînt nemijlocit legate de gîndirea și activitatea dumneavoastră eroică, revoluționară, de consecvența cu care militați pentru realizarea țelurilor supreme ale poporului, de bunăstare, pace și înțelegere cu toate națiunile lumii.Vă rog să-mi permiteți ca în numele comuniștilor, al tuturor lucrătorilor ogoarelor Cooperativei Agricole Salonta. județul Bihor, unde îmi desfășor activitatea, să susținem cu tărie realegerea în suprema funcție de secretar general al partidului a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent militant comunist și patriot înflăcărat, genial conducător care asigură înaintarea neabătută a patriei noastre pe calea construirii socialismului și comunismului.Pe deplin conștienți de realismul și importanța mărețului program al noii revoluții agrare-

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION STOIAN 
delegat al organizației județene de partid BotoșaniMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Secretar general al partidului,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși delegați și invitați,în viața partidului nostru, congresele sale, adevărate forumuri naționale ale comuniștilor, constituie evenimente de maximă importanță pentru întregul popor, atît sub aspectul bilanțului realizărilor, cit mai ales prin prisma direcțiilor de acțiune trasate pentru viitor. Actualul Congres, al XIV-lea, 

elaborat cu contribuția dumneavoastră hotăritoare, mult stimate tovarășe secretar general, comuniștii, toți lucrătorii din agricultura județului nostru, ca urmare a efectuării unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare și de creștere a potențialului productiv al pămîntului, au obținut în acest an, cele mai mari producții de pînă acum, ceea ce a asigurat creșterea contribuției, județului la realizarea fondului de stat.Avem convingerea fermă că tot ceea ce am realizat și noi la Cooperativa Agricolă Salonta constituie rodul politicii înțelepte a partidului și statului nostru privind modernizarea a- griculturii, al grijii deosebite pe care dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o acordați dezvoltării intensive a acestei ramuri de bază a economiei naționale,Răspunzînd prin fapte de muncă sprijinului acordat de stat, conlucrînd tot mai eficient cu institutele de cercetare, în ultimii 5 ani am obținut în medie între 9 000—11 000 kg grîu la hectar, iar la porumb, in acest an, 31 120 kg/ha, la cultură neirigată, ceea ce ne-a permis să livrăm la fondul de stat cantități de cereale mult superioare planului. în zootehnie, sector care deține 61 la sută din totalul producției realizate, obținem și în acest an peste 5 000 litri lapte de la fiecare vacă, preli- minind să depășim totodată producția de lină și carne prevăzută prin plan. Realizarea unor asemenea producții, așa cum âți subliniat dumneavoastră în magistralul Raport prezentat Congresului, constituie un temeinic argument al superiorității marii proprietăți socialiste în agricultură.Raportăm că. alocînd anual peste 33 la sută din venituri 

se diștinge prin trăsătura fundamentală că își desfășoară lucrările in împrejurări în care Partidul Comunist Român poate raporta cu mîndrie poporului și face cunoscut întregii lumi că, indeplinindu-și sarcina istorică asumată de a făuri o orînduire nouă în România, trasează programul cuprinzător de înaintare fermă pe calea socialismului, a desăvîrșirii acestei opere în perspectiva începutului de nou mileniu.Raportul secretarului genera! al partidului, , tovarășul Nicolae Ceaușescu, sintetizează magistral amploarea și semnifi

pentru fondul de dezvoltare, cooperativa noastră a devenit o unitate puternică, a cărei proprietate obștească se ridică la o jumătate de miliard lei. Trecerea Ia transformarea activității agricole într-o variantă a muncii industriale a condus la creșterea productivității, care a ajuns în acest an la 230 mii lei pe cooperator. Participînd la muncă minimum 310 zile pe an, cîștigul mediu anual al fiecărui cooperator depășește 38 mii Iei.înfăptuind prețioasele indicații pe care ni le-ați dat, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, cu ocazia vizitelor de lucru Întreprinse împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu în unitatea noastră, aplicînd cu consecvență principiile noului mecanism economico-financiar, acoperim din fonduri proprii toate cheltuielile de producție și estimăm obținerea în acest an a unui beneficiu de peste 30 milioane lei.în spiritul orientărilor cuprinse în magistralul dumneavoastră Raport, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, al obiectivelor prevăzute în Programul-Di- rectivă și Tezele pentru Congres, ne angajăm solemn să ne mobilizăm mai bine, să facem totul pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor, pentru înfăptuirea obiectivelor mereu sporite ale noii revoluții agrare.Raportăm că am luat de pe acum toate măsurile pentru pregătirea temeinică a campaniei agricole de primăvară, am executat ogoarele adinei pe întreaga suprafață planificată. Conștienți că secretul recoltelor bogate stă în primul rînd în creșterea potențialului productiv al pămîntului, anual transportăm și încorporăm în sol 

cația victoriilor dobîndite de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în mod deosebit după istoricul Congres al IX-lea, complexitatea și dinamica susținută a procesului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în contextul cerințelor impuse de mutațiile în nivelul și calitatea forțelor de producție contemporane, de obiectivul perfecționării neîntrerupte a relațiilor sociale, ca și al impactului realităților politice și economice din lume. Acest document de o excepțională valoare teoretică și practică, cu al că

peste 130 mii tone îngrășăminte organice, reușind Să fertilizăm mai bine de un sfert din suprafață, cu doze de 60—80 tone la hectar. Prin aceste acțiuni pregătim deja producțiile agricole viitoare, asigurînd prin lucrările desfășurate ritmic, și de înaltă calitate, creșterea re- , coltelor la grîu la peste 12 mii kilograme la hectar, la porumb la peste 40 tone știuleți la hectar, iar in zootehnie depășirea producției de 6 000 litri lapte pe vacă furajată.Ca cetățean român de naționalitate maghiară, cu aceleași drepturi și obligații ca toți fiii patriei, afirm cu tărie că socialismul este singura orînduire a dreptății sociale, a realei e- galități, a bunăstării, aceste a- devăruri fiind confirmate de realitățile de azi ale întregii noastre țări. Tuturor acelora care se fac, nenoftiți de nimeni, „apărătorii" noștri, se- mănînd de fapt vrajbă și dezbinare, așa cum au făcut-o șl in trecut, le spunem limpede și hotărît că naționalitatea maghiară din România nu are nevoie de astfel de sfătuitori, pentru că adevăratul apărător al drepturilor noastre este Partidul Comunist Român, statul socialist.Urmînd cu fermitate politica științifică, profund umanistă, promovată consecvent de partidul comunist, personal de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, ne angajăm să acționăm în deplină unitate, cu energii sporite, pentru a realiza neabătut hotărîrile istorice pe care le vom adopta, sporin- du-ne astfel contribuția la propășirea scumpei noastre patrii — România socialistă.

rui conținut mă declar total de acord, dă din nou expresie, cu strălucire, abordării științifice și principiale de către partidul nostru și secretarul său general a problemelor construcției socialiste și ale situației internaționale actuale, reconfirmă atașamentul neclintit ai României la cauza socialismului și comunismului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Erou printre cei mai străluciți fii ai neamului, glorifică, argu- mentînd prin faptele istorice, aspirațiile naționale fundamen-
(Continuare in pag. a VII-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂ?
(Urmare din pag. a Vî-a)tale de independență și progres ale poporului român. Calitățile de eminent revoluționar și om politic al vieții internaționale înmănunchează rodnicia gîndirii sale social-politice și activitatea de excepție puse cu răspundere comunistă și fierbinte patriotism în slujba clasei muncitoare și a poporului, a afirmării trăiniciei și superiorității socialismului. De aceea susțin cu ardoare ca, pentru tot ceea ce a făcut pentru țară, pentru partid și popor, pentru socialism, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales in funcția de secretar general al partidului.Socotesc de datoria mea să remarc, cu profund respect, in acest cadru, aportul deosebit al tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea programelor de activitate ale partidului privind dezvoltarea multilaterală a țării, impulsionarea cercetării științifice și tehnologice naționale, înflorirea învățămîn- tului și culturii românești și amplificarea raporturilor internaționale ale României.In aceste momente hotărîtoare pentru destinele civilizației u- mane, în care asistăm la ascuțirea contradicțiilor dintre socialism și capitalism, la creșterea pericolului unui război nuclear atotnimicitor, la intensificarea antagonismelor dintre un mănunchi de mari bogați și covîr- șitoarea majoritate a popoarelor lumii, aruncată de aceștia in sărăcie, ceea ce prefigurează posibilitatea unor convulsii sociale și internaționale cu implicații imprevizibile, România prezintă lumii tabloul unei societăți stabile și în plină dezvoltare, ceea ce bucură pe numeroșii și ade- vărații săi prieteni de pe toate meridianele. Aceste realizări nu duc la dispariția, ci la intensificarea adversităților vechi ale cercurilor imperialiste și reacționare, care nu s-au împăcat, și nici nu o vor face în viitor, cu receptarea și acceptarea succeselor noastre în făurirea societății fără exploatare de clasă, în înălțarea unei țări pentru al cărui popor principiile neatîr- nării, suveranității, neamestecului și egalității în drepturi au devenit, sînt și vor fi rațiunea însăși a existenței sale.In contextul întețirii ofensivei anticomuniste, al multiplicării acțiunilor — ilegale, de drept —■ de destabilizare a țărilor socialiste și de negare a realizărilor obținute de popoarele respective pe calea construirii noii societăți, Partidul Comunist Român se manifestă activ în contracararea acestor încercări și în promovarea valorilor socialismului, în mobilizarea conștiințelor, pentru a se da riposta cuvenită practicilor urmărind să oprească cerințele de progres ale istoriei sau chiar să . se. revină la forme de organizare social-politică care nu au putut soluționa problemele majore ale independenței și progresului popoarelor, ale asigurării drepturilor fundamentale ale omului, afirmării .personalității umane. Așa cum s-a subliniat și la Plenara C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., toate aceste manifestări contribuie la creșterea încordării internaționale, afectează dreptul popoarelor de a-și hotărî de sine stătător destinele și vizează, împreună cu practicile capitalului monopolist, menținerea și recuperarea sferelor de influență ale imperialismului, perpetuarea politicii de dictat, dominație și exploatare a altor popoare.De aceea, partidul nostru militează pentru întărirea coeziunii și unității partidelor comu

CUVlNTAREA TOVARĂȘEI NICULINA MORARU
delegată a organizației județene de partid VranceaMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, sinteză strălucită a luptei eroice a partidului, a muncii rodnice a talentatului nostru popor, în- suflețitor program ce prefigurează viitorul luminos al patriei constituie o contribuție de excepțională însemnătate teoretică și practică la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, a strategiei și tacticii revoluționare de făurire a societății socialiste și comuniste pe pămîntul României.Bilanțul profundelor transformări revoluționare, al marilor realizări dobîndite îndeosebi după Congresul al IX-lea, constituie o puternică confirmare a justeței politicii partidului, a tezelor privind afirmarea tot mai puternică a rolului său ca centru vital al națiunii noastre socialiste, dezvoltarea proprietății socialiste, crearea sistemului democrației muncitorești- revoluționare, construirea socialismului cu poporul și pentru popor — tezaur teoretic de inestimabilă valoare, fundamentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general.într-o deplină unitate de cuget, simțire și voință cu întregul partid și popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe străvechile plaiuri vrîncene, susțin din toată inima- realegerea, în funcția supremă de secretar general al partidului, a celui mai înțelept, mai drept și mai viteaz Erou între eroii neamului, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, marele Erou al păcii mondiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vă rog să-mi permiteți să dau expresie gîndurilor și sentimentelor de aleasă dragoste și nemărginit respect pe care le nutrim, din adîncul ființei noastre, față de dumneavoastră, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru remarcabila contribuție ce o aduceți la elaborarea și înfăptui

niste și muncitorești, a forțelor antiimperialiste de pretutindeni, în interesul abolirii unei asemenea politici, subliniind că, atît ■ timp cit capitalismul supraviețuiește ca sistem, se menține antagonismul său organic față de socialism, iar lupta de clasă continuă să reprezinte motorul istoriei. In împrejurările actuale, orice încercări de teoretizare și, mai ales, încercările de a transpune in viață tezele despre încetarea luptei de clasă în sfera relațiilor internaționale se dovedesc a fi în contradicție totală cu realitatea și deci neîntemeiate și neviabile ; ele sînt, totodată, profund dăunătoare, deoarece dezorientează masele și forțele revoluționare, abătindu-le și demobilizîndu-le de la obiectivele luptei pentru înlăturarea exploatării și făurirea unei societăți a dreptății și egalității sociale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat, nu o dată, că rațiunea trebuie să învingă, iar în raporturile internaționale să se pornească de la realitățile consemnate de istorie, de la înțelegerea faptului că apărarea păcii și realizarea dezarmării reprezintă problema fundamentală a epocii. România, poporul român împărtășesc pe deplin încrederea nestrămutată, subliniată cu tărie în Raportul prezentat Congresului, că în lupta dintre cele două . tendințe principale de pe arena mondială învingătoare va fi cauza forțelor antiimperialiste, ale colaborării și progresului. Această încredere are la bază recunoașterea uriașului potențial al frontului antiimperialist și împotriva războiului nuclear, convingerea că numai acțiunea unită a acestor forte poate determina o cotitură radicală în gîndirea politică și în practica relațiilor internaționale.Este meritul recunoscut larg în lume al Partidului Comunist Român, al conducătorului său de a fi atras atenția în nenumărate rinduri că, atît timp cit nu s-a produs o asemenea schimbare, este periculos și dăunător să se amăgească popoarele, să se întrețină impresia că anumite înțelegeri în cadrul restrîns al marilor puteri ar putea reglementa toate problemele și, mai ales, le-ar rezolva cu luarea in considerație a intereselor ori- •căror țări, ale oricărui popor. Fără să subapreciem rolul, dar și răspunderea în lumea de azi, a statelor care dispun de un uriaș potențial economic și militar, considerăm că este o cerință imperioasă ca toate celelalte țări, amplul diapazon al forțelor politice, ca și opinia publică, popoarele de pretutindeni să fie mai active, să-și afirme voința de pace, dezarmare și înțelegere internațională, să contribuie în toate formele posibile la realizarea de măsuri concrete în această direcție.De o excepțională însemnătate politică este aprecierea din Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în legătură cu necesitatea ca aciițn, după 50 de ani de la declanșarea celui de-al doilea război mondial și la împlinirea a 45 de ani de la terminarea acestuia, să se exprime o poziție clară, fără echivoc, de denunțare a tuturor acordurilor încheiate cu Germania fascistă, de anulare a consecințelor rezultate din aceste acorduri. O dată cu aceasta se impune trecerea la tratative între statele interesate în vederea încheierii tratatelor de pace care să creeze și bazele juridice ale stabilității politice in Europa și în, lume. Toate acestea vor crea a- devărate și reale condiții pentru întărirea încrederii între statele și popoarele europene, pentru edificarea unei Europe unite a statelor libere și inde

rea politicii interne și externe a partidului și statului, a tuturor programelor de dezvoltare multilaterală a patriei, la afirmarea științei ca forță motrice a construcției socialiste, la continua înflorire a învățămîntu- lui și culturii românești.în perioada deschisă de Congresul al IX-lea, ca pretutindeni în țară, Vrancea și oamenii săi au beneficiat din plin de roadele și binefacerile politicii științifice, profund umaniste a partidului, de dezvoltare armonioasă economico-socială a tuturor zonelor țării. Folosind cu spirit gospodăresc fondurile de investiții ce ne-au fost alocate după anul 1965, în valoare de peste 37 miliarde lei, au fost construite și puse în funcțiune numeroase capacități de producție, valoarea fondurilor fixe fiind în prezent de 16 ori mai mare decit în 1945 și de 10 ori mai mare decît în 1965, creîn- du-se, astfel, peste 50 000 noi locuri de muncă și înregistrîn- du-se cele mai mari ritmuri de dezvoltare. Dacă, față de 1945, producția industrială a crescut de 141 de ori, iar cea agricolă de 10 ori, creșterile de după 1965 au fost de 130 de ori la producția industrială și de 6 ori la cea agricolă.în anii socialismului s-au construit peste 66 mii apartamente și locuințe din fondurile statului și ale populației. în prezent, 80 la sută din populația județului beneficiază de locuințe noi. S-a dezvoltat puternic baza tehnico-materială a învățâmîntului, culturii și ocrotirii sănătății, rețeaua comercială și de servicii, întreaga zestre edilitar-gospodăreascâ, ceea ce a creat condiții demne, civilizate de muncă și viață tuturor locuitorilor județului.Profund recunoscători dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru sprijinul permanent ce ni-1 acordați, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru, mobilizați și conduși de organele și organizațiile de partid acționează cu răspundere pentru îndeplinirea planuri

pendente. Partidul Comunist Român și guvernul României vor acționa ferm în relațiile internațional^ pentru realizarea dezideratelor de pace și libertate ale tuturor popoarelor, pentru ca acestea să nu mai cunoască grozăviile războaielor ori suferințe adinei rezultate din înțelegeri făcute peste capul și împotriva voinței și intereselor lor.Raportul prezentat Congresului reafirmă coordonatele esențiale ale politicii externe a României, care a fost și rămine nedezmințit dedicată dezvoltării relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările în curs de. dezvoltare și celelalte state ale lumii, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Așa cum n-a făcut-o niciodată de la începutul drumului său greu, dar victorios, de con-1 strucție socialistă, România nu va accepta nici în viitor practicile de șantaj și presiuni, condiționarea raporturilor internaționale de renunțare la cuceririle socialismului, la calea sa proprie de făurire a noii societăți și nici de aliniere la prin- . cipiile organizării societății burgheze. Asemenea acțiuni sînt potrivnice dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, cerințelor promovării coexistenței pașnice, imperativelor stabilității și securității în Europa și în lume. Ele vizează, în fapt, negarea realizărilor incontestabile obținute în făurirea noii orînduiri, distragerea atenției de la racilele ce caracterizează evoluția actuală a capitalismului. Țara noastră a fost și este dornică să se înțeleagă și să colaboreze cu toate celelalte state, în primul rînd cu cele vecine și prietene, să acționeze pe baza e- galității și respectului reciproc pentru soluționarea tuturor problemelor care privesc evoluția fructuoasă a relațiilor bilaterale, pentru a contribui la reglementarea democratică și constructivă a marilor teme ale păcii, dezarmării și progresului în lumea contemporană.Avînd permanent în vedere această orientare strategică, care răspunde întru totul intereselor naționale și celor ale viitorului civilizației, vă asigurăm pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, asigurăm Congresul că toți lucrătorii din Ministerul Afacerilor Externe, toți cei care lucrăm în domeniul relațiilor externe nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a obiectivelor dezvoltării dinamice a relațiilor internaționale ale României, vom acționa în așa fel incit România să fie permanent catalizator al eforturilor tuturor factorilor și forțelor politice realiste pentru a stopa ireversibil calea spre confruntare și război, pentru a determina a- doptarea unor măsuri reale de dezarmare, cu obiectivul eliminării tuturor armelor nucleare, chimice și altor arme de distrugere în masă, reducerii substanțiale a armamentelor convenționale, a efectivelor și cheltuielilor militare pentru abolirea forței și amenințării cu forța în relațiile internaționale.în acest spirit, țara noastră a salutat și sprijină pașii între- prinși în direcția soluționării unor probleme litigioase din diferite zone ale planetei, consi- derînd că sint necesare încetarea cu desăvîrșire a oricăror ingerințe din afară, respectarea independenței și dreptului popoarelor de a-și alege liber calea dezvoltării economico-so- ciale. Partidul și statul nostru au subliniat în mod constant că 

lor și programelor de dezvoltare pe care le avem. Vă raportăm că la producția pentru export, producția netă și produc- ția-marfă industrială am realizat planul pe primii 4 ani ai actualului cincinal, urmînd ca pînă la sfîrșitul acestui an să obținem o producție-marfă industrială suplimentară în valoare de 1,7 miliarde lei. Prin aplicarea măsurilor cuprinse în programul de organizare științifică și modernizare a producției, de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor, am reușit ca ponderea producției pentru export în volumul total al producției-marfă industriale să ajungă la un nivel ridicat, de aproape 35 la sută.Cu deosebită satisfacție și mîndrie raportăm Congresului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, încheierea lucrărilor la primul tronson de 5 km al Canalului magistral Șiret—Bărăgan, ctitorie de seamă a acestei epoci de aur, cea mai mare investiție din Vrancea, care va schimba radical geografia zonei subcarpatice și va determina profunde înnoiri în munca și viața oamenilor de la sate, producții agricole mari, sigure și stabile, conforme cu exigențele noii revoluții agrare.în agricultură — a spus în continuare vorbitoarea — au fost obținute în acest an cele mai mari producții din istoria județului, care au permis asigurarea resurselor necesare pentru realizarea prevederilor din programele de auto- conducere și , autoaproviziona- re : 8 070 kg grîu, 22 950 kg porumb neirigat, 25 208 kg struguri, în medie, la hectar. Au fost depășite prevederile planului de livrare la fondul de stat cu 6 000 tone la legume și de peste 2 ori la fructe.Faptele noastre de muncă, rezultatele remarcabile obținute de poporul nostru în anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", reprezintă răspunsul nostru convingător la acele teorii și teze puse în circulație în unele țări socialiste care, renunțînd cu con

asemenea reglementări sînt trainice Șl posibile exclusiv prin participarea directă a părților aflate în conflict și luarea în considerare a intereselor lor. astfel îneît să nu se ajungă la slăbirea forțelor democratice, a regimurilor progresiste din țările respective, ci, dimpotrivă, să contribuie la consolidarea acestora, la întărirea independenței și suveranității naționale.Intr-o lume în care se adîn- cesc decalajele între țările bogate și sărace și se accentuează contradicțiile dintre ele, se extinde criza economică mondială și instabilitatea internațională, partidul și statul nostru se pronunță ferm pentru eliminarea politicii economice de inegalitate și asuprire, pentru sprijinirea eforturilor proprii ale țărilor in curs de dezvoltare în accelerarea progresului lor social-economic. România consideră ca fiind extrem de importantă reluarea dialogului internațional asupra acestor probleme și organizarea unei conferințe internaționale, sub egida Organizației Națiunilor Unite, consacrată elaborării direcțiilor principale și a măsurilor destinate soluționării problemelor datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare, lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale. Țara noastră a pornit constant de la considerentul că soluționarea acestor probleme economice grave și complexe, care, împreună cu cele ale dezarmării, reprezintă o parte inseparabilă a luptei pentru pace,, reclamă acțiunea și aportul tuturor statelor lumii, voința lor politică de a asigura premisele dezvoltării durabile a economiei mondiale, stabilitatea politică internațională.Promotor fidel al democratizării relațiilor internaționale pe temelia afirmării de practici noi în abordarea și reglementarea ansamblului problemelor care decurg din adîncirea interdependenței în lumea de azi și din cerința armonizării din acest motiv a intereselor tuturor statelor cu respectarea strictă a independenței și suveranității naționale, România a fost și rămîne un factor dinamizator în eforturile pentru întărirea rolului O.N.U. și a organismelor sale specializate, pentru creșterea contribuției acestora la promovarea colaborării interstatale pe diverse planuri.împreună cu ceilalți comuniști ai țării, dau expresie convingerii tuturor celor care îndeplinim sarcini în domeniul relațiilor internaționale că, prin valoarea principială și practică a deciziilor sale, actualul Congres va înscrie o nouă pagină în glorioasa cronică a epocii construcției socialiste, care pecetluiește cu litere de aur roadele izvorului nesecat de creație al poporului condus cu fermitate, clarviziune și rigoare științifică de partid, în frunte cu secretarul său general. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în această supremă învestitură reprezintă, de aceea, chezășia noilor victorii socialiste din România, a manifestării sale plenare în lume alături de forțele păcii, progresului și socialismului, pentru triumful deplin al acestei cauze. Este un crez pentru care ne angajăm să muncim din toate puterile și să ne valorificăm în întregime capacitățile și pregătirea politică și profesională, fiind încredințați că slujirea cu devotament a partidului și poporului constituie o cinste deosebită, responsabilitatea noastră de comuniști și fii ai acestei țări.

damnabilă ușurință la marile adevăruri și realități ale unei vaste și îndelungi experiențe istorice de construire a noii orînduiri, fac concesii orientărilor de tip capitalist, ale căror consecințe nefaste pentru demnitatea omului, pentru propășirea sa, o mare parte a omenirii le-a resimțit și le resimte, încă în mod dureros.Referindu-se la unele deficiențe în activitate, vorbitoarea a spus : Desigur, și la noi în Vrancea, baza tehnico-materială, puternicul potențial u- man de care dispunem, nu sînt pe deplin valorificate și sîntem conștienți că pot fi mai bine folosite. Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că în adunările generale și conferințele de partid de dări de seamă și alegeri am analizat cu înaltă exigență revoluționară neajunsurile manifestate și am luat măsurile necesare pentru îmbunătățirea de fond a întregii noastre activități.Corespunzător prevederilor Programului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, în perioada 1991—1995 județului Vrancea ii revin sarcini importante : în industrie — creșterea producției-marfă industrială cu aproape 40 la sută, a exportului cu 54 la sută, a prestărilor de servicii cu 60 la sută, a producției a- gricole cu 25 la sută. Conștienți că toate aceste niveluri sînt pe deplin realizabile, că depinde de munca noastră înfăptuirea acestor sarcini, ne angajăm în fața Congresului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acorda cea mai mare a- tenție perfecționării și intensificării activității organizatorice și politico-educative de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință politică și un larg orizont de cultură, profund atașat patriei și partidului, apărător dîrz al cuceririlor noastre socialiste, revoluționare.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI DĂNILĂ PÎRVU 
delegat al organizației județene de partid Caraș-SeverinMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Realizările impresionante înfățișate în strălucitul Raport prezentat Congresului confirmă pe deplin justețea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ce poartă amprenta personalității, a gîndirii dumneavoastră revoluționare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, făuritorul neobosit al noului destin al patriei, care de aproape șase decenii v-ați consacrat întreaga activitate slujirii intereselor supreme ale națiunii.Cu profund respect și aleasă prețuire, aducem un cald omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, remarcabil om politic și de stat, care, printr-o exemplară și prodigioasă activitate, a dat valențe impresionante științei, învățămîntului, artei și culturii românești.Trăim cu toții sentimentul mîndriei patriotice, al deplinei satisfacții, constatînd, așa cum magistral subliniază istoricul Raport prezentat Congresului, că într-o lume extrem de fră- mîntată, plină de contradicții, în care se accentuează decalajul dintre bogați și săraci, fenomenele de criză, șomaj și inflație, România socialistă — prin activitatea uriașă, consecvent revoluționară, puternic ancorată în realitățile românești, desfășurată de partid, de dumneavoastră, tovarășe secretar general — își continuă ascensiunea spre un stadiu superior de dezvoltare multilaterală, de progres și civilizație. Victoriile socialiste fără precedent obținute în patria noastră, între care o importanță deosebită reprezintă lichidarea, în luna martie a acestui an, a întregii datorii externe, care a făcut ca

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI GHEORGHE OPREA
delegat al organizației județene de partidMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Poporul român trăiește în a- ceste zile un eveniment politic cu adevărat epocal, ce va rămîne înscris cu litere de auț în cronica istoriei noastre multimilenare — cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Congresul își desfășoară lucrările într-un moment de excepționala însemnătate, care leagă un trecut bogat, de profunde transformări revoluționare în economie și structura socială, în gîndirea și existența oamenilor, și un viitor de minunate perspective, înfățișate cu extraordinară forță de convingere de magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, marele și înțeleptul nostru conducător, ale cărui nume și personalitate au devenit simbolurile cele mal dragi și mai scumpe cu care națiunea română șe prezintă în fața întregii lumi — liberă, independentă, demnă și pe deplin încrezătoare în propriul destin socialist și comunist, de prosperitate și fericire.îmi fac o datorie de onoare în a sublinia contribuția hotărîtoare la aceste realizări a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a inițiat și promovat cu consecvență exemplară o concepție originală, profund novatoare, întemeiată pe principiile socialismului științific, aplicate creator la realitățile concrete ale României și ale vieții internaționale îh funcție de particularitățile și cerințele fiecărei etape de dezvoltare, de încredere neclintită în triumful idealurilor socialiste și comuniste.Pentru aceste merite nepieri- toare vă admirăm și vă urmăm neabătut în prodigioasa dumneavoastră operă, susținînd din inimă, cu toată ființa noastră istorica hotărîre de a fi reales în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, cu ferma convingere că această opțiune politică fundamentală corespunde în cel mai înalt grad dorinței arzătoare și voinței unanime a întregului partid, că exprimă sentimentele de înaltă stimă și profundă prețuire, de nemărginită dragoste pe care comuniștii, întregul popor le nutresc față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, patriotul înflăcărat și militantul revoluționar, ale cărui gîndire și activitate pilduitoare stau la baza strălucitelor realizări din cea mai fertilă epocă a existenței noastre multimilenare, numită cu îndreptățită mîndrie „Epoca NICOLAE CEAUȘESCU".în numele tuturor oamenilor muncii ce își desfășoară activitatea în domeniile chimiei, petrochimiei, industriei ușoare, transporturilor și telecomunicațiilor, precum și al meu personal, vă exprim cele mai alese sentimente de înalt respect și dragoste fierbinte, adîncă prețuire și recunoștință nemărginită față de eroica și îndelungata

CUVlNTAREA TOVARĂȘEI MARIA GHIȚULICĂ
delegată a organizațieiMult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Congresul al XIV-lea al partidului se desfășoară în cli

pentru prima dată România să nu mai plătească nimănui .nici tribut, nici dobîndă, devenind cu adevărat liberă și independentă, confirmă pe deplin juș- tețeâ opțiunilor politice fundamentale adoptate de Congresul al IX-lea al partidului. întregul edificiu al construcției socialiste este clădit pe temelia trainică a proprietății întregului popor și cooperatiste, factor determinant al conducerii unitare, planificate, baza trainică de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Beneficiind din plin de roadele politicii profund științifice a partidului și statului nostru, județul Caraș-Severin a cunoscut, în anii construcției socialiste, cu precădere în „Epoca Nicolae Ceaușescu", o dezvoltare fără precedent, în toate domeniile. Efect direct al amplelor investiții ce ne-au fost ret partizate, volumul fondurilor fixe este în prezent de peste 5,7 ori mai mare comparativ cu cel al anului 1965. Pe această bază, producția-marfă industrială a crescut de 37,5 ori. Numai în actualul cincinal producția-marfă industrială a sporit cu peste 3 miliarde lei, iar producția netă cu 24,4 la sută, îndeosebi pe baza ridicării constante a productivității muncii și reducerii costurilor de producție. întreaga producție industrială a anului 1945 se realizează astăzi în numai 9 zile. Așa cum ne-ați îndrumat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, o atenție deosebită am acordat măsurilor de perfecționare a organizării și modernizare a producției, a căror aplicare a condus ,1a obținerea unui spor de producție- marfă în valoare de peste 1,5 miliarde lei. Ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, problemă centrală a întregii noastre activități, s-a desfășurat în paralel cu eforturile de modernizare a

dumneavoastră activitate revoluționară, profunda gratitudine pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea noastră, pentru modul în care conduceți patria și poporul, cu înțelepciune, clarviziune și cutezanță revoluționară, spre culmi fără seamăn de civilizație și progres, pe drumul eroic al făuririi socialismului și comunismului în România.Aducem, totodată, un cald și respectuos omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, revoluționar încercat, eminent om politic, personalitate. științifică de largă- recunoaștere internațională, pentru contribuția deosebit de importantă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la dezvoltarea economico-socială multilaterală a patriei, pentru modul strălucit în care a acționat și acționează, cu înaltă competență și pasiune revoluționară, în vederea dezvoltării cercetării științifice și tehnologice, înfloririi școlii și culturii românești, ridicării necontenite a prestigiului lor în lume.Stimați tovarăși,Magistralul Raport prezentat în marele forum al comuniștilor de secretarul general al partidului Conține teze, orientări și direcții . de acțiune de importanță cardinală pentru înaintarea neabătută a țării noastre pe calea socialismului multilateral dezvoltat, a comunismului.Susțin, cu toată convingerea, strategia dezvoltării economico- sociale în anii cincinalului 1991— 1995 și mai departe, dincolo de granița mileniului trei, în perspectiva anilor 2000—2010, fundamentată în mod strălucit de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Acest proces de mare amploare, declanșat după Congresul al IX-lea, a avut și are drept trăsătură definitorie dezvoltarea proporțională, armonioasă și echilibrată a tuturor ramurilor economiei, a tuturor zonelor și localităților patriei, factor hotă- ritor al creșterii venitului național, pentru sporirea eficienței muncii sociale, pentru realizarea unui ridicat standard de civilizație și bunăstare pentru întregul popor.în contextul amplului proces de dezvoltare și modernizare a întregii economii, pe baza aplicării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, o creștere importantă o vor înregistra industria chimică și petrochimică, industria ușoară, transporturile și telecomunicațiile.Industria chimică, al cărei volum de producție este astăzi de peste 1 300 de ori mai mare decît în 1945, este orientată în cea mai mare parte în direcția prelucrării superioare a materiilor prime, asimilării și realizării produselor necesare economiei naționale.Dispunînd de capacități de producție moderne, de înaltă tehnicitate, produsele industriei chimice și petrochimice s-au impus tot mai mult pe piața externă, ceea ce a asigurat o creștere însemnată a exportului.Industria ușoară a cunoscut un proces amplu de transformare cantitativă și calitativă prin cele 60 de noi întreprinderi date în funcțiune și prin 

matul de puternică efervescență creatoare și amplă mobilizare a tuturor energiilor națiunii noastre, generat de adeziunea deplină a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la tezele și ideile de excepțională valoare teoretică și practică cuprinse în magistralul Raport 

fabricației, ponderea produselor noi depășind 57 la sută, procent superior prevederilor de plan și care se materializează în sporirea la aproape 90 la sută a produselor de nivel tehnic mondial.Acționînd pentru înfăptuirea noii revoluții agrare, am realizat în acest an cea mai mare producție vegetală, de 8 056 kg| grîu, 7 016 kg orz, 5 370 kg floa- rea-soarelui, 22 800 kg porumb, 15 000 kg fructe, în medie la hectar, fapt ce ne-a permis livrarea la fondul centralizat al statului cu peste 25 la sută mai multe cereale decit în anul 1988, precum și înfăptuirea în bune condiții a programului de auto- aprovizionare. In domeniul zootehniei am asigurat sporirea e- fectivelor cu peste 5 000 bovine, 50 000 ovine și 22 000 porcine, față de anul 1987.Amplificarea continuă a forței economice a Caraș-Severi- nului a creat premisele înfăptuirii programului de organizare și modernizare a tuturor localităților, de sistematizare a teritoriului și, prin acestea, ridicarea continuă a nivelului de frai al oamenilor muncii. Vă raportăm că, după Congresul al IX-lea, au fost date în folosință peste 60 000 apartamente, circa 80 la sută din populație locuind în case noi ; a sporit, de asemenea, volumul desfacerilor de mărfuri, de 3,3 ori, s-a lărgit rețeaua școlară, culturală și de asistență sanitară. Concomitent, au fost finalizate lucrările de amenajare de mori, brutării și case de nașteri în comunele județului, iar experiența bună cîștigată în cinci comune privind valorificarea potențialului hidroenergetic și utilizarea pe scară largă a energiilor neconvenționale o vom extinde și în alte localități rurale, pentru crearea autonomiei lor energetice.După ce s-a referit pe larg la prevederile planului în profil teritorial pentru al IX-lea cin

numeroasele dezvoltări și modernizări realizate. O atenție deosebită s-a acordat ramurilor ce asigură valorificarea superioară a materiilor prime — confecții, tricotaje, încălțăminte —, diversificarea gamei sortimentale, realizarea unor produse cu un grad ridicat de finisaj. Putem raporta, in acest sens, faptul că după 1965 producția de confecții a sporit de peste 8,5 ori, cea de tricotaje de peste 6 ori, iar producția de încălțăminte de peste 3 ori.O puternică dezvoltare au cunoscut transporturile și telecomunicațiile. Este sugestiv faptul că, în fiecare an din actualul deceniu, investițiile realizate întrec cu mult pe cele efectuate în întregul cincinal dinaintea Congresului al IX-lea.In transportul feroviar accentul principal a fost pus pe electrificare : de la 26 km cît existau in 1965 s-a ajuns la peste 3 550 km în prezent. Numărul de km de linie dublă a crescut de peste 4 ori.Capacitatea flotei maritime s-a dublat practic de la cincinal la cincinal, astfel îneît, de la 2 nave existente în 1945 și 29 in 1965, dispunem în prezent de 285 nave moderne, de diferite tipuri, însumînd o capacitate de peste 5,5 milioane tdw, față de numai 6 mii tone în 1945 și respectiv 116 mii tdw în 1965.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, puternic mobilizați de vibrantele dumneavoastră îndemnuri, colectivele de oameni ai muncii din alte ramuri Sint hotărîte să acționeze ferm pentru punerea integrală în funcțiune a tuturor capacităților prevăzute, pentru accelerarea ritmului de atingere a parametrilor proiectați, concomitent cu asigurarea folosirii cu maximă eficiență, în condiții de deplină siguranță, a capacităților de producție existente.în această perioadă de puternică afirmare a cerințelor noii calități a muncii, a factorilor calitativi ai dezvoltării economice, vom acționa permanent pentru aplicarea programelor de organizare științifică și modernizare a proceselor de producție, elaborate sub directa coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, în vederea realizării de noi tehnologii, care să asigure valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, creșterea randamentelor de prelucrare în condițiile reducerii substanțiale a consumurilor materiale și energetice, sporirea mai rapidă a productivității muncii.în lumina mărețelor obiective ale celui de-al nouălea cincinal, vom acționa cu maximă responsabilitate pentru realizarea ritmică a producției fizice și, în primul rînd, a celei destinate exportului, în condiții de înaltă eficiență, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru creșterea continuă a rentabilității și beneficiilor, pentru întărirea spiritului de răspundere față de modul în care este gospodărită partea din avuția națională încredințată 
județene de partid lașiprezentat de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, de la tribuna unde, începînd cu Congresul al IX-lea, ați formulat orientări de hotărîtoare importanță pentru strategia revoluționară a partidului nostru, pentru edificarea socialismului 

cinal, vorbitorul a spus : Vă sigurăm, mult iubite și știm tovarășe Nicolae Ceaușescu, în spiritul tezelor și orient; lor subliniate de dumneavo tră în magistralul Raport p zentat Congresului, vom' acț na ferm pentru perfecționa continuă a activității consilii populare, ca organe ale au conducerii și autoaprovizionă titulare de plan în profil te torial, în vederea înfăptu neabătute a sarcinilor ce ne vin în realizarea obiective dezvoltării tuturor locality lor, în aplicarea legilor sta lui și creșterea forței uni ților economice și teritorial-: ministrative.Avem rezultate bune în n joritatea sectoarelor de acti tate, dar trebuie să recuno tem, în spirit autocritic, că cestea nu reflectă potenția tehnic și uman de care disț nem. Deficiențele constat s-au aflat în centrul dezbate lor adunărilor și conferințe de dări de seamă și alegeri organizațiilor de partid, în dunările oamenilor muncii, conferința organizației județe de partid, stabilindu-se măs și responsabilități ferme pen asigurarea bazei tehnico-ma riale, întărirea ordinii și dis plinei și recuperarea grabn a restanțelor.Susținînd din inimă Raport proiectul Programului-Direc vă, Tezele și celelalte docume te supuse dezbaterii și aprobi Congresului, vă rog să-mi pi miteți să reafirm legămîn solemn al tuturor locuitori Caraș-Severinului, în f: partidului, a mult stimatului iubitului nostru conducător, varășul Nicolae Ceaușescu, I tărîrea noastră fermă de a < ționa, cu înaltă răspundere j triotică, muncitorească, pen înfăptuirea exemplară a sar nilor ce ne revin în noua eta de impetuos avînt economii social al patriei.
Mehedințispre administrare fiecărui < lectiv.In domeniul transporturil se va acționa cu consecvență direcția exploatării intensive mijloacelor și instalațiilor, dîncirii optimizării fluxuri de transport, creșterii vitezei circulație și a siguranței în e ploatare.Stimați tovarăși,Analiza profund științifică unor probleme de cea mai me importanță pentru desfășurai procesului revoluționar mc dial, întărirea solidarității di tre toate forțele angajate procesul de înnoire și dezvolt re democratică a lumii, în lu ta pentru o politică nouă, pace, libertate și progres re! vă o dată în plus că, prin ide și tezele de cardinală însemn tate teoretică și practică form late, prin soluțiile realiste constructive propuse, mag traiul Raport prezentat de 1 varășul Nicolae Ceaușescu înscrie, deopotrivă, ca un doc cument de excepțională valos internațională, ca o contribu originală, de substanță, la îr bogățirea tezaurului univers de gîndire și acțiune revoluți nară.Așa cum pe bună dre tate ați evidențiat dumne voastră cu excepțională cla viziune, mult stimate tovară Nicolae Ceaușescu, înfăptuir cu succes a socialismului pr supune o activitate cu caract creator, potrivit condițiilor i torice concrete, specifice fiec rei țări, ca și cerințelor fiecăi etape, diversitatea acestor fa tori determinînd și diversitat formelor și metodelor de a țiune.De această realitate partid nostru a ținut și ține perm nent seama și în sensul ei fost orientat întregul proces i perfecționare a conducerii organizării vieții economico-s ciale, proces conceput și desf șurat cu neclintită consecven vreme de aproape un sfert < veac, sub imboldul conștiinț geniale și acțiunii energice, r voluționare a. mult iubitul nostru conducător — tovarăș Nicolae Ceaușescu.Exprimindu-mi totala adezit ne la conținutul Raportului pri zentat, la prevederile și oriei țările cuprinse în documente supuse dezbaterii și aprobăi înaltului nostru forum, dores în numele oamenilor munc din domeniile industriei chim ce, petrochimice, ușoară, tran porturilor și telecomunicațiile să asigur Congresul că vom a< ționa fără preget pentru a îi făptui neabătut sarcinile ce r revin din documentele progr; matice aflate pe ordinea de z Mă angajez în fața dumne; voastră, mult iubite și stimai tovarășe Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimai tovarășă Elena Ceaușescu, c nu voi precupeți nici un efoi pentru a-mi îndeplini sarcinii ce-mi revin, la nivelul înaltele exigențe actuale, fiind pătrun în toată ființa mea de însem nătatea covîrșitoare a etapei p care o străbatem, de marile res ponsabilități ce le incumb înaintarea României pe nc trepte de progres și prosperi tate.

și făurirea societății socialist; multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei.în continuarea cuvîntăril sale vorbitoarea a spus : Vă rog să-mi permiteți să dau glas dorinței fierbinți, voinței unanime
(Continuare în pag. a VIII-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Irmare din pag. a VlI-a)celor peste 11OOOO de comu- ști, a tuturor locuitorilor jugului Iași, înscrise în manda- 1 încredințat de Conferința dețeană de partid, de a sus- le cu înflăcărare și entu- asm realegerea în funcția su- emă de secretar general al irtidului a celui mai iubit fiu națiunii noastre, ctitorul amâniei moderne, eminent nditor și militant revoluțio- ir, înflăcărat patriot și comu- st de'excepție, personalitate oeminentă a vieții politice ntemporane. marele nostru ■nducător de partid și țară, ■eședintele Republicii Socia- îte România, tovarășul colae Ceaușescu.Exprimăm tovarășului colae Ceaușescu cele mai ese sentimente de înaltă still și deplină recunoștință, penii împlinirile mărețe ale aces- i epoci de glorie, ce cu , îndrie o numim „Epoca Icolae Ceaușescu".Adresăm, totodată, profundul >stru omagiu tovarășei Elena îaușescu. eminentă personali- te politică, om de știință de rgă recunoaștere internațio- ilă. pentru contribuția de sea- ă la elaborarea și înfăptuirea anurilor și programelor de izvoltare multilaterală a palei, la înflorirea continuă a iinței, invățămintului și cultu- i românești.Realizările remarcabile înre- strate de România în dezvol- rea sa continuă spre noi culmi • progres și civilizație, subli- ate în magistralul Raport ezentat de tovarășul icolae Ceaușescu. atestă cu iterea de netăgăduit a fapte- r superioritatea socialismu- i, cea mai dreaptă și mai nană dintre orînduiri, care a :hidat pentru totdeauna ine- ilitățile sociale și naționale, a igurat egalitatea deplină în epturi pentru toți cetățenii itriei, condiții deosebite de irmare a personalității uma- !, in strinsă legătură cu in- resele generale ale întregii ițiuni de bunăstare, indepen- ■nță și progres. într-un mo- ent cind se constată o acerbă ptă ideologică a cercurilor acționare, imperialiste, împo- iva socialismului, o puternică ndință de a-i nega realizările ilitice, economice și sociale infirmate de istorie și de a bmina țările angajate în con

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI CONSTANTIN CĂLIN
delegat al organizației județene de partid IalomițaMult Iubite și stimate ) v a r & ș e secretar general icolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă lena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în aceste momente istorice, cu linei ecouri în conștiința co- uniștilor. a întregului nostru >por, cind înaltul forum al irtidului dezbate și aprobă do- imente de excepțională însem- itate pentru înaintarea neabătu- a patriei pe drumul luminos socialismului și comunismu- i, trăim cu toții sub puternica tpresie pe care ne-au produs-o zele, ideile și orientările de o estimabilă valoare cuprinse în agistralul Raport prezentat ongresului, în care se reflectă 1 pregnanță gîndirea cuteză- iare, spiritul revoluționar, no- itor, proprii activității secre- trului general al partidului, to- arășul Nicolae Ceaușescu.Comuniștii, membrii cooperași din comuna Gheorghe Doja, iți locuitorii județului Ialomița, îsțin din toată inima reinvesti- ;a in înalta funcție de secretar meral al partidului, a marelui Irou între eroii neamului, cîrma- ul ințelept al destinelor noastre jcialiste, simbolul suprem al nității depline dintre partid și onor, ilustru gînditor revoluțio- ar și patriot înflăcărat, tovarășul icolae Ceaușescu. Această opune de însemnătate istorică re- rezintă expresia vie a recunoaș- erii meritelor nepieritoare ale ivarășului Nicolae Ceausescu în iurirea celei mai glorioase poci din multimilenara exis- ?ntă a țării, cea mai sigură ga- anție a edificării cu succes a ocietății socialiste multilateral lezvoltate.

Sub impulsul energic, creator

delegatMult Iubite șl stimate tovarășe «'icolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă ilena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în deplin consens cu toți fiii >atriei socialiste, dau glas, de a tribuna marelui forum al co- nuniștilor români, adeziunii en- uziaste a tuturor studenților la ipțiunea istorică fundamentală i comuniștilor, a întregii na- iuni privind realegerea în uncția supremă de secretar ge- îeral al partidului a celui care, :a nimeni altul, s-a avîntat din mii cei mai tineri în lupta eroica a poporului nostru pentru libertate, dreptate și indepen- iență, pentru socialism și co- ■nunism, a descătușat prin gîn- lirea și acțiunea sa revolu- ionară imensele energii constructive ale societății. unind întreaga națiune sub stindardul •evoluției conduse de partid, făuritorul și conducătorul noului nostru destin, flacăra mereu ivîntată a progresului care, prin forța exemplului său eroic. înnobilează gîndul și fapta noastră comuniste, simbolul tinereții noastre revoluționare, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Tînăra generație a amfitea- trelor, crescută și educată in anii de glorie ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, îșl îndreaptă, cu recunoștință și profund respect, gîndurile șî sentimentele de aleasă prețuire spre tovarășa Elena Ceaușescu. al cărei inalt exemplu de dăruire partinică și patriotică, de clocotitoare 

struirea noii orinduiri, de a stăvili procesul revoluționar mondial, lupta popoarelor pentru o lume mai bună și mai dreaptă, toți oamenii muncji din județul Iași, alături de întregul popor român, resping cu vehemență și fermitate asemenea concepții și teorii, de esență profund retrogradă și antipopulară, vehiculate cu ostilitate de cercurile reacționare cu scopul •fățiș de' a provoca destabilizare în rîndul popoarelor ce se află angajate cu toate forțele pe drumul luminos al edificării socialismului și comunismului.Marile împliniri revoluționare obținute de patria noastră in perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului, de cind în fruntea partidului și statului nostru se află cel mai stimat și devotat fiu al națiunii, marele conducător al destinelor noastre socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atestă cu putere eroismul și forța creatoare ale poporului român care, în deplină libertate și independență, amplificîndu-și permanent efortul propriu, a reușit să transforme România dintr-o tară slab dezvoltată într-o țară industrial-agrară în plină afirmare. iar începînd cu luna martie,. cind ne-am achitat datoria externă — România este cu adevărat independentă din punct de vedere politic și economic.Politica științifică a partidului și statului nostru de repartizare în teritoriu a forțelor de producție, sprijinul nemijlocit primit din partea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au asigurat județului Iași, ca tuturor județelor țării, o dezvoltare eco- nomico-socială ascendentă. Deosebit de grăitoare, în acest sens, este creșterea producției-marfâ industriale care a sporit de 50 de ori față de anul 1945. Cu precădere în ultimul sfert de veac, municipiul Iași, orașele Pașcani și Hîrlâu, Ruginoasa și Mircești, localități cu profund răsunet în conștiința neamului, au cunoscut, ca de altfel întregul județ, transformări înnoitoare. Noile platforme industriale, Combinatul de utilaj greu, Combinatul de fire și fibre sintetice, întreprinderile Tehnoton si de traductoare, unitățile industriei ușoare și a- Iimentare și multe altele au..a- sigurat creșterea numărului 

al neobositei' activități desfășurate de mult iubitul nostru conducător, în perioada deschisă de istoricul Congres al IX-lea al partidului, România a cunoscut profunde transformări revoluționare, devenind un stat puternic, cu o industrie modernă și cu o agricultură în plin progres. Dezvoltarea accelerată a agriculturii noastre socialiste constituie una din cele mai elocvente mărturii ale justeței politicii partidului, ale grijii și atenției statornice pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, le acordați acestei ratnuri de bază a economiei naționale, creînd condiții ca toți fiii țării să se bucure, în aceeași măsură, de binefacerile socialismului. Sîn- tem mîndri că, astăzi, România se situează pe un loc de frunte în lume ca nivel al producției agricole, ceea ce demonstrează cu tărie forța agriculturii noastre, întemeiată pe proprietatea socialistă a întregului popor și cooperatistă.Ca fiu de țăran din Bărăganul ialomițean sînt mîndru că am avut prilejul să ascult cuvîntul cald și înțelept pe care dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ni l-ați adresat în acea memorabilă zi de 26 iunie 1965, nouă, membrilor cooperatori din comuna Gheorghe Doja, arătin- du-ne drumul luminos pe care trebuie să-l parcurgem și care s-a dovedit plin de rodnicie și bunăstare. De atunci, ne-am bucurat de nenumărate ori de prezența dumneavoastră, îndemnurile și orientările pe care ni le-ați dat constituind, de fiecare dată, un puternic imbold de a munci mai bine 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANI MATEI

al organizației județene de partid Timișactivitate în slujba afirmării geniului creator al poporului nostru și al triumfului idealurilor de pace, înrîurește hotărîtor formarea și afirmarea tinerelor generații, a specialiștilor ce- ruți de revoluția de dezvoltare economico-socială a patriei.Imaginea României de azi și de miine — așa cum ne-a fost înfățișată, cu excepțională forță de analiză și amplă perspectivă istorică de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în magistralul Raport prezentat Congresului — reprezintă și pentru studenți, pentru cadrele de mîine ale economiei naționale, adevărul care motivează și mobilizează, într-un șuvoi unic, eforturile do muncă și creație, forjate de marea, nețărmurita încredere în viitor, în puterea națiunii noastre de a înfăptui visul de aur al omenirii — societatea comunistă.Ce poate fi mal edificator pentru umanismul politicii de dezvoltare a patriei, inspirat și promovat cu consecvență de secretarul general al partidului, decît fapțul că, alături de efortul generos ' pentru învătămîntul preuniversitar general și obligatoriu, s-a creat pentru studenți o bază materială cum nu sînt multe în lume. Ne este plăcut să enumerăm noile cetăți universitare, cum sînt institutele politehnice din București, Iași și Timișoara, universitățile din Craiova și Galați, facultățile de fizică din București, mecanică din Cluj-Napoca sau electrotehnică din Craiova, nu

personalului muncitor de a- proape patru ori, iar a productivității muncii de 5,3 ori.In agricultură, prin volumul mare de investiții primite din partea statului au fost realizate lucrări de îmbunătățiri funciare pe o suprafață de peste 160 000 hectare, s-a îndiguit lunca Prutului, a Jijiei, s-au irigat peste 73 000 hectare, ceea ce a făcut ca în acest an să obținem producții-record fără precedent de 8145 kg/ha la grîu, 7 000 kg/ha la orz, de 23 100 kg/ha la porumb.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să exprim întreaga recunoștință a țăranilor cooperatori din județul Iași pentru măsura de înaltă esență umanistă privind anularea unor datorii ale cooperativelor agricole de producție, împreună eu hotărîrea noastră fermă de a munci mult mai bipe, mult mai eficient, astfel încît să obținem producții agricole, vegetale și animale, tot mai mari, sigure și stabile, la nivelul exigențelor noii revoluții agrare.Iașiul, dintr-un județ cu o e- conomie rudimentară, s-a transformat în acești ani într-un puternic centru industrial-agrar, dar și un centru științific, cultural al țării. Platforma Institutului Politehnic din Iași construită în anii „Epocii Nicolae Ceaușescu", spațiile realizate pentru celelalte institute de învățămint superior, sălile de clasă și laboratoarele, spațiile pentru creșe și grădinițe asigură cele mai bune condiții de studiu si învățătură celor peste 237 000 elevi și studenți, ceea ce înseamnă că aproape 30 la sută din populația județului învață. De asemenea, au fost construite în ultimul sfert de veac peste 117 000 locuințe.Acțiunile organizatorice și no- litico-ideologice, inițiate de Comitetul județean de partid, dezbaterea largă, profund democratică, a documentelor pentru Congres în toate colectivele de muncă din întreprinderi, instituții și unități agricole, aplicarea neabătută a sarcinilor și indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate t o- v a r ă s e secretar general Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru ne care le-ați efectuat în județul nostru. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, au făcut ca oamenii 

pentru a smulge pămîntului roade cît mai bogate. Toți cei ce trăim și muncim în această înfloritoare așezare vă sîntem profund recunoscători dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru cinstea și onoarea ce ne-ați făcut-o de a ne vizita din nou și în această toamnă.Vă . raportăm că muncind cu stăruință pentru a pune mai bine in valoare piămîntul, baza tchnico-materială de care dispunem am reușit să sporim an de an producțiile agricole, care în prezent sînt de 5 ori mai mari la griu și orz, iar la porumb de 10 ori decît cele realizate în 1965. Acționind pe baza prețioaselor indicații pe care ni le-ați dat, la fața locului, privind aplicarea tehnologiilor a- vansate, am obținut 9 800 kg orz, 10 000 kg griu, 5 630 kg floarea- soarelui, 6 540 kg soia, 135 tone sfeclă de zahăr și 122 tone de legume la hectar, iar la porumb am obținut o producție-record de 41.700 kg știuleți la ha. Rezultate bune am obținut și în zootehnie, sector care deține o însemnată pondere în activitatea economică a cooperativei. Aceste realizări ne-au permis să livrăm peste plan la fondul de stat 11 300 tone cereale, 13 000 tone sfeclă de zahăr, 3 500 tone legume, iar la zootehnie preliminăm să livrăm suplimentar, pină la.sfîrșitul anului, 2 500 hectolitri lapte și 25 tone carne.Pe baza sporirii producției în toate sectoarele, averea obștească a cooperativei a ajuns în prezent la peste 400 milioane lei. față de numai 22 mii lei la înființare, iar veniturile membrilor cooperatori au crescut de peste 15 ori. Avem o comună 

meroasele orășele studențești cu' peste 70 de mii locuri 'de cazare, cele 10 centre de creație și cultură socialistă „Cîn- tarea României", pentru studenți, numeroasele cluburi culturale și baze sportive și de agrement. Din fondurile statului se acordă, anual, circa 42 de mii burse de studii și de merit și peste 20 de mii locuri in taberele de odihnă și tratament.Pentru toate aceste minunate condiții de învățătură și viață, de afirmare multilaterală, pentru neasemuita grijă față de destinul tinerei generații, îndeplinesc o datorie de onoare de a adresa profunda gratitudine și recunoștința fierbinte, dum- neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele Erou al națiunii, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, împreună cu hotărîrea fermă a studențimii de a munci și învăța, fără preget, pentru a fi la înălțimea misiunii încredințate în societate, pentru a spori contribuția la înflorirea multilaterală a țării noastre.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că asociațiile studenților comuniști, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au situat permanent în centrul activității lor educarea comunistă și revoluționară a studenților, creșterea spiritului de răspundere față de pregătirea profesională și 

muncii din județ, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să obțină, și pe perioada care a trecut din acest cincinal, o serie de rezultate bune. Față de 1985, producția- marfă industrială a sporit, în acest an, cu 11 miliarde lei,, un număr de 18 unități economice și colective de muncă au raportat realizarea planului la pro- ducția-marfă industrială pe primii 4 ani ai actualului cincinal, iar 50 de întreprinderi și-au îndeplinit în devans sarcinile pe trei ani și 11 luni, realizînd peste prevederi o producție- marfă industrială de peste 3 miliarde lei.în activitatea Comitetului județean, a organelor și organizațiilor de partid însă s-au manifestat și unele lipsuri, îndeosebi in ceea ce privește urmărirea și asigurarea îndeplinirii ritmice a planului in . profil teritorial, controlul înfăptuirii ho- tărîrilor proprii și ale organelor superioare. în cadrul conferinței organizației județene de partid am dezbătut cu toată răspunderea aceste probleme, am stabilit măsuri ferme pentru a recupera rămînerile în urmă, pentru a realiza sarcinile de plan pe acest an și pe întregul cincinal.Și în cincinalul viitor județul Iași va cunoaște niveluri, ritmuri superioare de dezvoltare, ceea ce asigură o creștere continuă a calității vieții și bunăstării materiale și spirituale a întregii populații.în încheiere, vorbitoarea a arătat : în aceste momente, de importanță fundamentală pentru dezvoltarea patriei in cincinalul viitor, și în perspectivă pină în anii 2000—2010, vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe secretar general, să vă asigur că organizația județeană de partid Iași — urmînd strălucitul dumneavoastră exemplu de dăruire, de muncă și abnegație comunistă, al tovarășei Elena Ceaușescu — va acționa cu hotărîre și exigență mereu sporite pentru aplicarea fermă în viață a hotăririlor ce vor fi adoptate de Congres, urmînd neabătut, într-o deplină unitate, gloriosul nostru partid, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în marile acțiuni revoluționare consacrate cu Pilduitor eroism făuririi în patria noastră a visului de aur al omenirii — comunismul.

frumoasă, cu locuințe noi, în care s-a mutat practic întreaga populație. Dispunem de școli și grădinițe noi, 'două dispensare medicale, brutării, moară, alte dotări cdilitar-gospodărești — condiții de muncă si viață care corespund deja civilizației urbane, iar tinerii din. comuna noastră nu au nici un motiv să plece din localitate, fiind hotă- riți ca, împreună cu toți locuitorii, să facă din ea, așa cum ne-ați cerut, un. puternic centru economic, politic și social.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că am dezbătut temeinic în adunările de partid și în conferința organizației comunale, posibilitățile de creștere a producției în anul viitor, am adoptat un program concret de acțiuni și măsuri, si am instaurat un climat do ordine și disciplină în fiecare fermă și sector. Am e- fectuat însămînțările de toamnă la timp și de1 cea mai bună calitate, în prezent culturile pă- ioase avind o stare de vegetație foarte bună. Avem toate condițiile și sîntem hotărîți — așa cum ne-ați cerut — să realizăm în anul viitor, 10—15 tone orz și grîu la hectar, iar la porumb să depășim 50 tone știuleți în cultură irigată.Vă rog să-mi permiteți ca de la această înaltă tribună să vă adresez respectuos dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, din adîncul inimilor noastre, ale tuturor celor ce trăim și muncim in Bărăganul ialomițean. urarea strămoșească să ne trăiți întru mulți ani în fruntea partidului. pentru binele și fericirea poporului român, pentru victoria deplină a socialismului și comunismului în România.

politică. Acționind în spiritul exigențelor majore puse in fața școlii noastre superioare, a crescut — în condițiile promo- vabilității ponsțante — ponderea studenților cu rezultate bune și foarte bune, s-a perfecționat integrarea cu cercetarea științifică, producția materială și viața social-politică, ceea ce a condus la impulsionarea creativității, la ridicarea eficienței social-economice, a cunoștințelor acumulate la cursuri și se- minarii. Pe baza hotăririlor Congresului Științei și Invăță- mîntuiui, s-a trecut, împreună cu organele de învățămint, la diversificarea formelor de antrenare a studenților la cercetarea științifică, ajungîndu-se, în prezent, ca peste 60 la sută din studenți să aibă preocupări sistematice în soluționarea unor teme de cercetare legate de perfecționarea și modernizarea producției, reducerea consumurilor specifice de energie și materii prime, introducerea progresului tehnic, creșterea productivității muncii, precum și abordarea unor teme de cercetare fundamentală.întărirea spiritului de organizație revoluționară, promovarea consecventă a exigenței comuniste, a normelor moralei societății noastre socialiste constituie obiective pe care le urmărim consecvent, menite să facă din fiecare- colectiv studențesc un factor puternic al noului, al progresului social, care acționează exemplar pentru înfăptuirea politicii parti

dului în învățămîntul universitar. Intensificînd preocupările pentru îmbunătățirea muncii politico-ideologice, de educare comunistă, revoluționară a studenților, de lărgire a orizontului de cultură și cunoaștere, de formare a omului nou, vom acționa cu și mai mare răspundere pentru a înarma studenții cu concepția partidului nostru, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire Ia făurirea noii societăți cu poporul și pentru popor, cu
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANTON ȘTOROBĂNEANU

delegat al organizației județene de partid GiurgiuMult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Trăim cu toții un moment istoric înălțător, cu convingerea că acum și aici se hotărăsc, în concordanță cu voința întregului popor, liniile directoare ale viitorului luminos al patriei, prefigurat cu magistrală clarviziune, înaltă rigoare științifică și cutezanță revoluționară în Raportul prezentat Congresului de secretarul general al Dartidului tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest document de excepțională însemnătate conturează o strategie de mare amploare pentru înfăptuirea, în continuare, a • Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. în același timp, prin tezele, conceptele și orientările pe care le conține, rod al analizei temeinice a evoluției lumii contemporane, Raportul secretarului general al partidului, nostru constituie o contribuție de cea mai mare însemnătate la dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare a socialismului științific, la îmbogățirea tezaurului gîndirii universale.In această atmosferă de vibrantă trăire patriotică, îndeplinesc, cu cea mai mare bucurie, mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Giurgiu, exprimînd în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din județ, adeziunea noastră fierbinte la propunerea privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, cea mai înaltă garanție a înfăptuirii măreței opere de înaintare a patriei noastre pe calea socialismului și comunismului.
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI AUREL SANDU

delegat al organizației municipale de partid BucureștiMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,însuflețiți de grandioasele înfăptuiri ale perioadei pe care cu legitimă mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", cu sentimente de dragoste fierbinte, de stimă și recunoștință, împreună cu întregul popor, comuniștii, toți oamenii muncii din Institutul Central pentru Industria Electrotehnică au primit cu înflăcărare și aprobă pe deplin istorica Hotărîre a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la realegerea în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, strălucit conducător de partid și de țară, eminent militant comunist și patriot înflăcărat, luptător ferm pentru realizarea țelurilor supreme ale clasei muncitoare, Erou între eroii neamului, genial făuritor al noului destin al «șpatriei, personalitate politică de excepție a lumii contemporane.Cu profundă emoție și adîn- că recunoștință exprimăm deplina aprobare față de strălucitul Raport prezentat Congresului, care constituie o nouă și elocventă confirmare a eroicei dumneavoastră activități; mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, deschide noi și luminoase perspective dezvoltării multilaterale a patriei noastre socialiste.Vă raportez, mult iubite și stimate tovarășe secretar gene
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION DEACONU 

delegat al organizației județene de partid TeleormanMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși.Document programatic de largă și cutezătoare analiză și viziune revoluționară, adevărat program de muncă și de luptă pentru întregul partid și popor, magistralul Raport prezentat Congresului de marele nostru conducător, ctitor de țară nouă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, jalonează clar noi orizonturi ascensiunii victorioase a societății românești pe calea socialismului, a progresului și bunăstării, îmbogățind cu teze și concluzii de mare valoare teoria și practica revoluționară a edificării noii orînduiri sociale.Vă rog să-mi permiteți să îndeplinesc mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Teleorman, de a da glas adeziunii entuziaste și unanime a comuniștilor, a tu

atît mai mult cu cît în lume au fost repuse în circulație concepții vechi, infirmate de viață, de istorie, care încearcă să denatureze valorile fundamentale ale socialismului, să sădească neîncredere în noua orinduire.în continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a subliniat : întreaga studențime, trup din trupul eroicului nostru popor muncitor, nu are un adevăr mai scump și un crez mai înalt decît acela de a urma neabătut

Cu calde sentimente de stimă, adresăm cele mai vii mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, pentru contribuția decisivă Ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, a programelor de dezvoltare economică și socială a patriei, la afirmarea științei, invățămintului și culturii românești, ca factori de bază ai edificării socialismului și comunismului.Transpunerea în viață a politicii partidului de repartizare echilibrată, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, s-a bazat în primul rînd pe alocarea unor importante fonduri de investiții, care în perioada 1945—1989 se ridică în județul nostru la peste 76 miliarde lei, din care 60 miliarde lei în anii de după Congresul al IX-lea al partidului. Aceste masive investiții au permis creșterea valorii fondurilor fixe de aproape 14 ori, sporirea producției industriale pe locuitor de la mai puțin de 500 lei, în 1945, la peste 50 000 lei în prezent, și, mai ales, dezvoltarea impetuoasă a ramurilor de vîrf ale industriei. Astfel, industria chimică a crescut în prezent, față de anul 1965, de peste 360 ori, construcția de mașini de 25 ori, industria ușoară de 54 ori, iar cea alimentară de peste 7 ori. Un accent deosebit a fost pus pe factorii intensivi ai dezvoltării, care au determinat creșterea de peste 3 ori a productivității muncii în industria republicană, față de anul 1965. Producția agricolă a sporit de 10,4 ori în comparație cu anul 1945, din care de 3 ori în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea.Raportez Congresului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că, în perioada analizată, organizația județeană de partid Giurgiu a manifestat o preocupare permanentă pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, pentru creșterea răspunderii activului de partid, a cadrelor, a tuturor comuniștilor și oameni

ral al partidului, că în ampla dezbatere a documentelor programatice pentru Congresul al XIV-lea, în adunările organizațiilor de partid, de masă șl obștești, în consiliul științific, în cadrul acțiunilor de pregătire politico-ideologică din unitățile institutului central au fost puse în evidență cu toată răspunderea nu numai obligațiile și sarcinile concrete care ne revin, ci și căile de acțiune pentru înfăptuirea lor. Pornind de la prețioasele dumneavoastră orientări șl teze cuprinse in Raportul prezentat Congresului, document de excepțională însemnătate și pentru noi, cei ce lucrăm in domeniul științei, activității de cercetare științifică îi revine un rol important în direcția înfăptuirii programelor de organizare, modernizare și dezvoltare a economiei. Un obiectiv esențial îl constituie promovarea unor tehnologii noi, care să asigure, în toate ramurile economiei, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică, încadrarea în normele aprobate.Beneficiind nemijlocit de sprijinul permanent, de îndrumarea de înaltă competență științifică, din partea dumneavoastră, mult stimată tovarășă academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant revoluționar de frunte al partidului și statului, savant de largă recunoaștere internațională, vă rog să-mi îngăduiți să folosesc și acest prilej pentru a vă aduce omagiul nostru și a vă exprima sentimentele de profund respect și gratitudine ale tuturor oamenilor muncii din institutul nostru pentru prodigioasa activitate ce o desfășurați pe tă- rîmul științei, pentru contribu

turor oamenilor muncii la Hotă- rirca privind realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă do secretar general al partidului, garanție sigură a continuității și dezvoltării procesului revoluționar în patria noastră, a obținerii unor noi și mărețe succese în vasta operă de construire în România a socialismului și comunismului. .Este un motiv de mîndrie patriotică să subliniem că mărețele împliniri revoluționare din perioada ce a urmat Congresului al IX-lea, înaltul prestigiu de care se bucură România pe plan internațional sînt legate indisolubil de munca neobosită a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de abnegația și dăruirea totală cu care acționează pentru înfăptuirea năzuințelor fundamentale ale națiunii, pentru triumful păcii și colaborării pe planeta noastră. 

în gînd și faptă partidul, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele prieten și îndrumător al tineretului, pentru triumful socialismului și comunismului în patria noastră. Supremul omagiu pe care noi toți înțelegem să-1 a- ducem vieții și activității dumneavoastră revoluționare, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușescu, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, este 

lor muncii în vederea realizării planului și programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial. în acest scop, Comitetul județean a deplasat centrul de greutate al activității în mijlocul organelor și organizațiilor de partid, al colectivelor de oameni ai muncii, desfășu- rînd o susținută muncă organizatorică și politico-educativă menită să amplifice participarea conștientă a maselor la înfăptuirea politicii de dezvoltare multilaterală a patriei.Acționind sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivele din unitățile industriale ale județului Giurgiu au îndeplinit la 15 noiembrie planul pe 3 api și 11 luni din acest cincinal la producția- marfă, realizările peste plan în- sumînd peste 850 milioane lei. Ritmul mediu anual de creștere a producției industriale în perioada care a trecut din acest cincinal a fost de 15 la sută. La export, planul a fost realizat în proporție de 108 la sută pe relația devize convertibile. în agricultură, am obținut în actualul cincinal recolte bune și foarte bune la cereale, legume și plante tehnice, 12 unități agricole de stat și cooperatiste fiind distinse cu înaltul titlu de „Erou al Noii Revoluții Agrare". în acest an, județul nostru a realizat cele mai mari producții la hectar de pînă acum la toate culturile : 8 100 kg grîu, 7 510 kg orz, 28 200 kg porumb știuleti. 5 530 kg floarea-soarelui, 80 500 kg cartofi de toamnă, 30 118 kg struguri de masă.Subliniem în acest context, cu deosebită satisfacție, importanța Legii privind anularea unor datorii ale unităților agricole cooperatiste, act economic și politic ce oglindește forța economiei noastre naționale, preocuparea statornică a partidului și statului, a dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinirea unităților agricole cooperatiste în efortul lor de a obține rezultate tot 

ția hotărîtoare pe care o aduceți la integrarea cercetării științifice și ingineriei tehnologice în viața economico-socială a ț&rii.Raportăm Congresului că, pu- nînd în centrul preocupărilor a- plicarea neabătută în viață a indicațiilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor de lucru in unitățile industriale, a spus în continuare vorbitorul, oamenii muncii din institut au îndeplinit și depășit principalii indicatori economico-financiari pre- văzuți pentru acest an, atît valoric. cit și ca număr de o- biective, concretizați în realizarea și omologarea a peste 1 765 de produse și materiale noi, 630 tehnologii noi și 1480 sisteme și produse program pentru modernizarea proceselor de producție.în lumina exigențelor formulate, am analizat cu deplină responsabilitate sarcinile ce ne revin în actuala etapă de avînt fără precedent a economiei românești, modul în care comuniștii, în primul rînd cadrele de conducere, întregul colectiv acționează pentru îndeplinirea lor, stabilind măsuri pentru e- liminarea deficiențelor care se manifestă în activitatea noastră. Deși îndeplinirea planului în proporție de 106.6 la sută la cercetarea științifică și 104,8 la sută la prodtTcția industrială arată creșteri față de nivelul planificat, trebuie să arătăm că avem unele intîrzieri în introducerea unor produse fiabile, de înaltă tehnicitate, competitive pe piața internațională, care să constituie producția unităților economice din centralele industriale ale ministerului.

Așa cum rezultă din documentele supuse dezbaterii Congresului, cercetarea științifică originală reprezintă suportul fundamental în realizarea nivelurilor de înaltă eficiență ale întregii noastre activități economice. Marile succese ale științei românești contemporane, integrarea ei cu cerințele stringente ale producției, introducerea pe scară largă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane în toate domeniile sînt strîns legate de activitatea exemplară a tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, eminent om de știință, căreia, și cu acest prilej, îi aducem prinosul nostru de recunoștință, un vibrant'și respectuos omagia.în continuare, vorbitorul a spus : Strălucita confirmare a caracterului profund științific al politicii partidului de repartizare armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării se regăsește și in județul 

acela de a ne face, în orice moment, datoria față de partid, patrie și popor, ca buni constructori ai socialismului, apărători dîrzi ai independenței și suveranității naționale, pe deplin încrezători in perspectivele luminoase prefigurate în documentele Congresului al XIV- lea, pentru a putea contribui la ridicarea, pe cele mai înalte trepte ale progresului și civilizației, a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

mai bune, la nivelul cerințelor noii revoluții agrare.Sîntem hotărîți ca, în anul viitor, pe baza măsurilor întreprinse în agricultură, să realizăm peste 11 000 kg grîu și orz și peste 40 000 kg porumb știuleți pe 60 la sută din suprafața cultivată, in medie, la hectar.în continuare vorbitorul a spus : Laolaltă cu țara întreagă, județul Giurgiu va cunoaște in viitorul cincinal importante prefaceri înnoitoare. Volumul total de activitate economică urmează să crească, în perioada 1991—1995, cu peste 51 la sută, într-un ritm mediu anual de 8,7 la sută, ajungînd la peste 131 mii lei pe locuitor în anul 1995. Sporuri importante sînt prevăzute în industrie, agricultură, în domeniul prestărilor de servicii către populație și în celelalte sectoare de activitate. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu întreaga răspundere pentru a perfecționa, în continuare, stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, ale organelor de stat și ale democrației muncitorești- revoluționare. Vom acționa ferm pentru eliminarea neajunsurilor care se mai- manifestă în activitatea noastră, întărind climatul de ordine și disciplină, spiritul de răspundere, capacitatea mobilizatoare a fiecărui colectiv, abnegația și devotamentul în înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială a județului.în încheiere, vorbitorul a spus : Mulțumindu-vă, încă o dată, pentru sprijinul permanent pe care l-ați acordat județului Giurgiu, înfloririi sale multilaterale, comuniștii, toți oamenii muncii de pe plaiurile giurgiuvene vă adresează, din adîncul inimilor,, multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce, ca și pină acum, pe drumul glorios âl socialismului și comunismului. Să ne trăiți mulți ani fericiți, mult iubite ți stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu 1

Prin profilul șl activitatea lor, unitățile Institutului Central pentru Industria Electrotehnică sînt implicate in înfăptuirea cu operativitate și răspundere a 17 programe speciale și prioritare privind perfecționarea organizării și modernizarea proceselor de producție în toate întreprinderile industriale din principalele ramuri ale economiei naționale. Trebuie să arătăm insă că nu în totalitate efectele măsurilor luate pînă în prezent s-au situat la nivelul cerut în ceea ce privește creșterea fiabilității, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al unor produse și tehnologii de fabricație.Prin măsurile adoptate pentru anul 1990 și în perspectivă, cercetătorii din institut sînt hotărîți să acționeze în spirit revoluționar, la nivelul fiecărei unități economice, pentru transferarea cît mai rapidă în producție a rezultatelor cercetării, printr-o colaborare și antrenare efectivă a tuturor specialiștilor din întreprinderi și învățămint, în vederea materializării cu eficiență sporită a obiectivelor de organizare și modernizare, participînd activ atît la elaborarea documentațiilor de execuție a tehnologiilor, cît și la valorificarea deplină a rezultatelor noastre.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru a realiza exemplar istoricele hotărîri ce le va adopta Congresul al XIV-lea al partidului, cu convingerea fermă că ăceasta este calea sigură a făuririi socialismului și comunismului în patria noastră, a ridicării necontenite a nivelului de trai al întregului popor.

Teleorman, care a cunoscut în ultimii 24 de ani impresionante transformări ccohomico-sociale. Prin alocarea unui volum de investiții de peste 55 miliarde lei s-au amenajat puternice platforme industriale, punîndu-se bazele unei industrii moderne, reprezentată prin ramuri de vîrf, purtătoare de progres tehnic, cum sînt: construcțiile de mașini, chimia, electrotehnica, metalurgia și altele. Producția industrială a județului a crescut de 14,4 ori, fondurile fixe pe locuitor sporind de la 9 600 lei în anul 1965, la peste 100 mii lei in prezent. Este greu sau aproape imposibil să facem comparație cu anul 1945, cînd datele statistice vorbesc despre o producție industrială în Teleorman de numai circa 70 milioane lei realizată în cîteva ateliere meșteșugărești cu un total de 1 000 de muncitori. Acum, în anul celui de-al XIV-lea Congres al partidului nostru comunist, producția atinge circa 23 de miliar-
(Continuare în pag. a IX-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a VIII-a)de lei. în acești ani de impetuoasă dezvoltare economico- socială s-au creat în Teleorman fonduri fixe în valoare totală de aproape 60 miliarde lei, materializate, în primul rînd, in mari platforme industriale. Județul nostru realizează, la cotele acestui an de rodnice împliniri, aproape un sfert din producția de îngrășăminte a țării, o treime din rulmenții românești, peste 12 la sută din țițeiul extras, țevi din oțel sudate, componente pentru centralele atomoelectrice, motoare electrice, mașini și utilaje agricole, o gamă largă de bunuri ale industriei ușoare și alimentare, produsele industriei teleormă- nene fiind cunoscute și apreciate în 65 de țări de pe tot globul.în ce privește agricultura, menționez că producția agricolă este de 12 ori mai mare față de 1945, in acest an obți- nindu-se cele mai mari producții din istoria județului : 8 190 kg grîu, 7 500 kg orz, 27 000 kg porumb, 127 450 kg sfeclă, 8 460 kg orez, 6 100 kg soia la hectar. Aceste date ilustrează cu putere superioritatea agriculturii bazată pe proprietatea socialistă, pe realizările științei și tehnicii, faptul că numai orînduirea socialistă asigură dezvoltarea intensă a forțelor de producție, ridicarea nivelului general de viață și civilizație a întregii țărănimi.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI DUMITRU DUMITRU
delegat al organizației județene de partid TulceaMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Intr-o deplină unitate de gînd șl faptă cu întregul partid și popor, permiteți-mi să exprim, in numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Combinatul de Feroaliaje Tulcea, adinca recunoștință și profunda gratitudine față de prodigioasa și strălucita dumneavoastră activitate teoretică și practică, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, consacrată înfloririi .patriei și să dau glas voinței noaștre unanime ca la actualul Congres, in funcția supremă de secretar general al partidului, să fiți reales dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii, ilustru gînditor revoluționar, . eminent militant comunist și patriot înflăcărat, personalitate de excepție a lumii contemporane, luptător ferm pentru triumful socialismului și comunismului, pentru progresul neîntrerupt al României și ridicarea continuă a bunăstării celor ce muncesc.Strălucitele Înfăptuiri obținute de poporul român, îndeosebi după istoricul Congres al IX-lea al partidului, sub cutezătoarea și clarvăzătoarea dumneavoastră conducere, demonstrează superioritatea orînduirii socialiste, justețea politicii științifice a partidului de dezvoltare susținută, armonioasă a forțelor de producție, de întărire continuă a proprietății socialiste, de perfecționare a conducerii unitare a vieții economico-sociale, de creștere continuă a rolului conducător al partidului, de dezvoltare și afirmare a democrației muncitorești-revoluțlonare. Achitarea la sfirșitul lunii martie din acest an a întregii datorii externe, fapt ce a asigurat adevărata independență economică și politică a României, a

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE ANGHELOIU
delegat al organizației județene *de partid AradMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Magistralul Raport prezentat Congresului relevă cu putere strălucita personalitate a celui mai iubit fiu al poporului nostru, eminentul gînditor și luptător revoluționar, recunoscut și prețuit în întreaga mișcare comunistă și muncitorească internațională pentru contribuția inestimabilă la dezvoltarea originală, creatoare a tezaurului universal al teoriei și practicii revoluționare, ctitorul epocii de aur a României socialiste, care poartă și va purta peste secole numele ilustrului ei întemeietor — „Epoca Nicolae Ceaușescu".înmănunchind alesele sentimente de stimă și prețuire ale comuniștilor, ale tuturor locuitorilor străvechilor plaiuri românești ale Aradului, îndeplinesc o datorie de conștiință de a susține, cu vibrantă trăire patriotică, propunerea privind realegerea în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a celui mai iubit și stimat fiu al națiunii, marele conducător și strateg, care de șase decenii își consacră întreaga viață intereselor supreme ale patriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimăm înalta noastră gratitudine tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, strălucită personalitate politică și științifică, pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea multilaterală a patriei, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii, la afirmarea tot mai puternică a României în lume.Cu ferma convingere că drumul ales acum 45 de ani, spiritul înnoitor imprimat de Congresul al IX-lea corespund pe deplin cerințelor progresului social, sîntem ferm hotărîți să

Vă raportăm, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, acționind în spiritul sarcinilor trasate cu prilejul vizitelor efectuate in acest an în județul nostru, am trecut la aplicarea unor măsuri ferme, de creștere a suprafețelor cultivate cu ricin și bumbac, astfel incit în 1990 să obținem cel puțin 6 tone ricin la ha și 8—10 tone bumbac pe fiecare hectar.Succesele remarcabile obținute în creșterea producției materiale și a eficienței economice au constituit temelia ridicării nivelului de trai, a calității vieții tuturor oamenilor muncii, confirmind cu argumentele de netăgăduit ale faptelor că țelul suprem al politicii umaniste a partidului nostru îl reprezintă bunăstarea și fericirea oamenilor. S-au construit in județul nostru peste 32 mii apartamente moderne și confortabile din fondurile statului, zeci de mii de locuințe din fondurile populației, s-au dezvoltat învăță- mîntul și cultura, s-a îmbunătățit continuu ocrotirea sănătății populației, iar volumul desfacerilor de mărfuri și al prestărilor de servicii au sporit de peste 4 ori și, respectiv, de 8 ori.Cu toate aceste realizări, trebuie să recunoaștem deschis, în mod autocritic, în spiritul înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că nu am reușit să instaurăm peste.

relevat și relevă întregii lumi marea forță productivă, creatoare a poporului nostru care, sub conducerea înțeleaptă a partidului său comunist, își făurește destinul său fericit.Combinatul de feroaliaje, unitate reprezentativă a metalurgiei, care, datorită grijii partidului, a cunoscut o continuă modernizare, și-a sporit mereu contribuția la satisfacerea cerințelor economiei naționale. Totodată, aici s-a format, un puternic detașament muncitoresc, cu un nivel tot mai ridicat de pregătire profesională și politică, cu o înaltă conștiință revoluționară, ferm angajat în înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, ho- tărît să dea viață minunatelor planuri și programe de dezvoltare economico-socială a țării. Vă sin tem profund recunoscători. mult iubite și stimate t ova ră ș e secretar general Nicolae Ceaușescu, pentru minunatele condiții de muncă și de viață de care beneficiem astăzi, pentru înfăptuirea fermă a politicii de industrializare și de repartizare armonioasă a forțelor de producție pft întreg cuprinsul tării, fără de care aidi.ipe nv- leagurile tulcene, niciodată nu s-ar li putut înălța o industrie puternică, modernă, niciodată oamenii acestor locuri nu s-ar fi putut bucura de o viață liberă și demnă, de binefacerile socialismului.Noi. muncitorii, întregul popor român, știm bine că nimic nu ne-a fost dat de-a gata, că tot ceea ce s-a realizat în toți acești ani de viață nouă este rodul muncii noastre unite, al abnegației și spiritului de totală dăruire cu care înfăptuim politica partidului. Iată de ce, doresc să încredințez înaltul forum al comuniștilor români că nu vom permite niciodată nimănui să se amestece în treburile interne ale țării, că vom urma neabătut eroicul nostru partid 

înfăptuim obiectivele ce le va. stabili istoricul nostru Congres, care deschide cale nouă și strălucitoare spre realizarea visului de aur — comunismul. A- cesta este răspunsul nostru dat concepțiilor greșite, profund dăunătoare, tendințelor lichida- toriste, destabilizatoare, susținute de cercurile reacționare, antisocialiste și anticomuniste care neagă o evidență pregnantă a istoriei — afirmarea implacabilă a socialismului.Marile realizări ale societății noastre în epoca inaugurată de istoricul Congres al IX-lea, forța idealurilor socialismului, roadele descătușării energiilor creatoare ale întregului popor, prin eliminarea dogmatismului, a tarelor așa-zisului „model unic" în construcția socialistă, 'se regăsesc pe deplin și în dezvoltarea economico-socială a județului Arad. Astfel — a arătat vorbitorul — județul nostru a beneficiat în anii socialismului de investiții însumînd 67 miliarde lei, din care aproape 60 miliarde după Congresul al IX-lea. Pe această bază au a- părut ramuri și activități economice noi, s-au construit moderne platforme industriale, s-a dezvoltat pe baze noi agricultura, s-au modernizat și și-au amplificat dimensiunile toate unitățile socialiste. Fondurile fixe au sporit . în această perioadă de 6 ori, producția industrială de 5,8 ori, iar cea a- gricolă de peste 3 ori, ceea ce a determinat ca volumul total al activităților economice pe locuitor să crească de la 27 080 lei în 1965, Ia 110 000 lei in prezent.Pe asemenea baze trainice, demonstrînd forța, vigoarea, capacitatea marii proprietăți socialiste, au crescut, față de 1965, de 2,7 ori retribuția netă lunară a personalului muncitor și de 3 ori veniturile membrilor cooperatori. în același timp, s-a schimbat înfățișarea localităților, apărînd cartiere noi, cu locuințe confortabile, cu spații 

tot un climat de înaltă răspundere pentru realizarea integrală a planului la producția fizică și la export, pentru reducerea consumurilor materiale și energetice, precum și pentru creșterea producțiilor vegetale și animaliere în toate unitățile, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare. Conferința organizației județene de partid, ana- lizînd rezultatele de pînă acum, în lumina indicațiilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, a stabilit măsuri corespunzătoare, care să conducă la înlăturarea neajunsurilor, la îmbunătățirea radicală a activității economico- 'sociale. la crearea condițiilor necesare înfăptuirii exemplare a prevederilor de plan în anul 1990, a tuturor sarcinilor care ne revin in cincinalul 1991—1995.Oamenii muncii din agricultura județului Teleorman, ca de altfel întreaga noastră țărănime, vă mulțumesc din a- dincul inimii lor și vă sînt profund recunoscători dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe. Nicolae Ceaușescu, pentru măsurile de anulare a datoriilor unor cooperative agricole și asociații intercoopera- tiste, act de mare însemnătate economică pentru continua dezvoltare și consolidare a unităților agricole, văzînd în aceasta o nouă expresie a grijii conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, pentru creșterea neconte

comunist, pe secretarul său general, marele fiu al clasei muncitoare — tovarășul Nicolae Ceaușescu.In continuare, vorbitorul a spus : Aplicînd cu fermitate ho- tărîrile Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului, prețioasele dumneavoastră orientări și indicații, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii din combinatul nostru au mobilizat, in cadrul larg al democrației muncitorești-revoluțio- nare, propriu societății noastre socialiste, întregul colectiv pentru accentuarea factorilor intensivi, c.alitatiyi ai producției, prin afirmarea tot mal puternică a noii revoluții științifice și tehnice. Am acordat o atenție deosebită asimilării unor produse și tehnologii noi, care să conducă. la valorificarea superioară a materiilor prime, la creșterea gradului de recuperare și reintroducere în circuitul productiv a resurselor secundare materiale și energetice. în actualul cincinal au fost asimilate 19 tehnologii și produse noi, au fost ppse in funcțiune instaluțiilî l-dri? valorifică rfettr- sele secundare, fiind, astfel, printre primii în lume care folosim integral aceste resurse rezultate din procesul de elaborare a feroaliajelor cu man- gan. Am reușit să asigurăm creșterea gradului de recuperare a elementului util de la 78 la sută la 93 la sută, reducerea consumului de energie electrică cu 21 la sută, ob- ținînd pe aceste căi, la nivelul actualului cincinal, economii la minereu de mangan de 43 mii tone și la energie electrică de 53 mii MWh.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, răspunzînd mobilizatoarelor dumneavoastră îndemnuri, 

comerciale, s-a asigurat accesul tot mai larg al locuitorilor județului la binefacerile civilizației noi, socialiste.în actualul cincinal, valoarea producției-marfă a crescut intr-un ritm mediu anual de 6 Ja sută, înregistrîndu-se, prin aplicarea programelor de organizare și modernizare a producției, un spor de peste 4,2 miliarde lei. In agricultură am înregistrat în 1989 o producție medie la hectar de 8 248 kg grîu, 7 523 kg orz, 26100 kg porumb, iar la legume am livrat la fondul de stat peste jumătate milion de tone. Toate acestea constituie o grăitoare dovadă a potențialu- lului agriculturii noastre, bazată pe marea proprietate socialistă și înscrisă ferm pe coordonatele progresului tehnic șl științific ale noii revoluții a- grare.Referindu-se Ia sarcinile de plan în profil teritorial pentru viitorul cincinal, vorbitorul a arătat: Producția-marfă industrială se prevede să crească în județul Arad cu 34 la sută, iar la export, pe ambele relații, cu 43 la sută. In același timp, producția agricolă va spori cu peste 71 la sută, iar prestațiile de servicii pentru populație cu peste 56 la sută.In activitatea noastră — a spus vorbitorul — am pornit și pornim de la necesitatea întăririi continue a partidului, a exercitării rolului său în toate domeniile, ca factor de importanță hotărîtoare pentru întreaga dezvoltare a țării. Nu putem fi de acord cu acele situații cînd, în numele așa-zisei libertăți de organizare și al pluralismului politic, în unele țări socialiste se acționează pentru diminuarea sau chiar renunțarea la rolul conducător al partidului clasei muncitoare. Aceasta nu poate să conducă de- cît la slăbirea unității clasei muncitoare, să dăuneze construcției socialismului. Numai partidul unic, revoluționar al 

nită a nivelului de trai al lucrătorilor ogoarelor, pentru înflorirea satului românesc.Toți locuitorii înfloritoarelor plaiuri ale județului Teleorman susțin pe deplin, laolaltă cu țara, întreaga politică externă a Partidului Comunist Român, ampla și neobosita activitate internațională desfășurată de România, de secretarul general al partidului, președintele Republicii, .tovarășul Nicolae Ceaușescu, personalitate proeminentă a lumii contemporane, care acționează cu neobosită consecvență revoluționară pentru triumful cauzei socialismului, pentru o lume a colaborării, securității și păcii.Declarîndu-ne întru totul de acord cu documentele supuse dezbaterii și aprobării înaltului forum al comuniștilor români, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Teleorman nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru înălțarea patriei pe cele mai înalte trepte ale progresului șl civilizației socialiste.Să ne trăiți întru mulți ani iubiți conducători, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, pentru gloria și măreția scumpei noastre patrii, pentru viitorul luminos, comunist, al poporului român !

metalurgiștii tulceni se prezintă la acest mare eveniment — Congresul comuniștilor români — cu rezultate bune. Planul la feromangan afinat a fost realizat pe întreg cincinalul, urmînd să producem suplimentar, pînă la finele acestui an, peste 10 000 tone, această instalație fiind dezvoltată și modernizată conform indicațiilor date de dumneavoastră cu prilejul vizitei de lucru pe care ați efectuat-o în întreprinderea noastră. Am realizat, de asemenea, cu 53 de zile mai devreme planul anual la silicomangan și cu 42 de zile mai devreme la siliciu metalic, ceea ce ne-a permis să obținem o producție- marfă suplimentară In valoare de 165 milioane lei.Analizînd activitatea desfășurată de colectivul nostru in spiritul înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră, mult stimate și. iubite tovarășe secretar general, trebuie să recunoaștem că dispunem încă de însemnate rezerve de Creștere a producției și a eficienței economice, rezerve pe care .sîntem. hotărîți să le punem pe xlț’plirț în valoare prin mai buna " organizare a producției și promovarea largă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.în încheiere, vorbitorul a spus : Intr-un singur gînd și o singură voință cu întregul partid și popor dau glas angajamentului nostru muncitoresc revoluționar ca, strins uniți în jurul partidului, al dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să facem totul pentru realizarea exemplară a obiectivelor și sarcinilor ce ne vor reveni din ho- tăririle Congresului al XIV-lea al partidului, pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii, libere, suverane și independente, România socialistă.

clasei muncitoare, ca rezultat al luptei pentru socialism, va putea îndeplini rolul istoric de a conduce națiunea spre comunism, spre o lume în care poporul să fie pentru totdeauna liber și independent.Realizările .cu care organizația județeană de partid Arad se prezintă la acest forum suprem sînt rodul creșterii capacității de conducere a organelor de partid, al orientării întregii activități în spiritul exigențelor promovate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, al modelului de muncă și viață pe care ni-1 oferiți zi de zi. Sîntem, în același timp, conștiențl că nu întotdeauna capacitatea noastră de acțiune șl influențare politică s-a ridicat la nivelul exigențelor impuse de viață. Una din cauzele menținerii deficiențelor din unele unități e- conomice este determinată și de faptul că munca politico-orga- nizatorică și cea ideologică, cultural-educativă, ca laturi inseparabile ale activității de partid, nu au fost întotdeauna suficient de bine corelate și conjugate.Ne angajăm în fața întregului partid, a dumneavoastră, marele ctitor al României socialiste, că vom acționa cu răspundere sporită, cu maximă exigență și fermitate, pentru ca în toate organele și organizațiile de partid din județul Arad activitatea organizatorică și politico-ideolo- gică să devină o puternică forță motrice de mobilizare a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Declarîndu-ne întru totul de acord cu conținutul documentelor pe care le va adopta marele forum comunist, vă asigurăm că vom milita consecvent pentru perfecționarea vieții interne de partid, pentru întărirea unității de monolit a întregului popor în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Asemenea tuturor participan- ților la cel de-al XIV-lea forum național al comuniștilor români, mă aflu sub puternica impresie a magistralului Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucită analiză științifică, materialist- dialectică și istorică a drumului parcurs de harnicul și talentatul nostru popor, sub conducerea gloriosului nostru partid, document ce reliefează, în modul cel mai elocvent, grandioasele realizări obținute în anii socialismului, impetuoasa dezvoltare economico-socială a patriei, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii. înălțarea neabătută a României pe noi trepte de progres și civilizație.Excepționalul Raport, precum șl celelalte documente supuse dezbaterii Congresului exprimă în cel mai înalt grad concepția revoluționară a marelui nostru conducător de partid și țară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, promovată cu consecvență în aplicarea legităților universal valabile ale revoluției și construcției socialiste ,1a condițiile concrete ale României, fidelitatea nestrămutată față de principiile socialismului științific, ale materialismului dialectic și istoric, ale construcției socialismului și comunismului in România cu poporul și pentru popor.Reprezintă un adevărat privilegiu pentru noi , mult Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a trăi în această glorioasă epocă, fără precedent în multimilenara noastră istorie, care este încrustată pentru totdeauna in conștiința națională sub numele de „Epoca Nicolae Ceaușescu", ca expresie a dragostei și stimei nemărginite de care vă bucurați din partea comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și muncesc în țara noastră. Cu gîndu- rile pline de respect și gratitudine pentru pilduitoarea dumneavoastră activitate revoluționară, de aproape șase decenii, pentru cursul înnoitor imprimat dezvoltării și înfloririi patriei, cu precădere în anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, cu deplină încredere în minunatele perspective socialiste și comuniste ale procesului revoluționar din România, intr-un singur glas și o singură voință cu întregul pâ’rtid șl popor, reafirmăm, și de Ia ateastă Înaltă tribună a
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI PETRE SECELEANU 

delegat al organizației județene de partid Bistrița-NăsăudMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să exprim de Ia înalta tribună a Congresului deplina adeziune a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Bistrița- Năsăud la voința fierbinte, unanimă a întregului nostru partid și popor privind realegerea, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comuhist Român, a celui mai stimat fiu al națiunii noastre, conducătorul clarvăzător și cutezător al partidului și statului nostru, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, luptător dîrz pentru cauza păcii și independenței popoarelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Privind astăzi tabloul măreț al României socialiste, putem afirma cu satisfacție și demnitate că prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului și a țării s-a dovedit și se dovedește o opțiune istorică de cea mal mare însemnătate, pentru realizarea programelor cutezătoare de dezvoltare multilaterală a patriei, înaintarea ei fermă, liberă și suverană pe culmile înalte ale comunismului — visul de aur al omenirii.în bilanțul impresionant al realizărilor cu care se prezintă partidul și țara la marele forum al victoriilor noastre socialiste, al independenței și suveranității depline, politice și economice a României sînt cuprinse și împlinirile fără precedent ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județul Bistrița-Năsăud, zonă a țării care a beneficiat din plin de roadele politicii științifice a partidului, de sprijinul permanent al mult iubitului și stima
i CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION POPA 

delegat al organizației județene de partid HunedoaraMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși.Am Înalta cinste și onoare ca, In consens cu gîndurile și simțămintele tuturor participanților la Congres, să dau glas mandatului încredințat de cei peste 112 000 comuniști, de toți oamenii din județul Hunedoara, de a exprima voința unanimă ca dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou intre eroii neamului, ctitorul României socialiste moderne, să fiți reales in funcția supremă de secretar general al parti

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION ANASTASIU
delegat al organizației județene de partid GorjCongresului, adeziunea entuziastă a comuniștilor, a tuturor cetățenilor Gorjului la Hotărîrea privind realegerea dumneavoastră, mult iubite și . stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, act politic de o covîrșitoare însemnătate, care reprezintă o garanție sigură a continuării și amplificării procesului revoluționar, a înfăptuirilor grandioase ale României socialiste.Aprobînd din toată inima a- ceastă opțiune istorică, ne exprimăm nemărginita admirație și profunda recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comunistul dîrz și neînfricat, călit în focul luptei revoluționare, personalitate de frunte a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, promotor ferm al cauzei socialismului și comunismului, luptător neobosit pentru apărarea principiilor socialis-, mului științific, împotriva concepțiilor care încearcă să discrediteze noua orînduire, să nege valorile materiale și spirituale ale socialismului, valențele proprietății obștești, să diminueze sau să nege rolul cbn- ducător al partidului clasei muncitoare, al statului, al democrației socialiste, revoluționare.Aducem un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului, remarcabil om de știință de renume mondial, pentru contribuția deosebită la e- laborarea și înfăptuirea politicii interne șl externe a partidului și statului, a vastelor programe de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea continuă a științei, învățămîntului și culturii românești.In ritmul înnoitor al întregii țări, datorită politicii juste a partidului și statului nostru, de repartizare rațională și echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, județul Gorj a devenit o puternică zonă industrială, asigu- rînd în prezent 77 la sută din producția de lignit a țării, 18 la sută la gaze asociate, 19 la sută din energia electrică și 14 la sută la ciment. Este semnificativ faptul că județul realizează astăzi o producție-marfă industrială de aproape 30 miliarde lei, față de 196 milioane lei în 1945 și 2,4 miliarde lei în 1965 ; totodată, producția globală agricolă a ajuns la 4.5 miliarde lei, față de. 380 milioane lei în 1945 și 1,1 miliarde lei In 1965. Creșterile impresionante înregistrate în e- conomia județului au fost po

tului nostru conducător, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Marile platforme industriale din Bistrița, Beclean, Năsăud, celelalte obiective economice — ctitorii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu" —, dezvoltarea armonioasă a tuturor domeniilor activității economico- sociale înscriu localitățile bis- trițene pe coordonatele civilizației contemporane, reprezintă dovezi strălucite ale forței și superiorității orînduirii socialiste, făurite cu poporul și pentru popor. Astăzi producția industrială a județului Bistrița- Năsăud este de 157 de ori mai mare decît cea obținută în 1965 ; cit de impresionantă este creșterea forței economice a județului este ilustrată și de faptul că fondurile fixe ale unei singure unități — întreprinderea de utilaj tehnologic — depășesc pe cele ale întregului județ din anul 1945. Pentru construcția de mașini, electrotehnica, mecanica fină, metalurgia, chimia și alte ramuri prezente pe harta județului, nici nu avem grade de comparație pentru simplul motiv că în perioada dinaintea Congresului al IX-lea nu existau. în qoncordanță cu dezvoltarea puternică a economiei județului, a fost realizat un impresionant program de construcții de locuințe, obiective Social-culturale și gospodărești.Raportăm Congresului că, sub conducerea organizațiilor de partid, marea majoritate a u- nităților economice și-au realizat sarcinile pe primii patru ani ai actualului cincinal. In agricultură, în acest an am obținut cele mai mari producții cunoscute pină acum în județul nostru, de peste 8 000 kg orz, 112 300 kg sfeclă de zahăr, 81 500 kg cartofi, în medie la ha ; au crescut efectivele de animale, livrîndu-se importante 

dului, chezășia sigură a înaintării ferme a patriei pe calea socialismului și comunismului.Cu aleasă stimă și deosebită considerație aducem prinosul nostru de aleasă recunoștință și prețuire tovarășei Elena Ceaușescu, personalitate proeminentă a partidului și statului nostru, a vieții științifice naționale și internaționale, pentru remarcabila contribuție adusă, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea liniei strategice șl programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea fără precedent a științei, învățămîntului, artei, culturii. a spiritualității românești.în perioada construcției socia

sibile ca urmare a faptului că în permanență ne-am bucurat de sprijinul neprecupețit al conducerii partidului, personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, sprijin concretizat în alocarea unui volum de investiții ce Însumează peste 144 miliarde lei, din care 95 la sută după istoricul Congres al IX-lea al partidului.Uriașele cuceriri revoluționare ale socialismului, încununate în strălucita victorie a lichidării întregii datorii externe a țării și dobîndirea, pe această cale, a independenței depline, economice și politice, a patriei, au oferit și în județul Gorj cîmp larg de afirmare tuturor resurselor de inteligență și energie creatoare, au adus profunde mutații calitative în sfera, vieții sociale, au determinat ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. In cartea marilor victorii socialiste pe care Congresul al XIV-lea le consfințește în noua istorie a patriei, Gorjul este prezent și el cu impresionante' împliniri. Numărul mediu al personalului muncitor din ramurile neagricole a sporit de la 3 000 în 1945, Ia peste 21 000 în 1965 și la aproape 160 000 în acest an, între care peste 78 000 reprezintă forța de muncă tînără, județul Gorj o- cupînd al treilea loc pe țară în ce privește ocuparea forței de muncă active la mia de locuitori ; din 1965 și pînă în prezent s-au construit 46 000 apartamente, aproape 90 la sută din populația județului locuind în case noi.Și în actualul cincinal Județul Gorj a înregistrat o puternică dinamică industrială. S-au produs și livrat economiei naționale peste 122 milioane tone cărbune net, 32 miliarde KWh energie electrică, 23 miliarde mc gaze naturale, 8 milioane tone ciment, 3 milioane tone țiței, alte importante cantități de produse industriale și agroa- limentare. In întîmpinarea mărețului forum al comuniștilor, un număr de 52 colective muncitorești au îndeplinit și depășit sarcinile de plan pe 10 luni din acest an, realizînd o producție-marfă industrială suplimentară în valoare de peste 900 milioane lei. Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în acest an și Gorjul a obținut cele mal mari producții agricole : peste 8 000 kg griu, 7 000 kg orz, 5 500 kg floarea soarelui, 22 000 kg porumb-știuleți la hectar.In continuare, vorbitorul a spus : Am acordat o atenție mai mare creșterii rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în întreaga viață politică și 'economico-socială, dezbaterii tot mai. apro

produse agrozootehnice Ia fondul centralizat al statului.In continuare, vorbitorul a spus : Este o mare satisfacție și bucurie să reliefăm și cu acest prilej că, într-un profund spirit revoluționar, de amplă deschidere față de problemele construcției socialiste, ale lumii contemporane în general, Raportul prezentat Congresului do secretarul general al partidului definește în mod științific rolul și importanța activității poli- tico-ideologice, sarcinile acesteia în vastul proces al construcției socialiste.învățămîntul și cercetarea științifică, creația literar-artistică, participarea largă a maselor la dezvoltarea și înflorirea culturii — domenii care beneficiază de competenta îndrumare a tovarășei Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului nostru, căreia îi adresăm și cu acest prilej cele mai respectuoase mulțumiri pentru contribuția deosebit de importantă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului — au un rol tot mai important în viața poporului nostru, în întreaga activitate de e- dificare a socialismului.Raportăm Congresului că, a- plicînd neabătut în viață orientările primite și cu prilejul vizitei de lucru efectuate în județul nostru de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, comitetul județean de partid a orientat întreaga activitate ideologică și politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de instituțiile cultural-educative în direcția mobilizării și unirii eforturilor tuturor comuniștilor, ale colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea sarcinilor ce le revin prin formarea unor puternice convingeri revoluționare, transformarea conștiinței socialiste într-o adevărată forță motrice a progresului economico-

liste, cu deosebire în anii de glorie ce au urmat Congresului al IX-lea al partidului, cînd prin voința Întregului partid și popor, dumneavoastră,mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ce! mai iubit fiu al națiunii, ați fost învestit să conduceți destinele României, județul Hunedoara a cunoscut prefaceri înnoitoare, cele mai mari din întreaga sa existență : față de 1945, producția industrială este mai mare in acest an de 47 de ori, din care de 33 de ori comparativ cu anul 1965 ; sînt creșteri realizate în principal pe baza dezvoltării puternice a mineritului, siderurgiei, energeticii, a altor ramuri industriale. In strînsă 

fundate cU comuniștii, cu to oamenii muncii a hotărîrih partidului și a legilor țării. R; portez însă deschis că sarcini ce ne-au revenit nu au fost îi deplinite integral, că ne situă sub nivelul cerințelor și al p< sibilităților, îndeosebi la e: tracția cărbunelui și petrolul; la producția de energie elei trică. Nu am reușit să mobil zăm întotdeauna resursele mi teriale și umane de care di punem, să organizăm peste t în mod corespunzător activit: tea pentru rezolvarea operatic a problemelor. Cei peste 70 m de comuniști ai organizației ji dețene de partid, toți oamen muncii sîntem ferm hotărîți i facem totul pentru înfăptuiri sarcinilor ce le avem pentru i cest an, a marilor obiective < ne revin din planul de dezvo tare economico-socială a pi triei în cincinalul viitor și : perspectivă.De la tribuna înaltului foru al comuniștilor români, vă r< să-mi permiteți să exprim adi ziunea deplină la politica e: ternă a partidului și statul nostru, de colaborare largă, j multiple planuri, cu toate țări lumii, de promovare neabătu a noilor principii de relații îi tre state, do întărire a conh crării și solidarității cU part dele comuniste și muncitoreș cu partidele socialiste și socia democrate, cu mișcările de < liberare națională, cu toate fo țele progresiste, revoluționar democratice. Dau, totodată, gh sentimentelor de deosebită a< mirație și recunoștință față c concepția militantă, activă, secretarului general al partidi lui, tovarășul Nicolge Ceaușesc privind necesitatea obiectiv imperioasă a unui nou mod < gîndire și acțiune pe plan ii ternațional, care să excludă < desăvîrșire politica de forță dictat, de amestec în treburi interne ale statelor, pentru răspunde astfel voinței fie: binți de pace și progres a p< poarelor, aspirațiilor lor legit me la o viață liberă, demnă independentă.Vă încredințăm, mult iub te și stimate tovarăș Nicolae Ceaușescu, că nu vo> precupeți nici un efort pent: a îndeplini fără preget sarcini ce ne revin din hotărîrile < vor fi adoptate de istorici nostru Congres, pentru a ne ; duce o contribuție tot mai mai la realizarea visului de ai pentru care dumneavoastră, în preună cu mult stimata tovarăș Elena Ceaușescu, ați luptat ați muncit cu neasemuit eroisn din fragedă tinerețe — cor struirea socialismului și conh nismului pe pămîntul sdUmjji noastre patrii, Republica Socii listă România. . mrrjic 

social. In acest scop, am acții nat mai ferm pentru perfecții narea învățămîntului politici ideologic, a propagandei pri conferințe, a muncii politice cultural-educative de masă, propagandei vizuale. Au fost oi ganizate, cu eficiență sporit consfătuiri, schimburi de expe riență, dezbateri asupra modal tăților și formelor concrete c ancorare a activității politici ideologice în viața economici socială a județului, pînă la ver: gile de bază ale producției.Analizînd sarcinile propagar dei de partid în spiritul exiger țelor formulate de dumneavoas tră, mult iubite și stimate tovs rășe Nicolae Ceaușescu, în me gistralul Raport prezentat Cor greșului, precum și in Expune rea la recenta Plenară lărgită Comitetului Central, sîntem cor știenți că în munca noastră mi avem unele neîmpliniri.De aceea, vom acorda cea mi mare atenție cunoașterii în pre funzime a politicii interne și ex terne a partidului și statuii nostru, vom acționa permaner pentru înțelegerea științifică socialismului, a superiorităț sale, pentru dezvăluirea argu mentată a racilelor capitalismu lui, pentru întărirea spirituh Combativ, militant față de ten dințele și concepțiile reacționari care neagă socialismul ca orin duire și sistem, subestimînd ro Iul politic și social al clase muncitoare, al partidului ei unii revoluționar, al luptei de clas;Comuniștii, toți oamenii mun cii din județul nostru vor ac ționa cu toată răspunderea, c> dăruire și abnegație, cu spiri revoluționar, pentru înfăptuire hotăririlor ce vor fi adoptate d Congres, făcînd totul pentru i ne aduce o contribuție tot ma mare la transpunerea în viață i mărețelor programe de dezvol tare a scumpei noastre patrii li bere, independente și suverane Republica Socialistă România.

legătură cu interesele și necesi- tățile economiei naționale.In anii eroici ai Epoci Nicolae Ceaușescu, valoare; fondurilor fixe a crescut de I ori, producția agricolă de 2,1 ori, desfacerile de mărfuri s-ai triplat, iar retribuția medie lunară a sporit de 2,8 ori. Au fosl puse în funcțiune numeroase obiective economico-sociale, s-ar creat 67 000 noi locuri de muncă, au fost construite 106 001 apartamente și case noi, 241 creșe și grădinițe, aproape 50( școli generale, profesionale și licee, 385 centre de cultură și creație socialistă ; s-au ridicai spitale și policlinici moderne în
(Continuare în pag. * X-a)
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MĂRILE CONGRESULII AL XIV-LEA AL P A H UITULUI COMUNIST ROMÂN
Jrmare din pag. a IX-a)ate marile centre muncitorești n Valea Jiului, Hunedoara, âlan, Brad, Orăștie, Hațeg, iplîndu-se capacitatea asisten-i sanitare. în acest cincinal, in dețul Hunedoara s-au obținut zultate importante : față de 85, producția de huilă pentru ies și semicocs a sporit cu >roape un milion de tone, cea ; minereuri complexe cu 200ii trine, valoarea produselor >i și modernizate este mai are cu două miliarde lei, toa-acestea determinînd creșterea i 20 la sută a producției in- istriale la 1 000 lei fonduri xe.în continuare, vorbitorul a us : Pînă la data începerii luărilor Congresului un număr 40 de întreprinderi au înde- init înainte de termen sarci- le pe 11 luni din acest an. Tot- lată, sarcinile la export pe 10 ni au fost depășite cu 68 mi- lane lei pe total, iar pe relația vize convertibile cu 7 milioa- ■ dolari. Rezultate pozitive au obținut în acest an și în ac- 'itatea de investiții prin intra- a în producție a unor impor- nte obiective însumînd peste miliarde lei. Raportăm Con- esului că vom finaliza în acest lucrările la Hațeg și Orlea, inîndu-se în funcțiune toate le 11 uzine hidroelectrice de i Rîul Mare Retezat, cu o pure instalată de 483 MW.Vă raportez, mult stimate varășe secretar general, că ri a fost pusă în funcțiune o uă microhidrocentrală în ju- țul nostru, asigurînd de pe um independența energetică a comune, din care 5 erau pla- ficate în anul viitor. în agri- ltură, am realizat cele mai iri producții înregistrate vreo- tă la cereale șî la sfeclă, asi- irîndu-se, așa cum ne-ați in- cat dumneavoastră, stimate varășe secretar general, pen- r prima dată în. județul nostru, cesarul de consum la cartofi, ceapă și rădăcinoase, iar în otehnie au crescut efectivele peste 32 000 oi și cu 8 000 bo

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION TRAIAN ȘTEFĂNESCU 
delegat al organizației județene de partid DoljVIult iubite și stimate tovarășe colae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă ena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați varăși,Actualul forum suprem ăl co- uniștilor români, al XIV-lea, definește dimensiunea și im- icațiile majore prin monumentul Raport prezentat de secre- rul general al partidului, varășul Nicolae Ceaușescu, cument de importanță excep- >nală, în care se înfățișează, tr-o viziune profund științifi- , trăsăturile definitorii ale oriei poporului nostru, dru- ul eroic străbătut în revoluție, construcția vieții noi, orizon- rile ample ale devenirii mâniei, îmbogățindu-se, prin ate acestea, patrimoniul gîn- rii revoluționare, practica ificării socialismului.Procesele calitative care au ut loc in România socialistă, • toate planurile, pot fi expri- ate corect numai prin califi- rea lor drept transformări re- luționare. Avînd drept suport ndamental partidul, ca nu- ;u și centru vital, perioada re a urmat Congresului al i-lea reliefează, cu argumen- incontestabile, justețea și ac- alitatea orientărilor cuteză- are din 1965, elaborate vizio- ir de secretarul general al irtidului, în deplin consens cu gitățile dezvoltării sociale, cu incipiile socialismului știin- :ic aplicate creator, cu un ut simț al istoriei, la condi- le și realitățile specifice țării >astre. în acest cadru, lichi- irea datoriei externe, victorie rălucită, expresie a vitalității onomiei românești, constituie i, la scară planetară, un re- iltat fără precedent. Și la sca- istoriei naționale, pentru ■ima dată, românii se afirmă,’ temeiați ferm pe socialism, ca națiune pe deplin independen- economic și politic, liberă și verană.Pentru toate aceste mărețe rpliniri, pentru trainica înte- eiere a orizonturilor cuteză- are, pentru continuitatea ma- stralei opere creatoare, în- pută acum un pătrar de veac, imuniștii, toți oamenii muncii n județul Dolj mi-au încredin- t mandatul de înaltă cinste 5 a exprima, din toată inima, leziunea noastră deplină și □animă pentru realegerea, în iprema funcție de secretar ge- eral al Partidului Comunist oman, a revoluționarului neîn- •icat, a omului politic care re

Mult stimate tovarășe iicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Jena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați avarăși,Ascultînd cu deosebit interes trălucitul Raport prezentat de umneavoastră, mult stimate □varășe Nicolae Ceaușescu, ecretar general al partidului iostru, am retrăit cu adincă e- loție marile evenimente petre- ute în mai puțin de o jumă- ate de veac, cit numără anii onstrucției socialiste și mai Ies din ultimul sfert de secol □arcat de memorabilul Congres 1 IX-lea și excepționala dum- leavoastră activitate. Anii care iu trecut după 1965, acest glo- ios arc de timp, conțin, prin narile realizări obținute, însăși orța creatoare a minunatului îostru popor, condus de Parti- lul Comunist Român in frunte •u cel mai iubit fiu al națiunii, ititorul de geniu al României noderne. Erou între eroii neanului, inflăcăratul revoluționar, □atriotul și militantul de sea- nă, luptătorul consecvent penam cauza socialismului și co

vine, reușind pe această bază rentabilizarea și în acest an a cooperativelor agricole de producție, urmînd ca pînă la sfîr- șitul anului, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, toate unitățile S.M.A. și întreprinderile agricole de stat să aibă o situație financiară pozitivă.Pe bună dreptate — a spus în continuare vorbitorul — se poate aprecia că aceste realizări sint rezultatul acțiunilor hotărî- te ale tuturor oamenilor muncii hunedoreni, consacrate folosirii judicioase a potențialului productiv și constituie o elocventă expresie a participării plenare a tuturor celor ce muncesc, deopotrivă, la elaborarea programelor de dezvoltare economico- socială și la activitatea concretă de înfăptuire a lor în cadrul generos oferit de democrația mun- citorească-revolutionară. Așa cum în mod strălucit ați relevat, prin puterea argumentelor vieții, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în anii de după istoricul Congres al IX-lea al partidului, în țara noastră s-a instituit un sistem democratic unic in felul său, care asigură participarea maselor de oameni ai muncii în întreaga activitate economico-so- cială și îmbinarea armonioasă a activității organelor de stat cu organele democrației muncitorești. Chiar și numai o trecere în revistă a instituțiilor acestui complex sistem — consiliile oamenilor muncii și adunările generale ale oamenilor muncii, congresele oamenilor muncii din industrie, construcții, agricultură, știință, cultură, care se reunesc la fiecare cinci ani, congresele consiliilor populare și ale Frontului Democrației și Unității Socialiste — demonstrează cit de profundă și multilaterală este participarea poporului la conducerea societății. Numai în județul Hunedoara funcționează a- proape 700 de consilii ale oamenilor muncii, asigurînd conducerea colectivă, democratică a tuturor unităților economico-so- ciale, iar de trei ori pe an, potrivit legii, se organizează adu

prezintă mîndria și certitudinea națiunii noastre, ilustrul Erou al României, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prin toți locuitorii săi, Doljul dă glas celor mai alese sentimente de prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent militant politic, cu o îndelungată activitate revoluționară, reprezentant de frunte al cercetării științifice, al spiritualității naționale, de înalt prestigiu internațional, pentru contribuția strălucită la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la afirmarea demnă a patriei noastre în lume.Iii continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a arătat : în 1946, cînd România abia ieșise din pustiitoarea conflagrație mondială, răzbind prin luptă revoluționară spre noul său destin, tovarășul Nicolae Ceaușescu — flacără însuflețitoare pentru întreaga țară — exprima convingerea că socialismul va face din Oltenia, sărăcită și înapoiată, o zonă prosperă, înfloritoare. în anii glorioși de după Congresul al IX-lea, pe baza noii strategii a progresului economico-social, s-au materializat investiții de peste 118 miliarde lei, fondurile fixe au crescut de 6 ori, produc- ția-marfă industrială de 10 ori, producția globală agricolă de 3,5 ori. S-a dublat personalul muncitor, au crescut substanțial venitul ile oamenilor muncii, s-au construit peste 77 000 apartamente, Universitatea, Teatrul Național, alte moderne dotări social-culturale.în răstimpul de la precedentul congres al partidului, s-a realizat un curs ascendent și în activitatea economică și social- politică din județul nostru. Ritmul mediu anual de creștere a producției-marfă industrială, în actualul cincinal, este de 6 la sută, respectiv, în acest an, de 8,1 la sută, realizîndu-se, în 1989. un spor de aproape 10 miliarde lei față de 1985. în cinstea Congresului al XIV-lea, 26 de unități industriale și-au realizat planul anual, a crescut substanțial exportul, s-au îndeplinit integral investițiile, în ■ agricultură s-au obținut, în acest an, cele mai mari producții vegetale la hectar : 8 125 kg la griu, peste 27 000 kg la porumb, 116100 kg la sfecla de zahăr, livrindu-se la fondul centralizat al statului o cantitate de cereale dublă față de 1987. Ca urmare a măsurilor de anulare a datoriilor — puternic sprijin acordat de conducerea 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI ANETA CIOCAN

delegată a organizației județene de partid lașimunismului în întreaga lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu.In acest înalt forum al comuniștilor, exprim deplina satisfacție și totala adeziune a oamenilor muncii, a activului sindicatelor din unitățile sanitare, față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie a.c. privind propunerea realegerii dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul nostru, în suprema funcție de secretar general al partidului, istorică opțiune politică a întregului partid, a întregului nostru popor.Din magistralul Raport prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu s-au desprins cu clarviziune căile și modalitățile care asigură continuitatea progresului multilateral economic și social al țării, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, o- biectiv fundamentai al politicii partidului, esența însăși a edificării socialiste în România. în acest context, ocrotirea sănătății și asigurarea vigorii națiunii noastre — ridicate la rang de politică de stat — se regăsesc în toate programele de dezvol

nările generale ale oamenilor muncii, in care minerii, furna- liștii, oțelarii, energeticienii, constructorii, lucrătorii din agricultură, alte categorii de oameni ai muncii, dezbat toate problemele perfecționării activității productive, fundamentării sarcinilor de plan, dar și problemelor sociale sau cele privind ridicarea nivelului pregătirii profesionale, politice și culturale a celor ce muncesc.Rolul hotărîtor în elaborarea și perfecționarea acestui sistem democratic revine secretarului general al partidului nostru, care, în vasta operă teoretică si practică, a fundamentat teze și concepte de o excepțională valoare științifică, între care și cele cu privire la construirea socialismului cu poporul și pentru popor, dezvoltarea democrației socialiste și afirmarea autocon- ducerii muncitorești. Iar faptul că de-a lungul anilor s-au luat la vreme măsuri cu privire la rezolvarea problemelor majore ale construcției socialiste, inclusiv cu privire la conducerea economiei, la asigurarea participării neîngrădite a făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, la opera de conducere democratică a societății, a creat condiții propice progresului continuu, fără .convulsii economice și sociale. în toate domeniile, în tara noastră nepunîndu-se problema unor restructurări și înnoiri- radicale, ci a asigurării funcționării cit mai bune și a perfecționării cadrului democratic existent, cadru care își_ are temelia de granit în proprietatea socialistă. Toate acestea sînt realități care îndeamnă ca în întreaga activitate ideologică să subliniem continuu sunerioritatea incontestabilă a democrației muncitoresti-revoluționare socialiste. fată de orice democrație burgheză, pornind de la faptul că nu se poate vorbi de o adevărată democrație în condițiile asupririi și exploatării omului, că numai socialismul, care lichidează proprietatea capitalistă asupra mijloacelor de 

partidului, personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu —, a obținerii unor producții ridicate, • s-au rentabilizat toate unitățile agricole cooperatiste.Sîntem conștienți că actualul Congres deschide o nouă perioadă, caracterizată prin obiective mari și complexe pentru județul nostru. Pe baza programului propriu de dezvoltare în viitorul cincinal, parte integrantă a Pro- gramului-Directivă, producția- marfă industrială va fi, în 1995, față de acest an, mai mare cu 54 la sută, iar cea globală agricolă cu 24 la sută. Realizarea a- cestor sarcini impune atît valorificarea experienței acumulate, cit și, mai ales, desprinderea ho- tărîtă a unor concluzii precise din neajunsurile care s-au manifestat in munca noastră. Ca urmare a analizei exigente întreprinse la recenta conferință județeană de partid, s-au stabilit ample măsuri menite să determine perfecționarea stilului și metodelor de muncă, creșterea, în continuare, a rolului politic conducător al organeior și organizațiilor de partid, întărirea climatului de răspundere revoluționară, de ordine și disciplină, de respect neabătut față de legile țării.Prin noul document de referință istorică al partidului, Raportul prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, dispunem de orientări clare și vom acționa cu perseverență pentru ca toți comuniștii, toți oamenii muncii, să cunoască și să înțeleagă în profunzime cerințele societății noastre, rolul partidului, al clasei muncitoare, al proprietății socialiste, procesele specifice epocii, contradicțiile profunde ce se manifestă în lume, perspectivele luptei revoluționare care au drept unică alternativă socialismul.Susținînd unanim întreaga politică externă a partidului, nutrim sentimente de mîn- drie patriotică, ’ satisfacție și profundă recunoștință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru noile luări de poziție în afirmarea valorilor și superiorității socialismului, pentru înalta concepție științifică, principială, asupra căilor și mijloacelor de a- bordare și soluționare a problemelor vieții internaționale. în- tr-adevăr, trăim într-o lume și într-o perioadă în care se accentuează opoziția ireductibilă dintre socialism și capitalism. Se încearcă, folosind mijloace vechi, care amintesc perioada 

tare armonioasă, echilibrată a patriei, a fiecărui județ și a fiecărei localități în parte,Argumentînd prin fapte prețuirea de care se bucură omul în societatea socialistă românească, în „Epoca Nicolae Ceaușescu", adine încrustată în conștiința întregului popor prin mărețele sale realizări, s-a asigurat dezvoltarea fără precedent a sistemului o- crotirii sănătății populației, care a beneficiat de noi și moderne unități sanitare, dotate și utilate la un nivel tehnic superior. Numărul de paturi din spitale a crescut de la 144 054 în 1965 la 215 000, revenind 9,3 paturi la mia de locuitori, față de 6.0 la mie în anul celui de-al IX- lea Congres. Pentru asistența medicală funcționează, de asemenea, 535 dispensare-policli- nici, 5 550 dispensare medicale, aproape 2 000 de farmacii, 817 creșe și multe alte tipuri de unități. Sînt toate acestea realități ce ne situează, din punctul de vedere al condițiilor pentru ocrotirea sănătății oamenilor, în rîndul țărilor dezvoltate — a subliniat vorbitoarea.Prin grija conducerii partidu

producție, exploatarea și asuprirea, poate asigura adevărata democrație.Totodată, așa cum în repetate rinduri ați subliniat dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, este necesar să se înțeleagă bine că democrația nu înseamnă anarhie, nu înseamnă că fiecare poate să acționeze după bunul plac, ci dimpotrivă, democrația presupune ca viața economică, socială și politică la toate nivelurile să se bazeze pe legi clare, aprobate de organele democrației muncitorești-revoluționare, legi care trebuie respectate necondiționat.Potrivit prevederilor de dezvoltare în profil teritorial, județul Hunedoara va cunoaște noi și însemnate prefaceri în cincinalul viitor. Importanta forță umană și mijloacele materiale vor fi concentrate pentru realizarea unui volum de investiții însumînd 71,8 miliarde lei, care va asigura capacitățile necesare extragerii la sfîrșitul cincinalului viitor a 19 milioane tone huilă, elaborarea a 4,4 milioane tone oțel, precum și condițiile pentru finalizarea lucrărilor hidroenergetice de pe rîul Strei și modernizarea termocentralelor Mintia și Paroșeni.In încheiere, vorbitorul a spus : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Hunedoara își exprimă hotărîrea nestrămutată de a acționa cu fermitate pentru perfecționarea întregii activități în vederea îndeplinirii sarcinilor de plan și a programelor adoptate de Congresul nostru, cu deplină angajare patriotică pentru înfăptuirea mărețului ideal pentru care luptați cu întreaga energie, cu patos revoluționar dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, spre binele și fericirea poporului român, p’entru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

blamată de istorie a războiului rece, destabilizarea socialismului, din păcate, uneori, pe fondul defetismului, al abdicării, în unele țări, de la principiile fundamentale care trebuie să guverneze făurirea noii orîn- duiri. Este cert însă că, în societatea noastră, în nici o împrejurare nu-și vor face loc influențe nocive din afară, nu vom renunța la cuceririle revoluționare, la rolul conducător al clasei muncitoare, al partidului său politic unic, la calea socialistă de dezvoltare, aleasă în deplină libertate de poporul român. . . APrerogativele partidului nostru comunist in conducerea procesului revoluționar sînt inalienabile. Acest adevăr clar — rostit în România, acum 25 de ani, de personalitatea izvorîtă din popor pentru a conduce cu poporul și pentru popor — are o valoare incontestabilă pentru totdeauna. Și acum, în condiții internaționale complexe, respingem cu hotărîre și nu avem nevoie de nici un fel de „modele" străine, de oriunde ar veni ele. Poporul român, în unitate indestructibilă, sub conducerea gloriosului său partid, construiește și va construi noua societate pe baza concluziilor desprinse din istoria națională, în- temeindu-se ferm pe principiile fundamentale ale socialismului, înaintînd cu deplină încredere spre comunism.în consens cu țara, comuniștii, toți oamenii muncii din Dolj vă încredințează, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, de hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru a înfăptui exemplar obiectivele ce vor fi stabilite de Congresul al XIV- lea, pentru a. crește substanțial contribuția lor la dezvoltarea socialistă multilaterală a patriei noastre.în încheiere, vorbitorul a subliniat: Avîndu-1 în frunte pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, națiunea noastră a făurit o țară socialistă prosperă și demnă ca niciodată, o epocă pe care contemporaneitatea o apreciază, prin rezultatele și importanța ei. drept unică. Pe acest temei edificator, pentru certitudinea viitorului, conducerea supremă a partidului este și trebuie să fie încredințată, din nou, prin vrerea tuturor comuniștilor, prin voință națională unanimă, celui care strălucește fără egal, pe frontispiciul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

lui și statului pentru sănătatea întregului popor, personala tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, s-au asigurat cele mai bune condiții de formare și perfecționare a personalului sanitar. Astfel, numărul medicilor a crescut de la 27 900 cîți erau în urmă cu 24 ani, la 48 800, în prezent revenind un medic la 472 locuitori, față de 682 în 1965. Concomitent, a sporit numărul cadrelor medii de la 77 819 la 135 180, al farmaciștilor și al altor cadre cu studii superioare. Asigurarea unei repartizări judicioase a medicilor și în mediul rural a creat condiții ca și în aceste localități să se vegheze atent la starea de sănătate a populației, în această perioadă de înflorire generală a țării, baza materială și de cadre aproape s-a dublat în sistemul medico-sa- nitar, ceea ce a permis îmbunătățirea stării de sănătate, creșterea duratei medii de viață și asigurarea vigorii națiunii, prin ameliorarea structurii pe grupe de vîrste și creșterea ponderii populației ti

nere, precum și sporirea numărului total al locuitorilor cu peste 4 milioane.Elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de sănătate pe termen lung s-au realizat prin implicarea largă și aportul hotărîtor al cercetării științifice și învățămîntului, indisolubil legate de numele și prestigioasa activitate a muît iubitei și stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, distinsă personalitate a vieții noastre po- litico-sociale, eminent om politic și savant de reputație mondială, față de care întregul personal sanitar își exprimă, cu adînc respect, înalta pre
RAPORTUL COMISIEI OE APELURI 

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CONSTANTINMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși delegați,Vă rog să-mi permiteți să folosesc acest minunat prilej pentru a-mi exprima din adîncul ființei mele, într-un glas unanim cu întregul partid și popor, dorința fierbinte ca înaltul nostru forum comunist, Congresul marilor victorii socialiste în România, să realeagă în funcția supremă de secretar general al partidului pe cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, marele Erou între eroii neamului, strălucit conducător de partid și de țară, ctitor de geniu al României moderne socialiste, personalitate de frunte a lumii contemporane, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, care, de aproape șase decenii, își consacră, cu pilduitor eroism, .întreaga viață șl activitate revoluționară înaintării neabătute a patriei, liberă și independentă, pe culmile progresului și civili
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI VASILE MILEA 

delegat al organizației județene de partid BacăuMult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Este pentru mine o mare cinste și onoare de a exprima în fața Cohgresului gîndul și voința întregii armate de a susține, cu însuflețire, și ardoare, în deplin consens cu întregul popor, realegerea, în funcția de secretar general al partidului, a încercatului militant comunist — personalitate de excepție între marile personalități ale neamului românesc, de numele și faptele căruia sînt legate impunătoarele realizări ale acestei epoci fără precedent în istoria multimilenară a poporului nostru, a luptătorului neînfricat pentru apărarea independenței naționale, a dreptului sacru al poporului român de a-și făuri, în libertate și demnitate, propriul destin — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne exprimăm, totodată, nemărginita încredere că numai sub conducerea gloriosului nostru partid, comunist, în frunte cu mult iubitul și stimatul secretar general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, patria noastră va înainta ferm pe coordonatele progresului și civilizației socialiste.Reliefînd factorii ce au determinat dezvoltarea impetuoasă a României, consider că este potrivit să subliniem și despre politica realistă, clarvăzătoare a partidului nostru, a secretarului său general, de a nu angaja România în nesăbuita cursă a înarmărilor. încă din perioada anilor 1970—1980, cînd în rîndul multor țări capitaliste și chiar al unor țări socialiste exista o adevărată întrecere în sporirea cheltuielilor militare, care ulterior a dus la escaladarea cunoscută, secretarul general al partidului nostru a avut curajul și fermitatea de a spune un NU categoric acestor primejdioase tendințe.Printr-o fericită coincidență, se împlinesc trei ani de cînd poporul nostru — urmîn- du-și și de această dată cu dragoste și încredere strălucitul său conducător — la marele referendum a votat în unanimitate pentru reducerea unilaterală a cheltuielilor militare, efecti

Mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult iubită și stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Mîndri că trăim în cea mai glorioasă epocă din istoria patriei noastre, în care, asemenea tuturor localităților țării, comuna Valea Mare, din județul Olt, cunoaște o înflorire fără precedent, permiteți-ne să aducem în numele comuniștilor, cooperatorilor, al tuturoi- locuitorilor comunei, omagiul nostru fierbinte, însoțit de cele mai alese sentimente de stimă, prețuire și recunoștință, marelui Erou între eroii neamului, ctitor de geniu al României socialiste moderne, militant neobosit pentru cauza păcii și socialismului, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne aflăm cu toții sub puternica impresie a magistralului Raport prezentat Congresului de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, 

țuire și recunoștință pentru contribuția decisivă la înflorirea României moderne, dezvoltarea continuă și îmbinarea armonioasă a învățămîntului cu cercetarea științifică și practica medicală.Cu prilejul dezbaterilor documentelor programatice ale Congresului al XIV-lea, oamenii muncii din unitățile sanitare, mîndri de înfăptuirile celei mai drepte și orînduiri sociale pe României, înțelegînd tivele luminoase ale umane pămintul perspec- deveniriinoastre socialiste și comuniste, și-au exprimat ferm hotărîrea de a acționa pentru creșterea calității asistenței medicale, 

zației, cauzei socialismului, colaborării și păcii, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cu deosebit respect, cu profunde sentimente de prețuire și gratitudine aduc, și cu acest prilej, un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică a partidului și statului nostru, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de seamă la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea permanentă a științei, învățămîntului și culturii românești, la promovarea cauzei progresului și păcii în întreaga lume.Stimați tovarăși,Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român i s-au adresat pînă în prezent cu apeluri și memorii privind calitatea de membru de partid, 481 persoane.Comisia de apeluri, aleasă de Congres, examinînd apelurile și memoriile adresate Congresului, raportează următoarele : 297 persoane contestă hotărîrile 

velor și armamentelor. Viața a confirmat pe deplin justețea acestei opțiuni, cit de nefaste au fost și sînt implicațiile so- cial-economice ale creșterii cheltuielilor militare pentru statele care au urmat această cale.Personalul armatei este ferm convins că numai dezvoltarea economico-socială, creșterea și amplasarea armonioasă a forțelor de producție pe' întreg teritoriul țării, dezvoltarea impetuoasă a științei și învățămîntului, adîncirea democrației muncitorești-revoluționare asigură unitatea de monolit a poporului în jurul parti-s dului și secretarului său general, consolidează independența și suveranitatea națională, întăresc și mai mult capacitatea poporului și forța armatei sale de a respinge orice agresiune îndreptată împotriva patriei noastre.Puternica dezvoltare a economiei și culturii a permis nu numai înzestrarea armatei și a forțelor populare de apărare cu mijloace de luptă de producție românească, dar și încorporarea unor contingente de tineri bine pregătiți, capabili a se adapta în scurt timp rigorilor vieții militare, să înțeleagă pe deplin înalta răspundere ce le revine ca ostași ai țării., Realizarea obiectivului transformării României într-o redutabilă forță a științei, învățămîntului și culturii — sub conducerea de înana autoritate științifică a tovarășei Elena Ceaușescu — va duce la afirmarea și mai puternică a vocației și geniului creator al poporului nostru, la întărirea independenței și suveranității patriei.Și cu acest prilej, noi, ostașii țării, aducem un cald și respectuos omagiu, adînca noastră recunoștință tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru tot ceea ce face, cu atîta dăruire, abnegație și patos revoluționar, în scopul prosperității și fericirii poporului nostru, înfloririi științei, învățămîntului și culturii naționale, creșterii prestigiului patriei noastre.în continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a spus : Aplicînd cu consecvență principiile doctrinei noastre militare, strălucit elaborată și fundamentată de dumneavoastră, mult stimate 
CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI AURICA BORCAN
delegată a organizației județene de partid Oltdocument de excepțională însemnătate teoretică și practică pentru activitatea partidului, a tuturor comuniștilor, care deschide luminoase perspective dezvoltării în continuare și a agriculturii socialiste, a satului românesc, ridicării nivelului de trai al țărănimii, al întregului nostru popor.în deplină unitate de gînd și voință cu întregul partid și popor ne exprimăm adeziunea totală ca dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, suflet din sufletul poporului, înflăcărat patriot și revoluționar consecvent, personalitate proeminentă a lumii politice contemporane, să fiți reales de Congres în suprema funcție de secretar general al partidului, opțiune fundamentală a edificării cu succes a socialismului și comunismului în România.Cu adîncă recunoștință exprimăm sentimentele noastre de stimă și profund respect tovarășei Elena Ceaușescu, strălucită personalitate politică și științifică, pentru contribuția 

pentru asigurarea tinereții și vigorii locuitorilor patriei noastre, apărarea și păstrarea nealterată a mediului înconjurător. Sub conducerea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, cadrele sanitare, activul sindicatelor sanitare vor avea în vedere utilizarea mai eficientă a bazei materiale existente, buna gospodărire și întreținere a unităților, întărirea ordinii și disciplinei, promovarea normelor eticii și echității socialiste, a principiilor deontologiei profesionale.în aceste momente înălțătoare — a spus în încheiere vorbitoarea — permiteți-mi să 

organelor și organizațiilor de partid cu privire la excluderea lor din partid; 12 tovarăși contestă temeinicia sancționării lor cu alte sancțiuni de partid ; 112 persoane, considerînd întemeiată excluderea lor din partid, solicită primirea din nou în rîn- durile partidului, pe baza muncii de reabilitare pe care au desfășurat-o după excludere ; 6 tovarăși primiți din nou în partid solicită să li se recunoască vechimea în partid avută anterior excluderii ; 30 de persoane au trimis direct Congresului cereri de primire în rîndul membrilor Partidului Comunist Român ; 24 membri de partid, în memoriile adresate Congresului al XIV-lea, cer rectificarea datei încadrării lor în partid.în urma examinării apelurilor și memoriilor, ținînd seama de faptul că soluționarea temeinică a acestora necesită efectuarea unor analize aprofundate, ceea ce nu s-a putut realiza în perioada desfășurării lucrărilor Congresului, Comisia de apeluri propune Congresului următoarele :1. Contestațiile împotriva excluderilor din partid, a altor

tovarășe secretar general, s-au perfecționat modalitățile deconlucrare a armatei cu gărzile patriotice, detașamentele depregătire militară a tineretului și celelalte forțe, activitățile desfășurate în comun au confirmat pe deplin viabilitatea și forța sistemului nostru de apă- ■ rare.Raportez, de asemenea, că a crescut capacitatea comandamentelor de a organiza și conduce procesul instructiv-educa- tiv, acțiunile de luptă, în, condițiile războiului de apărare dus de întregul popor și potrivit prevederilor Directivei dumneavoastră s-a trecut la pregătirea intensivă, la folosirea cu eficiență a mijloacelor puse la dispoziție, și pe această bază s-a redus timpul de instruire și o dată cu aceasta cheltuielile militare.Astăzi, poporul român poate fi sigur că are în oștire și forțele sale populare de luptă un scut de nădejde al apărării orînduirii socialiste, a hotarelor, a independenței și suveranității naționale.Implicîndu-se plenar în întreaga viață politică, economică și socială a țării, armata își manifestă pe un plan superior trăsăturile sale tradiționale, se identifică total cu poporul din care face parte, slujind cu credință năzuințele sale fundamentale. La realizarea bazei energetice a țării, a marilor sisteme de irigații și a planului național de împăduriri, a Canalului Poarta Albă — Midia — Năvodari, la construcția de locuințe, la înălțarea noului Centru politico-administrativ al Capitalei, precum și la multe alte edificii ce fac cinste epocii pe care o trăim, ostașii țării, de la general la soldat, cot la cot cu constructorii, muncesc cu entuziasm, vrednicie și deplină dăruire.Raportez Congresului, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe comandant suprem, că miile de ostași care lucrează pe șantierele patriei și-au îndeplinit sarcinile de plan pe întregul an 1989 înainte de începerea lucrărilor Congresului, iar pînă la sfîrșitul anului le vor depăși cu aproape 10 la sută. De asemenea, în aceste zile, detașamentele de militari care lucrează la ame

de mare valoare la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, la înflorirea fără precedent a științei, învățămîntului și culturii în patria noastră.Ca nimeni altul, mult stimate tovarășe secretar general, cunoașteți locurile, pămintul, cunoașteți oamenii din județul Olt, din întreaga țară, munca și viața lor. Știți prea bine de unde am pornit și unde am ajuns. Cooperativizarea agriculturii, trecerea la marea proprietate socialistă, puternicul sprijin al partidului și statului, al dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, au deschis județului Olt, mai ales după Congresul al IX-lea al partidului, drumul împlinirii hărniciei și muncii oamenilor de pe a- ceste străbune plaiuri. Producțiile mari obținute de județul nostru, ca de altfel de toate județele, producții care ne situează pe primele locuri in lume, constituie o dovadă grăitoare a justeței politicii agrare a partidului, a superiorității 

exprim încrederea nestrămutată a oamenilor muncii din domeniul ocrotirii sănătății față de politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, înalta satisfacție și mîndrie că în fruntea partidului și a țării, desfâșurind o neobosită și prestigioasă activitate, se află revoluționarul încercat și neînfricat care și-a dedicat întreaga viață și activitate nobilelor idealuri de libertate și independență, progres și pace, alesul întregii noastre națiuni pentru a purta destinele României moderne spre cele mai înalte culmi ale socialismului și comunismului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

sancțiuni de partid, precum și memoriile prin care s-a cerut clarificarea unor aspecte referitoare la stagiul in partid, să fie examinate și rezolvate, în conformitate cu prevederile Statutului Partidului Comunist Român, de către Comitetul Central al partidului ce va fi ales de actualul Congres.2. Cererile de primire sau reprimire în partid, precum și cererile de acordare a stagiului în partid avut anterior excluderii, examinarea și rezolvarea acestora fiind, în conformitate cu prevederile Statutului Partidului Comunist Român, de competența organizațiilor de bază și a organelor locale de partid, să fie trimise Comitetelor județene și municipal București ale Partidului Comunist Român, cu indicația de a fi soluționate, cu respectarea strictă a reglementărilor statutare, în termen de cel mult trei luni de zile și să informeze Comitetul Central al Partidului Comunist Român despre modul de rezolvare.Comisia de apeluri supune spre aprobare Congresului al XIV-lea al partidului propunerile prezentate.

najarea complexă a rîului Argeș vor ridica la cota finală cei 50 kilometri diguri încredințați lor spre execuție, efec- tuînd, totodată, importante lucrări prevăzute pentru anul viitor.Asemenea preocupări atestă grăitor că armata noastră se pregătește numai și numai pentru apărarea gliei strămoșești și alături de. popor își aduce o importantă contribuție la dezvoltarea economico-socială a țării. Este bine însă să se știe că orice încercare de a atenta la cuceririle noastre socialiste, de a încălca granițele sacre ale României, de a-i știrbi suveranitatea și independența va primi riposta hotărîtă a armatei noastre, a întregului popor român — făuritor și stă- pîn pe destinele sale.Experiența revoluției și construcției socialiste din țara noastră, îndeosebi din anii care au urmat Congresului al IX-lea, reliefează pregnant adevărul incontestabil că izvorul forței și coeziunii armatei, chezășia îndeplinirii rolului șl funcțiilor ce-i revin în societate îl reprezintă conducerea ei de către partid. Sîntem pe deplin convinși că sporirea rolului conducător al partidului, afirmarea sa tot mai viguroasă ca centru vital al națiunii vor duce la adîncirea caracterului revoluționar al armatei, la amplificarea legăturilor ei strînse cu poporul, ale cărui interese, idealuri socialiste și comuniste le va sluji întotdeauna cu adîncă credință și devotament.Din magistralul Raport prezentat Congresului înțelegem profund că datoria supremă a oștirii este aceea de a fi gata oricînd, la chemarea patriei și la ordinul comandantului suprem, să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle socialiste, integritatea teritorială și independența națiunii române și ne angajăm solemn în fața Congresului, a dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom face totul pentru a onora și îndeplini cu demnitate sarcinile ce ne revin, cu nestrămutata convingere că numai în acest fel vom servi cu credință poporul, socialismul, patria noastră liberă și independentă — Republica Socialistă România.

agriculturii socialiste bazate pe dezvoltarea și consolidarea continuă a marii proprietăți socialiste, a întregului popor și cooperatiste.O expresie elocventă a grijii statornice pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o purtați dezvoltării și modernizării a- cestei ramuri de bază a economiei naționale, o constituie și măsurile luate la începutul acestui an, de anulare a datoriilor unor cooperative agricole și asociații economice in- tercooperatiste, pentru care vă exprimăm mulțumirile și recunoștința noastră fierbinte, constituind un puternic imbold în vederea desfășurării unei activități eficiente.Raportăm Congresului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că în acest an, organizîndu-ne mai bine munca, folosind din plin experiența unităților fruntașe, îndeosebi a Cooperativei
(Continuare în pag. a Xl-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AI XIV-LEA AI PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag. a X-a)agricole de producție din Scor- nicești, am reușit să obținem, in medie, Ia hectar 9 350 kg griu, 6100 kg floarea soarelui și peste 30 000 kg porumb știu- leți.Traducind în fapte indicațiile date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, privind valorificarea superioară a resurselor agricole, am organizat activități de mică industrie și prestări servicii, din care realizăm o producție anuală de a- proape 7 milioane lei. Toate a- cestea au condus la creșterea averii obștești a cooperativei, de la cîteva zeci de mii de lei la încheierea cooperativizării in 1962, la citeva sute de milioane

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI RADU VOINEA
delegat al organizației municipale de partid BucureștiMult iubite și stimatetovarășe Nicolae Ceaușescu.Mult stimată tovarășăElena Ceaușescu.Stimați tovarăși,Participînd în aceste zile la marele forum al comuniștilor români și ascultînd magistralul Raport prezentat de către secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, trăiesc sentimentul întîlnirii cu o pagină de autentică și vibrantă istorie. Iată pentru ce, ca reprezentant al Academiei Republicii Socialiste România, doresc să reafirm, cu nestăpinită emoție, într-un glas cu întreaga țară, dorința fierbinte a membrilor Academiei ca la cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune fundamentală, înscrisă cu majuscule în gîndul și inima întregului nostru popor, ce sintetizează nu numai mîndria față de această glorioasă epocă, de renaștere națională, inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al partidului nostru, dar în a- celași timp girează, cu argumentul de netăgăduit al faptelor, neîntrerupta noastră ascensiune viitoare.Evocînd în aceste momente de bilanț superba corolă de victorii socialiste, repurtate de poporul român în ultimul sfert de veac, sintem mîndri că impetuoasa dezvoltare economică, social-politică și culturală care a înnobilat chipul țării se datorează eminentului strateg al României contemporane, mare- lui Erou între- eroii neamului, revoluționarului consecvent și patriotului înflăcărat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu inegalabila sa vocație de ctitor, secretarul general al partidului nostru a știut să descătușeze energia clocotitoare a acestui popor, s-o potențeze la cel mai înalt nivel și s-o convertească în fapte de muncă cu care ne

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ANDREI SORCOIU
delegatMult îubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși,în aceste vibrante momente de istorie națională, cînd marele forum democratic al partidului dezbate documente de cea mai mare însemnătate pentru prezentul și viitorul luminos al țării, trăim cu toții sub puternica impresie pe care ne-a produs-o magistralul Raport — strălucită analiză științifică, vizionară a realităților actuale, interne și internaționale, ce evidențiază concepte și teze de inestimabilă valoare pentru teoria și practica edificării noii orinduiri, îmbogățind creator tezaurul socialismului științific, al concepției înaintate a clasei muncitoare despre lume și viață. Acest excepțional document programatic pune cu putere în relief marile virtuți dialectice, revoluționare, ale gindirii genialului fondator al României socialiste, cel mai de seamă Erou intre eroii neamului, ilustră personalitate a lumii contemporane, secretarul general al partidului, președintele Republicii' tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu justificată mîndrie patriotică vedem că, în lumea de astăzi, atît de frămîntată de urmările crizei economice, de subdezvoltare și escaladarea cursei înarmărilor, printr-o activitate titanică, partidul, in frunte cu dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, a mobilizat forța și energiile creatoare ale poporului pentru infăptuirea neabătută a Programului partidului, a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea și ale Conferinței Naționale, confirmind — prin dezvoltarea economico- socială in ritmuri dintre cele mai inalte și achitarea datoriei externe — faptul că socialismul, aplicat creator la realitățile specifice naționale, este singura societate in măsură să înlăture inechitățile, să asigure progresul și independența deplină economică și politică, un nivel ridicat de trai tuturor oamenilor muncii,în continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a arătat : în anii glorioși care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, producția industrială a județului nostru a crescut de 

Iei în prezent. Pe această bază s-au realizat noi și moderne obiective edilitar-gospodărești, s-a construit și reînnoit, an de an, un mare număr de case, s-a asigurat accesul larg al țăranilor la invățămînt, cultură și a- sistență sanitară. Oamenii locului trăiesc astăzi o viață nouă, tot mai îmbelșugată la care părinții noștri, înainte de cooperativizare, nici nu îndrăzneau să viseze.Sîntem ferm hotărîți Ca, în anul 1990, să realizăm producții de vîrf, la nivelul obiectivelor noii revoluții agrare, de 14—15 tone grîu, 40 tone porumb știu- leți și 6 500 kg floarea-soarelui, în medie la hectar, pe suprafața irigată.Avem, de asemenea, resurse umane și materiale pentru a 

mîndrim. România se prezintă astăzi în fața statelor lumii ca o țâră liberă și suverană politic și economic, care, pentru prima oară în milenara sa istorie, și-a dobîndit, o dată cu lichidarea datoriei externe, dreptul de a fi pe deplin stă- pînă a destinelor sale. Cu emoție și recunoștință, trăim astăzi și momentele înălțătoare in care țara noastră s-a impus, prin vocea autorizată a președintelui Nicolae Ceaușescu, ca o prezență dinamică in lupta pentru pace, cooperare și progres pe planeta noastră.Cu profund respect și înaltă prețuire, exprimăm și cu acest minunat prilej un vibrant omagiu și alese sentimente de stimă șl recunoștință față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant revoluționar de frunte al partidului și statului nostru, eminentă personalitate politică și științifică, pentru contribuția sa de excepție la îndrumarea și coordonarea cercetării științifice, a invățămîntului și culturii. la toate prestigioasele succese pe care le înregistrează România socialistă.O teză deosebit de importantă din magistralul Raport al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, este aceea că socialismul se construiește pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Este meritul tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi lichidat concepția eronată, potrivit căreia nu trebuie dezvoltată cercetarea științifică proprie, și de a fi redat astfel oamenilor de știință și specialiștilor din domeniul ingineriei tehnologice întreaga lor demnitate și încredere în forțele proprii. Pe baza orientărilor Congresului al IX-lea a fost organizată o largă rețea de unități de cercetare științifică, știința devenind in țara noastră cu adevărat o forță de producție și, totodată, uri factor de prim ordin al progresului general al societății.
al organizației județene de partid Bihor8 ori, întreaga hartă contemporană a Bihorului cunoscînd profunde prefaceri înnoitoare. La Oradea, Marghita, Beiuș, Salonta, Aleșd, Vașcău, Valea lui Mihai, orașul Dr. Petru Groza s-au edificat puternice și moderne platforme industriale, cuprinzînd în prezent toate ramurile principale ale economiei naționale. S-au construit impunătoare edificii social-cultura- le, orașele, centrele agroindustriale, toate localitățile au cunoscut o inflorire fără precedent. Este semnificativ că peste 80 la sută din populația județului locuiește azi in apartamente și case noi, că s-a dezvoltat puternic baza materială a ocrotirii sănătății, învățămîn- tului, științei și culturii.Toate acestea sint temeiuri profunde pentru care organizația județeană de partid Bihor, toți oamenii muncii de pe a- ceste străbune plaiuri românești mi-au încredințat mandatul solemn de a exprima însu- flețitoarea și unanima lor adeziune pentru realegerea, în fruntea gloriosului nostru partid, a dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător, genial făuritor al noului destin al țării, opțiune istorică pentru continuarea cu succes a procesului revoluționar de construire a noii orinduiri în patria noastră cu poporul și pentru popor, pe baza principiilor și valorilor fundamentale ale socialismului.Conștienți că toate marile realizări obținute în dezvoltarea economico-socială a României sint nemijlocit legate de rolul și aportul științei, culturii și învățămîntu- lui, de munca neobosită, de înaltă competență desfășurată cu neasemuită dăruire revoluționară de dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, eminentă personalitate politică și savant de larg prestigiu internațional, vă rugăm să primiți omagiul nostru cel mai ales și cele mai respectuoase mulțumiri pentru contribuția remarcabilă pe care o aduceți la elaborarea și infăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la promovarea celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane.Raportez, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, că, mobili- zindu-se exemplar pentru a in- tîmpina Congresul al XIV-lea 

dezvolta șl mai mult activitatea din zootehnie, astfel incit, în cel mai scurt timp, rezultatele obținute să înregistreze creșteri asemănătoare celor din sectorul producției vegetale. Este răspunsul nostru prin fapte la îndemnurile pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați adresat lucrătorilor ogoarelor de la marea tribună a Congresului de a munci mai bine și mai spornic, pentru a obține producții tot mai mari — baza trainică pentru creșterea prosperității satului contemporan și ridicarea pe treptele înalte ale civilizației socialiste și comuniste.Vorbitoarea a spus în încheiere : Ne angajăm in fața Congresului, a dumneavoastră, mult

în ansamblul științei românești — a spus în continuare vorbitorul — Academia Republicii Socialiste România ocupă un loc aparte, fiind considerată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, „cel mai înalt forum al științei și culturii românești, care, de la înființarea sa, a reprezentat un simbol al unității naționale, un factor determinant al progresului general al României".într-adevăr, cu mai bine de 120 de ani în urmă, membrii Academiei aleși atunci din toate provinciile locuite de români, unele dintre acestea aflate încă sub stăpînire străină, prefigurau acolo, în aula înaltului forum științific, unitatea națională a poporului nostru, ce avea să se înfăptuiască abia o jumătate de veac mai tîrziu. Acolo, în acea, aulă, filologii au elaborat „Gramatica" și „Dicționarul" limbii române, și tot acolo istoricii au șters colbul de pe cronice bătrîne și au dovedit prin temeinice studii vechimea multimilenară și statornică a poporului pe aceste meleaguri. Pe bună dreptate spunea George Barițiu : „Dacă limba este sufletul unui popor, istoria este diploma pe baza căreia el este primit în rîndul celorlalte popoare".Astăzi, în epoca de glorie și mărețe împliniri ce poartă numele ilustrului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru și președinte de onoare al Academiei Republicii Socialiste România, membrii înaltului forum, continuînd aceste tradiții progresiste, își aduc o contribuție importantă în cercetarea științifică, în învăță- mîntul superior, îmbogățind, prin experiența \ lor, prin activitatea lor neobosită patrimoniul științei și culturii naționale și universale, implicîndu-se în realizarea obiectivelor politicii partidului nostru in domeniile științei, tehnicii, culturii, ca și în cel al pregătirii specialiștilor de cel mai înalt nivel, necesari economiei și culturii 

cu rezultate deosebite, colectivele de muncă din industrie, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, au îndeplinit in avans cu două săptă- mini planul producției-marfă pe 3 ani și 11 luni, ceea ce creează condiții pentru realizarea unei producții suplimentare de 1.5 miliarde lei. Au fost înfăptuite, de asemenea, înainte de termen, sarcinile pe aceeași perioadă la investiții și contractele la export.• Pe deplin conștienți de importanța mărețului program al noii revoluții agrare, elaborat din inițiativa și cu contribuția dumneavoastră determinantă, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, în agricultură, ca urmare a înfăptuirii unor ample acțiuni de îmbunătățiri funciare și de creștere a potențialului productiv al solului, aplicării noilor rezultate ale cercetării științifice, precum și a anulării datoriilor unor cooperative de producție, prin mai buna organizare a muncii, îh acest an am obținut cele mai ridicate producții : la orz 7 245 kg la hectar, la grîu 8 165 kg la hectar, la legume peste 40 000 kg la hectar, iar la sfeclă 126 200 kg la hectar, ceea ce a asigurat creșterea substanțială a contribuției județului la fondul centralizat al statului.Pornind de la marele adevăr subliniat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, potrivit căruia rezultatele economico-sociale constituie reflectarea directă, nemijlocita a calității și eficienței muncii desfășurate de organele și organizațiile de partid, de cadrele de conducere, trebuie să recunoaștem că realizările obținute nu ne mulțumesc pe deplin. Așa cum ne-am angajat la recenta conferință județeană de partid, vom face totul pentru a înlătura cît mai grabnic neajunsurile și deficiențele care se mai manifestă. Vom imprima întregii activități un pronunțat spirit revoluționar, exigent, vom întări munca educativă în toate organizațiile de partid, de masă și obștești, astfel incit comuniștii, toți locuitorii județului să contribuie cu întreaga lor capacitate creatoare la înfăptuirea neabătută a tuturor hotărîrilor ce vor fi adoptate la Congres.Fundamentat pe orientările cuprinse în proiectul Programu- lui-Directivă, programul de dezvoltare economico-socială în profil teritorial prevede creșterea producției industriale a Bihorului in 1995 cu aproape 32 la sută 

stimate tovarășe secretar general al partidului, să acționăm cu abnegație și dăruire revoluționară, cu înaltă răspundere comunistă, pentru a'ne îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin, pentru a ne aduce o contribuție sporită la propășirea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație. Comuniștii, toți oamenii muncii, țăranii cooperatori din comuna Valea Mare vă doresc din toată inima. dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, mult iubitei tovarășe Elena Ceaușescu, ani mulți de viață rodnică, sănătate și putere de muncă, pentru a ne conduce mai departe pe drumul de măreție, demnitate și progres al socialismului și comunismului.

noastre naționale. Academia Republicii Socialiste România organizează dezbateri, sesiuni de comunicări științifice pe teme concrete ale economiei și culturii naționale, precum și manifestări naționale și internaționale de prestigiu.O atenție deosebită este acordată cercetărilor lingvistice și istorice, potrivit minunatelor îndemnuri adresate de președintele nostru de onoare, din aceeași istorică aulă a Academiei : .....poporul nostru însușia creat, de-a lungul mileniilor, limba, cultura românească ! Oamenilor de știință și de cultură le revine misiunea s-o păstreze, s-o perfecționeze și să asigure ca întotdeauna ea să ocupe un loc demn în rîndul limbilor și culturii universale... Avem o istorie minunată, ne putem mindri cu ceea ce au înfăptuit poporul român, înaintașii noștri ! Avem datoria să cunoaștem și să clarificăm cît mai bine toate momentele importante din istoria formării și dezvoltării poporului și a națiunii noastre, cu atît mai mult cu cît chiar și astăzi mai sînt unii, peste hotare, care încearcă să pună în discuție, să minimalizeze istoria și lupta poporului nostru".Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că, asemenea întregului nostru popor, membrii Academiei Republicii Socialiste România vor urma neabătut gloriosul nostru partid, ac- ționînd cu toată energia și hotărîrea, cu dăruire patriotică și spirit revoluționar, • pentru traducerea în viață a Programului partidului, a mărețelor și însuflețitoarelor hofărîri ce vor fi luate la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, se vor implica și mai mult în realizarea obiectivelor concrete ale politicii interne și externe a partidului nostru, pentru ca România să devină în viitorul apropiat o mare putere a științei și tehnicii, a în- vățămîntului și culturii.

față de 1991, iar a producției globale agricole cu peste 23 la sută. Am, totodată, mandatulțle a raporta Congresului angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de a realiza în 1990, în exclusivitate pe seama creșterii productivității, o producție-marfă industrială suplimentară de 600 milioane lei. In agricultură, prin extinderea culturilor intensive, ne angajăm să înfăptuim in continuare obiectivele noii revoluții agrare, ur- mind să asigurăm o producție de aproape 1,7 milioane tone cereale, precum și importante sporuri în zootehnie.Vă rog să-mi permiteți să exprim adeziunea noastră unanimă la politica externă, dinamică, realistă și constructivă a României socialiste, al cărei promotor neobosit sînteți dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, marele erou al păcii, al înțelegerii și colaborării internaționale. Prin faptele noastre de muncă dăm o ripostă hotărîtă ofensivei anticomuniste, concepțiilor și tendințelor lichidatoriste cu privire la rolul și caracterul revoluționar a] partidelor comuniste, la repri- vatizarea economiei ; condamnăm și respingem cu toată fermitatea acele încercări de orice fel și de oriunde care vor să pună sub semnul întrebării legitimitatea socialismului.In încheiere, vorbitorul a spus : în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor Bihorului, îmi fac cea mai înaltă îndatorire de conștiință din a exprima adevărul că poporul român nu cunoaște gînd și crez mai mare decît acela de a vă urma neclintit, în voință și aspirații, pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, personalitate de excepție a lumii contemporane, a mișcării comuniste și muncitorești, înscrisă de-a pururi în șirul marilor luptători revoluționari și făuritori de istorie.Vă dorim din toată inima, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, strategul vizionar și cutezător al marilor noastre împliniri, dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, multă sănătate și fericire, ani rodnici în fruntea partidului și statului, spre binele și fericirea poporului, pentru făurirea socialismului și comunismului pe pămîntul scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI AUREL GHEORGHIȚĂ
delegat al organizației județene de partid GalațiMult stimate și iubite tovarășe ' Nicolae Ceaușescu,Mult stimată t o va r ă ș ă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, in numele siderurgiștilor din județul Galați, puternic detașament al clasei muncitoare, să exprim, de la înalta tribună a acestui mare forum al comuniștilor români, profunda admirație, sentimentele de fierbinte dragoste, aleasă prețuire și nețărmurită recunoștință față de cel mai iubit și stimat fiu al națiunii, patriot înflăcărat și revoluționar cutezător, proeminentă personalitate a lumii contemporane, ctitorul de geniu al României de astăzi, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Ne aflăm sub puternica im- presie a magistralului Raport prezentat de către tovarășul Nicolae Ceaușescu în deschiderea lucrărilor Congresului, strălucit document politic, de excepțională valoare teoretică și practică, ce sintetizează, cu înaltă rigoare științifică, rezultatele obținute în aplicarea strategiei elaborate de partidul comunist și prefigurează cu clarviziune viitorul luminos, cutezător al patriei.De numele și activitatea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, sînt legate nemijlocit construirea și dezvoltarea marelui combinat siderurgic gălățean, înfățișarea modernă a orașului și județului nostru, chipul înfloritor al României de azi. Cu inima vi- brînd de adîncă emoție patriotică, îmi exercit mandatul în

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION GEANĂ
delegat al organizației județene de partid MehedințiMult îubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,îndeplinesc cu profundă emoție și legitimă mîndrie patriotică mandatul încredințat de comuniștii din județul Mehedinți, de a exprima din toată inima adeziunea deplină la magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, strălucită sinteză științifică a marilor realizări obținute de poporul nostru, sub conducerea încercatului său partid comunist, în amplul proces de edificare a societății socialiste și comuniste pe pămîntul patriei noastre.Ne facem o datorie de conștiință exprimînd, de la înalta tribună a Congresului, cu cele mai alese sentimente de respect și, recunoștință, crezul nostru profund că supremă garanție a înfăptuirii obiectivelor cutezătoare înscrise în Programul-Di- rectivă, a mersului nostru tot înainte, o constituie realegerea in cea mai înaltă funcție de conducere în partid, a genialului gînditor revoluționar, comunist și patriot înflăcărat, ilustră personalitate a lumii contemporane, luptător neobosit pentru libertatea și pacea popoarelor, marele și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cu sentimente de aleasă prețuire și gratitudine, aducem un respectuos omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului nostru, eminent revoluționar și om de știință, pentru aportul valoros adus la elaborarea și înfăptuirea planurilor si programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la în

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI AMZA SĂCEANU 
delegat al organizației județene de partid NeamțMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să dau glas profundei bucurii și să exprim adeziunea deplină a comuniștilor, . a tuturor oamenilor muncii din județul Neamț, față de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea în funcția supremă de secretar general al partidului, a mult iubitului și stimatului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitor de geniu al României socialiste, erudit ginditor și strălucit dialectician, promotor curajos și neabătut al noului, al deschiderilor originale, teoretice și practice, creator al unei monumentale opere filosofice și social- politice care se constituie într-un prețios patrimoniu spiritual național și universal, într-o contribuție de excepțională valoare la îmbogățirea și aplicarea creatoare a socialismului științific, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație.Faptul că România este astăzi liberă, pe deplin independentă și suverană, că se bucură de un uriaș prestigiu și respect pe toate meridianele globului, pre- zentîndu-se în fața lumii întregi cu o economie puternică și modernă, cu un nivel ridicat al științei, învățămîntului și culturii, cu un înalt grad de civilizație materială și spirituală, cu un larg sistem al democrației muncitorești-revoluționare, toate acestea le datorăm gîndirii și faptei cutezătoare ale marelui și înțeleptului nostru conducător, tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a fost, 

credințat de comuniști, de toți locuitorii județului, de a1 susține realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului, văzînd în această opțiune istorică, expresia voinței întregului partid și popor, a stimei și încrederii nemărginite cu care este înconjurat «marele nostru conducător — Erou între eroii neamului, ilustru făuritor de istorie și patriot înflăcărat, luptător neînfricat pentru cauza socialismului și păcii.Aducem omagiul nostru fierbinte tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția remarcabilă Ia elaborarea și înfăptuirea politicii partidului nostru, la afirmarea științei, invățămîntului și culturii, spre binele și fericirea poporului român.Vă păstrăm o vie și puternică recunoștință, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru prezența dumneavoastră, a mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, în numeroase rîn- duri, în mijlocul muncitorilor, pentru îndrumările și orientările date. Expresie directă a încrederii dumneavoastră în clasa muncitoare, în capacitatea sa de a constitui forța motrice a progresului economic și social, ați pus întotdeauna în fața noastră sarcini mobilizatoare, subliniind, de fiecare dată, că, acționînd cu maximă răspundere și spirit creator, putem da țării oțel mai mult și de calitate superioară.Raportăm Congresului că de la punerea în funcțiune a primelor capacități și pînă în prezent, volumul fondurilor fixe pe un om al muncii a ajuns la 1,7 milioane lei, s-au construit 

florirea fără precedent a științei și învățămîntului, a artei și culturii românești.în continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a spus : Raportăm Congresului că, urmare a politicii înțelepte a partidului, elaborată cu genială clarviziune de eminentul nostru conducător, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, județul Mehedinți a beneficiat, în- cepînd de la istoricul Congres al IX-lea, de peste 80 miliarde lei investiții, care au determinat creșterea de 14 ori a fondurilor fixe. în cadrul acestui grandios program de dezvoltare, care a generat apariția pe harta județului a constelației marilor ctitorii ale Epocii Nicolae Ceaușescu, au fost create 54 000 noi locuț-i de muncă, producția-marfă industrială pe locuitor a crescut de la 3 700 lei, cît era în 1905, la 46 248 în 1989, s-au construit aproape 50 000 apartamente, spitale noi, policlinici, lăcașuri de cultură. în agricultură s-au obținut producții medii la hectar de 8 122 kg grîu, 7 006 kg orz, 5 385 kg floarea-soarelui, 111 000 kg sfeclă de zahăr, cele mai mari din întreaga istorie a județului. în prezent, producția industrială a anului 1945 se realizează în numai 2 zile, iar cea din 1965 dn 24 de zile.Sint rezultate care, prin dinamismul și constarița lor, atestă pe deplin caracterul profund știinfițic al politicii partidului nostru, al tezei conducerii urii- tare, pe baza planului național unic al economiei, și infirmă in mod zdrobitor așa-zisele' teorii, care, urmărind destabilizarea socialismului, neagă principiul planificării economiei și propagă revenirea la economia de piață, care nu înseamnă altceva decît reîntoarcerea pe drumul capitalismului marcat de exploatare și umilință.

este și va fi urmat cu neabătută încredere de întregul nostru partid și popor.Ne facem 9 datorie de inimă și de conștiință, aducînd un vibrant și respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, remarcabil militant revoluționar și eminent om de știință, pentru activitatea consacrată cu exemplară dăruire revoluționară și înaltă consecvență progresului multilateral al țării, înfloririi și afirmării științei, învățămîntului și culturii.Sîntem profund recunoscători tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru faptul că, din inițiativa și cu decisiva sa contribuție, la al IX-lea Congres al partidului s-a pus capăt tezei „modelului unic", și să nu uităm, aceasta într-o vreme cînd alții vedeau în „modelul unic" singura cale spre socialism. S-a deschis a- tunci calea afirmării unei gîn- diri noi, revoluționare, înarmîn- du-se partidul cu o linie fermă, clară și științifică, consecvent revoluționară, în concordanță cu legile obiective, cu principiile socialismului științific, care au fost și sînt aplicate în mod creator la condițiile și realitățile țării noastre.Magistralul Raport prezentat Congresului, parte integrantă a monumentalei opere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, document de o excepțională valoare teoretică și practică, amplu și măreț program de muncă și luptă pentru întregul partid și popor, se constituie într-o impresionantă mărturie a gîndirii vizionare și a uriașei capacități creatoare a marelui nostru conducător, care, în toate momentele importante ale devenirii noastre, a formulat teze, idei și concepte noi, găsind răspunsuri și soluții originale problemelor construcției Socialiste.

și dat în folosință peste 16 300 apartamente, un număr de 15 creșe și grădinîțe cu aproape2 000 locuri, 11 cămine muncitorești, în care locuiesc aproape3 000 de tineri.Obiectivul central asupra căruia ne-am concentrat toate eforturile îl constituie îndeplinirea sarcinii stabilite de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de a reduce consumul de cocs teh-parametrii pro- asigurăm, mult iubite tovarășe
nic la 350—380 kg pe tona de fontă și de a atinge, în cel mai scurt timp, iectați. Vă stimate șiNicolae Ceaușescu că, așa cum ne cereți dumneavoastră în excepționalul Raport prezentat Congresului, vom acționa cu toate forțele în direcția perfecționării activității organelor și organizațiilor de partid, pentru creșterea răspunderii acestora la îndeplinirea sarcinilor economice. Sîntem ferm hotărîți să întărim rolul conducător al organizației de partid în rîndu- rile miilor de oameni ai muncii din combinat, militînd pentru puternica afirmare â spiritului revoluționar, de angajare patriotică, perfecționîndu-ne continuu stilul și metodele de muncă, creînd toate condițiile ca puternicul detașament muncitoresc de la combinatul siderurgic gălățean să se ridice la înălțimea sarcinilor încredințate de conducerea de partid și de stat.Vom răspunde astfel încrederii partidului unic al clasei muncitoare care reprezintă forța politică conducătoare în edificarea societății socialiste și comuniste. Vă mulțumim, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în

Făcînd o analiză profundă, în spirit exigent, a activității desfășurate de organele și organizațiile de partid, de consiliile populare din județul nostru, trebuie să arătăm că rezultatele obținute nu se situează încă la nivelul condițiilor și posibilităților de care dispunem, al cerințelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. în cadrul conferinței organizației județene de partid a fost analizată cu întreaga răspundere activitatea desfășurată, cu împlinirile și neajunsurile ei, au fost stabilite măsuri ferme pentru îmbunătățirea întregii noastre munci, astfel încit în fiecare unitate e- conomică să se acționeze exemplar pentru realizarea integrală a tuturor sarcinilor ce ne revin.îh lumina orientărilor, ideilor, tezelor și conceptelor de excepțională însemnătate formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, în strălucitul Raport prezentat Congresului, consiliile populare, ca titulari de plan, sint angajate plenar pentru infăptuirea planului în profil teritorial, a programelor da organizare și modernizare, întărirea continuă a proprietății socialiste a întregului popor și cooperatiste, pentru aplicarea cu consecvență în viață a principiilor socialiste de repartiție.Corespunzător Programului- Directivă de dezvoltare economico-socială în cincinalul 1991— 1995, pe baza politicii științifice a partidului nostru de alocare în continuare a unei însemnate părți din venitul național pentru dezvoltare, județul Mehedinți va cunoaște o puternică înflorire multilaterală. Producția-marfă industrială va fi, în cincinalul următor, cu 46 la sută mai mare față de 1990, iar producția agricolă cu 54 la sută. Pe baza vastului program de investiții pre

In continuarea cuvîntării sale, vorbitorul a spus : In glorioșii ani ai Epocii Nicolae Ceaușescu, pe baza repartizării judicioase a unei părți însemnate din venitul național pentru dezvoltare, județul Neamț, asemenea tuturor zonelor țării, a beneficiat de un mare volum de investiții, iar fondurile fixe au sporit de 5,9 ori. Au fost construite mari u- nități și platforme industriale, a sporit continuu baza tehnico- materială a agriculturii, s-au dat în folosință peste 74 000 apartamente, numeroase unități de învățămînt, sanitare și așezăminte de cultură.Ca urmare a eforturilor depuse de colectivele de oameni ai muncii din unitățile industriale, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, 25 de întreprinderi și-au îndeplinit planul de producție pe patru ani din acest cincinal, ur- mînd ca pînă la încheierea anului să obținem o producție suplimentară de 1,4 miliarde lei, iar oamenii muncii din agricultura județului au obținut cele mai mari producții : 8 100 kggrîu, 82 300 kg cartofi, 12 500 kg porumb, 112 500 kg sfeclă de zahăr, în medie la hectar.Acționînd în spiritul orientărilor și indicațiilor pe care ni le-ați dat, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comitetul județean de partid a asigurat lărgirea sferei de cuprindere și îmbunătățirea calitativă a activității de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.în adunările generale și conferințele de dări de seamă și alegeri, în adunările generale ale oamenilor muncii, s-au analizat, într-iin climat de înaltă răspundere, cauzele care au determinat neajunsurile manifestate în toate domeniile, adop- 

numele comuniștilor, al siderurgiștilor gălățeni pentru faptul că partidul nostru, dumneavoastră personal, prin orientările și tezele de excepțională valoare formulate în Raport, în documentele Congresului, reafirmați rolul hotărîtor al clasei muncitoare în edificarea noii societăți, combătînd cu fermitate acele teorii ce n-au nimic comun cu socialismul, cu adevărul, potrivit cărora clasa muncitoare și-ar fi pierdut rolul de clasă conducătoare în societate. Totala lipsă de temeinicie, falsitatea unor asemenea afirmații este dovedită în modul cel mai clar de realitățile din România, de faptul că aici, la noi, oamenii muncii — ca proprietari, producători și beneficiari ai părții din avuția întregului popor încredințată spre administrare și dezvoltare — și-au asumat cu răspundere și competență conducerea activității economice și sociale, ob- ținind succese incontestabile in făurirea socialismului cu poporul și pentru popor. între a- ceste mărețe realizări, lichidarea completă a datoriei externe, afirmarea deplinei independențe economice și politice a patriei, reprezintă o cucerire istorică pe care o datorăm politicii partidului nostru, marelui nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în încheiere vorbitorul a spus : Vă rog șă-mi îngăduiți să exprim deplinul acord al comuniștilor, pe care-i reprezint, față de documentele programatice supuse dezbaterii Congresului, să dau glas angajamentului nostru muncitoresc de a acționa în spirit revoluționar pentru înfăptuirea lor.

văzut, de 33 miliarde lei, în județul nostru, care va deveni unul din principalii producători de cărbune energetic, se va acționa mai hotărît pentru îmbunătățirea activității din industria extractivă, chimică și energetică. Vom acorda cea mai mare atenție îmbunătățirii continue a activității în agricultură, pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor noii revoluții agrare.Vă raportăm că sarcinile stabilite de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru efectuate, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în luna mai a.c., în județul nostru, programele de dezvoltare și' modernizare a municipiului, orașelor și cornunelOr vor fi îndeplinite în mod exemplar.Sîntem mîndri, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, de a trăi într-o patrie liberă, socialistă, care asigură condiții de progres și bunăstare tuturor cetățenilor ei. Documentele pe care le dezbatem și pe care le vom aproba acum vor întregi marile împliniri din anii socialismului, din epoca de aur inaugurată de Congresul al IX-lea.Vă rog să-mi permiteți să asigur Congresul, conducerea partidului, că noi, cei din Mehedinți, susținem din toată inima politica internă și externă a partidului nostru și nu vom cruța nici un efort pentru a ne îndeplini în mod exemplar toate sarcinile ce ne revin, omagiind prin fapte măreția epocii ce o trăim, pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, care ați dat viață visurilor de veacuri ale poporului nostru, de libertate și progres, personalitate de geniu a lumii contemporane de care se leagă pentru totdeauna viitorul și speranțele noastre, gloria și măreția României socialiste.

tîndu-se măsuri concrete menite să determine realizarea integrală a planului pe acest an și pe întregul cincinal, îmbunătățirea activității politico-ideo- logice.Pe baza tezelor și a prevederilor Programului-Directivă — documente de1 covîrșitoare însemnătate, elaborate sub directa îndrumare și cu contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu — județul Neamț, în pas cu întreaga țară va cunoaște o dezvoltare puternică sub semnul parametrilor calitativl-intensivl.In județul nostru, ca de altfel în întreaga țară, există puternice colective de oameni ai muncii, cu experiență în activitate, cu merite in construirea socialismului. Datoria noastră este, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, să lucrăm, mai bine, să ne îmbunătățim stilul și metodele de muncă, să mutăm centrul activității în organizațiile de bază, la locurile de muncă, să organizăm și să conducem mai bine întreaga activitate, acționînd pentru asigurarea unui climat creator, de angajare concretă, revoluționară în rezolvarea problemelor, pentru creșterea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid.In situația atît de complexă pe care o cunoaște lumea contemporană, caracterizată prin menținerea focarelor de conflict, a tensiunilor, prin declanșarea unor ofensive fără precedent ale forțelor reacționare împotriva socialismului, meritul istoric al partidului nostru, al secretarului său general, constă în apărarea cu fermitate a principiilor socialismului științific, a cuceririlor revoluționare ale
(Continuare în pag. * XlI-a)
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WCRĂRttE JBGREȘULW AUi™ ALPARTIDIJWI comunist român
(Urinare din pag. a Xl-a)poporului nostru, a valorilor supreme ale omenirii : libertatea și independenta popoarelor, dezarmarea și pacea. Sintem mîndri și profund recunoscători tovarășului Nicolae Ceaușescu,

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI ION MITRAN
delegat ai organizației județene de partid PrahovaMult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimate tovarășe, stimați tovarăși,Prin bogăția de idei și profunzimea orientărilor programatice, prin analizele de impresionant realism și discernă- mint politic privind stadiul actual și viitorul orînduirii noastre socialiste, cursul progresului social și contradicțiile lumii contemporane, Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu reprezintă un document politic de amplă semnificație istorică. O dată cu deplina adeziune față de acest luminos și mobilizator program, cu angajamentul cadrelor din presă de a-și dedica puterea de muncă, de creație promovării întocmai a liniei politice, a orientărilor stabilite de forumul suprem al comuniștilor, exprimăm acordul de inimă și conștiință față de hotărîrea realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului, chezășie a amplificării și ridicării pe trepte superioare a procesului revoluționar condus cu succes de partid.Aducem, totodată, un respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, strălucit exemplu de spirit novator și activitate revoluționară, remarcabilei sale contribuții la elaborarea politicii partidului și statului, la înflorirea științei și culturii, la îmbogățirea, prin opere de referință, a patrimoniului științei, ca izvor mereu viu al prosperității și progresului.Una din concluziile majore ce se desprind din Raport este cea potrivit căreia teoria revoluționară își trage seva de vitalitate din aplicarea creatoare a principiilor socialismului științific, din păstrarea nealterată a valorilor și criteriilor fundamentale ale noii orinduiri. Este opțiunea ce stimulează fertil, de aproape 25 de ani, dinamica dezvoltării și perfecționării societății socialiste românești, perioadă ale cărei mărețe înfăptuiri arată concludent că justețea măsurilor . și orientărilor

Mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu.Stimați tovarăși,în glorioasa cronică a istoriei naționale de acum înainte se va adăuga, cu strălucire, un nou eveniment epocal : Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român, Congresul marilor victorii socialiste, al independenței depline, politice și economice, a României. Magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de inestimabilă valoare teoretică și practică, de analiză științifică a problemelor fundamentale ale procesului revoluționar de edificare a noii societăți, contribuție de excepțională însemnătate la dezvoltarea socialismului științific, la 

marele Erou al păcii și înțelegerii intre popoare pentru eroica și pro'digioasa activitate' desfășurată pe plan internațional, pentru inițiativele și contribuția decisive la rezolvarea marilor și complexelor prtobleme ale lumii contemporane.

practice este condiționată nemijlocit de justețea ^concepției ideologice care le inspiră, le întemeiază. Experiența revoluționară a României pune astfel cu, putere in lumină actualitatea tezei fondatorilor socialismului științific, potrivit căreia,' „cel mai bun lucru practic este o teorie bună".Caracterizat prin cutezanță și clarviziune, abordînd cuprinzător problemele de bază ale societății românești, ale lumii dd azi, concentrînd atenția — cu un inegalabil simț al echilibrului, al proporțiilor și conexiunii dialectice dintre ele — asupra tuturor domeniilor, magistralul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu pornește — ca întotdeauna după Congresul al IX-lea — de la considerarea politicii economice, a dezvoltării proprietății socialiste și avuției naționale, nu ca un scop in sine, ci consacrate umanist perfecționării relațiilor sociale, înfloririi vieții materiale și spirituale. asigurării independenței și suveranității națiunii.! Partidul așază, astfel, în centrul continuității procesului revoluționar, ca factor esențial — afirmarea omului nou, cu o înaintată conștiință patriotică, socialistă, cu un larg orizont de cunoaștere, cu atitudine politică și convingeri ideologice ferme, pe fondul unei temeinice competențe profesionale. Toate a- cestea sub egida generosului principiu pe care ni-1 amintiți frecvent, stimate tovarășe secretar general : cită știință, atâta putere de creație. De la înalta tribună a Congresului, ați definit activitatea ideologică, poli- tico-educativă „o puternică forță revoluționară". Adoptarea de către Congres a Expunerii la recenta Plenară lărgită a Comitetului Centrai drept program al activității ideologice și politico-educative a partidului, deschide largi perspective vieții materiale și spirituale a națiunii noastre socialiste. Acestei tumultuoase activități i se integrează, cu toată răspunderea și capacitatea lor de muncă, organizațiile de partid, colectivele din'sfera mijloacelor de informare in masă, colectivul redacțional al ziarului „Scînteia".
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI RADU BALAN 

delegat al organizației județene de partid Timișaplicarea creatoare a adevărurilor sale generale la condițiile concrete din țara noastră, de abordare realistă a proceselor și fenomenelor lumii contemporane. ne dă tuturor certitudinea că în. cincinalul viitor și. în perspectivă, pină in . anii 2000— 2010. prin munca eroică a poporului, sub conducerea parti- dului, a secretarului său gene- ral. patria noastră își va continua mersul ferm înainte, va păși într-o etapă superioară a dezvoltării sale socialiste, în care se vor asigura progresul susținut al economiei, științei și culturii, creșterea nivelului general de viață .și civilizație al întregii națiuni. întărirea prestigiului ei in lume.Este o mare onoare și o înaltă îndatorire patriotică să-mi îndeplinesc mandatul încredințat de Conferința organizației județene de partid Timiș de a

Exprimîndu-ne deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii, vă asigurăm pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pe mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, că toți locuitorii județului Neamț, în frunte cu co

Cunoscutele măsuri luate de partidul nostru cu peste 15 ani in urmă, prin elaborarea și adoptarea legii presei au asigurat condiții optime ca în procesul ireversibil de făurire a democrației socialiste, revoluționare, să se confere libertății de creație, cerințelor și practicii informării opiniei publice funcții sociale pe măsura idealurilor și obiectivelor noii orînduiri.Vă asigurăm că, așa cum ați cerut de la înalta tribună a Congresului, mult stimate tovarășe secretar general, presa, ra- dioteleviziunea, mijloacele de informare, ziarul „Scînteia" vor acționa cu și mai multă fermitate, in spiritul concepției revoluționare, adoptind o atitudine mai combativă față de manifestările și lipsurile din diferite domenii, promovipd cu mai multă îndrăzneală noul, gene- ralizind experiența înaintată.In continuare, vorbitorul a spus : Demonstrarea argumentată, cu forță de convingere, a viabilității socialismului, a capacității sale de a soluționa in interesul oamenilor problemele dezvoltării economico-sociale și politice constituie astăzi o răspundere majoră a activității ideologice, revoluționare, dat fiind că societatea contemporană, departe de a fi ajuns la așa-zisa estompare a confruntărilor de idei, le aduce în prim plan, problema și întrebarea de importanță vitală fiind, așa cum se și subliniază in Tezele pentru Congres, „ce idei înving și influențează dezvoltarea socială".Vom acționa pentru participarea activă la dialogul și confruntările de idei, acordînd a- tenție spiritului ofensiv față de concepțiile retrograde, apologetice ale capitalismului, de diverse abateri de dreapta sau de stînga, de tezele anticomuniste, față de orice manevre de destabilizare a socialismului, intensificate in ultimul timp de cercurile imperialiste. Capitalismul găsește cu cale — prin natura lui acaparantă — că ar fi momentul să iacă „noi investiții", un fel de subtil dar profitabil „export de capital", ca suport al exportului de contrarevoluție 

susține, in numele celor peste 120 000 de comuniști, al tuturor oamenilor muncii din această parte a țării, in deplină unitate și voință cu întregul partid și popor, realegerea in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ctitor neobosit și strategul vizionar al României socialiste moderne, cel mai iubit și stimat l'iu al națiunii noastre, comunist de omenie, devotat trup și suflet țării și poporului muncitor, luptător neobosit pentru cauza socialismului și păcii în lume.Exprim, totodată, cele mai fierbinți sentimente de prețuire Si gratitudine mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului si statului nostru, om de Știință de largă recunoaștere internațională, pentru îndelungata ac

muniștii, vom acționa neabătut pentru realizarea mărețelor o- biective de dezvoltare economi- co-socială prevăzute de Congresul al XlV-lga, sporindu-ne contribuția la înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

zisă „pașnică", scontind pe ceea ce marele capital occidental consideră a fi o mare miză politică din istoria sa : așa-zisul „ajutor" ca in țările socialiste să se creeze întreprinderi particulare, să se transplanteze, adică, acel „iarmaroc al iluziilor" pe care îl constituie „piața liberă". Ce urmează după aplicarea „strategiei" celor îmbogățiți prin exploatare, se știe. în. ce ne privește, ne asumăm datoria de conștiință și convingerea de a arăta cu toată claritatea, cum ar spune Eminescu : ce-i mină pe ei în luptă, ce voiește acei Apus ?Acordăm, totodată, atenție atitudinii ferme față de ceea ce, intr-un limbaj confuz, echivoc, este numit în diverse locuri, inclusiv în cadrul unor partide comuniste, „reformism", „renovare" cind, de fapt și fără ocolișuri spus, uneori, in loc de a- devărața și necesara înnoire și perfecționare, este vorba despre revizuire, despre revizionism, în planul teoriei și practicii socialismului, despre renunțare la principiile acestuia. Tuturor acestora le răspunde, cu forța ei de nestăvilit, practica socială revoluționară, voința popoarelor de a înainta pe calea dezvoltării libere, de sine stătătoare, a progresului, păcii și colaborării internaționale. Le răspunde prestigioasa operă teoretică și politică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, inscrisă în tezaurul științelor politice, al practicii revoluționare a epocii, ca o exemplară și originală contribuție, de amplu ecou mondial, așa cum are, în aceste zile, și magistralul Raport la forumul suprem al partidului.Exprimind totala adeziune la acest istoric document politic, la hotăririle Congresului, ne angajăm că vom milita neobosit, prin mijloacele specifice presei, in cadrul larg al frontului nostru ideologic, pentru aplicarea neabătută a tezelor și orientărilor de covîrșitoare însemnătate teoretică și practică ale secretarului general al partidului, președintele României socialiste, personalitate proeminentă a vieții politice contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

tivitate revoluționară, pentru contribuția esențială la elaborarea și înfăptuirea planurilor și programelor de edificare socialistă a patriei, pentru înalta competență cu care îndrumă știința, invățămîntul și cultura românească.Asemenea întregii țări, in anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu", cei mai fertili din istoria multimilenară a patriei, prin alocarea unei părți importante din venitul național pentru dezvoltarea și consolidarea proprietății socialiste, și județul Timiș a cunoscut o puternică dezvoltare și modernizare a bazei țehnico- materiale. Cele peste 100 miliarde lei investiții din ultimii 24 de ani au asigurat sporirea producției industriale de 7. ori, a celei agricole de 3 ori. în a- ceastă perioadă au fost create 105 mii’ noi locuri de muncă, 

s-au dat în folosință peste 100 mii apartamente și 50 mii case noi, 37 mii locuri in cămine pentru nefamiliști, numeroase unități sanitare,' spații penti-u invățămîntul superior însumînd 60 mii mp, 150 lăcașuri de cultură și artă, numeroase alte o- biective prevăzute în programele de organizare și modernizare a localităților. Desfacerile de mărfuri au crescut de 3,3 ori, iar numărul unităților prestatoare de servicii pentru populație a ajuns în prezent la peste 2 500.Județul a continuat să se dezvolte in ritmuri înalte și in actualul cincinal, producția industrială sporind cu 10 miliarde lei, îndeosebi pe seama creșterii productivității muncii.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pe 10 luni din acest an planul în industrie a fost Îndeplinit în proporție de 101 la sută, înregis- trînd un spor față de aceeași perioadă a anului trecut de peste 3 miliarde lei. Așa cum ne-ați cerut, am pus un accent prioritar pe realizarea producției fizice, cu deosebire a celei destinate exportului, ceea ce a permis onorarea integrală a contractelor externe și livrarea în avans a unor importante cantități de produse la solicitarea partenerilor de peste hotare.Rezultate remarcabile am obținut m agricultură, ramură de bază a economiei județului. Producția de cereale a fost în primii patru ani ai actualului cincinal cu 800 000 tone supe
delegat al organizației municipale de partid BucureștiMult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,Stimați tovarăși,în numele și din dorința fierbinte a tuturor oamenilor muncii din Institutul Central de Fizică vă rog să-mi permiteți să dau glas adeziunii noastre depline, în unitate de gînd și simțire cu întregul popor, față de Hotărirea Plenarei Comitetului Central cu privire la propunerea de realegere la actualul forum suprem al comuniștilor români, în funcția de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminentul nostru conducător, cel mai iubit și stimat fiu al poporului, garanție sigură a înfăptuirii Programului-Directivă cu privite la dezvoltarea economico-socială a României, a propulsării patriei pe trepte superioare de prosperitate, cultură și civilizație.Constituie pentru toți oamenii de știință un titlu de min- drie și o înaltă responsabilitate făptui că tezele, directivele și hotăririle ce urmează a fi a- probate de Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Ro- min pornesc de la necesitatea folosirii celor mai noi descoperiri ale științei, atît în dezvoltarea economică a societății noastre, cit și în ridicarea țării pe trepte superioare ale orînduirii sociale, atribuind astfel științei și tehnologiei un rol determinant in înflorirea, afirmarea și progresul rapid și multilateral al patriei, iar celor ce lucrează pe acest tărîm. sarcini de mare responsabilitate și semnificație.în înfăptuirea acestui rol temerar, cercetarea și învățămîn- tul beneficiază de. conducerea de înaltă competență și autoritate a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntu- lui, conducător respectat și prețuit al științei, culturii și învă- 

rioară mediei anuale înregistrate in cincinalul anterior. Ur- mind neabătut indicațiile și orientările dumneavoastră, am pus puternic în valoare fondul funciar, întreaga bază tehnico- materială, puternicul potențial științific și uman, in aceșt an realizînd cele mai mari producții medii la hectar de pină acum: 8 214 kg grîu, 7 655 kg orz, 27 300 kg porumb, 6 250 kg soia, 128 000 kg sfeclă, la terenuri neirigate, recolte mari obținin- du-se și la celelalte culturi.Mărețele realizări obținute in anii de glorie ai „Epocii Nicolae Ceaușescu" în dezvoltarea economico-socială a județului, a tuturor zonelor țării, a patriei noastre socialiste, rambursarea integrală a datoriei externe, eveniment de epocală însemnătate politică și economică, ilustrează în modul cel mai convingător justețea politicii partidului și statului nostru, vigoarea și dinamismul economiei naționale, realismul și profunzimea măsurilor întreprinse de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, pentru perfecționarea continuă a conducerii, planificării și organizării întregii activități economice, dezvoltarea proprietății socialiste și consolidarea independenței și suveranității naționale.Evaluîndu-ne munca in spiritul înaltelor exigențe comunism te. trebuie să spunem că dispunem încă de însemnate rezerve, de mari posibilități pentru creșterea și mai susținută a producției și a eficienței economice, atît in industrie, cit și in a- 
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țămîntului românesc, model de cutezanță, abnegație și inaltă exigență în activitatea politică și in munca de cercetare științifică, fapt pentru care îi exprimăm, și cu acest prilej, omagiul nostru fierbinte, calde mulțumiri și aleasă recunoștință.Cei care muncesc în Centrul Național de Fizică, pe care ctitorii săi. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, l-au numit „sîmbure al comunismului", sînt și ei puternic angajați și hotăriți să aducă o contribuție âin ce în ce mai importantă la înfăptuirea strălucitelor obiective menite să ridice România, țară fără datorie externă, in rîndul țărilor cu cel mai înalt nivel de producție, de trai, cultură și știință din lumea contemporană. Expresie a acestei angajări este și faptul că am realizat sarcinile de cercetare științifică și inginerie tehnologică prevăzute pentru acest an. încă de la 10 noiembrie a.ct, furni- zînd un număr de 136 prototipuri de aparate, echipamente și instalații noi, cu parametri superiori, cu 24 mai multe de- cît în anul trecut, 41 unicate, 20 materiale cu proprietăți superioare și 87 tehnologii bazate pe fenomene ale fizicii atomice și nucleare, depășind cu 26 numărul prevăzut în planul pe acest an.în cadrul programelor prioritare vom produce, pentru modernizarea economiei naționale, instalații de placare, nitrurare, sudură, turnare și depunere sub vid, o gamă largă de instalații de defectoscopie, nivelmetrie, grosimetrie și umidimetrie cu surse de radiații nucleare, toată gama de laseri și unele instalații cu laseri, aparatură pentru medicină și chimie, aparatură magnetică și de spectroscopie de masă, materiale magnetice, piezocerami- ce. semiconductoare. Vom intensifica, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, activitatea la Centrala Nuclearo- 

gricultură. Hotăriți să realizăm o calitate nouă, superioară, in întreaga noastră activitate, am adoptat, cu prilejul adunărilor și conferințelor de dări de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid, al adunărilor generale ale oamenilor muncii, măsuri concrete pentru întărirea vieții interne de partid, perfecționarea stilului și metodelor de muncă, promovarea spiritului critic, combativ, a unui control sistematic, imprimarea unei și mai pronunțate atitudini militante, revoluționare in întreaga activitate politico-organizatori- că, pentru mobilizarea plenară a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în vederea realizării exemplare a prevederilor programului de dezvoltare economico-socială a județului în. profil teritorial.Avem convingerea — a spus in continuare vorbitorul — că sarcinile ce revin județului Timiș in anul 1990 și în cincinalul viitor, cind vom ajunge la o producție-marfă industrială de aproape 80 miliarde lei și la o producție agricolă de 30 miliarde lei — ritmuri înalte cunos- cind producția pentru export, gradul de înnoire a produselor, productivitatea muncii, eficiența economică — reflectă pe deplin posibilitățile noastre și ne angajăm să acționăm cu toată răspunderea pentru modernizarea și utilizarea deplină a potențialului productiv, introducerea pe scară largă a progresului tehni- co-științific, valorificarea cu randamente superioare a resurselor materiale și energetice, în vederea realizării unei creșteri economice de tip intensiv.

electrică pentru a găsi soluții privind creșterea calității și productivității muncii, abordînd, totodată, cercetări pentru noi combustibili nucleari și reactori avansați.Obiectivele planului pe anul 1990 și ale programelor fizicii pentru cincinalul 1991—1995, dificultățile și lipsurile existente în activitatea de cercetare, în- vățămînt și producție de fizică au fost larg dezbătute în recentele adunări și conferințe de partid din unitățile Institutului Central de Fizică, fiind cu a- cest prilej adoptate programe de măsuri pentru organizarea și perfecționarea conținutului activității economice, politice, ideologice și educative, in vederea creșterii rolului și eficienței acestora in realizarea sarcinilor ce ne revin.Raportăm Congresului, dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că am stabilit măsuri care să ducă la eliminarea rămînerilor în urmă pe care le avem în energetica nucleară, în domeniul laserilor cu putere și al materialelor noi cu proprietăți speciale, la îmbunătățirea colaborării cu unități de cercetare și economice, la aprofundarea prin cercetări fundamentale a cunoașterii umane, la răspindirea largă a cunoștințelor științifice în rîndul oamenilor muncii. în stabilirea acestor măsuri — a subliniat vorbitorul — am ținut seama de prevederile Programului de organizare și modernizare a economiei naționale, considerind că stă in putința noastră să facem, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu; ca in toate unitățile economice să se regăsească noi tehnologii de mare eficiență, care să facă din produsele românești produse de vîrf pe plan mondial. Prin implementarea in producție a rezultatelor științifice, tehnice .și tehnologice obținute, cercetarea de fizică și energie nucleară este ferm hotărîtă să demonstreze, alături de celelalte ramuri

Vă rog să-mi permiteți ca, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul nostru, să dau glas deplinei a- deziuni față de activitatea internațională a partidului și statului, strălucit fundamentată și promovată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele Erou al Păcii, promotor neobosit al înțelegerii și colaborării intre popoare. In spiritul unei înalte responsabilități, magistralul Raport prezentat Congresului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, tezele novatoare cu privire la evoluțiile și fenomenele complexe ce au loc in lume confirmă hotărirea partidului nostru de a acționa și în viitor cu a- ceeași inaltă și fermă consecvență pentru întărirea unității forțelor revoluționare, democratice și progresiste ale contemporaneității, în vederea soluționării democratice a problemelor grave și complexe din viața internațională, garantării aspirațiilor de pace și progres ale omenirii.Asigurăm Congresul, ne dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că vom munci cu dăruire și inaltă răspundere comunistă pentru îndeplinirea integrală a Îndatoririlor ce ne revin, hotăriți să ne sporim contribuția la continua dezvoltare economico-socială a țării, la afirmarea liberă și demnă, mereu mai înfloritoare, a patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.
IVAȘCU

ale științei și tehnicii, realismul, eficiența și marea forță programatică a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, privind edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate in țara noastră, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, pe baza celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnologiei.în actualele împrejurări internaționale grave și complexe care solicită, așa cum s-a reliefat cu claritate și exactitate în strălucitul Raport prezentat de secretarul general al partidului nostru, mobilizarea și intensificarea tuturor forțelor și eforturilor în lupta pentru generalizarea procesului dezarmării, pentru înlăturarea subdezvoltării, ne alăturăm și noi, cei care lucrăm in domeniul fizicii și energiei nucleare, voinței de pace a întregului popor, a tuturor oamenilor de știință din țara noastră, care iși găsește o viguroasă exprimare și promptă înfăptuire prin acțiunile Comitetului. Național Român „Oamenii de Știință și Pacea" a cărui activitate multilaterală se desfășoară sub înalta conducere a tovarășei Elena Ceaușescu, exemplu luminos de militant înflăcărat pentru pace și prosperitate.In încheiere — a spus vorbitorul — exprimindu-mi deplinul acord față de Programul- Directivă și Tezele Congresului, vă rog să-mi permiteți să vă a- sigur că nu vom precupeți nici un efort pentru transpunerea lor in viață. De asemenea, doresc să-mi exprim totala adeziune față de Raportul prezentat de secretarul general al partidului, din care desprindem strălucitele orientări de politică internă și externă ale României socialiste, al căror inițiator și promotor sînteți dumneavoastră, mult' iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, luptător înflăcărat și neobosit pentru triumful cauzei păcii, independenței, colaborării și progresului in lume.
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Domnului Mareșal
MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU

TE4 ZA BANG A
Președintele Fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair KINSHASA 'Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Zair inii este deosebit de plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări.Doresc să exprim convingerea că, in spiritul acordurilor și înțelegerilor convenite împreună, raporturile de strînsă prietenie și cooperare statornicite între partidele și țările noastre vor cunoaște in continuare o dezvoltare ascendentă, spre binele popoarelor român și zairez, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.Vă transmit cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului zairez prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Activități ale delegațiilor 

de peste hotare
La întreprinderea ,.Autobuzul" din Capitală

★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Zair, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Makengo ma Kimboko, a oferit, joi, o recepție.Au participat Ion Radu, viceprim- ministru al guvernului, miniștri,
Succeseîn telegrame adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, colective de oameni ai muncii raportează obținerea unor succese importante in îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și din actualul cincinal.Comitetul Județean Timiș al P.C.R. raportează că industria județului a îndeplinit înainte de termen planul pe patru ani din actualul cincinal, creindu-se condiții 

★membri ai conducerii unor ministere și , instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de cultură și aria, ziariști.Au fost .prezenți șefi de misiuni diplomatice . acreditați in țara noastră. (Agerpres).
în industria județelor Timiș și Aradpentru realizarea, pînă la finele lunii decembrie, a unei producții suplimentare in valoare de aproape 5 miliarde lei. Au fost onorate, totodată, integral contractele la export și s-au livrat peste prevederi partenerilor de peste hotare, pe 10 luni din acest an, produse- in valoare de 280 milioane lei.Comitetul Județean Arad al P.C.R. raportează că, în cinstea marelui forum al comuniștilor români, 20 de unități economice din județ au realizat integral planul la export

Delegația Partidului Muncii din Coreea, condusă de toyarășul Yang Hiăng Muk, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, premierul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene, care participă la lucrările celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român, a făcut, joi, o vizită la întreprinderea „Autobuzul" din Capitală.Oaspeții au fost informați despre activitatea acestei unități de interes republican, care produce autobuze și troleibuze atît pentru nevoile interne, cit și pentru export.Membrii delegației s-au intilnit cu reprezentanți ai colectivului întreprinderii. Directorul unității, Iolan- do Toma, s-a referit la relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, care cunosc o dezvoltare continuă, factorul determinant in evolu

pe patru ani din actualul cincinal. Oamenii muncii din aceste unități vor obține suplimentar, pină la sfir- șitul anului, o producție de export concretizată în mașini-unelte, mobilier din lemn, confecții, tricotaje, alte bunuri de larg consum, în valoare de aproape o jumătate de miliard lei.în telegrame este exprimată adeziunea la Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XlV-lea, în funcția supremă de 

ția acestor relații constituindu-1 întîl- nirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.Conducătorul delegației coreene a subliniat, la rindul său, bunele relații existente intre partidele și țările noastre, perspectivele deschise acestor raporturi de intilnirile de la Phenian și București dintre cei doi conducători de partid și de stat. Oaspetele a dat o inaltă apreciere succeselor obținute de poporul român in construcția socialistă și a relevat însemnătatea deosebită a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la lucrările actualului Congres, ale cărui obiective prefigurează inaintarea fermă a poporului român pe calea socialismului și comunismului.în încheiere, el a exprimat profunda recunoștință față de Partidul Comunist Român și poporul român pentru sprijinul consecvent față de cauza dreaptă a poporului coreean de reunificare pașnică a patriei.(Agerpres)

secretar general al partidului, avînd convingerea fermă că această opțiune politică constituie chezășia înaintării neabătute a României pe calea socialismului și comunismului. Oamenii muncii se angajează, totodată, să acționeze cu răspundere revoluționară pentru realizarea tuturor sarcinilor ce le revin din programele de dezvoltare economico- socială, pentru traducerea neabătută în viață a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.
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După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român/ președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întilnit, luni dupâ-amiază, la Palatul Consiliului de Stat, cu conducătorii delegațiilor de peste hotare care participă la lucrările celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej, au fost transmise mesaje de salut adresate Congresului Partidului Comunist Român de partide
de eliberare naționclâ cu care partidul nostru întreține relații de colaborare.

Publicăm, în formă prescurtată, mesajele de salut transmise Congresului Partidului Comunist Român.

comuniste, socialiste, social-democrate, progresiste, mișcări

Partidul Comunist al Uniunii SovieticeComitetul Central al Partidului Comunist Bl Uniunii Sovietice adresează un salut fierbinte delegaților la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice apreciază raporturile cu comuniștii români, ce se dezvoltă pe baza principiilor neamestecului, egalității în drepturi și interesului reciproc, în avantajul fiecăruia dintre partidele noastre. Compararea punctelor de vedere și păreri, schimbul de experiență ajută la înțelegerea căilor de punere in valoare a potențialului uman al socialismului, de care depinde progresul fiecărei țări frățești și forța de atracție a ideilor socialiste in lume.Fiind convinși că colaborarea dintre

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Român servește intereselor popoarelor celor două țări, cauzei luptei pentru pace și socialism, reafirmăm că sîntem gata să o adîncim și să o îmbogățim.Urăm comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din România succese în dezvoltarea social-economică a țării, fericire și bunăstare.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST
AL UNIUNII SOVIETICE

După ce evidențiază unele trăsături ale dezvoltării socialismului în etapa actuală în Bulgaria, în mesaj se spune : Urmărim cu atenție experiența Partidului Comunist Român, pozițiile partidului dumneavoastră privind evoluția situației mondiale și a socialismului în etapa actuală și în viitor, în acest sens, urmărim cu interes lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Roman.Ne exprimăm hotărîrea să acționăm intens pentru dezvoltarea și aprofundarea prieteniei și colaborării dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Român, în interesul viitorului socialist al popoarelor noastre, al cauzei păcii și progresului. Sîntem convinși că prin eforturi unite putem ridica la un nivel nou colaborarea noastră în domeniile politic, economic și spiritual, să ne aducem contribuția la afir-

marea destinderii șl securității între statele din Europa și din lume.Dorim din inimă comuniștilor români și tuturor oamenilor muncii noi succese în înfăptuirea sarcinilor pe care le va trasa Congresul pentru dezvoltarea și perfecționarea, în continuare, a liste în România.Să se dezvolte și să se tenia și colaborarea dintre nist Bulgar și Partidul Comunist Român, dintre țările și popoarele noastre ITrăiască pacea și socialismul în lume !
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
BULGAR

societății socia-întărească prie- Partidul Comu-

Partidul Comunist Chinez Partidul Comunist din Cehoslovacia

va contribui la progresul pe mai departe al României, la prosperitatea poporului român, la pace și socialism.în încheierea mesajului se spune : în acest moment glorios, Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian urează ca lucrările celui de-al XIV-lea
Congres al Partidului Comunist Român să fie încununate de succes.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI POPULAR 
REVOLUȚIONAR LAOTIAN

Partidul Popular Revoluționar Mongol

în numele Partidului Comunist Chinez, adresăm celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român calde felicitări și, prin intermediul Congresului, exprimăm respectul nostru sincer, aprecieri tuturor membrilor Partidului Comunist Român și poporului român.Avînd un glorios trecut de luptă revoluționară, Partidul Comunist Român a parcurs un drum de luptă strălucit timp de aproape 70 de ani. în urma unei îndelungate și eroice lupte, Partidul Comunist Român a condus poporul român în acțiunea de instaurare victorioasă a puterii populare și de trecere pe calea largă și luminoasă a socialismului, deschizind o nouă pagină în cronica istoriei României.în anii construcției socialiste, și în mod deosebit în perioada de după Congresul al IX-Iea al Partidului Comunist Român, din anul 1965 — se arată in mesaj — Partidul Cemunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, continuind și dezvoltînd glorioasele tradiții revoluționare, călăuzindu-se după ideile socialismului științific și perseverînd în elaborarea independentă și de Sine stătătoare a orientărilor revoluției și construcției socialiste, a condus cu fermitate poporul român în mersul său eroic înainte pe calea socialismului, transformînd patria sa într-Un stat socialist cu o industrie și agricultură moderne, cu o știință și cultură avansate. în relațiile sale externe, Partidul Comunist Român promovează, cu fermitate, o politică independentă și de sine stătătoare, susține principiile respectului independenței și suveranității tuturor statelor, egalității și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, seopUhe cu hofârîre politicii de forță, sprijină activ'luptă'dreaptă'an tuturor popoarelor, acliicindu-și o contribuție activă la destinderea situației internațio

nale, la salvgardarea păcii și securității în Europa și in lume.Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român reprezintă un eveniment deosebit în viața politică a României. Ne exprimăm convingerea — se arată in mesaj — că Tezele pentru Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și Programul- Directivă ,cu privire la noul plan cincinal și orientările de perspectivă pînă în anii 2000—2010, ce vor fi dezbătute și adoptate la acest Congres, vor deschide perspective și mai luminoase operei de construcție a frumoasei dumneavoastră țări — România socialistă.Urăm sincer Partidului Comunist Român și poporului român noi și tot mai mari succese în noua etapă istorică de dezvoltare.în îndelungata luptă revoluționară comună și în opera de construire a socialismului, partidele comuniste și popoarele Chinei și României și-au acordat reciproc, întotdeauna, sprijin și simpatie., Partidul Comunist Chinez și poporul chinez — se spune în încheierea mesajului — vor depune, ca și pînă acum, eforturi susținute pentru întărirea și dezvoltarea continuă a prieteniei tradiționale chino-româ- ne, întemeiată pe principiile independenței, deplinei egalități, respectului reciproc și neamestecului în treburile interne.Urăm succes .deplin lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român !Fie ca prietenia revoluționară șl solidaritatea militantă dintre partidele, țările și popoarele Chinei și României să dăinuie veșnic !
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
CHINEZ

în numele comuniștilor cehoslovaci vă adresăm dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, întregului Partid Comunist Român, salutări tovărășești cordiale, împreună cu urarea de succes deplin lucrărilor Congresului al XIV-lea.Am urmărit cu interes pregătirile pentru Congres, activitatea politico-organiza- torică a partidului dumneavoastră, dezbaterea publică largă a problemelor importante ale vieții din țara dumneavoastră și ale activității Partidului Comunist Român.Congresul dumneavoastră1 analizează etapa actuală a construcției societății socialiste și va stabili noile sarcini pe calea dezvoltării, în continuare, a Republicii Socialiste România. Rezultatele pe care le-ați obținut sînt expresia spiritului creator și a eforturilor depuse de oamenii muncii din țara dumneavoastră. Sub conducerea partidului comunist, țara dumneavoastră s-a transformat într-un stat socialist dezvoltat, care, împreună cu forțele progresiste și democratice din întreaga lume, se pronunță pentru preîntâmpinarea războiului nuclear, pentru dezarmare și crearea sistemului complex al securității internaționale.Partidul nostru — continuă mesajul.— a intrat în etapa pregătirilor Congresului al XVIII-lea care va avea loc în mai 1990. Sintem conștienți de faptul că țelurile noastre le putem realiza numai în condiții politice internaționale favorabile, a unui viitor pașnic pentru omenire. Acordăm o

mare importanță lărgirii colaborării dintre țările comunității socialiste, în cadrul Tratatului de la Varșovia și Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Prietenia cehoslovaco-română, continuă mesajul, s-a născut în lupta comună pentru eliberare națională și socială a popoarelor noastre. Conlucrarea strînsă dintre partidele noastre după victoria revoluției socialiste în cele două țări a pus baze solide pentru întărirea și dezvoltarea colaborării bilaterale fructuoase în toate domeniile vieții polițiCe, economice și sociale. Constatăm cu satisfacție că această colaborare, în care sînt promovate, într-o măsură crescîndă, noile forme progresiste, buie la creșterea avuției materiale rituale a ceior două state.Sintem încredințați că relațiile partidele noastre se vor dezvolta și tor spre binele popoarelor noastre, în interesul luptei comune pentru pace, securitate și progres social.Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră și, prin intermediul dumneavoastră, tuturor comuniștilor români mult succes în realizarea hotărîrilor Congresului al XIV- lea al Partidului Comunist Român.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN CEHOSLOVACIA

Partidul Comunist din

contri- și spi-dintre în vii-

Partidul Muncii din CoreeaComitetul Central al Partidului Muncii din Coreea felicită in mod călduros cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și adresează tovarășilor delegați și, prin intermediul lor, tuturor comuniștilor români și poporului român calde salutări frățești din partea membrilor Partidului Muncii din Coreea și a poporului coreean.în perioada de la cel de-al IX-lea Congres al partidului și pînă astăzi, strîns uniți sub conducerea nemijlocită a eminentului lor conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Partidul Comunist Român și poporul român, înfruntînd toate greutățile, au înfâptuit mari prefaceri în lupta revoluționară și în opera de construcție, transformînd România într-un stat socialist industrial-agrar prosper — se arată în mesaj.Nu de mult timp, lichidînd toate datoriile externe, poporul român a demonstrat forța economiei socialiste și a asigurat demnitatea și onoarea statului său socialist.Politica consecvent iubitoare de pace șl eforturile Partidului Comunist Român pentru pace și securitate în Europa și în lume contribuie în mod activ la promovarea cauzei generale ai păcii și a socialismului, făcînd, astfel, să crească, zi de zi și tot mai mult, prestigiul internațional al României.Datorită rolului său de conducător și îndrumător, precum și a devotamentului său față de cauza socialismului, Partidul Comunist Român — avangarda revoluționară a clasei muncitoare — se bucură de marea încredere a poporului român.Realitățile din România demonstrează că socialismul este incomparabil superior capitalismului, viitorul său este luminos, iar cauza socialismului și comunismului este invincibilă.Partidul Muncii din Coreea și poporul coreean dau o înaltă apreciere faptului că partidul și poporul frate român, ridicînd sus . stindardul suveranității și al socialismului, obțin succese mari în construcția socialistă și aduc o contribuție activă la cauza păcii în Europa și în lume și se bucură sincer de aceste realizări.Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea urează din toată inima succes lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, noi și, mari victorii în lupta Partidului Comunist .Român și a poporului român pentru înfăptuirea programului de edificare a socialismului și comunismului, program ce va fi adoptat de Congresul dumneavoastră.în prezent — continuă mesajul —, strîns uniți in jurul Comitetului Central al partidului, în frunte cu iubitul și stimatul tovarăș Kim Ir Sen, Partidul Muncii din Coreea și poporul coreean desfășoară o luptă energică pentru victoria deplină a

socialismului în partea de nord a țării și pentru promovarea cauzei istorice a re- unificării patriei.Vom continua lupta, prin forțele unite ale națiunii întregi, pentru a dejuca mașinațiile imperialismului american și ale clicii marionete sud-coreene de provocare a unui nou război și de creare a „două Coree“, pentru a asigura o pace trainică în Peninsula Coreeană și a realiza reunifi- carea patriei noastre.Folosind acest prilej — continuă mesajul —, exprimăm profunda recunoștință Partidului Comunist Român și poporului român pentru permanentul sprijin și încurajarea pe care le manifestă față de lupta partidului și poporului nostru pentru dobîndirea victoriei depline a socialismului în partea de nord a țării și pentru realizarea reunificării independente și pașnice a patriei, promovînd principiile socialiste și manifestînd simțul datoriei de clasă.Cele două partide și popoare, coreean șl român, au stabilit trainice raporturi tovărășești în lupta lor comună anțiimperia- listă, pentru suveranitate, independență și socialism și sînt frați de luptă revoluționară;în prezent, prietenia frățească șl’ relațiile de colaborare tovărășești coreeano- române se adîncesc și se dezvoltă necontenit, pe o nouă treaptă superioară. în spiritul celor convenite în cadrul numeroaselor întâlniri și convorbiri dintre tovarășul Kim Ir Sen, marele conducător șl partidului și poporului nostru, și tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului și poporului român.întărirea raporturilor de prietenie și solidaritate între partidele și popoarele țărilor noastre dobîndește o importantă semnificație nu numai pentru desfășurarea cu succes a revoluției și construcției în țările noastre, ci și în lupta pentru cauza generală a păcii și socialismului.La fel ca șl în trecut, și în viitor, în deplină unitate cu Partidul Comunist Român și cu poporul român, pe baza principiilor suveranității și colaborării tovărășești, Partidul Muncii din Coreea șl poporul coreean vor continua lupta) energică pentru victoria cauzei socialismului și comunismului, pentru întărirea și dezvoltarea mișcării comuniste și muncitorești internaționalei pentru asigurarea păcii și securității în lume.Trăiască prietenia și solidaritatea frățească, de nezdruncinat, ' dintre Partidul Muncii din Coreea și Partidul Comunist Român, dintre poporul coreean și poporul români ’
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI MUNCII 
DIN COREEA

Cu prilejul celui de-al XIV-lea -Congres al Partidului- Comunist Român, ,vă' rugăm să primiți uri frățesc salut din partea comuniștilor cubanezi care vă doresc succes în desfășurarea lucrărilor și rezultate rodnice, care să se traducă în noi progrese pentru Republica Socialistă România frățească.Apreciem cu satisfacție rezultatele obținute în construcția socialismului în frumoasa dumneavoastră țară, sub conducerea partidului comunist și a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Bazat pe condițiile concrete ale țării, partidul a desfășurat activitatea sa creatoare în direcția dezvoltării cu prioritate a industrializării socialiste și a forțelor de producție, a amplasării în toate regiunile țării a unei industrii moderne, ceea ce a determinat progresul economic al națiunii, ridicarea nivelului de trai, a gradului de cultură și știință, al pregătirii tehnice a cetățenilor.în ultimii ani, se arată în mesaj, s-au construit mii de obiective sociale și economice, evidențiindu-se programul de construcție de locuințe moderne și confortabile, care a transformat România într-una din țările care au dat un răspuns efectiv nevoilor populației în acest domeniu. Partidul nostru apreciază aceste rezultate și succese concrete ale socialismului, precum și rolul jucat de Partidul Comunist Român în obținerea acestora, ceea ce confirmă în mod incontestabil justețea cauzei socialismului, cea mai umană orinduire care există pe planeta noastră.La Congresul dumneavoastră s-au întrunit muncitori, țărani, intelectuali, oameni

,.p 1 din popor, care, prin pșezepța^ lor, trans- mit un spirit optimist și revoluționar lucrărilor sale și constituie garanția unor noi progrese în construcția socialistă.Timp de mulți ani s-a demonstrat că societatea capitalistă nu are nimic de oferit popoarelor și, dacă mai este nevoie de argumente, nu există un exemplu mai bun decît însăși lumea în care trăim, în care o omenire sărăcită și înfometată privește opulența cîtorva țări bogate.în aceste împrejurări, imperialismul încearcă să slăbească socialismul, să divizeze rîndurile sale și să garanteze favorizarea propriilor interese strategice, față de care se impune un răspuns ferm din partea partidelor și popoarelor noastre.în încheierea mesajului se arată : în numele comuniștilor cubanezi vă reînnoim urarea noastră de a continua să obțineți succese în îndeplinirea obiectivelor ce vor fi stabilite la acest al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Avem deplina convingere că prietenia dintre partidele și popoarele noastre se va dezvolta în continuare pe baza principiilor marxism-leni- nismului și a internaționalismului proletar și socialist, în favoarea păcii și independenței popoarelor, a progresului întregii omeniri.Trăiască __________ _________Trăiască prietenia dintre Cuba și România !Trăiască pacea și socialismul !
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN CUBA

Partidul Comunist Român !

Uniunea Comuniștilor din Iugoslaviaîn numele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia adresăm tuturor delegaților la Congresul Partidului Comunist Român un saliit cordial și cele mai bune urări de succes lucrărilor Congresului.Congresul dumneavoastră — relevă mesajul — se desfășoară într-un moment extrem de important al raporturilor internaționale, cind comunitatea internațională in ansamblu se află în fața alegerii căilor dezvoltării sale viitoare. Lumea contemporană este confruntată cu necesitatea unor schimbări și înnoiri rapide, în conformitate cu cerințele revoluției tehnico-științifice și ale dezvoltării forțelor de producție și, totodată, cu necesitatea depășirii problemelor globaîe acumulate, cum sînt cursa inarmă- rilor, decalajul tot mai accentuat dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, criza datoriilor externe, amenințareă mediului înconjurător și alte probleme care pun în pericol însăși existența omenirii. Lumea contemporană nu poate da răspuns acestor mari probleme pe care le pune epoca noastră dacă nu vor fi garantate pacea, securitatea egală pentru toate popoarele și ■ • • dreptul la Conjurător democrație ordinii interne a fiecărei țări, cît și a raporturilor internaționale în, ansamblu.în continuare, în mesaj se spune : Uniu-
statele, egalitatea in drepturi, dezvoltare și la un mediu în- sănătos, precum și dreptul la ca principiu universal atit al

nea Comuniștilor din Iugoslavia a optat exclusiv pentru înfăptuirea unor profunde reforme economice și politice în țară și pentru edificarea unei societăți socialiste eficiente din punct de vedere economic și creatoare din punct de vedere politic. Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia trebuie să se adapteze la aceste cerințe și să efectueze schimbări radicale în modul de realizare a rolului său social. Acestea vor fi de altfel și temele fundamentale pe care le va dezbate apropiatul Congres al XIV-lea, extraordinar, al Uniunii Comuniștilor, în legătură cu care se desfășoară o largă activitate de pregătire democratică.Convingerea noastră — se arată în încheierea mesajului — este că asemenea procese vor crea condiții pentru o colaborare și mai fructuoasă între partidele și țările noastre, bazată pe principiile bunei vecinătăți, egalității în drepturi, neamestecului și avantajului reciproc. Nivelul actual al relațiilor româno-iugoslave oferă largi posibilități pentru dezvoltarea în continuare a colaborării reciproce.
PREZIDIUL 

COMITETULUI CENTRAL 
AL UNIUNII COMUNIȘTILOR 

DIN IUGOSLAVIA

Partidul Comunist BulgarComitetul Central al Partidului Comunist Bulgar adresează delegaților, tuturor comuniștilor și poporului frate român cele mai cordiale salutări și urarea ca lucrările celui de-al XIV-lea Congres al. Partidului Comunist Român să fie fructuoase și creatoare.în calitate de comuniști, noi înțelegem bine însemnătatea excepțională a înaltului forum al partidului dumneavoastră pentru ziua de mîine a României socialiste.Ne bucurăm sincer de bilanțul bogat cu care ați sărbătorit, în urmă cu cîteva luni, cea de-a 45-a aniversare a eliberării țării de sub fascism — eveniment de cotitură și însemnătate istorică pentru România.

De peste patru decenii — se spune în mesaj — poporul român,, printr-o muncă pașnică, creatoare,, transpune in fapt linia Strategică a Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste. Anii dezvoltării economico-socîale dinamice și susținute au transformat țara dumneavoastră. Intr-o perioadă istorică relativ scurtă România a devenit o țară industrial-agrară cu important potențial economic, tehnico- științific și spiritual.Comuniștii bulgari .se bucură sincer de succesele obținute , dp poporul român în transformarea revoluționară a societății, văzind în aceasta dovada forței noii orînduiri.

Partidul Popular Revoluționar LaoțianCu prilejul celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, toți membrii partidului nostru, clasa muncitoare din Laos, oamenii muncii și poporul laoțian, fără deosebire de naționalitate, .doresc să adreseze călduroase salutări și felicitări ■ delegaților la Congres, tuturor membrilor Partidului . Comunist Român.Cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român este un eveniment politic important al partidului și poporului dumneavoastră, deoarece se desfășoară într-un

moment în care, în lume, au loc multiple transformări. Poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, a obținut importante realizări în toate domeniile de activitate, în traducerea în viață a hotă- ririlor celui de-al XIII-lea Congres, ceea ce a determinat progrese semnificative în dezvoltarea sa economică, socială și culturală și creșterea prestigiului internațional al României.Partidul Popular Revoluționar Laoțian și poporul laoțian vă adresează sincere felicitări pentru realizările obținute și nutresc convingerea că cel de-al XIV-lea Congres

Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol vă adresează un salut sincer, dumneavoastră, delegați la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, comuniștilor și oamenilor muncii din țara dumneavoastră și urează mari succese lucrărilor forului suprem al comuniștilor români.Acest congres, desfășurat în momentul istoric cind poporul român a marcat cea de-a 45-a aniversare a sărbătorii sale naționale, are menirea de a trasa sarcinile pe mai departe ale dezvoltării Republicii Socialiste Rbmânia. Comuniștii și oamenii muncii mongoli se bucură de frumoasele realizări obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în perioada care a trecut de la Congresul anterior, cînd s-a desfășurat o vastă activitate pentru rezolvarea problemelor social-economice urgente ale țării sale.Partidul și poporul nostru — se relevă în mesaj — dau o înaltă apreciere politicii externe consecvente a Partidului Comunist Român pentru întărirea păcii și securității în Europa și în întreaga lume, pentru

dezarmare și dezvoltarea colaborării internaționale.Sîntem ferm convinși că acest for suprem al comuniștilor din țara dumneavoastră va adopta importante hotăriri pentru trecerea țării la un nou și înalt nivel de dezvoltare, consolidind și inai mult socialismul pe pămintul României.Subliniind cu mare plăcere dezvoltarea colaborării frățești dintre Partidul Popular Revoluționar Mongol și Partidul Comunist Român — se arată in încheierea mesajiilui — ne exprimăm convingerea că aceste relații se vor adinei și întări în interesul fundamental al celor două popoare, spre binele păcii și socialismului în întreaga lume.Dorim din tot sufletul, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din România, noi și noi succese pentru traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI POPULAR 
REVOLUȚIONAR MONGOL

Partidul Muncitoresc Unit PolonezComitetul Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez transmite delegaților la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român cele mai calde salutări și urări de succes lucrărilor Congresului. Prin intermediul dumneavoastră dorim să transmitem din partea membrilor P.M.U.P. și a poporului nostru un salut cordial și tovărășesc oamenilor muncii din Republica Socialistă România.Realizările obținute pînă acum de către clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, în toate domeniile vieții politice, sociale și economice au determinat noi transformări și mutații profunde în viața poporului român, in dezvoltarea patriei dumneavoastră.România socialistă —■ continuă mesajul 
3 SU tt» SSSiT «SS ’domeniite "Vieții.-" Pe ’jjlftft Internațional ea - pârticfeie șFiitpHrb'fe frățești ale Poloniei și României !Trăiască pacea și șocialismul 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

UNIT POLONEZ '

borării multilaterale între statele socialiste în cadrul C.A.E.R., precum și în cadrul Tratatului de la Varșovia.în continuare, in mesaj se arată : Colaborarea noastră, care se desfășoară cu succes, în concordanță cu interesele statelor și popoarelor noastre, creează o bază bună pentru edificarea legăturilor de prietenie dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România.Colaborarea frățească dintre țările și popoarele noastre se înscrie în tradiția legăturilor bilaterale, în care secole de-a rândul soarta polonezilor s-a împletit cu soarta românilor.Vă dorim, dragi prieteni români, succese, prosperitate, realizarea hotărîrilor celui de-al_ XIV-lea Congres al Partidului Comu-. _.T______ ..___  ________ ,______ eăHparticipă activ la lupta popoarelor pentru securitate, pentru pace și progres social în lume. Exprimîndu-ne înalta apreciere față de realizările dumneavoastră, adresăm partidului și poporului român urări sincere de noi și mari succese.La fel ca și țara dumneavoastră, noi ne pronunțăm hotărît pentru continuarea cola-
Partidul Comunist din Vietnamîn numele Partidului Comunist din Vietnam, al clasei muncitoare și al întregului popor vietnamez, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor și poporului frate român, cele mai călduroase felicitări.Cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român este un eveniment important în viața politică a țării dumneavoastră. Ne bucurăm foarte mult de marile realizări obținute de poporul frate român în opera de edificare a socialismului. Aceste succese au făcut ca România să devină o țară socialistă cu o economie, cultură și știință dezvoltate, în care viața materială și spirituală a poporului crește tot mai mult.Adresăm comuniștilor și poporului român urarea de a obține noi victorii în înfăptuirea hotărîrilor celui de al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, în edificarea cu succes a socialismului în Republica Socialistă România.

Sîntem fericiți să constatăm — se arată în mesaj — că prietenia și Colaborarea dintre partidele și popoarele țărilor noastre se consolidează și se Vor dezvolta’ tot mai mult, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului socialist, in interesul popoarelor vietnamez și român, al cauzei păcii, indeperidenței naționale, democrației și Socialismului. Comuniștii, poporul vietnamez vor depune toate eforturile pentru cimentarea acestei prietenii și colaborări frățești.Urăm succes deplin lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român !
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN VIETNAM

Partidul Socialist Unit din GermaniaComitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania vă transmite dumneavoastră, delegaților la cel de-al XIV-lea Congres, tuturor membrilor Partidului Comunist Român, salutări frățești. în ultimele decenii, prin munca plină de abnegație a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii, poporul român a obținut victorii istorice în construcția socialistă. Vă dorim din inimă succese în mersul înainte, pe baza acestor cuceriri.Cele două partide și state ale noastre sînt legate prin relații îndelungate. Ele se bazează pe Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, precum și pe convingerea fermă că strînsă cooperare dintre țările socialiste și partidele lor comuniste este o chezășie importantă a dezvoltării cu succes a propriei țări și a socialismului, în general.Și în viitor, Partidul Socialist Unit din Germania va promova colaborarea și schimbul reciproc de experiență în toate domeniile vieții sociale.Astăzi, mai mult ca oricînd — se spune In mesaj — socialismul se confruntă cu

exigențele mereu crescînde. ale ' crmternP' raneității și viitorului. Luptând pentru ă .. face față, socialismul trebuie să se afirme și să-și valorifice pe deplin posibilitățile și potențialul, de aceasta depinzînd forța socialismului, care reprezintă un factor decisiv pentru asigurarea păcii. în Europa șl în întreaga lume. Noi comuniștii din țările socialiste sîntem confruntați astăzi cu sarcina comună, de a rezolva — fără amestec din afară, în strînsă conlucrare democratică, pe bază de încredere, împreună cu; toți oamenii muncii și cU înalt simț de răspundere — contradicțiile și problemele dezvoltării din țările noastre, de a întări socialismul spre binele popoarelor noastre.Dorim succes lucrărilor celui de-al XIV- lea Congres al Partidului Comunist Român. Activitatea și hotărîrile sale să dea noi impulsuri consolidării socialismului in România și să contribuie la poi progrese în edificarea societății socialiste, spre binele poporului.

10- le

Cu salutări socialiste,
EGON KRENZ

Partidul Progresist
al Oamenilor Muncii (AKEL) din CipruAdresăm celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român salutări tovărășești din partea Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru, partid al oamenilor muncii greco-ciprioți și turco- ciprioți.Congresul dumneavoastră are loc în condiții cu adevărat istorice, unice și irepe- , tabile, cîiid lupta pentru pace, democrație și socialism, călăuzită de marxism-leninism, intră într-o nouă fază, deschizm- du-se astfel noi perspective pentru reducerea pe mai departe a încordării, a con- : fruntării militare, pentru consolidarea păcii și securității.Comuniștii ciprioți — se evidențiază în continuare în mesaj — consideră că, în a- ceste condiții, Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român frate constituie un eveniment de importanță deosebită, care oferă posibilitatea unei dezbateri largi, democratice și creatoare pentru construirea socialismului în țara dumneavoas-

tră și pentru intensificarea In continuare a luptei poporului român pentru pace, democrație și bunăstare generală.Cu acest prilej, adresăm „ .Congresului dumneavoastră caldele noastre mulțumiri pentru sprijinul și solidaritatea Partidului Comunist Român și a guvernului țării dumneavoastră față -de lupta justă a po- ' porului cipriot pentru soluționarea problemei cipriote în conformitate cu rezoluțiile O.N.U. . ,. . ,în încheierea mesajului se spupe ! Urăm succes deplin lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Trăiască prietenia AKEL — Partidul Comunist Român !
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI PROGRESIST
AL OAMENILOR MUNCII (AKEL)

DIN CIPRU
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R.

Asociația Janos KădârComitetul Central Provizoriu al Asociației Janos Kădâr, succesoarea Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, salută cu multă dragoste . Congresul Partidului Comunist Român, pe comuniștii români și poporul român.Comuniștii unguri sînt convinși că relațiile ungaro-române, încordate ca urmare a contrarevoluției, vor reveni la o stare firească, in scurtă vreme, întrucît Dunărea _și. Oltul nu poț fi despărțite. Sintem, de asemenea, convinși că în scurtă vreme co
Partidul Comunist din GreciaCu prilejul celui de-al XIV-lea Congres al partidului dumneavoastră, Partidul Comunist din Grecia vă adresează dumneavoastră și întregului popor român salutări tovărășești.Partidul Comunist din Grecia apreciază eforturile Republicii Socialiste România pentru dezvoltarea cooperării in Balcani, ca o contribuție la lupta popoarelor pentru o lume fără arme nucleare.Sub conducerea Partidului Comunist Român și prin eforturile intense ale întregului popor muncitor, România a reușit să se transforme dintr-o țară agricolă săracă într-o țară industrial-agrară — se spune în mesaj. Astăzi, țara dumneavoastră, reușind să achite în totalitate datoriile externe, poate să întoarcă o pagină nouă in dezvoltarea sa pe mai departe.în țara noastră, in pofida dificultăților

Partidul Stingă ElenăCongresul dumneavoastră are loc într-un moment cind în toate țările Europei au loc importante schimbări. O evoluție de mari proporții istorice are loc astăzi, ca urmare a noilor condiții existente in epoca noastră.Realitatea internațională, așa cum se conturează in prezent, deschide calea Europei spre o nouă unitate, ceea ce creează pentru popoarele continentului nostru posibilitatea de a-și putea hotărî singure destinele, fără ca țările lor să fie teatrul confruntărilor dintre marile puteri, așa cum, în mod deosebit și constant, a susținut și președintele Nicolae Ceaușescu, pentru depunerea tuturor eforturilor comune în vederea realizării dezarmării, pentru ocrotirea mediului înconjurător, pentru participarea poporului la determinarea evoluțiilor sociale și politice, pentru recunoașterea universalității problemelor — se arată în mesaj.în acest cadru nou se creează condiții mai favorabile pentru un dialog mai eficace, pe toate planurile și pentru realizarea unei înțelegeri în Balcani, care nu trebuie să fie afectată de tensiuni bilaterale. Se deschide, astfel, calea pentru solutionarea problemelor regiorfâle? ,ctfHe: s-ău' perpetuat pînă acum. Dintre' acestea, pentru noi, poporul grec, un interes deosebii il prezintă soluționarea jusftv Șî viabilă a’ problemei cipriote, la rezolvarea căreia un rol deosebit poate să-l joace și contribuția Republicii Socialiste România în cadrul organismelor internaționale.
Partidul Comunist PortughezComitetul Central al Partidului Comunist Portughez transmite delegaților la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și, prin intermediul lor, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare și poporului român salutul frățesc al comuniștilor portughezi.Congresul dumneavoastră se desfășoară în anul celei de-a 45-a aniversări a Eliberării — moment istoric de cotitură în viața și lupta poporului român pentru împlinirea idealurilor de libertate și progres social, de pace'și socialism.Sub conducerea Partidului Comunist Român, clasa muncitoare și poporul român au pornit pe drumul construirii unei societăți fără exploatare și asuprire capitalistă. Ne bucurăm de succesele pe care le-ați obținut și vă adresăm cele mai bune urări.Partidul Comunist Portughez — se arată în continuare in mesaj — apreciază că actuala situație internațională ridică în fața oamenilor muncii și a popoarelor, ca sarcini complementare și indivizibile, atît lupta pentru realizarea obiectivelor de clasă și naționale proprii, cit și sarcina co

Partidul Democratic al Poporului 
din AfganistanIn primul rînd aș dori să vă transmit cele mai călduroase salutări din partea Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, precum și din partea mea personal, dumneavoastră, tuturor membrilor de partid, precum și poporului frate și prieten român, împreună cu urările de .noi și fructuoase succese.Cei de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român va juca in mod cert un rol însemnat în ridicarea nivelului de trai și fericirea poporului român.Acordăm o importanță majoră dezvoltării. in continuare, a relațiilor dintre partidele și guvernele noastre, relații care au intrat într-o nouă și rodnică fază o dată cu vizita pe care am întreprins-o în minunata dumneavoastră țară, precum și cu ocazia înt'îlnirilor noastre prietenești și sincere.Așa după cum cunoașteți — se spune în continuare în mesaj — au trecut aproape nouă luni de la retragerea completă a trupelor sovietice din Afganistan. Cu toate acestea, în mod regretabil, războiul continuă pe o scară largă. Sprijinite de unele forțe regionale și internaționale, care încalcă acordurile de la Geneva privind Afganistanul, forțele de opoziție din Republica Afganistan, reunite într-un „guvern interimar" al alianței celor șapte, au organizat, violînd grav litera și spiritul prevederilor acordurilor de la Geneva, lupte înverșunate împotriva țării noastre, in speranța de a umple spațiul gol creat ca rezultat al retragerii trupelor sovietice, cu forțe ale „guvernului interimar".

Partidul Comunist din AustraliaVă rog să-mi permiteți ca în numele Partidului Comunist din Australia să vă transmit salutări frățești și să urez partidului și poporului dumneavoastră succese in întreaga activitate politică și social-eco- nomică, in ridicarea nivelului de trai al poporului român, în construirea socialismului în condițiile concrete din România, precum și in contribuția la apărarea păcii în lume, pentru progres.Partidul Comunist din Australia — se arată în continuare în mesaj — se află in 

muniștii unguri vor ieși învingători și vor redobindi puterea.Cu salutări prietenești și tovărășești,
COMITETUL CENTRAL 

PROVIZORIU
AL ASOCIAȚIEI JANOS KADĂR, 

ROLAND ANTONIEVICZ, Prim-secretar 
și a caracterului contradictoriu al situației, credem că partidul nostru pășește pe calea progresului — continuă mesajul —, Rezoluția Congresului al XII-lea al Partidului Comunist din Grecia pentru unitatea forțelor progresiste de stingă este în prezent tradusă in viață.Primiți, dragi tovarăși, urările noastre de succes pentru lucrările Congresului dumneavoastră, pentru dezvoltarea Republicii Socialiste România, pentru prosperitatea poporului dumneavoastră, pentru pace în Balcani și în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN GRECIA

în țara npastră, Mișcarea de Stingă, prin crearea coaliției dintre forțele de stingă și progresiste, cu un an înainte, între partidul nostru (Stingă Elenă), Partidul Comunist din Grecia, E.D.A. (Uniunea Democrată de Stingă), KODISO, Partidul Agrar din Grecia, ESPE și alte formațiuni politice și personalități din spațiul democratic socialist și de stingă, a realizat un pas decisiv in direcția reînnoirii ei programatice și a revendicării poziției determinante care ii revine pe scena politică grecească, în concordanță și cu evoluțiile care au loc în Europa.Sintem convinși, se spune în mesaj, că actualul dumneavoastră Congres va înarma Partidul Comunist Român'cu noi idei și hotărîri care vor ridica socialismul în țara dumneavoastră pe trepte tot mai înalte, de bunăstare și progres. Sintem convinși că actualul Congres va găsi soluțiile care corespund cel mai bine intereselor României, imperativelor, nevoilor și speranțelor poporului român.Primiți, stimați tovarăși, sincerul nostru salut tovărășesc. Vă dorim să ciștigați bătălia pe care partidul dumneavoastră o dă pentru bunăstarea poporului român, .pentru înaintarea lui pe calea socialismului, precum și in direcția sporirii contribuției dumneavoastră determinante la asigurarea păcii in Balcani și in Europa.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI STINGĂ ELENĂ

mună șl centrală a apărării păcii. Fiecare victorie pe calea democrației, a progresului social și a socialismului constituie o valoroasă contribuție la lupta pentru apărarea păcii.Partid patriotic și internaționalist, Partidul Comunist Portughez luptă pentru întărirea cooperării tuturor partidelor comuniste, pentru prietenia și cooperarea tuturor forțelor progresului social, ale independenței naționale, ale democrației și păcii.Adresînd urări de cele mai mari succese celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român — se arată în încheiere în mesaj — ne exprimăm dorința de a acționa, în continuare, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două țâri și popoare ale noastre, în interesul cauzei socialismului și păcii.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
PORTUGHEZ

însă, datorită fermității de care a dat dovadă poporul și forțele armate ale Afganistanului, toate atacurile au fost respinse, iar statul Republicii Afganistan a demonstrat opiniei publice mondiale capacitatea sa de apărare și de supraviețuire.Considerăm — relevă mesajul — că soluționarea realistă y problemelor referitoare la Afganistan, așa cum am propus de mai multe ori, este imposibilă dacă nu sînt respectate cu strictețe acordurile de la Geneva.Aș dori să mulțumesc din inimă Republicii Socialiste România pentru sprijinul și ajutorul său dat cauzei noastre drepte de instaurare a păcii în Republica Afganistan.In încheiere, dorind încă o dată succes deplin celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, vă transmit dumneavoastră și tuturor comuniștilor români sentimentele' cele mai alese ale mili- tanților Partidului Democratic al Poporului din Afganistan care, in aceste momente, se găsesc in tranșee apărînd țara împotriva intervenției străine.Cu salutări tovărășești,
NAJIBULLAH,Secretar general al Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, președintele Republicii Afganistan

prezent angajat, împreună cu alte forțe socialiste și progresistă, într-un efort istoric major pentru reînnoirea socialismului în Australia, inclusiv formarea unui „nou partid al stîngii pentru socialism".Preocuparea noastră principală constă în apărarea principiilor socialismului, adică dreptate socială, democrație, libertate, egalitate rasială, etnică, egalitatea femeii cu bărbatul, astfel incit acestea să poată căpăta întreaga exprimare în politică și in practică. Sintem hotărîți să luptăm pentru 

stabilirea unor relații lipsite de exploatare între oameni și pentru păstrarea nealterată a mediului înconjurător.Comuniștii australieni își dau seama foarte bine că idealul nostru comun pentru socialism se poate realiza pe căi diverse și întotdeauna cu clasa muncitoare și cu poporul in general.In încheiere, în mesaj se spune : Mulțu-
Partidul Comunist din HondurasCu prilejul celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, ne adresăm dumneavoastră pentru a exprima căldurosul și entuziastul nostru salut tovărășesc tuturor comuniștilor, oamenilor muncii, intelectualității, întregului popor român.Apreciem în mod deosebit marile realizări obținute de poporul român în construcția socialismului, în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii, învăță- mintului, construcțiilor de locuințe, sănătății, îndeosebi în perioada inițiată de istoricul Congres al IX-lea al partidului dumneavoastră.Aplicarea creatoare a principiilor mar- xism-leninismului la realitățile naționale ale României a permis confirmarea în viață a faptului că o țară agrară și înapoiată poate să se transforme intr-o patrie mare și puternică, capabilă să ridice nivelul material 1 și cultural al poporului.Activitatea revoluționară, democratică și progresistă a poporului nostru se izbește frontal de politica intervenționistă și agresivă a imperialismului american, care ocupă militar teritoriul nostru, încalcă demnitatea și suveranitatea patriei, incalcă tradițiile de unitate ale popoarelor centroame- ricane. transformînd Hondurasul într-o mare bază contrarevoluționară.în pofida criminalelor campanii represive ale guvernului hondurian, inspirate în așa-zisa doctrină a securității naționale, poporul nostru, Partidul Comunist din Honduras și celelalte forțe revoluționare și pa

Partidul Comunist din India (marxist)Comitetul Central al Partidului Comunist din India (marxist) transmite salutul său frățesc, revoluționar, celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, conducerii sale și tuturor delegaților prezenți.Acest Congres are loc în anul care marchează cea de-a 45-a aniversare a eliberării României. în acești ani,, Partidul Comunist Român a desfășurat un amplu proces de dezvoltare multilaterală a societății românești, transformînd o țară cu o economie agricolă înapoiată într-o națiune cu o industrie modernă. Pașii uriași făcuți de România socialistă în această perioadă, creșterea producției industriale, ridicarea nivelului de trai au demonstrat legitimitatea socialismului ca. un sistem socioeconomic superior.Comitetul Central al Partidului Comunist Indian (marxist) are convingerea că procesele inițiate după cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, care au dat rezultate excelente, vor fi perfecționate de cel de-al XIV-lea Congres, pentru dezvoltarea și consolidarea continuă a economiei socialiste și a condițiilor de viață ale poporului, se arată în mesaj.Acest al XIV-lea Congres al partidului are loc în contextul unor evoluții internaționale de largă perspectivă. Forțele mondiale ale păcii, democrației și socialismului continuă să avanseze.In continuare, în mesaj se spune : Imperialismul american, care conduce forțele reacțiunii mondiale, încearcă să întoarcă înapoi ceasul istoriei și să zădărnicească mersul omenirii spre socialism. Intervenția brutală a imperialismului în treburile interne ale unor țări socialiste a ieșit pregnant în evidență în ultimele luni. Partidul Comunist Indian (marxist) nutreșj te convingerea fermă că lupta mondială împotriva imperialismului, pentru socialism va trebui să fie întărită. Numai prin- tr-o asemenea luptă forțele păcii, demo
Partidul Comunist JaponezCu prilejul celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, adresăm sincere felicitări tuturor delegaților și comuniștilor români.Congresul are loc în anul celei de-a 45-a aniversări â eliberării poporului român de sub ocupația fasciștilor germani. După eliberare, acesta și-a creat, sub conducerea Partidului Comunist Român, un guvern democrat-popular, pe baza alianței dintre muncitori și țărani, a unității oamenilor muncii, pășind pe calea socialismului.Dorim ca cel de-al XIV-lea Congres să asigure obținerea de mari succese în edificarea socialismului în România, contribuind astfel la ridicarea continuă a nivelului de viață și bunăstare al poporului român, să-și aducă aportul la apărarea suveranității și independenței naționale a popoarelor, la instaurarea unor relații internaționale bazate pe principiile egalității depline în drepturi și neamestecului in treburile interne.în prezent, situația internațională și mișcarea comunistă din lume, inclusiv unele țâri socialiste, traversează o perioadă agitată In aceste condiții, este mai important ca oricînd să fie apărate principiile socialismului științific, rod al înțelepciunii umane.Concepția despre lume și societate a socialismului științific și comunismului, care constituie o remarcabilă sinteză a înțelepciunii omenești — se arată în mesaj — își dovedește vitalitatea sa istorică. A- cest lucru este demonstrat inclusiv de istoria Japoniei.
Partidul Unității Socialiste 

din Noua ZeelandăPartidul Unității Socialiste din Noua Zeelandă adresează cele mai calde salutări tovărășești celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și urează succes deplin lucrărilor sale. Adresăm felicitări partidului și poporului dumneavoastră pentru însemnatele realizări pe care le-ați obținut în construcția socialismului, mai ales în domeniul industrializării, al rezolvării problemei locuințelor, în creșterea constantă a nivelului de viață. Vă felicităm, de asemenea, pentru faptul că țara dumneavoastră a reușit să-și plătească datoria externă. Vă dorim noi și noi succese în efortul de modernizare, de sporire a calității vieții.Lupta pentru o lume a securității, a păcii și dezarmării — continuă mesajul — ră- mîne o problemă de mare actualitate, în această perioadă de schimbări rapide și-de 

mindu-vă pentru invitația pe care am primit-o de a participa la Congresul dumneavoastră, așteptăm cu nerăbdare să împărtășim din experiența partidului și poporului dumneavoastră.Pentru Partidul Comunist din Australia, 
GEORGE ZANGALIS membru al Comitetului Național 

triotice își continuă și amplifică lupta pentru a expulza trupele Uzurpatoare ale armatei americane și forțele contrarevoluționare nicaraguane, în vederea instaurării, în perspectiva imediată, a unui regim democratic, care să restabilească suveranitatea și demnitatea națională, să respecte libertățile și drepturile umane, să reactiveze economia națională, să promoveze o politică externă bazată pe autodeterminare, pace și prietenie între popoare.Apreciem, la valoarea lor, marile contribuții ale partidului și țării dumneavoastră la soluționarea politică, justă și demnă, a problemelor globale care afectează umanitatea, precum și a celor specifice regiunii noastre centroamericane.Sîntem convinși — se arată în încheierea mesajului — că al XIV-lea Congres al partidului dumneavoastră va aborda în spirit deschis, cu îndrăzneală și fermitate principială, marea misiune istorică pe care trebuie s-o înfruntăm toți comuniștii. Cu siguranță, Partidul Comunist Român vă fi demn de marile sale tradiții de luptă, care l-au transformat într-un bastion ferm al socialismului și internaționalismului proletar.Cu salutări frățești,
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN HONDURAS

crației și socialismului vor- putea merge mai departe.Avem convingerea că dezbaterile din Congresul dumneavoastră vor întări și mai mult rîndurile internaționalismului proletar, care ne unește pe toți laolaltă în lupta mondială împotriva imperialismului și vor asigura înaintarea fermă a forțelor păcii, democrației și socialismului.în acest moment, cînd la București se desfășoară cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R., în țara noastră are loc un eveniment politic foarte important. Poporul indian va alege în zilele următoare un nou parlament pentru perioada care urmează. Aceste alegeri reprezintă un moment important pentru viitorul țării noastre. Calea falimentară a dezvoltării capitaliste, adoptată de clasele • conducătoare din India după obținerea independenței de sub stăpînirea britanică, a acumulat suferințe imense pentru popoarele noastre. Nemulțumirea care a apărut în rîndul poporului este exploatată de către forțele reacțiunii interne. încercările lor de a dezmembra India se suprapun pe fundalul unor intense mașinațiuni ale imperialismului american de a învrăjbi India. Partidul Comunist Indian (marxist), împreună cu alte forțe democratice de stingă din India, se află astăzi în toiul luptei pentru izolarea forțelor reacțiunii interne.Ca parteneri în lupta mondială împotriva imperialismului, pentru pace și în lupta pentru transformări sociale în țări cum sînt și țările noastre, se spune în încheierea mesajului, nutrim convingerea că dezbaterile din Congresul dumneavoastră vor întări, mai departe, acest proces.Dorim succes deplin lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN INDIA (MARXIST)

Sistemul exploatării capitaliste a adus omenirii, în acest secol, numeroase nenorociri, cum ar fi oprimarea națională, războaiele de agresiune și nedreptățile sociale. Apreciem că direcția viitoare de dezvoltare a fiecărei țări este hotărîtă de poporul respectiv și că hotărîrea acestuia trebuie să fie în mod firesc respectată, fără nici un amestec din afară.In ultima perioadă, de peste 10 ani — continuă mesajul — Partidul Comunist Japonez și Partidul Comunist Român au dat publicității trei documente comune ale conducătorilor celor două partide, aețio- nînd împreună pentru realizarea unor obiective importanțe, cum sînt preîntîmpi- narea unui război nuclear, interzicerea totală a armelor nucleare, desființarea blocurilor militare și asigurarea autodeterminării popoarelor.In condițiile internaționale actuale, traducerea în viață a Declarației Comune a celor două partide, din aprilie 1987, constituie o sarcină și mai’importantă și urgentă. Ne exprimăm speranța că cooperarea dintre cele două partide in vederea înfăptuirii prevederilor Declarației Comune se va dezvolta pe mai departe, pe baza principiilor cunoscute ale independenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altora.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 
JAPONEZ

nesiguranță. Țările socialiste au contribuit în mare măsură la luarea unor măsuri pozitive, în vederea dezarmării nucleare. Știm că aceste eforturi — ca și cele pe pare le depunem noi, spre a face din țara noastră, din întreaga regiune în care ne aflăm o zonă lipsită de arme nucleare — vor continua pină in momentul în care vom reuși să îndepărtăm orice pericol de război nuclear sau convențional.încă o dată, tovarăși, urăm deplin succes lucrărilor Congresului dumneavoastră și în aplicarea hotărîrilor acestui înalt for !
COMITETUL EXECUTIV

AL PARTIDULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE 

DIN NOUA ZEELANDĂ

Organizația pentru Eliberarea Palestineiîn numele statului Palestina, în numele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, al poporului nostru și al luptătorilor săi, vă adresăm dumneavoastră și poporului dumneavoastră un fierbinte salut revoluționar și folosim acest prilej de importanță istorică pentru a ura lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român succes deplin, iar poporului român prieten, prosperitate și progres.Prin lupta sa plină de abnegație, poporul dumneavoastră a obținut victoria asupra fascismului și nazismului, eliberarea națională, independența și .suveranitatea, România ajungînd, în prezent, sub conducerea Partidului Comunist Român, în fruntea statelor care-și prețuiesc propria lor istorie, propriul lor potențial și capacitatea de a înfrunta orice fel de provocări. Ne exprimăm convingerea că cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și documentele sale finale vor duce la întărirea pe mai departe a rolului țării dumneavoastră în diferite domenii și că România va rămîne, în continuare, o țară prietenă pentru poporul palestinian, în plină forță și glorie sub conducerea Partidului Comunist Român, prin politica sa realistă și sub conducerea unui prieten al poporului palestinian, președintele Nicolae Ceaușescu. Ne exprimăm solidaritatea, și cu acest prilej, cu poporul și partidul dumneavoastră, cu conducerea țării dumneavoastră, dorin- du-vă realizări tot mai mari și înfăptuirea cu succes a tuturor programelor dumneavoastră pentru etapa viitoare. Pe calea deschisă de Congresul al IX-lea al partidului dumneavoastră revoluționar, care a reînnoit tradițiile de luptă și a deschis drum larg dezvoltării și întăririi potențialului țării dumneavoastră prietene, poporul român își va strînge tot mai mult rîndurile în jurul partidului său comunist și al conducătorului său, continuînd să-și înfăptuiască aspirațiile și idealurile sale.Cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român — se arată în continuare în mesaj — are loc în timp ce revolta poporului nostru palestinian este pe punctul de a intra în cel de-al treilea an. Poporul palestinian este hotărît să continue revolta sa populară curajoasă pînă cînd vor fi atinse obiectivele care au stat la baza declanșării sale, și anume curmarea politicii odioase duse împotriva poporului nostru, încetarea ocupației, retragerea tru
Partidul Poporului din PakistanPartidul Poporului din Pakistan a primit cu gratitudine invitația de a participa la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Participarea delegației partidului nostru va contribui atît la întărirea prieteniei dintre cele două partide, cît și dintre țările și popoarele noastre.Partidul Comunist Român și Partidul Poporului din Pakistan — se relevă în mesaj — întrețin relații de prietenie tradițională, care au fost inițiate de fostul premier Zulfikar Aii Bhutto și se vor întări in continuare prin doamna Benazir Bhutto, prim-ministru al Pakistanului.Partidul Poporului din Pakistan și Partidul Comunist Român urmăresc un țel comun, pus în slujba popoarelor lor. Ambele

Congresul Popular General 
din Republica Arabă YemenRelațiile dintre Republica Arabă Yemen și Republica Socialistă România se caracterizează de multă vreme printr-o prietenie și colaborare fructuoasă în diferite domenii de activitate, îndeosebi economic și cultural.In numele conducerii Congresului Popular General din Republica Arabă Yemen am deosebita bucurie să exprim înaltului dumneavoastră forum sincere felicitări și cele mai frumoase aprecieri pentru Partidul Comunist Român și conducerea sa.Relațiile statornicite între Congresul Popular General și Partidul Comunist Român joacă un rol important în găsirea și diversificarea de noi posibilități de cooperare. m diferite domenii de interes comun, pentru asigurarea păcii în lume, pentru o largă cooperare între toate statele lumii.în acest sens, subliniez eforturile depuse pentru rezolvarea tuturor problemelor in

Frontul de Eliberare Națională 
din AlgeriaCongresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român ne oferă fericita ocazie de a prezenta, in numele Comitetului Central al Frontului de Eliberare Națională, salutul nostru călduros.Acest Congres important ne va permite să apreciem etapele parcurse de poporul român pe calea dezvoltării în toate domeniile, a creșterii bunăstării, consolidării păcii și securității internaționale.Acest eveniment ne oferă, de asemenea, prilejul să reafirmăm dorința noastră de a dezvolta cooperarea multilaterală și reciproc avantajoasă între Frontul de Elibe-

M.P.L.A. - PartidulComitetul Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii și cel mai înalt reprezentant al partidului și al națiunii, tovarășul președinte Jose Eduardo Dos Santos, adresează un salut călduros și frățesc, în numele militanților partidului nostru și al poporului angolez, delegaților întruniți la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, care are loc în frumosul și ospitalierul oraș București.Comitetul Central al M.P.L.A. — Partidul Muncii folosește acest prilej pentru a exprima mulțumirile sale profunde pentru invitația ce i-a fost adresată de a fi reprezentat la acest important eveniment ' al membrilor partidului dumneavoastră, fapt ce dovedește excelentele legături tradiționale de prietenie, solidaritate și cooperare existente între popoarele angolez și român, precum și între cele două partide ale noastre.încă de la înființarea sa, Partidul Comunist Român s-a afirmat permanent ca o forță politică la nivelul exigențelor societății, conducînd neîntrerupt poporul român în lupta pentru realizarea obiectivelor

pelor israeliene și asigurarea dreptului poporului nostru la autodeterminare și crearea unui stat independent. Sîntem convinși că vom găsi in țara și partidul dumneavoastră întregul sprijin pentru realizarea acestui ideal.Revolta poporului nostru este strîns legată de lupta' pe care a dus-o și o duce împotriva nedreptății și este rezultatul acumulărilor cantitative, a unei experiențe revoluționare bogate cu care ne putem mîndri și care se bucură de aprecierea și interesul forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume.Revoluția noastră a acționat pentru crearea premiselor continuării revoltei populare și escaladării acesteia pînă la victorie. In acest cadru și pornind de la dorința sinceră de realizare a unei păci trainice și globale în Orientul Mijlociu, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a lansat inițiativa sa de Ia 15 noiembrie 1988 la sesiunea Consiliului Național Palestinian de la Alger, proclamînd independența statului palestinian — act ce a avut un larg ecou, prin recunoașterea acestuia de peste 105 state.După ce se înfățișează pe larg lupta și preocupările poporului palestinian pentru înfăptuirea revendicărilor sale legitime, în mesaj se arată : Ne adresăm prietenilor noștri cu rugămintea de a-și spori eforturile pentru alinarea suferințelor poporului nostru. Ne exprimăm deplin convingerea că partidul dumneavoastră revoluționar, sub conducerea marelui nostru prieten, Nicolae Ceaușescu, va acționa și în viitor, alături de noi, pînă la victoria poporului nostru și restabilirea drepturilor sale naționale legitime.In numele poporului palestinian din teritoriile ocupate și din afara lor, în numele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, reprezentantul unic și legitim al poporului nostru, precum și în numele șefului statului nostru, Yasser Arafat, adresăm încă o dată poporului român, Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, cele mai alese gînduri și sincere urări de deplin succes lucrărilor Congresului dumneavoastră.
ORGANIZAȚIA PENTRU 

ELIBERAREA PALESTINEI (O.E.P.)

partide aspiră la creșterea nivelului de trai al popoarelor lor și la realizarea unor transformări sociale profunde în societățile lor.Ne exprimăm speranța că ideile care vor fi prezentate și dezbătute la Congresul dumneavoastră vor reprezenta un sprijin pentru noi și, totodată, vor îmbogăți experiența noastră.Vă rugăm să primiți sincerele noastre felicitări și folosim acest prilej pentru a ura prosperitate și pace poporului român.
SECRETARIATUL CENTRAL

AL PARTIDULUI POPORULUI
DIN PAKISTAN

ternaționale pe cale pașnică, asigurarea dreptului fiecărui poporale a-și hotărî singur soarta, de asemenea pentru rezolvarea problemei palestiniene prin constituirea unui stat independent pe teritoriul său național.îmi exprim convingerea că lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român vor fi încununate de succes deplin, asigurînd în acest fel mersul înainta al României spre progres și bunăstare.
Doctor HUSSEIN MUHAMMAD 

AL AMRIMembru al Senatului,Membru al Consiliului Permanent al Congresului Popular General din Republica Arabă Yemen

rare Națională și Partidul Comunist Român, între Algeria și România.Urăm succes deplin lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român și exprimăm voința sinceră de a vedea România obținind și alte succese pe calea dezvoltării, progresului și păcii.
SECRETARUL GENERAL 

AL COMITETULUI CENTRAL 
AL FRONTULUI DE ELIBERARE 

NAȚIONALĂ DIN ALGERIA

Muncii din Angola principale ale societății socialiste, îndeosebi pentru ridicarea nivelului de trai al poporului și dezvoltarea multilaterală a țării.Poporul angolez și, în special, militanții partidului nostru — continuă mesajul — sînt angajați în pregătirea celui de-al III- lea Congres al M.P.L.A. — Partidul Muncii, care va avea loc în decembrie 1990, eveniment care va trasa orientările fundamentale ale dezvoltării social-politice și economice a țării pentru viitorul cincinal.In încheierea mesajului se spune : Transmitem, încă o dată, urări de succes lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres, cu certitudinea că hotărîrile ce vor fi adoptate Ia acest important forum vor contribui la continua ridicare a condițiilor de viață ale poporului dumneavoastră, la întărirea legăturilor de prietenie, solidaritate și cooperare multilaterală între popoarele și partidele noastre.
COMITETUL CENTRAL 

AL M.P.L.A. - PARTIDUL MUNCII
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TELEGRAME ADRESATE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, PREȘEDINTELE CONGRESULUI

Cu emoție și înălțătoare sentimente de mîndrie patriotică, revoluționară, ne exprimăm acordul nostru deplin față de obiectivele, tezele, ideile și orientările cuprinse în magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în fața Congresului, strălucit document politic de o valoare inestimabilă pentru dezvoltarea teoriei și practicii revoluționare, model de analiză științifică aprofundată, luminos far călăuzitor în activitatea practică, de perspectivă a milioanelor de constructori ai socialismului din patria noastră — se arată în telegrama a- dresată de COMITETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să folosim și acest prilej pentru a vă mulțumi dumneavoastră și mult stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu pentru ajutorul permanent și indicațiile de inestimabilă valoare date organizației noastre județene de partid și să vă asigurăm că vom acționa în continuare cu toată răspunderea pentru perfecționarea continuă a muncii de partid, pentru îmbunătățirea substanțială a activității în toate domeniile, pentru a obține rezultate mai bune, pe măsura puternicului potențial e- conomic pe care partidul l-a asigurat județului Argeș.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se subliniază: Asemenea tuturor fiilor patriei, comuniștii, toți locuitorii județului Neamț au urmărit cu deosebit interes, deplină satisfacție și totală aprobare magistralul Raport prezentat de dumneavoastră în deschiderea lucrărilor Congresului al XIV-lea, amplă și profundă analiză a stadiului actual și a perspectivelor dezvoltării societății românești, a procesului revoluționar din România, precum și a tendințelor și evo- 'uțiilor ce au loc în viața internațională, document programatic de excepțională valoare pentru întregul nostru partid și popor, contribuție de seamă la îmbogățirea teoriei socialismului științific, a gîndirii și practicii revoluționare.Folosim și acest prilej pentru a da glas dorinței arzătoare și voinței ferme a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Neamț ca, la Congresul al XIV-lea, în funcția supremă, de secretar general al Partidului Comunist Român să fiți reales dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, avînd convingerea nestrămutată că aceasta va asigura propășirea neîntreruptă a patriei, întărirea continuă a independenței și suveranității sale, mersul ferm al României pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Dăm cea mai înaltă apreciere Raportului prezentat de dumneavoastră în deschiderea lucrărilor marelui forum comunist, amplă și profundă analiză a stadiului actual și a perspectivelor dezvoltării societății românești, a procesului revolu- ionar din România, precum și a •omplexelor probleme ale vieții politice internaționale, document programatic de excepțională însemnătate istorică, care se constituie intr-o nouă și inestimabilă contribuție la îmbogățirea teoriei socialismului științific, a tezaurului gîndirii și practicii revoluționare — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.Mîndria de a avea în fruntea gloriosului nostru partid comunist pe cel mai iubit fiu al națiunii, ctitor de geniu al României socialiste moderne, Erou între cei mai de seamă eroi ai pâmintului românesc, personalitate de excepție a mișcării comuniste și muncitorești internaționaie, ne dă certitudinea înfăptuirii cu succes a mărețelor obiective și hotărîri ce vor fi a- doptate de istoricul Congres al XIV-lea al partidului, îndeplinirii neabătute a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. se arată : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Teleorman urmăresc cu viu interes și profundă satisfacție desfășurarea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al partidului, eveniment istoric în viața patriei, care se înscrie cu litere de aur în marea carte a devenirii noastre comuniste. Vă sîntem adine recunoscători, mult stimate tovarășe secretar general, că înaltul forum comunist din aceste zile continuă spiritul înnoitor, revoluționar al celui de-al IX-lea Congres al partidului, dînd măreție, prin trasarea fermă a liniilor directoare de înflorire multilaterală a țării, grandioaselor înfăptuiri din cea mai glorioasă perioadă din istoria României — „Epoca Nicolae Ceaușescu".Aducem un cald omagiu tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, cu o contribuție determinantă Ia elaborarea politicii partidului, la dezvoltarea fără precedent a cercetării și creației științifice, implicate nemijlocit in modernizarea proceselor de producție.în deplină unitate de gînd și voință cu întregul popor, comuniștii, toți oamenii muncii din Teleorman susțin din toată inima, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al partidului, opțiune fundamentală pentru înaintarea fermă a României spre viitorul de aur, comunismul.La fel cu toți fiii țării, toți cei ce trăim și muncim în județul Mehedinți am urmărit cu viu și legitim interes magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de la tribuna marelui forum al comuniștilor și ne exprimăm totala adeziune față de această strălucită 

sinteză a epocalelor izbînzi dobîndite de poporul nostru, document programatic de excepțională însemnătate teoretică și practică ce conturează, într-o vastă și luminoasă perspectivă, direcțiile dezvoltării econo- mico-sociale a patriei, care poartă amprenta remarcabilei dumneavoastră personalități, de ctitor de geniu al celei mai dinamice și înfloritoare etape din multimilenara și demna noastră istorie — se subliniază în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R.Comuniștii mehedințeni, făcîndu-se ecoul sentimentelor de dragoste, stimă și respect, statornic devotament și nemărginită recunoștință pe care le nutresc față de dumneavoastră, au dat mandat delegaților la cel de-al XIV-lea Congres să susțină propunerea ca dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură a înfăptuirii neabătute a mărețelor și mobilizatoarelor obiective pentru înaintarea fermă a scumpei noastre patrii pe drumul glorios al socialismului și comunismului.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R. se relevă: Cu nemărginită bucurie și profundă satisfacție exprimăm deplina convingere că delegații la Congres, în virtutea mandatului încredințat de comuniști, de întreaga națiune, vor vota din adîncul inimii realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
• Magistralul Raport prezentat Congresului - strălucită analiză științifică a 

stadiului actual de dezvoltare a societății românești, proiecție cutezătoare a viitorului 
luminos al națiunii noastre socialiste.

• împlinire a voinței comuniștilor, a întregului popor, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de secretar general al partidului - garanția 
cea mai trainică a înaintării neabătute a patriei pe calea socialismului și comunismului.

• Unanimă aprobare față de politica externă promovată cu consecvență de 
partidul și statul nostru pentru colaborare cu toate țările lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, pentru pace și înțelegere între popoare.

cel mai iubit fiu al poporului român, revoluționar încercat și patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, in înalta funcție de secretar general al partidului, convinși fiind că ea reprezintă împlinirea supremului act de voință a partidului și poporului, chezășia înfăptuirii pe mai departe a politicii Partidului Comunist Român, slujirea fără preget a intereselor vitale ale națiunii, a cauzei socialismului și comunismului, prieteniei, colaborării șl păcii în lume.Comitetul- județean de partid, comuniștii, toți oamenii muncii hune- doreni își exprimă deplina adeziune la magistralul Raport prezentat la cel de-al XIV-lea Congres al partidului — amplă și profundă analiză a stadiului actual și a perspectivelor dezvoltării' românești, a procesului revoluționar din România, precum și a tendințelor ce au loc în viața internațională — care, prin bogăția de idei și teze noi în domenii esențiale ale construcției socialiste, reprezintă un document programatic de excepțională valoare pentru întregul nostru partid și popor, o contribuție de seamă la îmbogățirea teoriei socialismului științific, a gîndirii și practicii revoluționare.în aceste momente memorabile, cînd lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român se înscriu ca un eveniment de importanță majoră în viața poporului român, comuniștii, toți oamenii muncii din INSTITUTUL DE CERCETĂRI CHIMICE — ICECHIM- BUCUREȘTI își îndreaptă gîndu- rile și sentimentele cu cea mai aleasă stimă și recunoștință către dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, model de muncă și abnegație, de pasiune revoluționară și activitate neobosită, puse în slujba intereselor nobile ale patriei, ale întregului popor și își exprimă totala adeziune la magistralul Raport prezentat de dumneavoastră Congresului al XIV-lea al partidului.Aducem, totodată, omagiul nostru fierbinte tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic, savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția adusă la înaintarea fermă a țării pe drumul socialismului și comunismului, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii românești.Vibranta chemare formulată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, de a face totul pentru ca cel de-al XIV-lea Congres al partidului să fie întîm- pinat cu realizări exemplare, a avut un amplu ecou în rindurile oamenilor muncii din Institutul de Cercetări Chimice.Tezele, ideile și orientările de excepțională valoare teoretică și practică formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în excepționalul Raport prezentat de la înalta tribună a Congresului, model de strălucită 

sinteză a marilor succese dobîndite de poporul român în edificarea noii societăți, de prefigurare științifică, realistă a drumului pe care îl avem de parcurs spre zorii civilizației comuniste, vor constitui cel mai măreț program de muncă și acțiune revoluționară pentru întregul nostru partid și popor — se arată în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.Asemenea întregului partid și popor, susținem din adîncul inimii istorica Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. din 27—28 iunie 1989 privind reînvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al partidului, convinși fiind că prezența dumneavoastră — eminent militant comunist și patriot înflăcărat, ilustru gin- ditor revoluționar, genial făuritor al noului destin socialist al țării, personalitate politică proeminentă a lumii contemporane — în fruntea partidului și statului constituie cea mai sigură garanție a edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul românesc.Puternic mobilizați de atmosfera însuflețitoare generată de desfășurarea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al partidului, de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii muncii clujeni vă aduc cel mai fierbinte omagiu și vă exprimă profunda lor recunoștință și vă roagă să primiți cele mai alese mul

țumiri pentru mbdul strălucit în care conduceți partidul și poporul român spre culmile luminoase ale socialismului și comunismului — se relevă în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R.Cu deosebit respect șl prețuire, aducem, totodată, un vibrant omagiu mult stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent militant al partidului și statului, savant de larg prestigiu internațional, pentru îndelungata și deosebita activitate revoluționară și științifică, pentru contribuția remarcabilă la înflorirea puternică a științei, învățămîntului și culturii românești, ca factori hotărî- tori ai progresului multilateral al patriei.Cu profundă șl nețărmurită recunoștință pentru tot ce gîndiți și întreprindeți spre binele și fericirea poporului român, exprimind încă o dată voința noastră de neclintit de a fi reînvestit în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român de către cel de-al XIV-lea Congres, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, noi, comuniștii, toți cetățenii județului Cluj vom milita cu întreaga energie și dăruire pentru înfăptuirea întregii politici interne și internaționale a partidului și statului, a istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate de înaltul forum democratic al comuniștilor.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Călărași dau expresie, cu înălțătoare mîndrie patriotică, vibrantei adeziuni față de magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Congresului al XIV-lea, strălucită sinteză a devenirii noastre istorice, a eroicului drum parcurs pentru îndeplinirea aspirațiilor de libertate națională și socială. a strălucitelor victorii obținute în anii construcției socialiste, cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, program de muncă și luptă al întregului partid și popor — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN CALARAȘI AL P.C.R.Din adîncul ființei noastre, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile călărășene, dau glas, totodată, celor mai respectuoase gînduri de gratitudine și înaltă considerație față de tovarășa Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția prestigioasă ce o aduce la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului.Facem Iegămint solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, sub conducerea organizațiilor de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Călărași vor acționa cu sporită răspundere revoluționară pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor în profil teritorial, a obiectivelor ce ne revin din hotărîrile ce vor fi adoptate de Congresul al XIV-lea.

Exprimăm, într-un glas cu întregul popor, cea mai înaltă apreciere pentru inestimabilul tezaur de teze, idei, orientări și concepte cuprins în magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, document programatic de excepțională valoare teoretică și practică, cutezătoare viziune revoluționară, analiză profund științifică a stadiului edificării socialismului și comunismului, ce prefigurează cu claritate chipul nou, mereu mai înfloritor al țării, o nouă și inestimabilă contribuție la îmbogățirea socialismului științific — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R.Cu profundă dragoste și nemărginită recunoștință, ne reinnoim dorința arzătoare ca marele forum al comuniștilor români, să vă realeagă pe dumneavoastră, marele Erou între eroii neamului, revoluționar consecvent, patriot înflăcărat, strălucită personalitate a vieții politice mondiale, neobosit luptător pentru cauza păcii, colaborării și înțelegerii, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă încredințăm, mult stimate șl Îubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de pe aceste meleaguri, profund devotați cauzei partidului, genialului fondator al mărețelor izbînzi ale poporului român, vor acționa cu și mai mult elan revoluționar, cu dăruire și abnegație patriotică pentru îndeplinirea exemplară a programelor de dezvoltare economico-socială în viitorul cincinal, sporindu-și necontenit contribu

ția la înflorirea șl prosperitatea României socialiste.însuflețiți de Înalt patriotism, de dragoste fierbinte și recunoștință nemărginită pe care vi le poartă, comuniștii, întregul personal al Ministerului de Interne au urmărit cu adîncă emoție și admirație magistralul Raport pe care dumneavoastră, cel mai ilustru și autorizat exponent al gîndurilor și năzuințelor poporului român, l-ați, prezentat celui de-al XIV-lea Congres al partidului și își exprimă din adîncul inimilor adeziunea deplină și entuziastă față de conținutul acestui document de o excepțională însemnătate teoretică și practică, care jalonează noi și mărețe perspective pentru înaintarea ascendentă a patriei pe calea luminoasă a socialismului și comunismului — se subliniază în telegrama CONSILIULUI DE CONDUCERE ȘI CONSILIULUI POLITIC ALE MINISTERULUI DE INTERNE.Conștienți de înaltele Îndatoriri ce ne revin, vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Comandant suprem, că, însuflețiți de strălucitul dumneavoastră exemplu de dăruire și pasiune revoluționară, vom acționa cu devotament și spirit de sacrificiu, cu fermitate și dîrzenie pentru îndeplinirea ireproșabilă a sarcinilor ce ne revin din documentele ce vor fi adoptate de cel de-al XIV-lea Congres, pentru apărarea orînduirii so-, ciale și de stat, a proprietății socialiste, a valorilor fundamentale ale socialismului, a independenței și suveranității țării noastre.Folosim acest minunat prilej pentru a reafirma, din adîncul inimilor, asemenea tuturor fiilor străbunelor noastre meleaguri, dorința fierbinte a comuniștilor, a întregului efectiv al Ministerului de Interne ca, la istoricul Congres al XIV-lea, dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Erou între eroii neamului, genial strateg al României moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, simbol al devenirii noastre comuniste, să fiți reînvestit în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură a înfăptuirii cu succes a mărețelor programe de dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Cu profundă emoție și firească mîndrie patriotică, comuniștii, toți cei ce trăiesc înfrățiți în muncă și idealuri pe plaiurile arădene, asemenea întregului nostru partid și popor, am trăit înălțătoare momente de istorie ascultînd magistralul Raport pe care l-ați prezentat de la tribuna marelui sfat comunist al țării, document programatic al partidului, al întregului popor, cu adinei și multiple semnificații în viața patriei dragi. Republica Socialistă România — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.Sîntem animați de profunde și a- lese sentimente de prețuire și recunoștință pentru faptul că în înfăp

tuirea tuturor obiectivelor de construcție socialistă se afirmă cu putere rolul științei, învățămîntului și culturii, domenii conduse cu înaltă competență de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, militant de frunte al partidului și statului, savant de renume mondial.Opțiunea noastră este susținută cu fidelitate de mandatul pe care noi, comuniștii, toți locuitorii acestui prosper județ, l-am încredințat delegaților la Congres, de a susține, cu toată ființa și demnitatea de fii devotați patriei și partidului, realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general, pentru a ne conduce și pe mai departe, cu aceeași dăruire patriotică și pasiune revoluționară, către culmile înalte ale socialismului și comunismului.In telegrama adresată Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu de către COMITETUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R., se arată : Asemenea întregului partid și popor, comuniștii, toți locuitorii județului Brașov aprobă pe deplin și dau o înaltă apreciere Raportului prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în deschiderea marelui și istoricului forum al Partidului Comunist Român, strălucit document programatic, cafe va călăuzi munca, lupta și viața națiunii noastre socialiste în înaintarea sa fermă, neabătută pe calea minunată a socialismului și comunismului.Exprimăm încă o dată dorința nestrămutată a comuniștilor, a tutu

ror locuitorilor județului Brașov, ca la Congresul marilor noastre victorii socialiste, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, să fiți reînvestit în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.în același timp exprimăm un respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de înaltă recunoaștere internațională, pentru contribuția de excepțională însemnătate pe care o aduce la dezvoltarea și modernizarea tuturor sectoarelor de activitate, la înflorirea științei, învățămîntului și culturii, la triumful păcii și înțelegerii între popoare.Cu intensă trăire patriotică, ne angajăm să acționăm, în continuare, cu dăruire, patos revoluționar și înaltă răspundere muncitorească pentru ca județul Brașov să aducă noi și tot mai importante contribuții la, înălțarea, în glorie și măreție, a patriei noastre dragi, Republica Socialistă România.în această atmosferă de vibrantă trăire patriotică, reafirmăm, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor din județ, adeziunea noastră fierbinte la istorica Hotărîre a Plenarei Comitetului Central al partidului privind realegerea dumneavoastră în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, avînd convingerea de nestrămutat că in frunte cu dumneavoastră, care de aproape șase deceriii vă consacrați munca și viața binelui și fericirii națiunii române, cauzei independenței și demnității țării, socialismului și păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, poporul nostru va dobîndi noi biruinți pe drumul înălțării patriei pe cele mai semețe culmi de progres și civilizație — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R.Vă asigurăm că vom face totul să întărim in continuare rolul conducător al organizațiilor noastre de partid, să sporim forța lor de mobilizare a oamenilor muncii pentru a înfăptui la cel mai înalt nivel obiectivele luminoase ce vor fi stabilite de Congresul al XIV-lea al partidului, pentru Înaintarea fermă a patriei pe calea socialismului și comunismului. Acesta este angajamentul solemn pe care îl luăm în fața dumneavoastră, dorindu-vă din adîncul inimilor să trăiți cît țara pentru țară, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu.Document programatic de excepțională însemnătate, care îmbogățește tezaurul național și universal al științei despre societate, despre om și drepturile sale, Raportul pune in fața națiunii, in consens cu Pro- gramul-Directivă și Tezele supuse dezbaterii Congresului, orientările strategice de perspectivă, direcțiile de acțiune pentru permanenta înnoire a societății noastre, oferă noi și importante deschideri spre cunoașterea teoretică și soluționarea 

practică a problemelor cardinale ale lumii contemporane, fundamen- tînd și mai deplin trăinicia politicii interne și externe a partidului, consacrată promovării și apărării ferme a principiilor nobile ale socialismului și comunismului — Se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R.Exprimăm, totodată, prețuirea și întreaga noastră gratitudine față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de recunoaștere internațională, a cărei ilustră operă științifică este dedicată neîncetat înfloririi științei, învățămîntului și culturii în patria noastră, realizării dezideratelor nobile de pace, bunăstare și progres ale întregii omeniri.O dată cu ampla mobilizare pe frontul muncii creatoare, în aceste zile de înaltă trăire patriotică, revoluționară, urmărim cu viu interes desfășurarea lucrărilor marelui forum, știind că delegații la Congres, cei mai destoinici comuniști, au mandatul de a susține cu înflăcărare și a vota, din îndemnul inimii și al conștiinței, reînvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Magistralul Raport prezentat Ccmr- gresului — expresie elocventă a gîndirii dumneavoastră creatoare, profund științifice, pătrunsă de un înalt patriotism — a produs în organizația județeană de partid Iaiși o puternică efervescență politică, a declanșat energii noi în înfăptuirea 

politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a obiectivelor dezvoltării economico-sociale pe acest an și pe întregul cincinal — se relevă în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.în aceste zile, cînd în capitala României își desfășoară lucrările Congresul partidului, noi ne alăturăm glasul și voința, în deplină unanimitate, Hotărîrii Plenarei Comitetului Central, prin care susținem din inimă realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român — act politic și istoric prin care se asigură edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei spre comunism.Adresăm cu acest prilej omagiul nostru fierbinte, admirația și gratitudinea față de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, pentru contribuția de mare însemnătate adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea economică și socială a țării.împreună cu întreaga țară, dăm încă o dată glas, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, voinței unanime și ferme a comuniștilor și a tuturor locuitorilor județului Prahova, afirmată și în mandatul încredințat delegaților ce reprezintă organizația județeană de partid la marele forum al comuniștilor, ca acest al XIV-lea Congres să vă reînvestească în funcția supremă de secretar general al partidului, garanție sigură a continuității ferme a procesului revoluționar, a înfăptuirii cu succes a societății socialiste. multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism — se subliniază în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.Profund însuflețiți și mobilizați de perspectivele mărețe și grandioase deschise de strălucitul Raport pe care l-ați prezentat, de celelalte documente programatice supuse dezbaterii întregii națiuni, înaltului forum al partidului, comuniștii, toți locuitorii județului Prahova, strîns uniți mai mult ca ori- cînd în jurul gloriosului nostru partid, al dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, se angajează solemn să acționeze cu toată puterea și fermitatea revoluționară pentru traducerea în viață a hotărîrilor istorice ce vor fi adoptate, pentru creșterea continuă a contribuției județului Prahova la înflorirea scumpei noastre patrii socialiste.Purtînd în inimi sentimentul luminoasei mîndrii patriotice, al puternicei însuflețiri revoluționare generate de măreția acestor zile istorice în care se desfășoară lucrările Congresului al XIV-lea al partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Satu Mare, într-o vibrantă unitate de cuget și voință cu întreaga națiune, dăm cea mai înălțătoare expresie adeziunii noastre totale la strălucitele teze, idei șl orientări cuprinse 

în magistralul Raport pe care l-ați prezentat în deschiderea lucrărilor marelui forum al comuniștilor români — se subliniază în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R,Pe deplin conștienți că realizările fără precedent obținute in anii construcției socialiste, in mod deosebit după istoricul Congres al IX-lea al partidului, sînt indisolubil legate dă eroica dumneavoastră activitate revoluționară, de modul strălucit in care conduceți de un sfert de veac destinele patriei și poporului, reafirmăm și cu acest prilej deplina și entuziasta adeziune la replegerea dumneavoastră, mult iubite șp stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitorul României socialiste moderne, personalitate de excepție a lumii contemporane, la marele forum al comuniștilor, în funcția supremă de secretar' general al partidului, garanția fermă a înaintării neîntrerupte a patriei pe noi culmi de progres și civilizație socialistă, a implinirii celor mai cutezătoare aspirații de prosperitate și fericire ale întregului nostru popor.In telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. se arată : Exprimîndu-ne, împreună cu intregul partid și popor, acordul deplin față de aprecierile, ideile și orientările programatice cuprinse in Raport, cu inimile vibrind de profundă mîndrie patriotică pentru mărețele cuceriri pe care poporul nostru le-a obținut în anii construcției socialiste, și îndeosebi in perioada care a urmat Congresului al IX- lea, ne exprimăm, cu inflăcărare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, adeziunea totală la Hotărîreia Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie ajc. privind reînvestirea dumneavoastrtă in funcția supremă de secretar general al partidului, opțiune fundamentală, de inimă și suflet a națiunii, ce va căpăta, prin votul unanim al delegaților la Congres, forța acttilui istoric ce dă expresie unității de monolit a întregului popor in jurul partidului, al marelui său conducător, a hotăririi de neclintit de a continua fără șovăire drumul luminos al socialismului și comunismului.Vă încredințăm, mult stimate șl iubite tovarășe secretar general, că oamenii muncii vrinceni vor acționa fără preget, cu dăruire și răspundere comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin pe acest an, pe întregul cincinal și în perspectivă, a hotărîrilor ce vor fi adoptate de cel de-al XIV-lea Congres, sporindu-și contribuția la ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, la înălțarea patriei, liberă, independentă și suverană, pe noi culmi de progres și civilizație.In telegrama CONSILIULUI NAȚIONAL AL PIONIERILOR se arată: Purtătorii cravatei roșii cu tricolor, mindri de a fi copiii „Epocii de aur a României socialiste — Epoca Nicolae Ceaușescu", își exprimă, șl cu acest prilej, adeziunea fierbinte și deplină a celei mai tinere generații a patriei, alături de întregul nostru popor, la realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de partid, act de voință unanimă a întregii noastre națiuni, garanție sigură a viitorului luminos al României Socialiste, a mersului ei înainte spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație, spre comunism.Cu nemărginită dragoste și recunoștință, cu aleasă stimă și prețuire, vă rugăm să ne permiteți să vă adresăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cele mai fierbinți urări de multă sănătate și putere de muncă, de noi și importante realizări în vasta și strălucita activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și a țării, spre bunăstarea și fericirea poporului, spre înflorirea și gloria scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Comuniștii, toți oamenii muncii din MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE și de la misiunile diplomatice ale Republicii Socialiste România am urmărit cu profundă emoție și firească bucurie magistralul Raport prezentat Congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, impresionantă îmbinare a gindirii teoretice cu practica, care înfățișează cu puterea expresivă a faptelor succesele remarcabile obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în toate domeniile construcției socialiste, precum și obiectivele fundamentale ale dezvoltării societății românești într-o etapă nouă, superioară. Ne exprimăm totala și entuziasta aprobare față de acest strălucit document programatic, care îmbogățește patrimoniul gîndirii și practicii revoluționare.Unindu-ne glasul cu cel al tuturor comuniștilor, al tuturor cetățenilor patriei, ne exprimăm cu însuflețire aprobarea față de Hotărîrea Plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la realegerea în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent militant revoluționar, ctitorul de geniu al României socialiste moderne, strălucită personalitate a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător neobosit pentru cauza socialismului și comunismului, pentru triumful păcii și colaborării în lume. Această istorică opțiune ilustrează în modul cel mai convingător profunda dragoste a națiunii noastre socialiste față de ilustrul său conducător, înalta apreciere pentru contribuția sa decisivă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la fundamentarea și înfăptuirea neabătută a programului de dezvoltare și progres multilateral al României socialiste, la e- dificarea grandioaselor ctitorii ale celei mai înfloritoare epoci din întreaga istorie a poporului român, pe care cu justificată și deplină mîndrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu". ,
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RAPORTUL PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU LA CONGRESUL AL XIV-LEA AL P.C.R.

Amplu si mobilizator program, deschizător de noi orizonturi pentru 
înaintarea fermă a României pe calea socialismului, independentei si păcii

PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE IMPORTANȚA ISTORICĂ A MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI

Ziarele, agențiile de presă, posturile de radio și televiziune din numeroase țâri ale lumii 'continuă să consacre spații ample lucrărilor marelui forum al comuniștilor români — Congresul al XIV-lea al partidului.in articole și comentarii este evidențiată importanța tezelor și orientărilor cuprinse în Raportul prezentat la Congres, reliefîndu-se originalitatea ideilor și pozițiilor românești, contribuția de o excepțională valoare teoretică adusă de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea acestui document programatic. Se subliniază, de asemenea, că Raportul, prin conținutul său novator, reprezintă e îmbogățire a teoriei socialismului științific, devenind un bun comun al activității teoretice a mișcării muncitorești internaționale.Articolele Ilustrează atmosfera de efervescență a Congresului și redau sentimentele de dragoste fierbinte ale delegaților, care, repre- zentînd, practic, întregul popor, și-au exprimat voința fermă ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al- poporului, ctitorul de geniu al României moderne, să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului.Presa cehoslovacă publică, în continuare, ample relatări despre lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Ziarul central „RUDE PRAVO“ publică o nouă corespondență din București în care sint redate pe larg idei cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Ziarul reliefează însemnătatea acestui mare eveniment, subliniind că cel de-al XIV-lea Congres are o însemnătate epocală pentru dezvoltarea in continuare a Româ-niei.Este relevată, prin pasaje din Raport, semnificația Congresului, care are loc în împrejurări internaționale deosebite, cînd în fața țărilor socialiste, a tuturor popoarelor se pun noi probleme, cînd continuă' lupta pentru dezvoltare socială, dezarmare și pace, pentru noi relații intre state și popoare și pentru o lume mai bună.Principalele etape ale dezvoltării țării sint, de asemenea, reliefate, ci- tindu-se din Raport și evidențiindu- se că se îndeplinește obiectivul strategic al Congresului al XIII-lea ca România să ajungă la nivelul de țară mediu dezvoltată.Secretarul general al P.C.R. —' relevă ziarul cehoslovac — a menționat succesele obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii, construcțiilor de locuințe și în alte domenii. Din anul 1965 — se arată — venitul național a crescut de 33 de ori, iar fondul de retribuire — de șase ori. Raportorul a evidențiat în mod deosebit faptul că anul acesta, în martie, România a reușit să-și achite datoria externă.„Rude Pravo" continuă : Rezultatele obținute reprezintă o bază trainică pentru atingerea unor noi culmi de progres și civilizație, o bază solidă pentru sarcinile propuse in noul cincinal : producția industrială urmează să sporească cu 30—35 la sută, retribuțiile — cu 5—8 la sută, la. orașe urmează să se construiască 700 000 de apartamente, soluționin- du-se prin aceasta problema locuințelor. Raportul — se menționează — evidențiază creșterea rolului statului, al planificării, subliniază importanța crescindă a rolului conducător al partidului.în ce privește situația internațională — scrie ziarul — Nicolae Ceaușescu a menționat că în viața internațională continuă să se manifeste două tendințe diametral opuse : pe . de-o parte, forțele progresului și păcii, și, pe de altă parte, forțele reacționare imperialiste. Se adîncesc, de asemenea, in continuare, decalajele economice și sociale, continuă cursa înarmărilor, care amenință situația internațională. S-a apreciat că nici acțiunile pozitive, in special acordurile dintre U.R.S.S. și S.U.A., nu au dus la o schimbare radicală.România •—■ relevă „Rude Pravo , citind din Raport — se pronunța pentru încetarea tuturor experiențelor nucleare și pentru realizarea unui a- cord privind eliminarea tuturor armelor nucleare din Europa pina in anul 1995.Secretarul general al P.C.R. a menționat că România se pronunța uen- tru o Europă unită, bazată pe respectarea diversității orînduinlor sociale, pentru o Europă a colaborării largi a popoarelor suverțme.Este necesar să se aibă în vedere diversitatea construcției socialiste în țările socialiste, corespunzător realităților din fiecare țară — șe arata în ziar care subliniază că, in același timp, Nicolae Ceaușescu și-a exprimat părerea că trebuie sa se faca totul pentru ca, în special in problemele comune, să se intareasca colaborarea, solidaritatea și unitatea mișcării comuniste și muncitorești. Asupra unor probleme ale construcției socialismului există deosebiri de păreri cu unele partide socialiste și cu alte partide, dar acest lucru nu trebuie să împiedice colaborarea activa și clarificarea căilor de făurire a unei ndi orînduiri sociale.Nicolae Ceaușescu a menționat că principiile, fundamentale ale politicii externe a României rămîn lupta pentru pace și dezarmare, în special pentru dezarmarea nucleară, efortu- , rile pentru colaborarea' pe baza egalității in drepturi, respectului reciproc și neamestecului in treburile interne. România va dezvolta relațiile cu țările socialiste, cu țările in curs de dezvoltare și cu cele capita

liste pe baza principiilor coexistenței pașnice.Este remarcată larga reprezentare a partidelor comuniste și muncitorești, a altor partide invitate la Congres.La rîndul său, „PRAVDA", care apare la Bratislava, publică o corespondență in care se subliniază că principalul document al Congresului l-a constituit Raportul prezentat de secretarul general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu — se arată — a relevat că acest Congres are o însemnătate epocală pentru dezvoltarea în continuare a României, rele- vind : Dat fiind că epoca în care trăim pune în fața țărilor socialiste noi probleme, este necesar ca și in România să se facă un bilanț al stadiuiui actual al dezvoltării societății socialiste românești și să se elaboreze direcțiile principale ale dezvoltării viitoare. Congresul — a arătat secretarul general al partidului — a fost precedat de dezbateri ample, care au demonstrat unitatea indestructibilă dintre Partidul Comunist Român și poporul român.Nicolae Ceaușescu a calificat rezultatele obținute in ultimii 45 de ani drept foarte pozitive și a apreciat că numai socialismul a permis realizarea lor. Secretarul general al partidului a subliniat în mod deosebit însemnătatea istorică a Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, din 1965, care a pus capăt greșelilor și ilegalităților, a înlăturat dogmatismul, a respins teza „modelului unic" și a deschis o nouă etapă în dezvoltarea țării. După acest congres, în România au fost aplicate consecvent principiile socialismului științific, ținîndu-se seama de specificul și condițiile concrete ale țării. In continuare — scrie „Pravda" — in Raport au fost prezentate etapele de dezvoltare a României in cei 45 de ani care au trecut. Nicolae Ceaușescu a arătat că linia strategică a Congresului al XIII-lea se îndeplinește cu succes, ceea ce permite României ca la începutul anilor ’90 să atingă stadiul de țară mediu dezvoltată.In continuarea Raportului — relevă ziarul — secretarul general al Partidului Comunist Român s-a referit la direcțiile dezvoltării econo- mico-sociale a României în viitorul cincinal, subliniind că accentul va fi pus pe dezvoltarea intefisivă a economiei și că România contează pe mai departe pe un ritm foarte ridicat de creștere în toate domeniile principale.Ziarul „Pravda" din Bratislava redă, de asemenea, largi pasaje cu privire la poziția României în probleme de politică externă. In această parte a Raportului — scrie ziarul — Nicolae Ceaușescu a arătat că în perioada de față se manifestă două tendințe fundamentale, diametral o- puse : pe de o parte, politica imperialistă de dominație și de amestec în treburile interne, și, pe de altă parte, creșterea influenței forțelor progresiste, democratice, care se pronunță pentru colaborare și pace. Ambele tendințe se află, deocamdată, intr-un echilibru relativ, deși cercurile imperialiste încearcă să obțină o schimbare a raportului de forțe in favoarea lor.Avînd in vedere că anul viitor se vor împlini 45 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, Nicolae Ceaușescu a adresat un apel pentru înlăturarea definitivă a tuturor problemelor nesoluționate și a urmărilor acestui război, propunînd anularea tuturor tratatelor încheiate cu Germania nazistă și finalizarea tratatelor de pace, pe care unii participant la război nu le-au semnat pînă în prezent. Totodată — a arătat secretarul general al P.C.R. — nu trebuie să se pună la îndoială granițele existente în prezent în Europa. Existența a două State germane trebuie să constituie o realitate a Europei de astăzi și de mîine. Potrivit părerii României, aceasta constituie o problemă foarte importantă pentru viitorul colaborării și păcii în Europa.Nicolae Ceaușescu s-a pronunțat in continuare pentru întărirea colaborării României cu celelalte țări socialiste, a menționat necesitatea perfecționării activității și colaborării țărilor membre ale C.A.E.R.Referindu-se la problema dezarmării, ziarul citează aprecierea din Raport că una dintre cele mai importante probleme ale epocii noastre este dezarmarea nucleară, iar N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia 

ar trebui să renunțe la modernizarea mijloacelor lor nucleare.în încheierea c u v î n t ă r i i, Nicolae Ceaușescu a menționat situația complicată din mișcarea comunistă și muncitorească și a declarat că P.C.R. se pronunță pentru organizarea de diferite reuniuni și consfătuiri internaționale, în cadrul cărora să se caute căi de întărirp a colaborării și solidarității. Partidul Comunist Român este gata să participe la aceste întîlniri — citează „Pravda" din Raport.Ziarul „NODON SINMUN", precum și alte ziare coreene inserează ample extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, la Congresul al XIV- lea al partidului. Din acest important document de partid este reliefată semnificația deosebită a Congresului în istoria multimilenară a României, în mișcarea muncitorească- revoluționară ți în activitatea partidului, importanța sa covîrșitoare pentru dezvoltarea socială și economică a țării, pentru procesul de înaintare spre noi culmi de progres și civilizație, pentru realizarea cu succes a operei de edificare a societății 
• Un eveniment de excepțională însemnătate pentru

dezvoltarea economică și socială a țării • Realizările
impresionante ale poporului român — elocventă mărturie
a superiorității orinduirii socialiste • Hotărire nestrămutată 
de apărare a principiilor fundamentale ale socialismului
• Demersuri și inițiative de mare valoare pentru soluționarea
intr-un mod nou a problemelor majore ale contemporaneității

socialiste multilateral dezvoltate. Este pusă în evidență aprecierea din Raport privind forța și vitalitatea orînduirii socialiste, care, înlăturînd clasele exploatatoare, a creat condiții pentru manifestarea cu putere a capacității creatoare a popoarelor care doresc să-și făurească o viață cu adevărat liberă și independentă, în care sînt asigurate bunăstarea și fericirea maselor populare.în continuare sînt înfățișate marile succese ale poporului român în construcția noii orînduiri, îndeosebi în perioada inaugurată de istoricul Congres al IX-lea al Partidului Comunist Român, care, prin hotărîrile adoptate, a deschis un nou proces revoluționar, de aplicare fermă a principiilor socialismului în toate sferele de activitate pentru făurirea cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate,Sint redate cifre elocvente privind creșterea producției industriale și a- gricole a României, ridicarea nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii in anii socialismului, cu precădere în perioada de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. De asemenea, se subliniază marea victorie a politicii statului român, care a reușit să lichideze datoria externă, obținînd astfel deplina independență politică și economică. O atențje deosebită este a- cordată sarcinilor celui de-al IX-lea plan cincinal de dezvoltare socială și economică a țării, în care sînt prevăzute creșteri importante în producția industrială și agricolă.Ziarul reliefează partea din Raport referitoare la hotărîrea partidului și poporului român de a apăra cu fermitate principiile socialismului și de a nu permite nimănui, sub nici o formă, să atenteze la cuceririle revoluționare ale socialismului sau să împiedice înaintarea României spre comunism. De asemenea, este citată din Raport aprecierea privind necesitatea întăririi proprietății socialiste, proprietatea întregului popor și cooperatistă, ca bază a dezvoltării generale a socialismului, precum și necesitatea întăririi rolului conducător al partidului — centrul vital al națiunii — pentru asigurarea înfăptuirii mărețelor programe de dezvoltare a patriei.Partidul — se relevă — nu poate renunța la răspunderea sa istorică și nu poate lăsa misiunea sa revoluționară în seama altor forțe politice, deoarece, procedînd astfel, de fapt, ar însemna renunțarea la caracterul revoluționar al partidului comunist, la înfăptuirea programelor de construcție a socialismului și comunismului.în încheiere sînt prezentate apre- cierile și considerentele tovarășului Nicolae Ceaușescu în legătură cu situația internațională, hotărîrea României de a acționa, împreună cu forțele mișcării comuniste și , muncitorești, cu celelalte forțe politice și sociale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, fără arme și războaie, pentru dezarmare și eliminarea armelor nucleare, pentru colaborare și prietenie între popoare.

Sub titluri ca „La Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat că socialismul și-a dovedit forța și capacitatea creatoare", cotidianele vietnameze „NHAN DAN" și „QUAN DE1 NHAN DAN" au relatat pe larg despre lucrările celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Cpmunist Român. Sînt preluate extrase semnificative din Raportul prezentat la Congres și sint subliniate aprecierile cu privire la superioritatea orînduirii socialiste, la marile realizări obținute de poporul romăn în îndeplinirea obiectivelor fundamentale stabilite de programul partidului, a sarcinilor strategice trasate de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R. și trecerea României într-un nou stadiu de dezvoltare — de țară mediu dezvoltată. Este evidențiată, de asemenea, importanța pe care România continuă să o acorde dezvoltării cooperării tehnico-științifice cu toate țările socialiste, perfecționării activității C.A.E.R.Sînt prezentate principalele aprecieri cu privire la situația internațională actuală, la politica externă 

a P.C.R. și mișcarea comunistă și muncitorească internațională.POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE VIETNAMEZE au informat, la rîndul lor, pe larg despre lucrările celui de-al XIV-lea Congres, scoțînd în evidență entuziasmul cu care cei peste 3 000 de delegați au luat cunoștință de realizările excepționale obținute în construirea socialismului în România.Continuind să informeze despre desfășurarea lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, cotidianul bulgar „RABOT- NICESKO DELO" relevă că delegații la Congres au evidențiat succesele obținute de România în diverse domenii ale vieții materiale și spirituale în perioada dintre Congresul al XIII-lea și al XIV-lea ale partidului. Se subliniază gindirea clarvăzătoare și activitatea titanică ale secretarului general al P.C.R., lupta sa împotriva conservatorismului și șablonismului.Ziarul apreciază că tema principală a Congresului al XIV-lea al partidului, denumit Congresul marilor victorii, o constituie prefigurarea, pe mai departe, a dezvoltării României pe calea socialistă. De asemenea, participanții la dezbateri se pronunță pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului, precum și pentru aprobarea Raportului și a proiectelor documentelor Congresului.„Rabotnicesko Delo" relevă, de a- semenea, unele dintre ideile principale cuprinse în cuvîntarea la Congres a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-ministru al guvernului.Relatări de la Congres au mai inserat și ziarele „KOOPERATIVNO SELO" și „ZEMEDELSKE ZNAME".Delegații la Congresul al XIV-lea al P.C.R. dau o înaltă apreciere activității partidului vizînd progresul și bunăstarea națiunii, asigurarea independenței și suveranității țării — se subliniază în relatarea transmisă de agenția T.A.S.S. despre lucrările forumului comuniștilor români.Se relevă că, în intervențiile lor, în plenul Congresului, delegații au subliniat munca vastă depusă de la ultimul congres în vederea întăririi socialismului în România, creșterii potențialului economic al țării, a bunăstării poporului.Presa sovietică informează despre, primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a conducătorului delegației P.C.U.S., participantă la Congres.Presa sovietică — „PRAVDA", „SOVETSKAIA ROSSIA" și agenția T.A.S.S. — informează cititorii despre mitingul prieteniei româno- sovietice de la Tîrgoviște.Ziarul „AL-FAJR AL-JADID", care apare la Tripoli (Libia), publică pe prima pagină o relatare referitoare la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român și la Raportul prezentat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în cadrul marelui forum al comuniștilor români. Ziarul scoate -in evidență concepția României privind construcția socialismului, consemnînd ideile relevate de secretarul general al Partidului Comunist Român privind apărarea cuceririlor societății socialiste românești.TELEVIZIUNEA LIBIANA a difuzat știri însoțite de imagini filmate in sala Congresului, ilustrînd atmosfera însuflețită care domnește în i-indul delegaților. A fost menționată, totodată, participarea delegației libiene la Congres, ceea ce — se a- preciază — reflectă trăinicia relațiilor dintre cele două popoare prietene.Sub titlul „Congresul al XIV-lea al P.C.R. și stadiul construcției socialismului în România", ziarul de limbă arabă „ARAB TASHER OCTOBER", din R. D. P. Yemen, a inserat un articol consacrat marelui forum al comuniștilor români. Evidențiind deosebita însemnătate a Congresului, ale cărui lucrări se desfășoară în anul celei de-a 45-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și an- 

tiimperialistă, articolul împărtășește cititorilor prevederi din documentele pentru Congres, menționînd că acestea au fost supuse unei largi dezbateri, ceea ce a asigurat elaborarea democratică a liniei generale și a orientărilor de perspectivă ale țării, astfel încît hotărîrile adoptate de Congres să fie expresia aspirației și voinței întregului partid și popor.Articolul face bilanțul marilor realizări obținute de poporul român, sub conducerea partidului, în edificarea noii orînduiri, înfățișează date statistice privind parametrii moderni ai economiei românești, creșterea continuă a venitului național, a fondului de consum, măsurile de creștere a nivelului de trai al poporului. Succesele obținute de România în dezvoltarea economico-socială, e- vidențiază ziarul, au. făcut posibilă rambursarea datoriei externe.în încheiere este inserată aprecierea din Tezele pentru Congres privind mersul omenirii spre socialism, care constituie un proces legic, o- biectiv al dezvoltării contemporane, evidențiindu-se că numai socialismul oferă perspectiva unei lumi fără exploatați și exploatatori, fără asupriți și asupritori, a dezvoltării libere și independente a tuturor popoarelor, a asigurării bunăstării și fericirii fiecărei națiuni.PRESA TURCA a continuat să prezinte ample relatări de la lucrările Congresului Partidului Comunist Român, congresul marilor victorii socialiste.Astfel, referindu-se la dezbaterile pe marginea Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de excepțională valoare pentru partid, pentru întregul popor, român, contribuție de seamă la îmbogățirea teoriei socialismului științific, a gîndirii și practicii revoluționare, cotidianul „MILLIYET" relevă că delegații subliniază marea atenție acordată de către forul comuniștilor români dezvoltării economico-sociale a țării în cincinalul următor.Se relevă, de asemenea, dorința u- nanimă a delegaților, a întregului popor, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și devotat fiu al poporului, să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului, garanția înfăptuirii neabătute a socialismului, a realizării visului de aur — comunismul.Scoțînd în evidență caracterul de masă, muncitoresc, revoluționar al Partidului Comunist Român, rolul său de centru vital al națiunii, ziarul prezintă compoziția socială și națională a partidului, precizînd că 92 la sută dintre membrii Partidului Comunist - Român sînt români, 6,7 la sută — români de naționalitate maghiară, 0,6 la sută — români de naționalitate germană, iar 0,7 la sută — români de alte naționalități. în partid muncitorii reprezintă 55 la sută, țăranii — 16 ,1a sută iar intelectualii și funcționarii — 20 la sută.în emisiunile informative, TELEVIZIUNEA IRANIANA a prezentat imagini de la ședința de. deschidere a lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român. în 

secvențele filmate la București, o a- lenție prioritară a fost acordată Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la înalta tribună a Congresului. Comentariile, care au însoțit imaginile, au subliniat că secretarul general al partidului a expus, în fața unui auditoriu entuziast, liniile directoare ale politicii interne și externe a României, precum și perspectivele de dezvoltare în viitor ale patriei.Au fost scoase în evidență aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căr.ora România, poporul român sînt ferm hotărîte să promoveze în continuare, neabătut, principiile socialismului științific în întreaga activitate de organizare și conducere a societății. Referindu-se la analiza efectuată de secretarul- general al partidului vieții internaționale, comentatorii televiziunii iraniene au reținut și prezentat principalele formulări în .legătură cu evoluția evenimentelor din unele țări vecine. A fost subliniată concepția secretarului general al Partidului Comunist Român potrivit căreia opțiunea poporului român pentru calea dezvoltării socialiste este definitivă, irevocabilă. România nu intenționează să preia „modele" din afară în ceea ce privește sistemul său social-politic. Perfecționarea continuă a întregii activități economico-sociale, prin aplicarea creatoare a principiilor socialismului la condițiile concrete din România, este singura cale care asigură dezvoltarea multilaterală a țării — se mai arată în comentariile care- au preluat numeroase pasaje din Raportul prezentat la Congres,Mijloacele de informare în masă din Irak au relatat despre deschiderea și desfășurarea lucrărilor Congresului al XIV-lea al P.C.R. Ziarul „AL THAWRA", din Bagdad, a publicat o relatare a agenției I.N.A., transmisă din București, despre deschiderea lucrărilor Congresului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind importanța și semnificația forumului comuniștilor români. S-a menționat că sînt prezenți 3 308 delegați și că la lucrări asistă 115 delegații străine reprezentând 82 de țări.POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE IRAKIENE au relatat despre deschiderea lucrărilor și despre Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. Televiziunea irakiană a ilustrat informațiile cu imagini de la ședința de deschidere a Congresului, precum și cu imagini din București.TELEVIZIUNEA DIN PAKISTAN a informat pe larg despre desfășurarea lucrărilor Congresului al XIV- lea al Partidului Comunist Român. In comentariile care au însoțit imaginile cele mai semnificative de la deschiderea Congresului se menționează ideea exprimată de secretarul general al Partidului Comunist Român privind faptul că singura cale viabilă este socialismul, iar România va urma cu fermitate această cale. Se relevă, de asemenea, ideea după care comunismul reprezintă singura soluție pentru rezolvarea tuturor problemelor omenirii.Ziarele japoneze „MAINICHI DAILY NEWS", „ASAHI-EVENING NEWS", „THE JAPAN TIMES" continuă să publice relatări despre lucrările Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, pe primul loc situindu-se referirile la Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Presa japoneză acordă, de asemenea, un loc important aprecierilor secretarului general al partidului cu privire la o serie da probleme de politică externă.Astfel, cotidianul „THE DAILY YOMIURI" preia aprecierea președintelui, Nicolae Ceaușescu cu privire Ia necesitatea condamnării și anulării tuturor acordurilor încheiate cu Germania hitleristă. Președintele României — scrie ziarul — s-a pronunțat pentru anularea tuturor urmărilor acestor acorduri și dictate.PRESA ȘI TELEVIZIUNEA MA- LAYEZIANA au prezentat, de asemenea, relatări și imagini de la deschiderea celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.Lucrările marelui forum al comuniștilor români au fost reflectate și de TELEVIZIUNEA ANGOLEZĂ, care a transmis imagini filmate de la deschiderea celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, însoțite de ample comentarii. O idee-laitmotiv a acestor comentarii a fost aceea că secretarul geheral al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a reafirmat hotă- rirea României de a făuri viața poporului în conformitate cu normele fundamentale ale socialismului științific. Telespectatorii angolezi au fost informați că participanții la Congres analizează, plecind de la marile succese obținute pină acum, dezvoltarea economico-socială a României in perioada 1991—1995 și în perspectivă ,pînă în anii 2000—2010,, o atenție deosebită fiind acordată perfecționării planificării și conducerii economiei naționale, dezvoltării sale intensive.Marele eveniment din viața politică a României a fost reflectat, prin comentarii, și de POSTURILE DE RADIO DIN ANGOLA, subliniindu-, se drumul mereu ascendent al țării noastre pe calea socialismului.ZIARELE ȘI RADIOTELEVIZIU- NEA DIN MAROC au prezentat lucrările Congresului al XIV-lea al 

Partidului Comunist Român, evidențiind ca moment central expunerea, de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, â Raportului. Au fost relevate numeroase aspecte, semnificative, legate de drumul glorios parcurs de România în ultimele decenii. Posturile marocane de televiziune au relevat, de asemenea, atmosfera entuziastă, mobilizatoare din sala Congresului in tâmpul expunerii Raportului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. atașamentul fierbinte față de P.C.R. și secretarul său general manifestate de cei peste 3 000 de delegați.TELEVIZIUNEA NAȚIONALA TUNISIANĂ a prezentat un reportaj filmat de la deschiderea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Au fost difuzate imagini privind prezentarea Raportului de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, imagini care au reflectat atmosfera sărbătorească ce a caracterizat inaugurarea acestui mare eveniment. în comentariul postului de televiziune, care a însoțit imaginile, s-au scos in evidență perspectivele de dezvoltare economico-socială a României prefigurate în Raport, subliniindu-se semnificația lor istorică pentru dezvoltarea socialistă a poporului român.Sub titlul „Comuniștii români reuniți în Congres", ziarul mozam- bican „NOTICIAS" a publicat o relatare despre deschiderea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și despre prezentarea, de către tovarășul | Nicolae Ceaușescu, secretarul gene- , ral al partidului, a Raportului. Este menționată și ordinea de zi a Congresului. Ziarul apreciază eforturile depuse de România, realizările sale remarcabile pe drumul unei noi etape istorice — înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate.în emisiunea sa informativă, POSTUL DE RADIO DIN GUINEEA a relatat despre începerea lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român. în comentariu a fost subliniată hotărîrea fermă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a comuniștilor români de a se acționa în continuare în conformitate cu principiile socialismului pentru dezvoltarea economico-socială a României.Referindu-se la cea de-a treia zi a lucrărilor Congresului, agenția cubaneză de știri PRENSA LATINA relatează că au continuat dezbaterile în cadrul celor opt secțiuni de lucru. Agenția relevă aprecierea »deosebită pe care participanții la dezbaterile in plen și pe secțiuni au dat-o Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist -> - ■ Român, document programatic, de excepțională însemnătate, care stabilește cu clarviziune, pe baza unei profunde și cuprinzătoare analize, căile și direcțiile principale de acțiune in vederea realizării obiectivelor prevăzute pentru cel de-al 9-lea cincinal.PRESA CENTRALA ȘI LOCALA DIN BRAZILIA a publicat relatări despre cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, subliniind idei din Raportul prezentat de secretarul general aî P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu. în marile cotidiane „CORREIO BRAZI- LIENSE", „JORNAL DO BRASIL", „FOLHA DE SAO PAULO", „JORNAL DE BRASILIA", „ESTADO DE SAO PAULO" s-a relatat despre ampla participare la Congres și au fost preluate o serie de aprecieri și teze privind poziția Partidului Comunist Român in legătură cu dezvoltarea societății românești in cincinalul viitor și în perspectivă pină în anii 2000—2010, cit și referitor la politica externă a României socialiste.Semnificativă în acest sens este șl referirea făcută în „Correio Brazi- liense" la aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia viitorul omenirii este socialismul, și nu capitalismul, subliniindu-se că lichidarea sistemului capitalist este singura cale pentru înfăptuirea unei societăți drepte. Același ziar consemnează faptul că secretarul general al P.C.R. a precizat clar delegaților participant! la Congres că România nu va accepta amestecul nimănui in treburile sale interne și că partidul va acționa consecvent pentru aplicarea principiilor socialismului științific la condițiile concrete din România. în acest context, ziarul preia aprecierea cuprinsă în Raport potrivit căreia problemele actuale din unele țări nu se datorează socialismului, ci aplicării neadecvate a principiilor socialismului științific, desconsiderării unora dintre acestea.Cotidianul „Jornal de Brasilia", In articolul „România apără socialismul", relatează că, in Raportul prezentat la Congres, conducătorul partidului și statului român a analizat în detaliu construcția socialismului în România, rolul central al partidului și necesitatea apărării cuceririlor revoluționare, a independenței și suveranității naționale a României.Relatări despre Congresul al XIV- lea al Partidului Comunist Român au publicat, de asemenea, ziare și posturi de radio și televiziune din numeroase alte țări din Europa, Africa, America Latină și Asia.(Agerpres)
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