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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor 
Congresului al XIV-lea 

al Partidului Comunist Român
Stimați tovarăși,Congresul al XIV-lea se încheie prin adoptarea, în unanimitate, și în deplină unitate, a tuturor hotă- rîrilor, a Programului-Directivă privind dezvoltarea economico-so- cială a patriei noastre în cincinalul al 9-lea și, în perspectivă, pînă în anii 2000—2010, care., completează în mod minunat Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare fermă a României spre înaltele piscuri ale civilizației comuniste. (Urale și aplau

ze puternice; se scandează 
Îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).La dezbateri — în plen și în secțiuni — au luat cuvîntul 554 de delegați din toate județele și din Capitala patriei, precum și din toate sectoarele și ramurile de activitate, care au analizat, în spirit critic și autocritic, activitatea de pînă acum și au prezentat hotă- rîrea organizațiilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor de a înfăptui neabătut hotărîrile ce vor fi adoptate 
de Congres. (Aplauze puternice, 
prelungite).Aș dori să menționez, cu multă satisfacție, nivelul înalt al discuțiilor — și politic, și ideologic, și din punct de vedere științific — demonstrînd creșterea puternică a nivelului general al partidului, al

clasei muncitoare, al întregii noastre națiuni, uriașul nivel politic- ideologic, care constituie forța partidului, a națiunii noastre socialiste. (Aplauze ți urale puter
nice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism !“).Cred că veți fi de acord cu mine să subliniem că în Congres au vorbit academicieni, oameni de știință, dar au vorbit și muncitori, și țărani, și activiști din diferite domenii și, să vă spun drept — nu vreau să supăr pe nimeni dar am remarcat un înalt nivel de pregătire și de înțelegere Ia cooperatorii noștri, la muncitorii noștri, care nu numai că știu să producă, dar au și un nivel politic și ideologic ridicat, au înalte cunoștințe tehnice, științifice și culturale, demonstrînd apropierea nivelului de dezvoltare între categoriile sociale din patria noastră și drumul ferm spre creareg unui popor muncitor unit, înarmat cu cele mai noi cunoștințe ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate. Acesta este, poate, cel mai mare succes și rezultat al construcției socialismului în România — omul nou 1 (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul!").Lucrările Congresului al XIV- lea, marele forum democratic al comuniștilor, au reprezentat cea mai largă dezbatere democratică asupra tuturor problemelor privind

stadiul actual și perspectivele dezvoltării României socialiste. Prin aceste lucrări, o dată cu încheierea Congresului al XIV-lea, se încheie, de fapt, și dezbaterile generale din partid și din întregul popor, care au demonstrat unitatea și voința de nezdruncinat a întregii națiuni de a înainta, sub conducerea partidului, pe calea socialismului și comunismului, a întăririi independenței și suveranității României 1 (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu, eroism — România, 
comunism !“).Avînd în vedere toate aceste largi dezbateri democratice, se poate afirma, cu deplin temei, că hotărîrile adoptate, în unanimitate, de marele forum al comuniștilor români reprezintă înțelepciunea și voința întregului partid, a întregului nostru popor, care acționează ca un tot unic pentru ridicarea României pe culmi tot mai înalte de progres, civilizație și bunăstare a întregii națiuni. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul, România — viitorul !**).

Stimați tovarăși,Concluzia generală din toate dezbaterile care au avut loc. inclusiv din Congres, este aceea că am străbătut cu succes un drum lung de luptă și muncă și am a- juns la un înalt nivel de dezvoltare economico-socială. Am înfăp

tuit cu succes pe pămîntul străbun al patriei noastre socialismul — visul întregii noastre națiuni ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează indelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul!“).în istoria milenară a poporului nostru, avem multe, multe victorii, care demonstrează forța, vitalitatea și hotărîrea întregului popor de a-și asigura întotdeauna viața, libertatea, independența. Dar putem afirma că niciodată pînă acum poporul nostru nu a cunoscut o asemenea măreață victorie ca făurirea socialismului pe pămîntul străvechi al patriei. (Aplau
ze puternice, urale șl ovații; se 
scandează „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).Sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, întregul popor, în strînsă unitate, a făurit în numai cîteva decenii un viitor de aur României, pe care înaintașii noștri îl vedeau prin secole, demonstrînd că un popor liber, stăpîn pe destinele sale, poate lichida înapoierea de secole într-un timp scurt și să-și asigure o viață demnă, liberă și fericită, de bunăstare 1 (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu să trăiască. România 
să înflorească !“).I-a revenit partidului nostru comunist marea cinste de a înălța într-o perioadă istorică scurtă —

care în istoria omenirii reprezintă minute — patria noastră pe cele mai înalte trepte de progres și civilizație, îndeplinindu-și astfel angajamentul revoluționar, în față poporului, de a-1 conduce spre o viață nouă, în deplină libertate și independență ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. „Vom 
munci și vom lupta, țara o vom 
înălța !“).Este necesar ca șl acum, Ia încheierea lucrărilor marelui nostru forum democratic, să subliniem cu întreaga tărie rolul clasei muncitoare — clasa cea mai înaintată a societății — căreia istoria i-a dat misiunea de a lichida vechea orînduire, de a asigura ridicarea omenirii la o nouă civilizație. Și clasa muncitoare românească și-a îndeplinit și își îndeplinește cu cinste această misiune istorică ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).Doresc să subliniez, de asemenea, rolul hotărîtor al țărănimii, care, de altfel, de-a lungul multor secole, a constituit principala forță a societății noastre și a dus greul luptelor pentru formarea națiunii și pentru independența României. Și în anii construcției socialiste țărănimea și-a demonstrat înaltele sale calități, asigurînd o agricultură socialistă superioară, de înaltă productivitate și re- alizînd cea mai mare producție

agricolă de pînă acum din Istoria 
patriei noastre. în alianță cu clasa 
muncitoare, și țărănimea și-a de
monstrat forța și capacitatea de 
a asigura mersul ferm înainte spre 
socialism ! (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).

De asemenea, este necesar să subliniem rolul important al intelectualității. De altfel, în multe momente grele de-a lungul istoriei, cei mai înaintați oameni din rîndul intelectualilor, nu numai că au luptat pentru cultură, pentru ridicarea șțiinței, dar atunci cînd a fost nevoie, au lăsat, ca să spun așa, stiloul sau condeiul — cum era pe timpuri — la o parte, au pus mîna pe armă pentru independența României, pentru a asigura viața în libertate a poporuluf nos
tru. (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).în anii socialismului, intelectualitatea, și îndeosebi intelectualitatea tehnică, a cunoscut o puternică dezvoltare și a avut; în toate domeniile, un rol hotărîtor în progresul științei, învățămîntului, culturii, în toate realizările socialiste din patria noastră. împreună cu clasa muncitoare, cu țărănimea, intelectualitatea a avut și are un rol de importanță hotărîtoare în dezvoltarea patriei noastre, în victoria socialișmului și comunismului în România. (Aplauze și

urale puternice; se scandează \ 
indelung „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu — eroism, România — ‘ 
comunism !“). >

Concluzia generală — din în-< 
treaga dezbatere, din lucrările 
marelui forum al comuniștilor — 
este una singură, și anume că toate mărețele noastre realizări au fost posibile numai datorită lichidării orînduirii burghezo-moșie- reștl, lichidării asupririi și inegalităților, făuririi celei mai drepte orînduiri — societatea socialistă. Numai și numai socialismul a asigurat marile victorii, ridicarea patriei noastre pe înaltele culmi da progres și civilizație ! (Urale șl 
aplauze puternice ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“).

Stimați tovarăși,în deplină unanimitate, Congresul a adoptat Programul partidului de dezvoltare a patriei noastre în următorii 10—20 de ani. Avem un program minunat, de largă perspectivă, privind înaintarea fermă a României spre zările luminoase, spre un înalt nivel de dezvoltare a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate. Intrăm, o dată cu aceasta, într-o nouă etapă, superioară, de dezvoltare a României. Obiectivul strategic, fundamental îl reprezin-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Plenara 
Comitetului Central 

al P.C.R.

Memlru Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Memlrii supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 
a avut loc vineri, 24 noiembrie, prima ședință 
plenară a Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, ales de Congresul al XIV-lea 
al partidului.

Plenara a adoptat, în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi : ,

1. Alegerea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

2. Alegerea Secretariatului C.C. al P.C.R.
3. Alegerea președintelui Colegiului Central 

de Partid.
La propunerea comisiei desemnate de Co

mitetul Central, prezidată de secretarul general 
âl partidului, plenara a aprobat, în unanimitate, 
ca din Comitetul Politic Executiv să facă parte 
21 de membri și 26 de membri supleanți.

Au fost supuse apoi votului propunerile 
nominale prezentate de. comisie privind com

ponența Comitetului Politic Executiv și a Se
cretariatului C.C. al P.C.R.

Plenara a ales, în unanimitate, membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și Secretariatul Comi
tetului Central al partidului.

Plenara a ales, de asemenea, în unanimitate, 
președintele Colegiului Central de Partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat cele 
mai calde felicitări membrilor Comitetului Cen
tral al partidului, ai Comitetului Politic Executiv 
și ai Secretariatului C.C. al P.C.R., ai Comisiei 
Centrale de Revizie, le-a cerut să muncească 
astfel incit să fie la înălțimea încrederii partidu
lui și poporului, le-a urat succes în îndeplinirea 
importantelor sarcini încredințate, în realizarea 
hotârîrilor Congresului al XIV-lea, în înfăptuirea 
Programului partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Emil Bobu

Elena Ceaușescu

Lina Ciobanu

Ion Coman

Nicolae Constantin

Constantin Dăscălescu

Ion Dincă

Miu Dobrescu

Ludovic Fazekaș

llie Matei

Manea Mănescu

Paul Niculescu

Constantin Olteanu

Gheorghe Oprea

Gheorghe Pană

Barbu Petrescu

Dumitru Popescu

Ion Radu

Gheorghe Rădulescu 

loan Totu

Ștefan Andrei Mihai Marina
Radu Bălan Vasile Milea
Ion Bogdan Bâluțâ loachim Moga
Maria Bradea Ana Mureșan
Nicu Ceaușescu Cornel Pacoste ■ )

1 - «JT

Silviu Curticeanu Tudor Postelnicu •V. - *1 
r >

Gheorghe David Petre Preoteasa
Carol Dina Ștefan Rab
Ion Frâțilâ Ion Stoian
Mihai Gere losif Szasz ■

Maria Ghițulicâ Ion Traian Ștefânescu
Nicolae Giosan loan Toma
Suzana Gâdea Ion Ursu

Secretariatul C.C. al P.C.I.
NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Secretari ai Comitetului Central al P.C.R. :I •
Vasile Bârbulescu llie Matei
Emil Bobu Constantin Olteanu
Ion Coman Constantin Radu
Silviu Curticeanu losif Szasz

Președinte al Colegiului Central de Partid a fost ales 
tovarășul Nicolae Constantin.

Membrii și membrii supleanți ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român

Județul Alba

MEMBRI
Duma Aurel
Nicoară loan-Cornel
Rațiu Raveca
Savu Ion
Sâlâjan loan
Toma loan
Ungur loan

MEMBRI SUPLEANȚI
Covaciu Elena
Fruntelată Nlcolae-Dan 
Molnar Elisabeta 
Nicolae Andrei

Județul Argeș 

MEMBRI
Elena Ceaușescu
Bâluțâ Ion Bogdan
Bobejcă Salomea ?.i
Ion M. Nicolae ■ : ... ■' ■«
Miteo Constantin 
^CoXtin
Stoian Alexandra 
Stoica Adrian
Vlod Iulian

MEMBRI SUPLEANȚI •
Andreescu Nicolae
Leucuța Gh. Crăciun
Pravai Ion
Suciu Vasile

Județul Arad

MEMBRI
Coiocaru Eleonora
Dobrescu Miu
Flucsă Maria
Laza Ileana
Pugna Elena
Vasilescu Doina

MEMBRI SUPLEANȚI
Bârbulescu Nicolae
Bugariu loan
Munâreanț loan 
Szabo Emeric

Județul Bacău

MEMBRI
Alecsandrescu Agurlța
Foiea loan
Jipa Natalia
Milea Vasile
Tânase Gheorghe
Toma Constantin
Zărnescu Gheorghe

MEMBRI SUPLEANȚI
Cociorvă Marla
Gheonea Chirea
Korodi Ștefan
Leuștean Nicolae 
Parotă Aristina

Județul Bihor

MEMBRI
Andrei Ștefan
Berghianu Maxim
Ciordaș Nistor
Czege Alexandru
Florescu Mihail
Liptak luliana
Sorcoiu Andrei
Vulturar loan

MEMBRI SUPLEANȚI
Apostoiu Dumitru
Csucsuj Paraschiva-Elisabeta 
Groza Gheorghe
Mocanu Alexandrina
Oros Vladimir
Șchiopu Nicolae

Județul Bistrița-Năsăud

MEMBRI
lonaș Letiția
Moldovan Lucreția
Mureșan Ana
Seceleanu Petre

MEMBRI SUPLEANȚI
Bob Maria
Maxian Macedon

Județul Botoșani

MEMBRI
Băciucu Lazăr
lonescu Alexandru
Nae Elena
Stolon Ion

MEMBRI SUPLEANȚI
Podaru Georgeta 
Praoveanu Gheorghe 
Ștefan Vasile

Județul Brașov 

MEMBRI
Cebuc Maria 
Cioboiu Adrian 
Dăogaru Gheorghe 
Dăscălescu Constantin 
Negrea Ion 
Preoteasa Petre 
Prioteasa Paula 
Vlăsceanu Radu

MEMBRI SUPLEANȚI
Căpitane Octavian 
Gavrilă Elena 
Iliescu Victoria 
Negruțlu Filoftela 
Pounescu Paul Radu

Județul Brăila

MEMBRI

Longu Anton 
Radu Constantin 
Șlivneanu Aneta 
Sonea Emilia 
Tașmău Frusina

MEMBRI SUPLEANȚI
Anton Marcela 
Cibu Constantin 
Popescu Vasilico 
Vizureanu Viorel

Municipiul București 

MEMBRI
Baltac Vasile 
Bălan lon-Dodu 
Beligan Radu 
Brad Ion 
Bratu Aurelia 
Bucur luliana 
Bulucea Vasile 
Constantin Dumitru 
Croitoru Nicolae 
Dobre Nicolae 
Dobrescu Emilian 
Dobrin Tamara • 
Ghișe Dumitru 
Ivașcu Marin 
Niculescu Mihail 
Niculescu Mihalache 
Petrescu Barau 
Popescu Dumitru-Radu 
Popescu-Puțuri Ion 
Popovici Titus-Viorel 
Proca Eugeniu 
Răduconu Petre 
Sandu Aurel 
Smeu Constantin 
Ștefănescu Ștefan 
Stoica Gheorghe 
Szilăgvi Dezideriu 
Teodorescu Constantin 
Urs Gligor 
Vîlcu Rodica 
Voinea Gheorghe 
Voinea Radu 
Volintiru Ionel

MEMBRI SUPLEANȚI 
Alexandrescu Radu-Mircea 
Atanasiu Draga 
Badea Dumitru 
Bălăiță Gheorghe 
Busuioc Carmen 
Ceaușescu Valentin 
Didiv Doina 
Gruescu Alexandra 
Ivan Doina 
Luca Aneta 
Menhardt Andrei 
Mihai Elena 
Muller Petru 
Neacșu Ion 
Nicolcioiu Vasile 
Nuță Constantin 
Petre Constantin 
Petrescu Iul ia 
Popa Eugenia 
Râpeanu Valeriu 
Roșea Ljcia-E jgenia 
Sasu Ion 
Țigăran Dobrița

Județul Buzău 

MEMBRI
Cotoi S'mion 
Gâdea Suzana 
Gușă Ștefan 
Lazăr Maria 
Nagy Ferdinand 
Răican Gheorghe

MEMBRI SUPLEANȚI 
Duțu Ion
Postelnicu Mariana

Sturzu Georgeta
Vîlsan Nicolae

Județul Caraș-Severin

MEMBRI
Dincă Ion
Nuțu Maria
Pățan Ion
Radu Constantin
Toth Emiliu-Ferdinand

MEMBRI SUPLEANȚI
Bălol Vasile
Burcă Georgeta 
Ciorbă Gheorghe 
Graor Corvin

Județul Călărași

MEMBRI
Bârbulescu Vasile
Cojoacă Victor 
Daniliuc Dinu 
Foriș loan

MEMBRI SUPLEANȚI
Chlrltă Elena 
Hera Cristian 
Mihu Victor-Tralan

Județul Cluj

MEMBRI
Constantin Nicolae
Csillag Andrei 
Dăscălescu Costică 
Drăgulin Mircea
Marcoșanu Dimitrle-Virgll 
Moga loachim 
Mureșan loan
Negucioiu Aurel 
Teoreanu Ion
Topliceanu Iulian

MEMBRI SUPLEANȚI
Căldărușă Violeta
Mihuț Liliana
Niculescu Constanța
Pal Arpad
Sabău Ana 
Suckosd Ana

Județul Constanța

MEMBRI
Ancuța Dimitrie 
Aron Pavel 
Costache Maria
Enică Moisescu Gheorghe 
lordache Constantin 
Marina Mihai 
Spătărelu Aurica
Văduva llie

MEMBRI SUPLEANȚI
Bichi lugenia
Dimitriu Alexandru
Dimoiu Gheorghe 
Tăroiu Aurel 
Vlăduc Elena

Județul Covasna 

MEMBRI
Inceu loan
Olteanu Constantin 
Rab Ștefan 
Vlad Gizela

MEMBRI SUPLEANȚI
Molnar losif 
Stanciu Maria

Județul Dîmbovița

MEMBRI
Enache Marin
Găvănescu Pantelimon
Păun Ioana
Rădulescu Anton
Rădulescu Gheorghe 
Răileanu Petre

MEMBRI SUPLEANȚI
Barău Georgeta • 
Blegan Nicolae 
Lois Codrina
Solomonescu Olimpia

Județul Dolj

MEMBRI
Bistriceanu Victoria
Chiru Gica
Enculescu Emil
Ștefănescu Traian Ion
Urdea Decebal
Vaidescu Nicolae
Voiculescu Ion
Zanfir Constantin

MEMBRI SUPLEANȚI
Dulea Mihai
Mitrică Ion
Mocioiu Aurel
Nicola Tiberiu
Spînu Nicolae-loan 
Țoca Petre

Județul Galați

MEMBRI
Albu Vasile
Catrinesdu Ion
Dina Caro!
Dulamă Dan
Gheorghiță Aurel
Kopandi Alexandru
Nedelcu Marin
Radu Ion

MEMBRI SUPLEANȚI
Botezatu Petrec
Bucurescu Gianu
Cojocariu Silvia
Dan Valentina
Dediu Dumitru-Horlo
Ștefan Victor

Județul Giurgiu

MEMBRI
Curticeanu Silviu
Iliescu Lucian
Măndiță Eugenia
Popescu Ion

MEMBRI SUPLEANȚI
Balint Constanța
Constantin Anica
Nicolae Dumitru

Județul Gorj

MEMBRI
Anqstasiu Ion
Badea Nicolae
Fluture Petre 
llie Gheorghe 
Szasz losif

MEMBRI SUPLEANȚI
Anton Cornelia
Dudău Gheorghe

Județul Harghita

MEMBRI
Ciobanu Lina
Costea Aurel
Fejeș luliu 
Molnar Emeric

MEMBRI SUPLEANȚI
David Ana
Huidu Emil
Pop Grigore Vasile

Județul Hunedoara

MEMBRI
Catargiu Irlmie
Chelba Traian
Coman Ion
Morar loan
Popa Ion
Popescu Grigore
Sîrbu Ion
Toma Horea

MEMBRI SUPLEANȚI
Boantă Viorel
Braica Elena
Popa Constantin
Resiga loan 
Tănăsoni Maria

Județul Ialomița

MEMBRI
David Gheorghe
Dobra Marcel
Găinușe Alexandrina
Lavu llie
Uglar losif

MEMBRI SUPLEANȚI
Dumitrescu Petru
Pereanu Stela
Rus losif

Județul lași

MEMBRI
Beldie Cameluța
Chiriac Maria
Cristescu Poliana
Florescu Eugen
Ghițulică Maria 
lonescu Mircea

Mihalache Nicolae
Necula Alexandru

MEMBRI SUPLEANȚI
Arghiropol Gheorghe
Ciocan Aneta
Crihană Costel Alexandru 
lacobdn Mircea Radu
Nagîț Dumitru
Stersu Rodica

Județul Maramureș

MEMBRI
Bărbuleț Vasile
Birle Gheorghe
Gere Mihai
Niculiță Mihal
Pop Maria
Sprințeroiu Gheorghe

MEMBRI SUPLEANȚI
Hadnogy loan
Jalbă Ileana
Pop Otilia 
Rizescu Comellu

Județul Mehedinți

MEMBRI
Bușul Nicolae.
Daia Alexandru
Oprea Gheorghe
Păun Pătru

MEMBRI SUPLEANȚI
Matei Florica
Mihulecea Cornel
Spînu Vasilica

Județul Mureș

MEMBRI
Bărăian Anuca
Constantinescu Gheorghe
Igreț Viorel
Isăroiu Angela
Popescu Dumitru
Stamatoiu Aristotel
Vereș Iulian

MEMBRI SUPLEANȚI
Buzaș Gheorghe
Hajdu Gyozo Victor
Popa Mihai-Dorel
Rădulescu Floarea •
Stanciu Maria
Verzea Elisabeta

Județul Neamț

MEMBRI
Cojocaru Vasile
Fazekaș Ludovic
Hanganu Mihai
Leuștian Floarea
Nacu Maria
Tonilă Vasile

MEMBRI SUPLEANȚI
Antonescu Gheorghe 
Cazan Florin
Munteanu Gheorghe
Talpă Maria
Tomescu Vqsile

Județul Olt 
MEMBRI

Bobu Emil
Carp Vasile
Comănescu Ion 
lordache Paula-Gabriela
Mihai Niculae
Moraru Mihai
Ploștinaru Iulian

MEMBRI SUPLEANȚI
Albu Alexandru
Borcan Aurica

Mateică Elena
Vărzaru Benonl

Județul Prahova

MEMBRI
Aldescu Constantin 
Alexandrescu Domnica
Apostol Alexandru 
Ceaușescu llie 
Florea losif 
Frățilă Ion 
Mitran Ion 
Popovici Nicolae
Stănescu Ion

MEMBRI SUPLEANȚI
Amza Nicolae 
Dumitrașcu Elena 
Gheoca Dumitru-lsldor 
Gîrbea Mircea
Huian Maria-Lillana 
Neag Victor

Județul Satu Mare 

MEMBRI
Badea Ion
Brodea Marla
Horobeț Constantin 
Niculescu Paul
Pușcaș Sabina-Rodica

MEMBRI SUPLEANȚI
Haldu luliana
Stanca Constantin
Varga losif

Județul Sălaj

MEMBRI
Cirțl Viorica
Culda loan
Matei llie
Stefan Maria

MEMBRI SUPLEANȚI
Hanu Viorel
Negrea Nicolae

Județul Sibiu

MEMBRI
Bleahu Elena
Ceaușescu Nicu
Găldean Mihal 
Laudoniu Diamanta 
Măerean Ana
Rădulescu Eugeniu
Reimer Alexandru

MEMBRI SUPLEANȚI
Ciocănea Tralan
Cumpănașu Ion
Lazăr Maria
Păun Brațu 
Radu Nicolae I

Județul Suceava
MEMBRI

Catană Gheorghe ■ 
Diaconescu Alexandrina 
Orhei Vasile 
Postelnicu Tudor
Todașcă Onisim

MEMBRI SUPLEANȚI
Ciobănete Veronica 
Cușnir loan 
Paranici Ileana 
Sîrbu Angelica 
Tarhon Eugen

Județul Teleorman

MEMBRI
Bernea Marla
Bobu Maria

Deaconu Ion 
lonescu Ștefania 
Manole Paul-Nicolae / 
Pacoste Cornel

MEMBRI SUPLEANȚI
Bullga Constantin-Raul
Coleșan Liviu
Dușman Gherghina
Lupescu Alexandru

Județul Timiș

MEMBRI
Anton loan
Avram Teodora
Bălan Radu
Cărpanu Florentln-Doru
Florea Sofronle
Josu loan
Mănescu Manea
Moț Petru
Neculau Viorica
Scutea Simian

MEMBRI SUPLEANȚI
De Sabota Coleta
Fîntîneanu Aurel
Mihăilă loan
Roth losif-Andrel
Rujoi Laurențiu
Voicilă Angela

Județul Tulcea

MEMBRI
Boiangiu Cristian
Colesnicencu Ileana
Gheorghe Nicolae
Pană Vasile
Totu loan

MEMBRI SUPLEANȚI
Călin Mihai-Adrian
Tudorică Ștefana

Județul Vaslui

MEMBRI
Năstase Diomid
Pană Gheorghe
Pavel loan
Stoian Cristiana

MEMBRI SUPLEANȚI
Luca Tincuța
Năforniță Florica
Szabo Alexandru

Județul Vîlcea

MEMBRI
Burtea Elena-Verona
Coleașă Aurel
Dinu Gheorghe
Niță Ion
Ursu Ion

MEMBRI SUPLEANȚI
Clim Mihail
Dumitrana Dumitru
Georgescu Jenica

Județul Vrancea

MEMBRI
Dima Grigore
Ghiță Grigorie
Giosan Nicolae
Moraru Niculina

MEMBRI SUPLEANȚI

Plopeșanu Gheorghe
Stan Maria
Tudoran Elena

Membrii Comisiei Centrale de Revizie
Alecu Paraschiv 
Bârbulescu Teodor 
Bodoașcă Gheorghe 
Bontaș Vasile
Bunea Maria 
Buracu Mihail
Burcă Mihai 
Ceaușescu Ion I 
Chițu Milan
Chivu Vasilica 
Ciocan Elena
Ciurez Gheorghe 
Cîrcei Ion
Cîrțină Iulian 
Constantinescu Ion 
Cozlean Maria
Crețu Angelica 
Curcubătă Mihai-Dan 
Danciu Gheorghina

Diaconescu Gheorghe 
Dicu Nicolae 
Dincă Gheorghe Ion 
Dinescu Petre 
Dragoș Nicolae 
Drăghici Cecilia-Maria 
Dumitru Constantin 
Duțescu Maria 
Ene Veronica-Valentina 
Eremia Costel 
Fulea Gheorghe 
Geană Ion 
Grindeanu Stelian 
Gruia Ana
Hatmanu Ștefăn-Dan 
Ibănescu Neculai 
lonescu Nicolae 
lonescu N. Nicolae 
Letay Lajos

Președinte al Comisiei

Let Ion
Manolescu Ioana 
Marcu Ion 
Marinache Emil 
Marinică Gheorghe 
Mecu Georgeta 
Mihalache Nicolae 
Mircea Ferencz Ana 
Nagy Paul
Navruc Mariea
Neagu Andrei 
Nicolaescu Dumitru 
Onea Garafina 
Opriță Constantin 
Orzață Alexandru 
Paraschiv Vaiere 
Pelle Alexandru 
Pleșiță Nicolae
Popa Ionica

Centrale de Revizie a fost ale*

Popescu Cristina 
Popescu loan-Iovit 
Rău Aurel 
Săceanu Amza 
Săndulache Vasile 
Săpunaru Simion 
Stănescu Alexandru 
Struță Dionisie 
Tănăsescu Florin 
Teodorescu Șerban 
Trocan Gheorghe 
Tucă Ecaterina 
Tudosie Iulian 
Tîrlea Stan 
Vela Andrei 
Verdeț llie 
Vizitiu Aurica 
Vilcu Vasile

tovarășul Verdeț Iile.

t
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
(Urmare din pag. I) tă înfăptuirea pînă .în anii 2000 a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și realizarea condițiilor pentru a trece, la începutul mileniului III, într-o etapă nouă, spre comunism ! (Urale și aplauze pu
ternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu să trăiască, România 
să înflorească !“).încă în cincinalul al 9-lea, pînă în 1995, vom realiza o parte importantă din acest program de perspectivă, iar în anul 2000 România va deveni o țară cu o industrie puternică, pe baza celor mai noi realizări ale științei, cu o agricultură socialistă puternică, cu un nivel de viață ridicat al întregii națiuni, demonstrînd, în fapte, că tot ceea ce realizăm este destinat progresului și ridicării țării, bunăstării ' generale a poporului — scopul și țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate ce o edificăm cu succes în România ! 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“, „Vom 
munci șl vom lupta, țara o vom 
înălța !“).în următorul cincinal și în anii pînă în 2000—2010, România va deveni o țară cu un înalt nivel științific, cu un învățămînt care să asigure crearea unui popor cu înalte cunoștințe în toate domeniile, cu o înaltă cultură — poporul României socialiste gata să treacă spre etapa superioară, spre comunism, pe baza celor mai noi cunoștințe ale științei și tehnicii, ale cunoașterii legilor de dezvoltare generală a omenirii. (Urale și a- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 
eroism — România, comunism 
„Ceaușescu și poporul!“).Acum, la încheierea lucrărilor marelui forum al comuniștilor, să ne angajăm, în fața partidului, a întregului popor, că vom acționa întotdeauna în spirit revoluționar și cu întreaga răspundere față de interesele socialismului, ale poporului, ale asigurării independenței și suveranității României ! Să demonstrăm, prin întreaga activitate — asa cum partidul nostru a 

făcut de la înființarea sa — că nimic nu ne poate abate de la îndeplinirea țelului suprem, al asigurării unui loc demn în societatea comunistă, pentru întreaga noastră națiune. (Aplauze și urale puter
nice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu, eroism — 
România, comunism !“).Este necesar să acționăm întotdeauna în spiritul hotărîrilor pe care le-am adoptat în deplină u- nanimitate în vederea perfecționării continue' a întregii activități de conducere și planificare, în raport cu dezvoltarea generală a societății, a științei și cunoașterii umane. Să aplicăm, în toate domeniile și cu toată fermitatea, autoconducerea, autogestiunea, autofinanțarea, făcînd astfel ca toate unitățile economice, sociale și teritoriale să-și desfășoare activitatea cu rezultate maxime, cu eficiență și rentabilitate maximă — aceasta constituind o necesitate obiectivă și reprezentînd adevărata cale de construire a socialismului cu poporul și pentru popor. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).în spiritul hotărîrilor adoptate, să acționăm cu toată fermitatea pentru dezvoltarea societății noastre, a proprietății întregului popor și a proprietății cooperatiste — baza făuririi cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului, garanția sigură a bunăstării și viitorului fericit al întregului popor. (Aplauze puter
nice, prelungite).Așa cum am dezbătut în Congres, să perfecționăm și să dezvoltăm tot mai puternic formele democrației muncitorești-revoluțio- nare în toate domeniile de activitate, pornind de Ia faptul că socialismul nu se poate realiza decît pe baza unei largi, foarte largi democrații, care să asigure participarea tuturor claselor sociale, a întregului popor la conducerea conștientă a tuturor sectoarelor de activitate. Socialismul înseamnă acea democrație în care poporul este adevăratul făuritor al propriului său viitor, al Comunismului, al libertății și independenței sale! 
(Anlauze și urale puternice, pre

lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).Programul minunat pe care l-am adoptat asigură creșterea continuă a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor. Toate organismele statului nostru, ale democrației muncitorești — de jos pînă sus și de sus pînă jos —, întregul nostru partid trebuie să considere întotdeauna ca sarcină centrală — o dată cu dezvoltarea generală a patriei — ridicarea continuă a bunăstării poporului. Să creăm un nivel de viață care să asigure poporului nostru cele mai bune condiții — în conformitate cu cele mai înalte exigențe ale științei — pentru un popor civilizat, cu o bună sănătate fizică și o înaltă inteligență. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).în întreaga noastră activitate trebuie să acționăm cu întreaga răspundere, să asigurăm creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile, a forței și unității sale. Să asigurăm întărirea unității de granit între partid și popor — garanția victoriei socialismului și comunismului, a înaintării ferme a patriei noastre pe calea progresului, a întăririi independenței și suveranității României ! (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).în încheierea lucrărilor Congresului, doresc, încă o dată, să mulțumesc tuturor partidelor și organizațiilor care au trimis reprezentanții lor la lucrările Congresului nostru !Vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor, stimați tovarăși și prieten', care participați direct la lucrările celui de-al XIV-Iea Congres al Partidului Comunist Român ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
România, pacea și prietenia !“).Considerăm aceasta ca o expresie a relațiilor de prietenie și solidaritate, a dorinței comune de a întări și mai mult în viitor colaborarea și solidaritatea în lupta împotriva politicii imperialiste, în lupta pentru dezarmare și pace, 

pentru o nouă ordine economică, pentru progresul economico-social și independența tuturor națiunilor lumii.în toate acestea vedem importanța realizării unei unități și mai puternice — așa cum, de altfel, a reieșit și din întîlnirile pe care le-am avut ieri cu multe delegații — considerînd aceasta ca o necesitate pentru toate partidele și forțele progresiste, democratice de pretutindeni. în unitate și colaborare a constat, întotdeauna, constă și astăzi și va consta și în viitor puterea uriașă a forțelor progresiste și antiimperialiste. Popoarele unite pot impune o politică nouă, democratică, de adevărată egalitate între toate națiunile, pot asigura pacea pe planeta noastră ! 
(Aplauze puternice, prelungite).La încheierea lucrărilor marelui nostru forum democratic, în numele tuturor participanților la Congres, adresez clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului nostru popor chemarea de a acționa întotdeauna, în deplină unitate, pentru asigurarea ridicării României spre cele mai înalte culmi de progres și civilizație. Să demonstrăm, în orice împrejurări — așa cum a făcut-o națiunea noastră de-a lungul istoriei sale îndelungate — că poporul, oamenii muncii, constructori ai socialismului, sînt și reprezintă factorul hotărîtor al victoriei socialismului. Poporul unit va asigura triumful comunismului în România, își va construi viitorul așa cum îl dorește — în comunism, în deplină independență ! (Aplauze 
puternice și urale; se scandează în
delung „Ceaușescu și poporul !“, 
„Vom munci și vom lupta, pacea 
o vom apăra!“).

Stimați tovarăși,Congresul a aprobat, în deplină unanimitate, politica externă și o- rientările viitoare ale activității internaționale a partidului și poporului nostru. Doresc să asigur, de la această înaltă tribună, întregul popor că și în viitor vom acționa cu întreaga răspundere. — în interesul poporului nostru, al tuturor popoarelor — pentru dezarmare, și în primul rînd pentru 

dezarmare nucleară, pentru o lume a păcii și colaborării egale între toate națiunile ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).

Stimați tovarăși.Cunoașteți componența noului Comitet Central al partidului, format din 467 de comuniști, a organelor sale. Ceea ce aș dori să subliniez este faptul că, pentru prima dată, în Comitetul Central sînt prezenți un mare număr de muncitori, țărani și intelectuali care lucrează direct în producție, ceea ce, fără nici o îndoială, va accentua caracterul revoluționar, caracterul de muncă și luptă, al Comitetului nostru Central. (A- 
plauze puternice, prelungite).în numele Comitetului Central nou ales, doresc să mulțumesc Congresului, tuturor delegaților pentru încrederea ce ne-au acordat-o și să ne angajăm că noul Comitet Central va lucra în așa fel îneît să asigure înfăptuirea în cele mai bune condiții .a Programului- Directivă, a tuturor hotărîrilor, în vederea înaintării ferme a patriei noastre spre realizarea obiectivului strategic pînă în anii 2000 ! 
(Aplauze puternice).în mod deosebit, aș dori să mulțumesc Congresului, întregului partid și întregului popor pentru alegerea mea în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. (Aplauze prelun
gite și urale puternice ; se scan
dează • îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu să trăiască. 
România să înflorească!“). Au trecut aproape 60 de ani de cînd am intrat în mișcarea muncitorească, de tineret, în partidul comunist. Am avut fericirea ca partidul să-mi încredințeze încă din acei ani multe munci de răspundere. Am acționat întotdeauna ca soldat al revoluției, ca soldat al partidului,, al poporului, pentru libertatea și independența sa.Aș dori acum să asigur Congresul, partidul, poporul că și în viitor voi fi întotdeauna un soldat credincios al revoluției, al partidului, al socialismului în Româ

nia ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu să trăiască, România 
să înflorească !“).Am considerat întotdeauna șl consider că funcția de secretar general sau orice funcție de conducere, de activist al partidului nu este onorifică, ci este o muncă de răspundere — și cere din partea tuturor să acționeze în așa fel îneît să demonstreze, prin fapte, prin activitatea de zi cu zi, încrederea ce i se acordă, în acest spirit am acționat și în trecut și voi acționa și în viitor ! Nu este ușor, tovarăși, să fii secretar general al unui partid care vrea să construiască, cu adevărat, socialismul și comunismul ! Este un lucru greu, dar este o răspundere de cinste și — vă asigur, asigur partidul și poporul că voi face totul pentru a răspunde cu toate forțele mele intereselor socialismului și comunismului, cauzei popbrului, a independenței și suveranității României. (Urale și aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“).în încheierea lucrărilor marelui nostru forum democratic aș dori să adresez mulțumiri tuturor delegaților pentru spiritul de înaltă răspundere pe care l-au demonstrat în timpul lucrărilor Congresului, în adoptarea, în deplină unanimitate și unitate, a Pro- gramului-Directivă și a hotărîrilor privind dezvoltarea României, îndeplinindu-și, fiecare, în mod conștiincios, răspunderea și mandatul încredințat de comuniști și de întregul popor. Consider aceasta ca o dovadă a înaltului — subliniez încă o dată — nivel teoretic, politic, ideologic al Congresului nostru, a faptului că acum fiecare va trece cu toată fermitatea și cu toate forțele la realizarea în viață a ceea ce am hotărit. 
(Aplauze și urale prelungite; se 
scandează Îndelung „România a 
ales : socialism, pace, progres !“, 
„Vom munci și vom lupta, țara o 
vom înălța !“).Nu este un lucru ușor să se a- dopte hotărîri juste. Aceasta cere muncă, cere înțelegerea legilor 

obiective, cunoașterea realității și forței societății noastre. D oricît de juste ar fi hotărîrile, e sînt numai începutul ! Pentru < ele să prindă viață este necesar acționăm, în toate domeniile, < întreaga răspundere pentru real zarea lor. Am convingerea că tc delegații, toate organele și organ zațiile de partid, consiliile oam nilor muncii, adunările genera) toți oamenii muncii, fără deosebi de naționalitate, întregul nosti popor, în deplină unitate, va ; sigura înfăptuirea în viață a hot: rîrilor Congresului al XIV-Iea, < ne vom prezenta la a 50-a an versare a revoluției de elibera socială și națională cu îndepliniri în cele mai bune condiții a cel de-al 9-lea cincinal. (Urale și i 
plauze prelungite ; se scandea: 
îndelung „Ceaușescu șl poporul ! 
„Vom munci și vom lupta, țara 
vom înălța !“).Cu această convingere și încn dere, vă adresez tuturor, întregi lui partid, întregului popor, ce mai bune urări de noi și noi în pliniri, de realizări mărețe în to; te domeniile de activitate ! Mull sănătate și multă fericire ! înainf spre comunism ! (Urale și apiau: 
puternice, prelungite ; se scande; 
ză îndelung „Ceaușescu, eroism • 
România, comunism !“).Declar închise lucrările Cor greșului al XIV-Iea al partidul! — Congresul marilor victorii, cai a deschis calea înaintării ferm spre realizarea societății socialist multilateral dezvoltate, spre cc munism, spre bunăstare și fericii pentru națiunea noastră ! (Aplauz 
și urale puternice, prelungite ; s 
scandează îndelung „Ceaușescu - 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul ! 
„Stima noastră și mîndria - 
Ceaușescu, România !“, „Ceaușesc 
să trăiască, patria să înflorească!1 
Intr-o atmosferă de puternic en 
tuziasm și strinsă unitate în juri 
partidului, toți cei prezenți î 
marea sală a Congresului se ridic 
în picioare și ovaționează minut 
în șir pentru gloriosul nostr 
partid comunist — forța politic 
conducătoare a întregii națiuni - 
pentru Comitetul Central și pentr 
secretarul general al partidulu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

VIBRANT OMAGIU AL OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,Cu numai cîteva minute în urmă s-au încheiat lucrările marelui forum al comuniștilor — Congresul al XIV-Iea, care a hotărît să acționăm în deplină unitate pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație, pentru victoria socialismului și comunismului în România ! (Aplauze și urale pu

ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).Hotărîrile adoptate în deplină unanimitate de Congresul partidului asigură dezvoltarea continuă a industriei, agriculturii, a tuturor sectoarelor de activitate, înflorirea științei, învățămîntului, culturii și — pe această bază — ridicarea generală a nivelului de viață, de bunăstare și fericire al întregului nostru popor ! (Urale și aplauze puternice, prelungite ; se scandează îndelung .„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — P.C.R. !“).După cum se știe bine, în această piață au avut loc multe adunări ale poporului nostru, care au

afirmat voința României pentru victoria socialismului, dar și voința pentru a fi lilberă, independentă și a construi socialismul așa cum îl dorește, fără amestec din afară. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul!“).Ați ascultat și cuvîntul de încheiere — de aceea nu doresc acum să vorbesc mult. Doresc numai să mulțumesc tuturor oamenilor muncii din Capitală. întregului nostru popor, pentru activitatea depusă în dezvoltarea socialistă și afirmarea hotărîrii de a acționa cu și mai multă fermitate în vederea înfăptuirii Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de înaintare a României spre visul de aur, spre comunism. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!").Repet ceea ce am spus în cuvîntul de încheiere : asigurăm întregul partid, întregul popor că vom face totul pentru realizarea în cele mai

bune condiții a programului de dezvoltare economico-socială, că întreaga activitate a partidului, a poporului nostru va avea ca țel suprem dezvoltarea continuă a patriei, ridicarea bunăstării generale a poporului, întărirea continuă a independenței și suveranității României. (Urale și aplauze pu
ternice, prelungite; se scan
dează „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).De la această mare adunare populară doresc să reafirm că România va acționa cu toate forțele sale pentru o politică de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, că vom face totul pentru a contribui la realizarea obiectivului fundamental — de eliminare totală a armelor nucleare. Dorim ca poporul nostru, și toate popoarele, ca toți copiii patriei noastre, copiii Europei și ai întregii lumi să trăiască fără grija că vor cădea victime ale armelor nucleare.

Ne adresăm tuturor celor care iubesc viața, care iubesc copiii, în numele copiilor, al vieții, să facem totul pentru dezarmare, pentru pace, pentru o lume fără arme? nucleare, o lume a păcii, a colaborării intre toate națiunile, în deplină egalitate ! (Urale și aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).încă o dată, dragi tovarăși, vă mulțumesc pentru această grandioasă manifestare și vă doresc succese în întreaga activitate ! Succese tot mai mari, bunăstare și fericire !Să facem astfel îneît capitala României să devină o capitală mîndră și puternică, să asigure tuturor locuitorilor o viață demnă și fericită !Multă sănătate, dragi tovarăși ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu, Româ
nia — stima noastră și mîndria !“, 
„România a ales — socialism, pace, 
progres !“).

Peste o sută douăzeci de mii de 
oameni ai muncii din Capitală au 
venit, în marea Piață a Repu
blicii, pentru a aduce un fierbin
te și vibrant omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reînvestit de 
Congresul al XIV-Iea în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului, desemnat astfel, prin voința 
tuturor comuniștilor, a întregii na
țiuni, să conducă în continuare țara 
spre trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație, spre comunism.

Vineri la prînz, la ora cînd în Sala 
Palatului se desfășura ședința de în
chidere a lucrărilor Congresului, 
urmărită, în direct, pe întreg cu
prinsul patriei, prin intermediul 
transmisiilor de radio și televiziune, 
Piața Republicii — vatra atitor eve
nimente memorabile din istoria nouă 
a țării — devenise o masă de oa-i 
meni. întreaga piață avea o înfăți
șare sărbătorească. Pretutindeni flu
turau steaguri tricolore și roșii, se 
puteau vedea tablourile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, chemări la muncă 
susținută pentru înfăptuirea hotărî
rilor Congresului al XIV-Iea al parti
dului. Au venit aici, pentru a parti
cipa la această grandioasă mani
festare, locuitori ai Bucureștiului, 
de cele mai diferite profesii — mun
citori de pe întinsele platforme in
dustriale, specialiști din uzine și in
stitute de cercetare, slujitori ai șco
lii, studenți, elevi. Se aflau în întin
derea pieței, părtași la această im
presionantă adunare populară, aduși 
de aceeași vrere, să exprime 
nestăvilita bucurie — care 'este a 
unei țări întregi — prilejuită de 
alegerea în fruntea partidului a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
numele și activitatea căruia se leagă

toate marile prefaceri din societatea 
românească, petrecute in perioada 
inaugurată^ de Congresul al IX-lea, 
perioadă fără egal în întreaga istorie 
a patriei. Au venit pentru a sprijini 
din toată inima hotărîrile luate de 
Congresul al XIV-Iea al partidului, 
in prevederile cărora văd prefigurat, 
limpede și convingător, progra
mul victoriilor poporului român pe 
calea socialismului și comunismului. 
Au venit pentru a-și face cunoscută 
adeziunea la politica internă a parti
dului și statului, consacrată binelui 
țării, binelui tuturor fiilor săi, la po
litica externă a României socialiste, 
pusă în slujba păcii, dezarmării, co
laborării cu toate statele lumii.

Apariția conducătorului iubit și 
stimat al partidului și al țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușes’cu, a 
fost salutată cu nespus entuziasm. 
Cei prezenți au ovaționat îndelung, 
au aclamat cu putere, au rostit cu 
venerație numele patriei, al partidu
lui^ al secretarului său general. Se 
regăsesc în aceste manifestări senti
mentele de nețărmurită dragoste 
și recunoștință fierbinte pentru 
conducătorul partidului și al țării, de 
încredere în partidul nostru comunist, 
mindria de a trăi în demnitate in 
România socialistă, țară liberă, inde
pendentă și suverană.

Cu aceleași manifestări de nespus 
entuziasm au fost însoțiți tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pe tot timpul cît au străbă
tut, pe jos, Piața Republicii, îndrep- 
tîndu-se spre sediul Comitetului Cen
tral al partidului. S-a aplaudat fără 
întrerupere, mii și mii de glasuri au 
scandat : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— eroism, România — comunism !“,

„Ceaușescu să trăiască, România 
să-nflorească !“.

Tineri și vîrstnici, pionieri Și șoimi 
ai patriei au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu flori, adresîndu-le, cu 
emoție în glas, cuvinte de mulțumire 
pentru ceea ce fac slujind interesele 
supreme ale partidului și poporului, 
urări de sănătate și multă putere de 
muncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați să se prindă într-o mare horă 
a bucuriei, alături de tineri șl tinere 
îmbrăcate în frumoase costume na
ționale, specifice diferitelor zone fol
clorice ale țării.

De la balconul sediului C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu deosebită căldură ma
nifestărilor cu care au fost înconju
rați in această zi memorabilă pen
tru partid, pentru întregul nostru 
popor.

Secretarul general al partidului s-a 
adresat celor prezenți, tuturor locui
torilor Capitalei, întregii țări.

în Piața Republicii aplauzele și 
uralele n-au contenit multă vreme. 
Aceste entuziaste gesturi și manifes
tări redau simplu, firesc, dar pe 
deplin convingător dragostea fierbin
te pentru marele conducător al 
națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dorința și an
gajamentul fierbinte de a munci fără 
preget pentru a înfăptui hotărîrile 
cutezătoare adoptate de Congresul 
al XIV-Iea, încrederea nestrămutată 
în partidul comunist, în viitorul so
cialist și comunist al patriei.

(Agerpres)
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DEPUNĂ APROBARE, PROFUNDĂ SATISFACȚIE FAȚĂ DE REALEGEREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FRUNTEA PARTIDULUI 

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
In telegrama adresată de COMITE

TUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL 
P.C.R. se arată : . In aceste momente 
solemne, de legitimă și înălțătoare 
mîndrie patriotică, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Capitală, aseme
nea întregului partid și popor, dînd 
glas sentimentelor de fierbinte dra
goste, profund respect și nețărmu
rită prețuire ce vi le poartă, vă 
adresează, din adîncul inimilor, cele 
rtiai calde felicitări cu prilejul re
alegerii dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român de către 
marele forum al comuniștilor români
— Congresul al XIV-lea al partidu
lui.

Constituie pentru noi toți o adevă
rată mîndrie faptul că tot ce s-a 
realizat, în Capitală și în întreaga 
noastră țară, în perioada istorică 
inaugurată de marele forum al 
comuniștilor români din memorabila 
pară a anului 1965, poartă amprenta 
Ănconlundabilă a cutezanței dumnea
voastră vizionare, mult iubite și 
srtmate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a gîndirii revoluționare și activității 
neobosite puse in slujba înălțării 
impunătorului edificiu al socialismu
lui românesc, care demonstrează cu 
putetre superioritatea noii orînduirl 
pe ctare o edificăm cu succes în 
Romania, forța creatoare a unui 
popor liber, stăpîn pe destinele sale, 
justețea opțiunilor politice fundamen
tale ala partidului nostru comunist 
privind creșterea rolului conducător 
al clasei muncitoare în societate, 
întărirea autoconduceril și autoges- 
tiunii rrtuncitorești, dezvoltarea con
tinuă a proprietății socialiste, teme
lie trainică a progresului economico- 
social aî patriei și a nivelului de 
trai material și spiritual al celor ce 
muncesc.

Exprimîlndu-vă încă o dată, cu 
prilejul realegerii in înalta funcție 
de secretar general al partidului, 
cele mai alese felicitări și urări de 
sănătate, putere de muncă, de noi 
și tot mai mari succese in conduce
rea partidului și statului, comuniștii, 
toți oamenii muncii din Capitală vă 
Încredințează că sînt ferm hotărîți 
să acționeze neabătut, cu Întreaga 
energie creatoare, pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile Congresului al XIV-lea 
al partidului, făcind legămînt solemn 
să vă urmeze neobosit pe drumul 
luminos al socialismului și comu
nismului, pentru măreția patriei, 
pentru gloria și fericirea poporului 
român.

‘în aceste momente Înălțătoare, de 
vibrantă trăire patriotică, cind în
tregul nostru popor a urmărit cu 
deosebit interes lucrările Congresu
lui al XIV-lea al partidului, fiind 
alături cu inima, gindurile și fapta 
de marele forum al comuniștilor 
români, ComitetuL Județean Argeș al 
Partidului Comunist Român expri
mă, in numele tuturor celor ce tră
iesc și muncesc pe aceste meleaguri, 
adeziunea deplină și profunda satis
facție privind realegerea dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in suprema 
funcție de secretar general al parti
dului. act de profundă semnificație 
politică și patriotică, opțiune istorică 
ce se constituie , intr-o puternică 
garanție pentru prezentul și viitorul 
socialist și comunist al patriei, pen
tru înfăptuirea cu succes a Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism
— se subliniază in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN argeș al 
P.C.R.

Alături de întregul nostru partid 
și popor, toți cei ce trăiesc și mun
cesc în județul Argeș, creație de 
prestigiu a epocii inaugurate de 
Congresul al IX-lea, pc care cu 
mîndrie și demnitate o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu'1, vă 
rugăm să primiți cele mai vil mul
țumiri și profunda noastră recunoș
tință pentru contribuția decisivă, 
hotăritoare pe care ați adus-o la 
dezvoltarea tuturor zonelor țării, la 
ridicarea necontenită a nivelului de 
viață al cetățenilor, realități care se 
regăsesc și în județul nostru, de- 
monstrind, cu forța de necontestat a 
faptelor, justețea politicii partidului 
nostru de edificare a socialismului 
pe pămîntul României. ,

Cu încredere nemărginită in 
triumful idealurilor socialiste și 
comuniste, însuflețiți de mărețele 
hotăriri adoptate de Congresul al 
XIV-lea al partidului, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom con
centra toate eforturile pentru înde
plinirea sarcinilor economico-sociale 
pe acest an, pe întregul cincinal, 
pentru a ridica la noi cote de calitate 
și eficiență activitatea din toate 
domeniile.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂ- 
SĂUD AL P.C.R. se arată: Asemenea 
întregului nostru partid și popor, co
muniștii, toți locuitorii județului Bis- 
trița-Năsăud au primit cu vie satis
facție, cu multă bucurie, cu îndrep
tățită mîndrie patriotică realegerea 
dumneavoastră, de către Congresul al 
XIV-lea, în înalta funcție de secretar 
general al partidului, încununare 
firească a muncii și luptei fără egal, 
de aproape șase decenii, pentru îm
plinirea celor mai nobile aspirații ale 
poporului român, fiind considerat cu 
îndreptățit temei cel mai mare erou 
între eroii neamului, personalitate 
proeminentă a contemporaneității.

Cu inimile vibrînd de bucuria Îm
plinirilor, mindri de tot ce ș-a în
făptuit in acești ani luminoși, ce-i 
numim în semn de aleasă prețuire și 
cinstire „Epoca Nicolae Ceaușescu11, 
dăm glas celor mai înălțătoare sen
timente de recunoștință ce le nutrim 
față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, față de mult sti
mata tovarășă Elena Ceaușescu, pen
tru grija statornică ce o purtați dez
voltării și înfloririi tuturor zonelor 
țării, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului.

Să ne trăițl întru mulți ani feri
ciți în deplină sănătate și putere de 
muncă, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, să conduceți cu 
aceeași clarviziune și înțelepciune 
țara, partidul și poporul, din victorie 
in victorie, spre înaltele piscuri șle 
civilizației comuniste.

• Reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român, expresie a unității de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, al marelui său conducător, garanția înaintării neîntrerupte 
a patriei noastre socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.

• Supremul omagiu adus conducătorului iubit de partid și țară - angajamentul ferm 
al tuturor oamenilor muncii de a acționa cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea 
istoricelor hotăriri adoptate de marele forum democratic al comuniștilor români.

In telegrama adresată de CONSI
LIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR 
STUDENȚILOR COMUNIȘTI DIN 
ROMANIA se subliniază : In aces
te momente de aleasă sărbătoare a 
tuturor comuniștilor, a întregului 
popor, prilejuite de hotărîrea cu am
plă rezonanță națională a celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului, con
gres care se înscrie in istorie drept 
Congresul marilor victorii socialiste, 
al triumfului principiilor socialismu
lui științific în transformarea revo
luționară a societății românești, al 
adevăratei suveranități și al inde
pendenței depline, economice și po
litice a României, privind realegerea 
dumneavoastră în funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român, eveniment politic 
de excepțională însemnătate pentru 
viitorul luminos al patriei noastre, 
garanția supremă a afirmării Rqmâ- 
niei pe noi culmi de progres și civi
lizație, vă adresăm, în numele în
tregii studențimi comuniste a pa
triei, cele mai sincere felicitări, urări 
de sănătate și fericire deplină, de 
nesecată putere de muncă pentru a 
conduce, în continuare, țara noastră 
pe drumul revoluției de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și Înaintare spre comunism, 
pe drumul mărețelor împliniri epo
cale ale celei mai luminoase civili
zații materiale și spirituale.

Totodată, exprimăm, din adîncul 
Inimilor noastre, nețărmurită stimă 
și aleasă recunoștință pentru acti
vitatea de înaltă competență cu care 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, om politic și sa
vant de largă recunoaștere interna
țională, coordonează programele de 
dezvoltare a științei, invățămintului 
și culturii în patria noastră.

In aceste momente istorice, de 
mare bucurie, satisfacție și nețărmu
rită încredere în viitorul luminos al 
patriei, ce domină conștiința întregii 
națiuni, in numele comuniștilor, al 
tuturor celor ce trăiesc și muncesc in 
județul Brăila, cu deosebit respect, 
vă adresăm din adîncul inimilor 
noastre cele mai calde felicitări cu 
prilejul realegerii dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție 
de secretar general al Partidului Co
munist Român și, într-o deplină u- 
nanimitate cu voința întregului par
tid și popor, vă exprimăm cu aleasă 
cinstire urarea de viață îndelungată, 
multă sănătate și fericire, nesecată 
putere de muncă și de creație pentru 
a ne conduce cu aceeași fermitate, 
înțelepciune și clarviziune pe dru
mul edificării socialismului și comu
nismului pe pămintul României —'se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R.

Marele act politic, de importanță 
națională, înfăptuit in forumul su
prem al comuniștilor români — 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român — se constituie 
într-o adevărată sărbătoare a bucu
riei nemărginite de a vă ști pe dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, in fruntea 
gloriosului nostru partid, simbolul 
măreț al unității de cuget și de fap
tă a întregii națiuni, omul care în
truchipați calitățile alese, energiile 
și aspirațiile poporului român și că
ruia ii datorăm strălucirea de azi a 
României, mindră și demnă între 
toate națiunile lumii.

In telegrama adresată de BIROUL 
EXECUTIV AL COMITETULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE se subliniază : îm
preună cu întregul popor, cel ce 
muncim pe tărimul științei și teh
nologiei am trăit cu vibrante senti
mente de emoție și dragoste mo
mentele înălțătoare In care marele 
forum al comuniștilor. Congresul al 
XIV-lea, a hotărît, într-o fierbinte 
unanimitate, realegerea dumneavoas
tră în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. Cu arzătoare simțăminte de 
profundă stimă și prețuire, cu dra
goste și nețărmurit devotament, ne 
unim glasurile cu cele ale întregii 
suflări a țării, aprobînd din adincul 
Inimilor această istorică opțiune a 
partidului nostru, ce exprimă cu de
plină fidelitate cea mai fierbinte do
rința a poporului — ca cel mal iubit 
și strălucit fiu al său, Erou între 
eroii neamului, ctitorul de geniu al 
României moderne, marele Erou al 
păcii, personalitate de înaltă excep
ție a lumii contemporane, să ducă 
mal departe la desăvîrșire măreața 
operă istorică pe care a inițiat-o, 
acum aproape un sfert de secol — 
înălțarea României, liberă și demnă, 
independentă și suverană, pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației socialiste și comuniste 1

Ne exprimăm, și cu acest prilej, 
deplina adeziune la Programul-Di- 
rectivă și Tezele aprobate de Con
gres, în care recunoaștem sinteza 
concepției dumneavoastră științifice, 
revoluționare, cu privire la căile de 
înaintare a țării spre pragul viito
rului mileniu, spre piscurile lumi
noase ale comunismului — concepție 
ce dă o strălucită dezvoltare crea
toare socialismului științific, în de
plină armonie cu realitățile și tradi
țiile țării, cu felul de a fi șl năzuin

țele poporului nostru. Vă asigurăm, 
iubit conducător, că nu vom precu
peți nici un efort spre a îndeplini 
importantele sarcini trasate‘Sectoare
lor noastre de activitate, că — sub 
conducerea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al Ști
inței și Invățămintului, cercetarea 
tehnico-științifică va acționa cu 
abnegație pentru deplina transpune
re in viață a Programului-Directivă 
și celorlalte hotăriri ale celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. se 
arată : In aceste momente de mare 
și luminoasă sărbătoare cînd, din 
voința fermă și înflăcărată a în
tregii națiuni, cel de-al XIV-lea 
forum al comuniștilor români v-a 
reinvestit, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
bun, mai Înțelept, mai drept și mai 
viteaz dintre fiii neamului româ
nesc, în funcția de supremă răs
pundere de secretar general al 
Partidului Comunist Român, gîndu- 
rile și simțămintele cele mai fru
moase ale comuniștilor, ale tuturor 
locuitorilor județului Brașov se În
dreaptă către dumneavoastră lntr-un 
imens buchet al bucuriei și satis
facției pențru această decizie națio
nală de însemnătate istorică, impusă 
de viață ea o necesitate obiectivă,

Realegerea dumneavoastră in frun
tea gloriosului nostru partid — act 
de supremă importanță pentru pre
zentul și viitorul României socia
liste, ne oferă certitudinea că vom 
continua cu succes această uriașă 
operă revoluționară la baza căreia 
se vor afla, neabătut, strategiile de 
dezvoltare economico-socială prefi
gurate in monumentalul Raport pe 
care l-ați prezentat la Congresul 
marilor noastre victorii socialiste,' 
în celelalte documente magistrale 
ale istoricului forum al partidului.

Convinși fiind că faptele de mun
că constituie cel mai ales omagiu 
pe care vi-1 putem . aduce, vă 
asigurăm pe dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pe mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
că vom face din hotărîrile Congre
sului al XIV-lea al partidului 
călăuza noastră de fiecare zi in 
munca pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan pe acest an și 
pe întregul cincinal, pentru pregă
tirea temeinică a cincinalului viitor.

Realegerea dumneavoastră in su
prema funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român — op
țiune polit.ică de excepțională în
semnătate pentru prezentul și viito
rul scumpei noastre patrii, expresia 
prețuirii întregului partid și popor 
pentru activitatea revoluționară, ce 
o desfășurați de aproape șase dece
nii, consacrată slujirii cu devota
ment și abnegație a intereselor na
țiunii române, cauzei socialismului și 
păcii în lume — reprezintă un nou 
și minunat prilej pentru a vă adre
sa, in numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din MINISTE
RUL CONSTRUCȚIILOR INDUS
TRIALE, respectuoase felicitări, în
soțite de urarea fierbinte de viață 
îndelungată, în deplină sănătate și 
fericire.

Eminenți conducători politici și de 
stat, dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, întruchipați cele 
mai alese virtuți ale poporului nos
tru, din rindul căruia v-ați ridicat șl 
pe care îl slujiți cu nemărginită dra
goste și devotament, constituiți pen
tru fiecare dintre noi un minunat 
exemplu de muncă și viață, de ti
nerețe și cutezanță revoluționară, pe 
care ne angajăm să-l urmăm neabă
tut.

Ne angajăm să muncim cu și mai 
multă abnegație pentru a transpune 
în practică obiectivele și sarcinile 
stabilite de Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român — Con
gresul marilor victorii socialiste, al 
triumfului principiilor socialismului 
științific în transformarea revolu
ționară â patriei, al independenței 
depline, economice și politice a 
României.

Realegerea dumneavoastră, la cel 
de-al XIV-lea Congres, in suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român constituie 
pentru comuniști, pentru toți locui
torii județului Buzău un minunat 
prilej da a vă adresa, din adincul 
inimilor, cele mai respectuoase fe
licitări, de a-și exprima totala ade
ziune față de acest act istoric fun
damental, care întrunește voința 
unanimă a partidului și poporului 
și reprezintă chezășia de nezdrunci
nat a înfăptuirii documentelor de 
excepțională însemnătate adoptate 
de înaltul forum comunist al țării, 
a înaintării neabătute a națiunii ro
mâne pe calea edificării visului său 
de aur — societatea comunistă, — se 
relevă în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R.

Puternic însuflețiți de minunatele 
perspective ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei, de inflăcăra-

tele îndemnuri pe care ni le-ați 
adresat de la tribuna înaltului sfat 
comunist al țării, ne angajăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, urmînd in 
permanență luminosul dumneavoas
tră exemplu de muncă și viață, să 
ne intensificăm eforturile pentru 
transpunerea neabătută în viață a 
istoricelor hotăriri adoptate de Con
gresul al XIV-lea, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal.

Realegerea dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de către Con
gresul aj XIV-lea al Partidului Co
munist Român, in funcția supremă 
de secretar general — expresie a 
voinței unanime a întregului popor, 
chezășia sigură a înfăptuirii măre
ței opere de edificare a socialismu
lui și comunismului pe pămîntul ro
mânesc — constituie și pentru co
muniștii, pentru toți locuitorii înflo
ritoarelor plaiuri hunedorene un fe
ricit prilej de a da expresie, din 
adincul inimilor, celor mai alese 
sentimente de dragoste, stimă și 
respect, de admirație și nemărgini
tă recunoștință ce le nutrim față de 
eroica dumneavoastră activitate re
voluționară pe care de aproape șase 
decenii o dedicați împlinirii măre
țelor idealuri de dreptate socială, 
independență și suveranitate națio
nală a patriei, afirmării plenare a 
vocației ei de pace și înțelegere cu 
toate popoarele lumii — se,arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.

Această supremă opțiune politică, 
la care și-a dat adeziunea fierbinte, 
unanimă, întregul popor, reprezintă 
o recunoaștere a activității neobosi
te pe care o desfășurați in fruntea 
partidului și Statului, a nobilelor 
calități ide genial strateg și condu
cător pe care le întruchipați dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iu
bit al națiunii, suflet din sufletul 
acestui popor, inimă veșnic vie a 
țării, patriotul înflăcărat care pune 
mai presus de orice cauză socia
lismului și comunismului, a creșterii 
bunăstării întregului nostru popor.

Însuflețiți de dragostea fierbinte 
și devotamentul nețărmurit față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, față de 
Partidul Comunist Român, de per
spectivele luminoase pe care le pre
figurează istoricele documente ale 
Congresului al XIV-lea, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Hunedoara se angajează solemn să 
nu precupețească nici un efort pen
tru realizarea Programului parti
dului. a tuturor obiectivelor stabi
lite de mărețul forum al comuniști
lor români.

Comuniștii din MINISTERUL FI
NANȚELOR își exprimă sentimente
le de justificată mindrie patriotică, 
bucuria fără margini și satisfacția 
deplină față de realegerea dumnea
voastră, de către Congresul al XIV- 
lea al partidului, în funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român. Hotărîrea adopta
tă de marele forum al comuniștilor 
reflectă unitatea întregului popor în 
jurul partidului, adeziunea profun
dă la politica internă și externă a 
Partidului Comunist Român și co
respunde dorinței arzătoare și voin
ței neclintite a maselor populare 
care își exprimă, astfel, atașamen
tul activ la politica și Programul 
partidului nostru.

Reafirmăm, și cu acest prilej, 
hotărîrea noastră de a acționa cu 
toată răspunderea, priceperea și dă
ruirea patriotică, pentru sporirea 
rolului finanțelor în viața economi
că și socială a țării, în aplicarea în
tocmai a legilor și indicațiilor secre
tarului general al partidului pentru 
înfăptuirea neabătută a noului me
canism economico-financiar, întă
rirea ordinii și disciplinei in utili
zarea mijloacelor materiale și bă
nești, reducerea costurilor de pro
ducție în toate ramurile economice, 
desfășurarea unei activități renta
bile, astfel îneît, alături de ceilalți 
oameni ai muncii din patria noastră, 
să contribuim activ la dezvoltarea 
economico-socială multilaterală a 
țării, pentru binele și fericirea po
porului nostru.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
se subliniază : în aceste memorabile 
momente din istoria noastră națională 
marcate de reinvestirea dumneavoas
tră, de către cel de'-al XIV-lea Con
gres, în suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, comuniștii, toți locuitorii ju
dețului Maramureș vă aduc cel mai 
înălțător omagiu pentru eroica acti
vitate revoluționară ce o consacrați 
de aproaoe șase decenii, înfăptuirii 
năzuințelor sacre ale națiunii noas
tre de libertate, independență și su
veranitate, ridicării României pe noi 
trepte de progres și civilizație socia
listă și comunistă.

Vă sintem profund recunoscători 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășq Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru tot ce ați făcut și 
faceți spre binele și fericirea națiu

nii noastre. în pătrarul de veac care 
a trecut de la Congresul al IX-lea, de 
cînd dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, condu
ceți, cu înțelepciune și cutezanță re
voluționară, destinele partidului și 
poporului nostru, perioadă intrată 
definitiv în istoria patriei drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu11, Mara- 
mdreșul a cunoscut, asemenea între
gii țări, cele mai profunde transfor
mări economico-sociale, în fiziono
mia spirituală, în calitatea muncii și 
vieții oamenilor.

Făcînd legămînt solemn în fața 
dumneavoastră, de a vă urma nea
bătut strălucitul exemplu de viață 
și activitate de revoluționar neînfri
cat, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Maramureș se angajează 
să acționeze cu înaltă răspundere 
patriotică pentru înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XIV-lea al 
P.C.R., a mărețelor obiective de dez
voltare economico-socială a Româ
niei pe drumul luminos al socialis
mului și comunismului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din MINISTERUL JUSTIȚIEI tră
iesc intens, asemenea întregului nos
tru popor, în această oră solemnă a 
istoriei, entuziasta bucurie a reînves- 
tirii dumneavoastră în suprema func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român, expresie vie a to-_ 
talei adeziuni, a dragostei nețărmu'-1 
rite și profundei recunoștințe față 
de cel mai de seamă, fiu al poporu
lui rojnân. ctitorul de geniu ai Româ
niei socialiste, conducătorul vizionar 
al partidului și statului nostru, Erou 
între eroii neamului, luptător pentru 
cele mai nobile idealuri ale omeni
rii. militant neobosit pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Cu deplină convingere în realis
mul și cutezanța revoluționară a ho- 
tăririlor Congresului al XIV-lea, ne 
reafirmăm totala adeziune la poli
tica internă și internațională a parti
dului și statului nostru, militind 
pentru continua înflorire a scumpei 
noastre patrii, strins uniți în jurul 
partidului, forța conducătoare a so
cietății noastre, a dumneavoastră, a 
cărui. eroică activitate chezășuiește 
împlinirea celor mai mărețe aspirații 
din multimilenara istorie a poporu
lui român, rugindu-vă, mult Iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți urarea noastră de viață 
îndelungată, multă sănătate și pu
tere de muncă, pentru a conduce pe 
mai departe, cu aceeași strălucire și 
patriotism înflăcărat, destinele isto
rice ale României socialiste.

în aceste momente de rezonanță 
Istorică șl puternică trăire patriotică 
ale întregului partid și popor, ge
nerate de documentele și hotărîrile 
dezbătute și adoptate de Congresul 
al XIV-lea al partidului, comuniștii, 
toți oamenii muncii mureșeni dau 
glas celor mai alese sentimente de 
stimă, admirație și respect fața de 
titanica activitate revoluționară des
fășurată de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, de mo
dul strălucit în care acționați cu 
legendar eroism, încă din fragedă 
tinerețe, sub flamurile Partidului 
Comunist, punlnd decisiv amprenta 
eminentei dumneavoastră persona
lități asupra momentelor cruciale 
ale istoriei noastre contemporane — 
se relevă in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.

Cu aleasă și nemărginită dragoste 
aducem și cu acest prilej un 
fierbinte omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, luminos exem
plu de muncă și viață comunistă, 
savant de largă recunoaștere inter
națională, pentru deosebita contri
buție la elaborarea și înfăptuirea 
planurilor și programelor de dez
voltare economico-socială a patriei, 
pentru aportul de excepțională în
semnătate la progresul științei, în- 
vățămintului și culturii românești.

In anii de glorie și măreție ai ce
lei mai fertile epoci din istoria po
porului român, în lumina ce ați 
revărsat-o asupra țării, mult stimate 
tovarășe secretar general, județul 
Mureș a cunoscut, asemenea tuturor 
zonelor țării, o dezvoltare fără pre
cedent.

In telegrama adresată de CON
SILIUL UNIUNII NAȚIONALE A 
COOPERATIVELOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE se arată : împreună 
cu întregul partid și popor, țără
nimea cooperatistă, toți lucrătorii 
ogoarelor patriei au primit cu entu
ziasm, cu sentimente de înaltă 
stimă, dragoste și prețuire, de pro
fundă mindrie patriotică, realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de către Congresul al XIV-lea în 
suprema funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Dînd și cu acest prilej expresie 
sentimentelor de profundă dragoste, 
prețuire și recunoștință pe care vi 
le poartă statornic, pentru grija și 
sprijinul permanent pe care îl acor
dați dezvoltării și modernizării agrir 
culturii, toți cei ce muncesc în uni
tățile agricole cooperatiste. Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție se angajează ferm în 
fața dumneavoastră, mult stimate și

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să execute in cele mai bune condiții 
lucrările agricole înfăptuind exemplar 
hotărîrile marelui forum al comu
niștilor, sarcinile, orientările și 
indicațiile din magistralul dumnea
voastră Raport, să realizeze producții 
agricole record, sporind astfel con
tribuția agriculturii, a țărănimii, la 
ridicarea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
MINISTERUL AGRICULTURII au 
urmărit cu deosebit interes și min
drie patriotică lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român și au primit cu 
nețărmurită bucurie hotărîrea înal
tului forum al comuniștilor români 
ca în funcția supremă de secretar 
general al partidului nostru să fiți 
reales dumneavoastră, omul care 
întruchipați cele mai înalte virtuți 
ale poporului român, idealurile sale 
de dreptate, libertate și ilustru re
voluționar, strălucit gînditor și ctitor 
de țară nouă, proeminentă personali
tate a lumii contemporane.

Dăm cea mai înaltă apreciere 
contribuției dumneavoastră decisive 
la elaborarea și transpunerea în via
ță a programelor realiste și profund 
mobilizatoare de dezvoltare multila
terală a patriei pe baza cuceririlor 
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revoluții agrare, care au asigurat 
ritmurț dinamice de creștere a forței 
economice a țării, a industriei, agri
culturii și celorlalte sectoare, ridi
carea necontenită a nivelului de trai 
material și spiritual al celor ce 
muncesc.

Vă asigurăm, mult Iubite șl stimate 
tovarășe secretar general, că noi, co
muniștii, împreună cu toți oamenii 
muncii de pe ogoare, însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră personal, 
sîntem hotărîți să muncim în așa fel 
îneît acest an să se încheie cu cele 
mai bune rezultate din istoria agri
culturii noastre, adueîndu-ne pe a- 
ceastă cale o contribuție substanția
lă la dezvoltarea multilaterală a ță
rii, Ia creșterea continuă a presti
giului ei în lume.

Alături de întregul popor, comuniș
tii, toți oamenii muncii din județul 
Teleorman, — care au fost cu gin- 
dul și cu inima în marea sală a înal
tului forum comunist, își exprimă 
deplina satisfacție pentru realege
rea dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, în su
prema funcție de secretar general 
al partidului. Acest act, cu adinei 
semnificații în viața națiunii, în 
noua și glorioasa istorie a patriei, 
constituie cea mai elocventă dovadă 
a recunoașterii excepționalelor dum
neavoastră calități de om politic și 
gînditor revoluționar, de înflăcărat 
patriot și consecvent militant pentru 
triumful idealurilor socialiste, ale 
progresului și păcii în lume — se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL 
P.C.R.

Sub puternica impresie a magistra
lului Raport prezentat de dumnea
voastră la Congres, ne angajăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, să 
facem totul pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor și hotărîrilor a- 
doptate de marele forum comunist, 
urmindu-vă luminosul exemplu de 
muncă și dăruire revoluționară, vom 
acționa cu fermitate pentru dezvol
tarea și modernizarea economiei, 
pentru apărarea și întărirea proprie
tății socialiste, pentru formarea omu
lui nou, prin continua perfecționare 
a invățămintului, științei și culturii 
— domenii conduse cu înaltă compe
tență de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de largă recunoaș
tere internațională.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din ÎNTREPRINDEREA „23 AU
GUST" din București, dînd glas sen
timentelor care animă întreaga noas
tră națiune, vă exprimă din adincul 
inimii, cu cel mai profund respect și 
nețărmurită dragoste, marea noastră 
bucurie cu ocazia realegerii dumnea
voastră în Înalta funcție de secretar 
general al partidului, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Erou intre eroii neamului, militant 
comunist a cărui viață s-a identificat 
din anii cei mai tineri cu lupta po
porului român pentru libertate na
țională și dreptate socială, ctitor al 
celei mai luminoase epoci din multi
milenara existență a poporului ro
mân, suprem exemplu, strălucit mo
del de muncă și viață comunistă, re
voluționară, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane.

Acum, la realegerea dumneavoas
tră în suprema funcție de secretar 
general al partidului, noi, comuniștii, 
toți oamenii muncii din întreprinde
rea noastră, puternic mobilizați de 
prețioasele orientări, indicații și sar
cini trasate in timpul lucrărilor Con
gresului, al vizitelor de lucru efec
tuate in uzină, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
exemplar, muncitorește, revoluționar, 
astfel îneît întreprinderea „23 Au
gust11 să devină în cel mai scurt timp 
unitate etalon a industriei românești 
constructoare de mașini.

Intr-o atmosferă înălțătoare, de 
fierbinte patriotism și vie satisfacție, 
comuniștii, toți locuitorii județului 
Tulcea își alătură gindurile, cu ne
mărginit entuziasm, de cele ale în
tregului nostru partid și popor, ex- 
primîndu-și cu profundă mîndrie 
națională deplina adeziune față 
de istorica hotărîre a Congresului al 
XIV-lea, de realegere a dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, în suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, moment is
toric cu profunde semnificații, act 
politic de maximă însemnătate pen
tru mersul ascendent al patriei spre 
culmile luminoase ale socialismului 
și comunismului — se subliniază in 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Convinși fiind că aceste obiective 
vor asigura progresul continuu al 
străvechiului ținut nord-dobrogean, 

. vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că, strins 
uniți in jurul gloriosului nostru par
tid comunist și urmînd neabătut lu
minosul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, vom acționa cu și mal 
multă abnegație și dăruire revolu
ționară pentru a ne îndeplini exem
plar sarcinile ce ne revin din hotă
rîrile celui de-al XIV-lea Congres al 
partidului, contribuind astfel la 
prosperitatea continuă a patriei 
noastre scumpe, Republica Socia
listă România.

In telegrama adresată de colectivul 
de muncă de la ÎNTREPRINDEREA 
DE AUTOTURISME COLIBAȘil se 
arată : într-o vibrantă unitate de 
cuget și simțire cu întreaga noastră 
națiune, constructorii autoturismului 
românesc de oraș „DACIA11i trăiesc, 
în aceste zile, sentimente de un pu
ternic și vibrant patriotism, genera
te de desfășurarea lucrărilor mare
lui forum comunist al tării, eveni
ment politic de însemnătate epocală 
in viața intregului nostru partid și 
popor, care va deschide noi și lumi
noase perspective pentru înfăptuirea 
etapei superioare a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

Fericiți că sărbătorim împreună 
cu întreaga noastră națiune aceste 
clipe istorice, mîndrl de a fi con
temporani ai unui asemenea eveni
ment de importantă epocală pentru 
destinul scumpei noastre patrii, vă 
rugăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să ne dați 
voie să ne exprimăm nemărginita 
noastră bucurie șl satisfacție, cu 
prilejul reinvestlrii dumneavoastră 
de către Congresul al XIV-lea, în 
funcția supremă de secretar gene
ral al Partidului Comunist Român.

In consens cu întreaga națiune ro
mână, trăind sentimente de nemăr
ginită bucurie și profundă dragoste 
pentru realegerea dumneavoastră de 
către Congresul al XIV-lea în supre
ma funcție de secretar general al 
partidului, comuniștii, toți locuitorii 
județului Vaslui vă adresează, cu 
căldura întregii lor ființe, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai alese fe
licitări, un vibrant și respectuos oma
giu pentru eroica activitate depusă cu 
înalt devotament revoluționar în 
slujba nobilelor idealuri ale ponoru
lui nostru, pentru prosperitatea, liber
tatea și independența patriei, pentru 
viitorul său luminos. — comunismul 
— se relevă în telegrama adresată <V- 
COMITETUL JUDEȚEAN VASLUI 
AL P.C.R.

Este pentru noi. locuitorii acestor 
străvechi și mereu înnoite melea
guri românești, o mare mindrie pa
triotică de a fi contemporani cu dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, genial stra
teg și ilustru ctitor al celei mai glo
rioase epoci din îndelungata istorie 
a patriei, eminent promotor al dem
nității și libertății naționale. Omul 
de al cărui nume — simbol al măre
ției și bunăstării noastre — sînt 
nemijlocit legate cele mai grandioase 
edificii ale socialismului și comunis
mului în România.

Profund încrezători în politica ști
ințifică a partidului nostru comunist, 
in fundamentarea și promovarea că
reia dumneavoastră, mult iubite con
ducător, aveți rolul hotăritor, animați 
de noile orizonturi deschise viitoru
lui de aur al României de documen
tele programatice adoptate de Con
gresul al XIV-lea, vă încredințăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de angajamentul 
nostru solemn că nu vom precupeți 
nici un efort de a apăra marile cu
ceriri revoluționare, proprietatea so
cialistă și de a ridica pe noi trepte 
trainicul și nepieritorul edificiu al 
orinduirii socialiste.

în aceste momente solemne de cea 
mai firofundă semnificație in istoria 
patriei, cu inimile pline de nemăr
ginită bucurie, satisfacție și legitimă 
mindrie patriotică, cind înaltul fo
rum al comuniștilor, îndeplinind, în 
unanimitate, voința nestrămutată a 
întregii noastre națiuni, a luat hotă
rîrea istorică prin care ați fost reales 
în suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, comuniștii, toți oamenii muncii 
din sistemul COMITETULUI DE 
STAT PENTRU ENERGIA NU
CLEARA, în deplină unitate de cu
get și simțire cu întregul partid șl 
popor, țin să vă adreseze cu acest 
minunat prilej cel mai ales omagiu, 
cele mai calde felicitări, împreună 
cu cele mai respectuoase urări de 
ani mulți de viață în deplină sănă
tate, nesecată putere de muncă pusă 
în slujba scumpei noastre patrii.

Dorim și cu acest prilej să ne ex
primăm sentimentele de profundă 
prețuire, cel mai ales respect și re
cunoștință deosebită față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic și de 
stat, savant de largă recunoaștere in
ternațională, pentru contribuția de 
cea mai mare însemnătate, adusă la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, la organizarea și mo
dernizarea tuturor sectoarelor vieții 
economice și sociale, ,1a progresul 
științei și tehnicii, invățămintului și 
culturii naționale.

t
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
ADRESATE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R.
Partidul UPRONA din Republica Burundi Mișcarea Populară a Revoluției din Zair

Vă mulțumim pentru invitația adresată 
Partidului UPRONA care simbolizează 

ii legăturile de prietenie existente între
partidele noastre. De asemenea, sintem 

f fericiți să constatăm existența unei voințe 
comune de apropiere a legăturilor de prie
tenie dintre cele două partide și popoare.

Prietenia dintre Burundi și România, 
statornicită de mult timp — se arată în 
mesaj — a intrat într-o nouă fază. ca 
urmare a istoricei vizite a președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica Burundi, 
in aprilie 1979. Această vizită a marcat o 
etapă istorică în relațiile dintre Burundi 
și România, precum și între Partidul 
UPRONA și Partidul Comunist Român.

în România, stabilitatea socială fiind 
asigurată, s-a făurit o economie națională 
independentă. într-adevăr. de la Congresul 
al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
România a cunoscut o cotitură istorică.

Meritul nepieritor al Congresului al 
IX-lea — subliniază mesajul — a fost 
acela de a alege pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea Partidului 
Comunist Român. De asemenea, la acest 
Congres, Partidul Comunist Român s-a 
afirmat ca centru vital al întregii națiuni, 
asumîndu-și răspunderea directă a înfăp
tuirii tuturor planurilor și programelor de 
dezvoltare politică, economică și socială.

Partidul nostru UPRONA și poporul 
burundez se bucură de succesele obținute 
de Partidul Comunist Român, atît pe plan 
intern, cit și pe plan internațional.

România promovează, într-adevăr. o po
litică externă care se bucură de audiență 
internațională și care contribuie intr-o 
foarte mare măsură la cauza comună a 
popoarelor din țările în curs de dezvoltare.

Referitor Ia reglementarea problemelor

Partidul Muncitoresc din Etiopia
Cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc din 
Etiopia transmite din inimă felicitări și 
urări frățești participanților la Congres, 
comuniștilor și întregului popor muncitor 
român. Semnificația istorică a acestui Con
gres rezultă din faptul că. pe de o parte, 
are sarcina importantă de a evalua și ana
liza modul cum au fost traduse in viață 
hotăririle celui de-al XIII-lea Congres și 
ale Conferinței Naționale din 1987. iar pe 
de altă parte va adopta Programul-Direc- 
tivă și liniile directoare ale dezvoltării 
economice și sociale a țării in următorii 
ani.

Poporul român, sub conducerea Înțeleaptă 
■ tovarășului Nicolae Ceaușescu. a parti
dului, a obținut succese incontestabile in 
construirea noului sistem social, se arată 
in mesaj.

Congresul Popular General 
al Marii Jamahirii Arabe Libiene 

Populare Socialiste
Cu ocazia lucrărilor Congresului al 

XIV-lea al Partidului Comunist Român, 
avem plăcerea să vă adresăm cele mai 
calde felicitări, precum și cele mai bune 
urări de sănătate, fericire, progres și 
prosperitate.

Participarea delegației Secretariatului 
Congresului Popular General din Marea 
Jamahirie Arabă Libiană Populară Socia
listă la lucrările Congresului dumneavoas
tră — se relevă in mesaj — reflectă re
lațiile prietenești deosebite existente in
tre partidul dumneavoastră și Congresul 
Popular General și confirmă, de aseme
nea, profunzimea relațiilor trainice dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu și colone
lul Moammer Al Kadhafi, conducătorul 
Marii Revoluții de la 1 Septembrie.

Apreciem că și prin participarea dele
gației noastre relațiile arabo-libiene-ro-

Partidul Progresului și Socialismului 
din Maroc

Tn numele Comitetului Central al Parti
dului Progresului și Socialismului mulțu
mesc gloriosului dumneavoastră partid 
pentru invitația care ne-a fost adresată și 
care ne permite să luăm parte la lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, de a cunoaște astfel ma
rile progrese și realizări obținute de către 
poporul român, sub conducerea partidului 
și a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vă transmitem, cu 
deosebită plăcere. salutul frățesc al 
partidului nostru, felicitări și urări de suc
ces deplin lucrărilor Congresului, care va 
constitui, fără îndoială, un moment impor
tant in înaintarea țării dumneavoastră 
spre reălizări tot mai importante.

Sint cu atit mai fericit să transmit salu
tul partidului meu, cu cit intre cele două 
țări și partide ale noastre există, dintot- 
deauna, relații tradiționale de prietenie, 
cooperare și solidaritate.

Congresul dumneavoastră — continuă

Partidul
Comitetul Central al Partidului 

FRELIMO, poporul și Guvernul Republicii 
Populare Mozambic salută călduros Comi
tetul Central al Partidului Comunist Ro
mân, pe membrii săi și poporul român cu 
ocazia celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român. Sintem ono
rați de a fi invitați la Congresul al 
XIV-lea, fapt ce constituie expresia bune
lor relații existente intre partidele și po
poarele noastre.

Partidul FRELIMO și poporul mozambi- 
can apreciază cu mare satisfacție cursul 
ascendent al acestor relații întărite prin 
solidaritatea militantă care s-a manifestat 
încă de la începutul luptei de eliberare a 
patriei noastre. Astăzi, cooperarea noastră 
se extinde in domeniul economic, in di
verse sectoare, in agricultură, in industrie, 
beneficiind și de prezența specialiștilor 
români in diferite domenii de activitate.
z Partidul FRELIMO și poporul mozambi- 
can apreciază, de asemenea, contribuția 
consecventă a Partidului Comunist Român 
pentru întărirea unității popoarelor, pentru 
pace și securitate internațională, pentru 

majore ale vieții internaționale, de care 
depinde însăși soarta omenirii, România a 
acționat întotdeauna pentru instaurarea 
unui nou tip de relații, bazate pe egalitate 
și echitate, in vederea instaurării unei noi 
ordini economice internaționale și lichidă
rii decalajelor care separă țările, bogate 
de țările sărace. România a acționat întot
deauna pentru crearea condițiilor care să 
permită progresul tuturor națiunilor și, în 
acest cadru, al fiecărei țări, satisfacerea 
corespunzătoare a necesităților vitale ale 
tuturor oamenilor.

Pentru aceasta noi vă felicităm în mod 
sincer și călduros.

Poporul burundez — se spune mai 
departe în mesaj — s-a angajat de la 3 
septembrie 1987 pe un nou și salutar drum 
trasat de președintele Pierre Buyoya, 
constind în realizarea unității naționale și 
a edificării unui nou Burundi prosper. 
Agricultura, dezvoltarea rurală, învățămin- 
tul și infrastructurile sint sectoare priori
tare. așa cum sint ele definite in cel de-al 
V-lea plan cincinal de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Burundi.

Sintem convinși că, datorită hotărîrii 
poporului burundez și grație puternicului 
sprijin al țărilor prietene, printre care și 
Republica Socialistă România, ne vom 
atinge obiectivele noastre.

în încheierea mesajului se spune : Reîn- 
noim urarea de succes deplin, lucrărilor 
Congresului și ca hotăririle adoptate să 
răspundă intru totul intereselor poporului 
român.

DELEGAȚIA 
PARTIDULUI UPRONA 

DIN BURUNDI

Comitetul Central al Partidului Muncito
resc din Etiopia este foarte încrezător că 
cel de-al XIV-lea Congres va avea un rol 
important in construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate in România și 
va aduce contribuții importante la lupta 
pentru pace, securitate și cooperare inter
națională.

Cu prilejul acestui măreț Congres — se 
spune in încheierea mesajului — Partidul 
Muncitoresc din Etiopia dorește să reînno
iască angajamentul ferm de a acționa pen
tru întărirea și consolidarea legăturilor de 
prietenie și cooperare dintre cele două 
partide, guverne și popoare.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC 

DIN ETIOPIA

niâne, a căror bază a fost pusă de con
ducătorii celor două țări ale noastre, se 
vor dezvolta pozitiv, avind perspective mai 
largi și mai trainice, spre binele și inte
resul celor două popoare prietene, fapt 
confirmat prin căile de colaborare stabi
lite prin acordurile încheiate intre cele 
două țări prietene și realizate în toate do
meniile.

Avem convingerea că lucrările Congre
sului al XIV-lea al P.C.R. se vor încheia 
cu succes.

Trăiască prietenia arabo-libiană-română !

BASHIR HUIJI
Șeful delegației Secretariatului Congresului 
Popular General al Marii Jamahirii Arabe 

libiene Populare Socialiste 

mesajul — are loc într-un moment deose
bit de important din viața popoarelor, în- 
tr-un moment cind, pretutindeni in lume, 
forțele care se pronunță pentru pace, dez
voltare și democrație obțin progrese im
portante. în ultima perioadă, partidul nos
tru a obținut succese însemnate in dome
niile destinderii și cooperării internaționa
le, al salvgardării păcii mondiale și al re
zolvării unor conflicte regionale.

Vă rugăm — se spune în încheierea 
mesajului — să primiți cele mai vii și 
calde felicitări !

Trăiască al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român !

Trăiască prietenia între poporul român 
și poporul marocan '

OMAR EL FASSI FEHRI
Membru al Biroului Politic, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 

Progresului și Socialismului din Maroc

FRELIMO
lupta neobosită de lichidare a colonialis
mului. rasismului, apartheidului și nedrep
tății in relațiile internaționale.

In fața militanților Partidului Comunist 
Român — se arată în incheierea mesa
jului — folosim prilejul ce ne-a fost oferit, 
pentru a reinnoi voința noastră de a con
solida tot mai mult relațiile de prietenie, 
solidaritate și cooperare existente intre 
popoarele noastre, intre Partidul FRELIMO 
și Partidul Comunist Român și intre gu
vernele noastre.

Sintem convinși că din dezbaterile din 
cadrul acestui Congres vor rezulta hptăriri 
care vor mobiliza în continuare pe comu
niștii români și întregul popor in lupta lor 
pentru pace și progres social.

Partidul FRELIMO, militanții săi și pol 
porul mozambican vă doresc, dragi tova,- 
răși, cele mai mari succese la lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI FRELIMO

Delegația M.P.R. — Partidul zairez se 
folosește de această ocazie pentru a-și în
deplini o misiune de onoare, aceea de a 
prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, și tuturor delegaților la Congres 
cele mai călduroase salutări din partea 
mareșalului Mobutu Șese Seko al Zairului 
si a membrilor Mișcării Populare a Zairu
lui — Partidul zairez, marea noastră miș
care.

Membrii Mișcării Populare a Revoluției 
— Partidul zairez sint astăzi, mai mult ca 
pricind, alături de dumneavoastră și cu 
dumneavoastră, pentru- a vă dovedi priete
nia și a vă încuraja în opera de edificare 
a țării, dumneavoastră.

Misiunea dumneavoastră în acest mo
ment este deosebit de importantă. Mai în- 
tii, pentru că lucrările Congresului se des
fășoară într-un climat internațional foarte 
agitat, apoi pentru că din dezbaterile dum
neavoastră și din hotăririle care vor fi 
adoptate vor țrebui să rezulte noile Di
rective.. care să direcționeze pe mai de
parte partidul și poporul dumneavoastră; 
precum și organele superioare care vor 
conduce in viitor destinele lor.

Din noiembrie 1984, data ultimului dum
neavoastră congres — se arată în conti
nuare — progrese enorme au fost realizate 
in țara dumneavoastră. Victorii importante 
au fost obținute in lupta pentru edificarea 
în România a unei societăți multilateral 
dezvoltate.

Toate aceste realizări țara dumneavoas
tră le datorează, desigur, dinamismului po
porului său, dar îndeosebi acțiunii conduse 
de Partidul Comunist Român, sub impulsul 
și conducerea secretarului său general.

Poporul zairez, reunit în cadrul Mișcării 
Populare a Revoluției, partidul nostru na
țional. care urmărește cu atenție marile 
eforturi depuse de Partidul Comunist Ro
mân, pentru a transforma calitativ mij
loacele de producție, a ridica nivelul de 
viață al populației, ă întări, independenta 
și suveranitatea țării dumneavoastră, vă 
felicită călduros pentru toate acestea.

In acest sens, stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu, vă adresăm cele 
mai bune urări de sănătate și viață lungă, 
pentru ca poporul român prieten să poată

Partidul Unit al Independenței
Naționale din Zambia (U.N.I.P.)

Cu prilejul celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, tovarășul 
dr. Kenneth David Kaunda, președintele 
Republicii Zambia, conducerea Partidului 
Unit al Independenței Naționale, guvernul 
și poporul Zambiei transmit saluturile și 
felicitările lor calde și frățești tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, guvernului și 
poporului român.

Noi. in Zambia, admirăm marile progrese 
pe care le-a realizat poporul român, se 
spune in continuare in mesaj. Contribuția 
României 'la cauza păcii și securității in 
general și ajutorul ei continuu acordat po
poarelor oprimate, in special in sudul Afri
cii. reprezintă o sursă de mare inspirație 
pentru mișcările revoluționare și de elibe
rare națională care luptă împotriva for
țelor capitalismului, colonialismului, neo- 
colonialișmului și fascismului.

Zambia, asemenea României — se arată

Uniunea Națională Africană 
din Zimbabwe (Z.A.N.U.)

■ In numele Uniunii Naționale Africane 
din Zimbabwe (Frontul Patriotic), vă adu
cem dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral, și tuturor membrilor Partidului Co
munist Român salutări cordiale din partea 
președintelui și primului-secretar al 
Z.A.N.U. (F.P.), tovarășul Robert Gabriel 
Mugabe, precum și din partea conducerii 
și membrilor partidului nostru.

Poporul zimbabwean nutrește admirație 
și recunoștință față de poporul român pen
tru sprijinul neclintit pe care ni l-a acor
dat in cursul războiului nostru de eliberare 
națională. Relațiile dintre partidele noastre, 
făurite în acea perioadă, continuă să se 
dezvolte tot mai mult, după cum se re
flectă și in schimburile economice și co
merciale dintre țările noastre. Numeroși ti
neri zimbabweeni au studiat și continuă să 
studieze în diferite instituții de învățămint 
superior din România. Cei care s-au for
mat aici joacă un rol deosebit in dezvol
tarea țării noastre.

Partidul Comunist din Argentina
In numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Argentina adresăm un 
salut tovărășesc . delegaților la cel de-al 
XIV-}ea Congres al partidului frățesc, 
eveniment de deosebită însemnătate in 
viața comuniștilor și poporului român, 
urind succes deplin lucrărilor Congresului.

Hotăririle care se vor desprinde din 
dezbaterile dumneavoastră vor constitui 
neîndoios noi și substanțiale contribuții la 
obiectivul fundamental al acestui Congres, 
și anume dezvoltarea și perfecționarea 
societății românești, precum și la intărirea 
conștiinței revoluționare, a activității 
științifico-ideologice a partidului, obiective 
care, intre altele, vor trebui să stimuleze 
activitatea creatoare a maselor în înain
tarea pe drumul edificării societății socia
liste, ’sțîb conducerea partidului comunist, 
a Comitetului său Central și a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Aducem la acest Congres mesajul fră
țesc și solidar al comuniștilor argentinieni, 
angajați in afirmarea liniei strategice 
elaborate de cel de-al XVI-lea Congres al 
partidului nostru, care a avut loc in de
cembrie 1986.

Linia celui de-al XVT-lea Congres al 
partidului nostru — se subliniază in mesaj 
— urmărește să dea o rezolvare nouă cri
zei profunde a capitalisinului argentinian.

Partidul Comunist din Bolivia
Pentru noi, comuniștii bolivieni, este o 

deosebită onoare să salutăm Partidul Co
munist. Român. Transmitem tovarășilor 
delegați salutul nostru frățesc și urările 
noastre de activitate rodnică pentru cel mai 
înalt forum politic al comuniștilor români.

în cei peste patruzeci de ani care au tre
cut de cind țara dumneavoastră construieș
te socialismul — se spune în mesaj — 
România a dovedit concret superioritatea 
sistemului socialist. România s-a transfor
mat dintr-o țară înapoiată și săracă în- 

beneficia, în continuare, de aportul dum
neavoastră în fruntea partidului și statului.

Actualele lucrări ale partidului dumnea
voastră au loc intr-un moment fierbinte al 
istoriei mondiale. Cunoscînd clarviziunea 
dumneavoastră, fermitatea in acțiune si 
forța dumneavoastră de. organizare, sintem 
convinși că din dezbaterile ce vor avea loc 
vor reieși concluzii calitativ superioare in 
domeniile politic, economic și social. .

In continuare, in mesaj se spune : Po
porul zairez s-a bucurat întotdeauna de 
eforturile depuse de mareșalul Mobutu 
pentru a-și aduce contribuția la soluționa
rea problemelor care amenință pacea și 
cooperarea între popoare. Recent, de la 
înalta tribună a Organizației Națiunilor 
Unite la New York, mareșalul Mobutu Șese 
Seko a revenit asupra spinoasei probleme 
a datoriilor externe, pentru a denunța res
ponsabilitatea țărilor industrializate față de 
sărăcia și înapoierea țărilor în curs de dez
voltare și a milita pentru o reglementate 
justă și definitivă a acestei probleme.

Demersul său cu privire Ia unele focare 
de tensiune care se mențin în Africa se 
înscrie in aceeași logică, și anume crearea 
unei lumi a dreptății, libertății, păcii, fra
ternității și adevăratei cooperări, in afară 
de orice considerație de natură ideologică 
sau rasială a popoarelor partenere.

Republica Socialistă România întreține 
excelente relații cu Zairul. Datorită filo
zofiei sale politice, impregnată de umanism 
și deschidere, fondată îndeosebi pe. prin
cipiul conform căruia diferența de sisteme 
sociale, de opinii politice, de ideologie sau 
filozofie nu constituie în nici un fel o 
piedică in calea cooperării pentru dezvol
tare. țara dumneavoastră colaborează, ca 
si Zairul, cu toate țările iubitoare de pace, 
de dreptate, de libertate, care militează 
pentru respectarea suveranității altor state.

In numele președintelui fondator al Miș
cării Populare a Revoluției, președintele 
Republicii Zair șl al poporului zairez, unit 
în cadrul M.P.R.. — partidul nostru națio
nal, urăm deplin succes lucrărilor Congre
sului.

DELEGAȚIA 
MIȘCĂRII POPULARE 

A REVOLUȚIEI DIN ZAIR

în încheierea mesajului — va continua să 
sprijine toate forțele progresiste pentru o 
libertate reală, pace și dreptate și pentru 
lichidarea ultimelor vestigii ale colonialis
mului și rasismului. Noi. in- Zambia, avem 
convingerea fermă că ne putem baza pe 
sprijinul poporului român in momente de 
criză.

Poporul Zambiei dorește succes celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Trăiască Partidul Comunist Român !
Trăiască tovarășul președinte 

Nicolae Ceaușescu !
Trăiască relațiile calde, frățești dintre 

Partidul Comunist Român și Partidul Unit 
al Independenței Naționale al Zambiei !

Tn numele Partidului Unit al Indepen
denței Naționale din Zambia.

A. H. KALUYA
ombasadorul Zambiei în România

Tn continuare în mesaj se arată : Con
gresul Partidului Comunist Român se des
fășoară in atmosfera unor evoluții fără 
precedent in viața internațională. De aceea, 
apreciem pozițiile declarate ale partidului 
dumneavoastră în diverse probleme inter
naționale. contribuția sa la cauza păcii și 
atașamentul dumneavoastră neabătut Ia no
bilul țel al socialismului.

Tn numele Z.A.N.U. (F.P.), dorim succes 
istoricului Congres al XIV-lea, a cărui me
nire este de a duce România mai departe 
spre țelurile socialismului.

Ne exprimăm dorința ca relațiile dintre 
partidele noastre să devină tot mai puter
nice și mai fructuoase.

UNIUNEA NAȚIONALĂ 
AFRICANĂ DIN ZIMBABWE 

(Z.A.N.U.)

în vederea înfăptuirii scopului final, eli
berarea națională și socialismul.

Argentina cunoaște criza cuprinzătoare 
provocată de datoriile exterhe, care afec
tează întregul continent și care a agravat 
in mod tragic problemele maselor populare 
din această parte a lumii. Datoria externă 
și acumularea capitalistă promovată de 
concernele străine și de monopolurile 
locale fac imposibilă dezvoltarea popoare
lor noastre, dacă nu vom izbuti să lichidăm 
starea de dependență pentru a dobindi cea 
de-a doua și definitiva independență. în 
pofida politicii sale globale împotriva 
Americii Latine și a Caraibilor, strategia 
imperialismului nu reușește însă să-și 
atingă scopurile, A fost înfrintă în Cuba 
și Nicaragua și, in prezent, este înfrîhtă 
in Salvador. Este înfrintă, de asemenea, 
de procesul de creștere a forței popoarelor 
noastre, de afirmare a solidarității Lor mu
tuale, a unității lor antiimperialiste.

Exprimindu-ne întreaga solidaritate cu 
țările socialiste, aducem salutul nostru re
voluționar comuniștilor și poporului român 
la acest important eveniment național, 
care deschide o nouă și rodnică etapă in 
viața partidului și poporului român.

PARTIDUL COMUNIST 
DIN ARGENTINA

tr-una industrializată. România poate pre
zenta indicatori remarcabili de dezvoltare 
a diferitelor sectoare ale vieții sociale. Fi
rește, toate aceste realizări nu au putut fi 
înfăptuite fără o muncă uriașă ; au rămas 
incă multe obiective de atins. Studiind 
noul Program-Directivă și orientările gene
rale pentru începutul noului mileniu, pe 
baza întregii experiențe acumulate ante
rior, cel de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român va trasa liniile direc

toare care să asigure traducerea tn fapte 
a scopurilor propuse, ceea ce va aduce po
porului român condiții de viață și mai 
bune.

România socialistă ocupă un loc însem
nat in viața internațională prin politica sa 
consecventă de apărare a păcii, prin lupta 
sa pentru lichidarea tensiunilor internațio
nale, pentru dezarmare și securitate colec

Partidul Comunist din Canada
Partidul Comunist din Canada transmite 

un călduros salut prietenesc celui de-al 
XJV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Apreciem faptul că ni s-a dat po
sibilitatea de a participa la lucrările Con
gresului, de a vedea in mod nemijlocit 
realizările socialiste ale poporului român. 
Am citit cu atenție Tezele pentru Congres 
și dorim Partidului Comunist Român și po
porului român succese în eforturile pe care 
le intreprind pentru dezvoltarea pe mai de
parte a societății românești.

Desfășurindu-se in același an cu cea de-a 
45-a aniversare a revoluției dumneavoas
tră, Congresul marchează lungul drum 
străbătut deja de către poporul român in 
construcția socialistă și jalonează orientă
rile de perspectivă. Dăm o înaltă apreciere 
efortului depus de poporul român pentru 
achitarea integrală a datoriei externe, in 
luna martie 1989.

Congresul dumneavoastră are loc intr-o 
perioadă de mari transformări in lume. Vi
teza și amploarea evenimentelor sint lite
ralmente amețitoare. în această situație, 
Partidul Comunist din Canada apreciază că 
este mai necesar ca oricind ca partidele co
muniste și muncitorești să-și coordoneze 
eforturile astfel incit să poată soluționa cu 
eficiență noile probleme ce le stau in față.

Principalele probleme rămin lupta tuturor

Partidul Comunist din Chile
Cu prilejul celui de-al XIV-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, comuniștii 
chilieni transmit un salut frățesc comu
niștilor și poporului român, dorindu-le 
succes in cadrul lucrărilor Congresului și 
în construcția socialismului în țara lor, se 
arată în mesaj.

Partidul Comunist din Chile a rezistat 
cu tărie și eroism, in cei 16 ani de cruntă 
tiranie, în mijlocul unei represiuni sin- 
geroase de o amploare și violență fără 
precedent in țara noastră, menținind per
manent sus steagul intereselor clasei 
muncitoare, al libertății și democrației.

Peste trei săptămini vor avea loc in Chile 
alegeri generale pentru președinția repu
blicii, senatori și deputați. Deși normele 
impuse pentru alegeri nu sint democratice, 
deși se menține ilegalizarea partidelor apre

Partidul Comunist Dominican
Cu ocazia desfășurării celui de-al XIV- 

lea Congres al Partidului Comunist Român, 
vă rugăm să primiți din partea comuniști
lor dominicani, a clasei muncitoare și în
tregului nostru popor un Salut frățesc și 
călduros.

Vă dorim să înregistrați succese deose
bite in cadrul lucrărilor celui de-al XIV- 
lea Congres și sperăm ca rezultatele aces
tuia să contribuie la intărirea și dezvolta
rea socialismului în România, ale cărei po
por și clasă muncitoare au cunoscut mo
mente istorice de eroism in lupta pentru 
libertate și in acțiunea de construcție și 
apărare a noii societăți.

Partidul și poporul nostru — se arată în

Partidul Comunist din Ecuador
In numele comuniștil<5r ecuadorleni vă 

rugăm să primiți salutul nostru afectuos.
Comuniștii din Ecuador vă urează suc

ces in dezbaterile dumneavoastră. Sintem 
siguri că documentele adoptate de Con
gres vor servi întăririi și dezvoltării so
cialismului pe pămîntul României.

Acest Congres se desfășoară in condi
țiile unor dramatice evenimente interna
ționale, care cer comuniștilor din întreaga 
lume să-și unească marea lor capacitate 
creatoare.

Să ne dezvoltăm permanent este destinul 
nostru, al comuniștilor. Partidul Comunist 
din Ecuador consideră că această dezvol
tare trebuie să se facă pentru ridicarea 
socialismului pe cele mai inalte culmi ale 
democrației, libertății, dezvoltării tehnico- 
științifice și sociale, precum și pentru 
afirmarea cauzei noastre juste și niciodată 
in detrimentul cauzei proletariatului. Pen
tru a ridica cit mai sus steagurile cauzei 
noastre — care timp de mai bine de un 
secol a inspirat lupta eroică a proletaria
tului mondial — și nu pentru a le coborî ! 
De 58 de ani, noi, comuniștii din Ecuador, 
ne simțim mîndri că ne numim așa și nu 
sintem dispuși să schimbăm numele nos
tru și nici principiile noastre.

Partidul Popular Socialist din Mexic
Partidul Popular Socialist, care reuneș

te în rîndurile sale pe marxist-leniniștii 
mexicani, salută cu frățească și călduroa
să afecțiune cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, sub a cărui 
conducere clasa muncitoare șl poporul din 
România construiesc o orînduire superioa
ră. fără exploatați și exploatatori — orin- 
dulrea socialistă.

Partidul Comunist Român, clasa munci
toare și poporul român au demonstrat 
trăinicie atit de-a lungul istoriei, cit și 
astăzi, cind socialismul este victima celei 
mai violente agresiuni a imperialismului 
pe plan mondial. Partidul Comunist Ro
mân păstrează — în domeniul economic, 
ideologic și politic — principiile funda
mentale ale luptei revoluționare și poa
te demonstra cu fapte oglindite in reali
tatea concretă a societății românești că 
socialismul este cu mult superior regimu

Frontul Sandinist de Eliberare 
Națională din Nicaragua

Frontul Sandinist de Eliberare Națională 
din Nicaragua (F.S.E.N.) este reprezentat 
la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român pentru a cunoaște mai 
îndeaproape eforturile pe care le faceți 
pentru a înainta spre realizarea obiective
lor stabilite.

Considerăm important faptul că Parti
dul Comunist Român face bilanțul activi
tății sale, îndeosebi în această etapă in 
care lumea trăiește momente importante, 
determinante, care ar putea jalona viitorul 
drum al omenirii.

Este încurajator faptul că majoritatea 
actualelor eforturi sint îndreptate spre 
realizarea păcii $i evitarea unui război 

tivă. poziție prin care se reafirmă Ider 
gia care ne unește.

Asigurăm Partidul Comunist Român 
întreaga noastră solidaritate.

HUMBERTO RAMIREZ 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Bolivia

forțelor pentru împiedicarea războiului t 
clear, pentru apărarea mediului înconju 
tor. instaurarea unei noi ordini econom 
internaționale, eliminarea datoriilor exte: 
care ștrangulează țările in curs de dezv 
tare.

Spre deosebire de agenda de lucru ni 
conservatoare a societăților transnațion 
din țara noastră. Partidul Comunist din ( 
nada iși continuă activitatea pe coordonat 
amintite, in paralel cu promovarea inte 
selor clasei muncitoare și ale poporu 
canadian.

Tn situația complexă de astăzi, se sul 
niază in continuare in mesaj, solidarita 
este esențială. Partidul nostru aprediază 
mod deosebit legăturile de prietenie și ci 
perare dintre popoarele român și canadi. 
Dorim să dezvoltăm relațiile frățești și 
vărășești dintre Partidul Comunist din C 
nada și Partidul Comunist Român.

Cu cele mal bune urări și. calde salut 
frățești, pentru succesul celui de-al XIV- 
Congres al Partidului Comunist Român.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN CANADA

ciate ca marxiste, aceste alegeri sint rezt 
tatul marilor lupte duse de poporul chilii 
Partidul nostru sprijină candidatul unic 
opoziției, Patricio Alwyn, al Partidu 
Democrat Creștin, și are un număr limii 
de candidați pentru senatori și deputa 
Intr-o serie de districte sprijină repreze 
tanții altor partide de stingă.

Vă transmitem dumneavoastră, Partidu! 
Comunist Român și poporului român c< 
mai sincere urări de succes în dezvoltar 
socialismului în țara dumneavoastră.

Sperăm să se întărească legăturile 
națiunea noastră, care in curind iși ■ 
redobindi democrația și libertatea.

PARTIDUL COMUNIST 
DIN CHILE

mesaj — lșl exprimă solidaritatea cu mi 
cărrle de eliberare națională și cu țări 
socialiste, în condițiile in care imperiali 
mul nord-american și aliații săi iși iutei 
silică ofensiva împotriva acestor forțe.

Dorim Partidului Comunist Român 
clasei sale muncitoare mult succes la c 
de-al XIV-lea Congres și obținerea multi 
victorii și în viitor.

Un salut revoluționar,
NARCISE ISA CONDE

Secretar general 
ANULFO MATEO PEREZ 

Secretar cu probleme internaționala

Multe probleme stau încă în fața comu 
niștilor din țările socialiste, din țării 
capitaliste dezvoltate, precum și din țării 
lumii a treia, epuizate de exploatare ț 
sărăcie. Pentru a înfrunta aceste problem' 
avem nevoie de fermitate ideologică, de 
cizie politică și hotărire neclintită d 
luptă. Numai așa putem să ne situăm ci 
succes în fruntea luptei popoarelor noastn 
și a întregii umanități pentru conținu; 
dezvoltare a societății șl lichidarea exploa 
tării marelui capital.

Tn incheierea mesajului se spune : Ci 
profundă bucurie am luat cunoștință d< 
faptul că Republica Socialistă Români; 
și-a plătit datoria externă. Știm că a fă 
cut-o cu sacrificii din partea întregulu 
popor român'. însă, ds asemenea, știm, ș 
ne bucură in mod deosebit, că a făcut-c 
fără să sacrifice principiile eroicului 
Partid Comunist Român și nici în dauns 
demnității nobilei națiuni române.

Trăiască cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român 1

Trăiască poporul român !
PARTIDUL COMUNIST 

DIN ECUADOR

lui capitalist în toate domeniile, fapt ce 
va determina înlocuirea, mai devreme sau 
mai tîrziu, a sistemului capitalist în toate 
țările lumii.

Partidul Popular Socialist — continuă 
mesajul — urează poporului român să 
inainteze cu toată fermitatea pe calea pro
gresului social și a construcției socialis
mului, precum și in dezvoltarea continuă 
a legăturilor de prietenie și solidaritate 
ce unesc cele două partide ale noastre.

Cu salutări frățești,

DIN PARTEA 
DIRECȚIEI NAȚIONALE, 

A COMITETULUI CENTRAL, 
INDALECIO SAYANO HERRERA

Secretar general

nuclear, pentru a asigura oamenilor con
diții de viață care să le permită să fie 
adevărații stăpîni ai destinului lor.

Poporul nicaraguan, condus de avangarda 
sa, F.S.E.N., după o luptă tenace de mulțl 
ani — continuă mesajul — a cucerit liber
tatea cu zece ani in urmă. De atunci am 
apărat cuceririle obținute, in principal cu 
sacrificiile eroicului nostru popor.

Urăm celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și delegaților 
săi ca eforturile și activitatea lor să dea 
roade in folosul-poporului.
ERNESTO CASTILLO MARTINEZ

Membru al Frontului Sandinist 
de Eliberare Națională
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MESAJE DE PRIETENIE Șl SOLIDARITATE
\pRESATECONGRESU LUI AL XIV-LEA AL P.C.R.

Partidul Renovator Democratic
din Portugalia

n numele Partidului Renovator Demo
tic din Portugalia și al președintelui 
i, Herminio Martinho, adresăm un salut 
dial tuturor participanților la cel de-al 
V-lea Congres al Partidului Comunist 
mân și aducem poporului României un 
agiu frățesc de solidaritate, afirmind 
nța deplină a partidului nostru de a 
jpera cu Partidul Comunist Român, 
ind tn vedere afirmarea și accelerarea 
jgresului economic și a dezvoltării so
le a națiunii române.
in acest sens — se arată în mesaj —

adresăm urarea ca România să continue 
pe calea progresului economic și social și 
să fie găsite căi care să permită conti
nuarea și întărirea stabilirii de relații 
deschise între state cu regimuri politice 
diferite, în Europa, în special, și in lume, 
în general, astfel incit să se poată înfăp
tui securitatea, cooperarea și pacea între 
popoare.

ANTONIO J. A. MARTINS
Consilier Național 

al Partidului Renovator Democratic

din Benin folosește acest prilej pentru a 
sublinia că unitatea de acțiune a tuturor 
forțelor revoluționare și progresiste din lu
mea întreagă rămîne calea salvatoare pen
tru asigurarea victoriei în luptele duse de 
muncitori, țărani, meșteșugari și intelec
tualii revoluționari de pe toate continentele, 
pentru pace, progres social și edificarea 
unei societăți libere, independente și pros
pere.

Cu speranța de prietenie și solidaritate 
militantă — se spune în încheiere în me
saj — delegația Partidului Revoluției Popu
lare din Benin reafirmă salutul călduros și 
frățesc al poporului beninez adresat po

porului român și urează succes deplin Con
gresului al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

Trăiască cooperarea internațională !
Trăiască prietenia dintre Partidul Comu

nist Român și Partidul Revoluției Populare 
din Benin !

Trăiască prietenia și solidaritatea militan
tă dintre poporul român și poporul beninez !

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
REVOLUȚIEI POPULARE 

DIN BENIN

tn momentul istoric actual, marcat de 
profunda dorință de pace și de progres a 
popoarelor din întreaga lume și de noile 
și complexele probleme ale dezvoltării 
socialismului.

In toată lumea, mai ales în rîndul for
țelor socialiste care luptă pentru pace, 
pentru dezvoltare independentă, pentru 
dreptate socială și, în general, pentru fău
rirea unei lumi mai bune se manifestă un 
interes firesc față de evoluțiile care au loc

în țările socialiste, de soluțiile care se dau 
problemelor actuale, se arată In mesaj.

Socialiștii venezueleni doresc mult suc
ces lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. Folosim 
această minunată ocazie pentru a reînnoi 
vechile relații de prietenie existente între 
partidele noastre.

DIRECȚIA NAȚIONALĂ 
A MIȘCĂRII PENTRU SOCIALISM

Partidul Democratic din Botswana
Partidul Democratic din Cipru (D.I.K.O.)

^artidul Național Democratic din Egipt
7u prilejul celui de-al XIV-lea Congres 
Partidului Comunist Român, sînt onorat 
îmi face plăcere să adresez Partidului 

imunist Român și poporului român prie- 
1 cele mai sincere felicitări din partea 
rtidului Național Democratic.
Sînt încredințat că lucrările Congresului 
vor constitui într-o încununare a rea- 

ărilor poporului român în toate dome- 
lle, și în primul rînd în acela al lichi- 
rii tuturor datoriilor externe ale Româ- 
ei, ceea ce deschide calea spre înfăptuiri 
mai mărețe.
Republica Arabă Egipt — arată mesa- 
I — urmărește cu multă atenție efortu- 
.e continue pe care le depuneți în vede- 
a realizării cooperării internaționale, a 
curității și păcii mondiale, încetării con- 
ctelor internaționale, în special a celui

din Orientul Mijlociu, în care România 
joacă un rol important în direcția găsirii 
unei soluționări pașnice, juste, globale și 
durabile.

In continuare, în mesaj se arată : Ne 
mîndrim cu relațiile tradiționale strînse 
existente între Republica Arabă Egipt și 
Republica Socialistă România în toate do
meniile de activitate și dorim ca acestea 
să se dezvolte în continuare.

Folosesc acest prilej pentru a adresa cele 
mai bune urări de succes lucrărilor celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, iar poporului român prie
ten, multă sănătate, fericire și prosperitate.

Dr. YOUSSEF WALLY
Secretar general al Partidului Național 

Democratic din R. A. Egipt

Comitetul Centra! al Partidului Democra
tic din Botswana și președintele țării, K. J. 
Masire, care este și președintele partidului, 
transmit acest mesaj de salut Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, în
tregului partid, precum și întregului po
por român. Ne simțim onorați de a fi fost 
invitați la un asemenea for important, care 
considerăm că va constitui o chemare pen
tru popoarele din întreaga lume de a se 
uni împotriva tuturor sistemelor bazate pe 
inegalitate și umilințe.

Ca delegație dintr-o țară subdezvoltată, 
— se arată în mesaj — sîntem sincer 
împotriva subjugării, exploatării unor na
țiuni de către altele. Noi considerăm că

a sosit timpul pentru ca națiunile lumii 
să-și sporească vigilența pentru eliminarea 
relelor imperialismului și fascismului, pen
tru asigurarea păcii, dreptății sociale și a 
stabilității pentru viitor.

Urăm participanților la cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român 
mult succes și acest forum să se consti
tuie într-un prilej pentru noi de a dobîndi 
experiență, de a ne cunoaște mai bine.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI DEMOCRATIC 

DIN BOTSWANA

Cu prilejul lucrărilor celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, vă 
transmit un salut călduros din partea Par
tidului Democratic din Cipru (D.I.K.O.) și 
a președintelui său, domnul Spyros Ky- 
prianu, fost președinte al Republicii Cipru, 
care nutrește aceleași sentimente de stimă 
și prietenie față de președintele 
Nicolae Ceaușescu și față de poporul 
român.

Exprimăm speranța — se arată In me
saj — că relațiile de colaborare și priete
nie, la a căror consolidare au avut o con
tribuție hotăritoare prietenia și conlucra
rea dintre președinții Spyros Kyprianu și 
Nicolae Ceaușescu, statornicite în luptele 
comune pentru dreptate și democrație, 
pentru respectarea drepturilor fundamen

tale ale omului, se vor dezvolta necon
tenit.

Primiți urările noastre de succes pentru 
lucrările Congresului, care avem certitudi
nea că vor contribui la progresul și ferici
rea poporului prieten român.

Vă transmit — se arată în încheiere tn 
mesaj' — recunoștința întregului popor ci
priot pentru sprijinul consecvent, neîntre
rupt pe care îl acordați luptei sale pentru 
libertate și dreptate, pentru încetarea ocu
pației străine.

STATHIS KITTIS
Secretar general adjunct 

al Partidului Democratic din Cipru 
(D.I.K.O.)

Partidul Comunist din India
Consiliul Național al Partidului Comu- 
st din India prezintă salutul său căl- 
îros, frățesc celui de-al XIV-lea Congres 

Partidului Comunist Român șl tuturor 
legaților participanți la Congres.
Dăm o înaltă apreciere legăturilor 
rinse pe care Partidul Comunist din 
idia le are cu Partidul Comunist Român. 
Prietenia trainică dintre poporul indian 

poporul român este o importantă tră- 
itură a relațiilor dintre cele două țări — 
ilevă mesajul.
Urmărim cu deosebit interes eforturile 
artidului Comunist Român și ale guver

nului român țn construcția noii societăți 
socialiste.

Sîntem bucuroși de succesele realizate 
de poporul român, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Dorim celui de-al XIV-lea Congres suc
ces deplin în stabilirea activității viitoare 
a partidului în slujba poporului român.

Cu salutări frățești,
C. RAJESHWARA RAO

Secretar general al Consiliului Național 
al Partidului Comunist din India

Partidul Socialist din Japonia
Am dori să exprimăm cele mai alese cu- 

inte de apreciere tuturor comuniștilor ro- 
îâni, poporului român pentru eforturile și 
onsecvența depuse în vederea dezvoltării 
acietății socialiste din țara dumneavoas- 
-ă, pentru acțiunile întreprinse pe plan 
jtemațional in vederea destinderii încor- 
ării și menținerii păcii.
Partidul Socialist din Japonia — con- 

tnuă mesajul — își reafirmă sprijinul de
țin și dorința de a colabora cu Partidul 
Comunist Român, cu toate partidele prie- 
ene în lupta pentru dezarmare și destin
derea încordării internaționale.
Salutăm din toată inima ideea desfiin- 

ăril concomitente a Tratatului Atlanticu

lui de Nord (N.A.T.O.) și a Tratatului de 
la Varșovia, din care face parte și Româ
nia, precum și reducerea consecventă a 
armamentului celor două blocuri militare.

în încheiere — se relevă în mesaj — 
permiteți-ne să urăm succes deplin lucră
rilor Congresului Partidului Comunist Ro
mân și să ne exprimăm speranța că rela
țiile de prietenie dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist din Japonia 
vor cunoaște o dezvoltare și mai accen
tuată.

PARTIDUL SOCIALIST 
DIN JAPONIA

Partidul Socialist Progresist din Liban
Cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres al 

’artidului Comunist Român adresăm, din 
jartea Partidului Socialist Progresist din 
Jban, calde urări de succes lucrărilor Con
gresului și de victorie deplină socialismu- 
ui in țara dumneavoastră, de prosperitate 
ii înflorire a poporului român prieten.

Folosim acest prilej — se arată in mesaj 
— pentru a vă ura succes deplin și pentru 
i ne exprima dorința ca relațiile de priete
ne și colaborare dintre partidele noastre să

se dezvolte și să se întărească continuu, 
slujind cauzei noastre comune, umaniste, 
păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

PROGRESIST DIN LIBAN 
Secretar general,
SERIF FAYYAD

Partidul Comunist Palestinian
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Palestinian este fericit să vă salute, în 
numele comuniștilor palestinieni din teri
toriile palestiniene ocupate și al celor care 
trăiesc în alte țări, cu ocazia importantu
lui dumneavoastră Congres și să ureze 
succes deplin lucrărilor acestuia.

Congresul dumneavoastră are o însem
nătate deosebită în contextul noilor con
diții internaționale și îndeosebi al efortu
rilor în direcția destinderii, dezarmării și 
soluționării conflictelor regionale prin mij
loace pașnice.

Poporul nostru palestinian — se arată în 
mesaj — care de peste două decenii duce 
o luptă grea și dîrză împotriva ocupației 
israeliene a pămîntului patriei sale și este 
antrenat de aproape doi ani in puternica 
revoltă populară din teritoriile ocupate

consideră poporul român ca pe un aliat 
credincios lui și apreciază poziția de soli
daritate pe care România prietenă o ma
nifestă clar față de țelurile naționale legi
time, de eliberare de sub jugul ocupației 
israeliene, .de exercitare a dreptului firesc 
la autodeterminare și de creare a statului 
său național independent, sub conducerea 
reprezentantului său legitim și unic : Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei.

Permiteți-ne să urăm, încă o dată, succes 
deplin lucrărilor onoratului dumneavoastră 
Congres.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

PALESTINIAN

Partidul Libertății din Sri Lanka
îmi face o deosebită plăcere să vă trans

mit călduroase salutări frățești din partea 
Partidului Libertății din Sri Lanka și a 
mea personal, cu ocazia Congresului al 
XIV-lea al P.C.R.

Sîntem, de asemenea, onorați de faptul 
că putem trimite ca delegat un membru de 
prim rang al partidului nostru. Consider că 
această participare va întări legăturile de 
prietenie, colaborare și solidaritate dintre 
țările noastre.

După cum se poate constata, în îndelun
gata istorie a luptei aprige pentru edifi
carea unei Românii socialiste independente, 
partidul dumneavoastră și-a adus și își adu
ce o contribuție susținută și necontenită.

Partidul Revoluției
Exprimăm Partidului Comunist Ro

mân, Comitetului său Central, personal 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri 
pentru invitația ca Partidul Revoluției 
Populare din Benin să participe la lucrările 
acestui forum.

Tovarășul Mathieu Kerekou, președintele 
Comitetului Central al Partidului Revoluției 
Populare din Benin, ne-a însărcinat să 
transmitem marelui Partid Comunist Ro
mân expreșia călduroasă a profundelor 
sentimente de prietenie sinceră și de soli
daritate activă, pe care poporul beninez le 
nutrește față de clasa muncitoare, față de 
comuniștii români și de eroicul popor ro
mân și, in mod deosebit, față de eminentul 
conducător al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Este o onoare și o îndatorire plăcută de 
a adresa salutările frățești ale delegației

Astăzi, pe fondul unor ample frămîntări 
și al unor importante schimbări care se 
produc în lume, este încurajator să remar
căm că partidul dumneavoastră conduce 
țara animat de interesele oamenilor, preo
cupat de progresele și succesele lor.

Dorim succes deplin lucrărilor Congresu
lui al XIV-lea.

Cu fraternitate,

SIRIMAVO BANDARANAIKE 
Președintele Partidului Libertății 

din Sri Lanka

Populare din Benin 
Partidului Revoluției Popular^ din Benin 
tuturor delegaților la cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român și, 
prin intermediul lor, tuturor membrilor 
Partidului Comunist Român și întregului 
popor român, care acționează fără Încetare, 
zi de zi, pentru edificarea continuă și con
solidarea bazelor socialismului pe pămintul 
liber și ospitalier al României.

Avem ferma convingere — continuă me
sajul — că analiza sistematică și minuțioasă 
a evenimentelor, care marchează sfirșitul 
anilor ’80, in cadrul lucrărilor Congresului 
dumneavoastră, se va constitui într-o măr
turie vibrantă a contribuției remarcabile a 
Partidului Comunist Român la elucidarea 
marilor probleme cu care se confruntă ome
nirea în prezent și va reprezenta un aport 
pozitiv la identificarea celor mai adecvate 
soluții pentru rezolvarea acestor probleme.

Delegația Partidului Revoluției Populare

Partidul Congresul întregului Popor 
din Sierra Leone

Partidul Adunarea Democratică 
din Cipru (D.I.S.I.)

In numele Comitetului Central al Parti
dului Congresul întregului Popor din 
Sierra Leone, al conducătorului său, ge
neral-maior dr. J.S. Momoh, care este și 
președintele Republicii, avem plăcerea 
deosebită de a transmite salutări frățești 
întregului popor român cu ocazia celui 
de-al XIV-lea Congres al gloriosului 
dumneavoastră partid.

Intre partidele noastre există o prietenie 
tot mai strînsă și legături tot mai pu
ternice de solidaritate care se întăresc 
prin dorința comună de a acționa pentru 
pace, cooperare și securitate în lume, pen
tru independență și pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale.

Este important de subliniat că atit 
România, cit și Sierra Leone împărtășesc 
puncte de vedere și poziții comune în 
multe probleme internaționale. Noi,* po
porul din Sierra Leone, admirăm curajul 
și hotărîrea poporului român, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, de a 
urma ferm drumul spre construirea so
cialismului în condiții proprii.

Stimați tovarăși și prieteni, deoarece 
lumea trece astăzi prin transformări po
litice majore, este necesar ca toate forțele 
iubitoare de pace din lume să acționeze 
împotriva oricui amenință supraviețuirea 
omenirii.

Urmărim cu mare admirație, se spune 
In continuare în mesaj, realizările deose
bite obținute de poporul român în dife
rite domenii. Perioada care s-a scurs de 
la ultimul Congres al Partidului Comunist 
Român a fost bogată în succese. Poporul 
din Sierra Leone dorește să-și exprime 
încă o dată hotărîrea de a întări legăturile 
de prietenie și solidaritate dintre parti
dele noastre, dintre popoarele noastre șl 
dintre guvernele noastre în avantajul re
ciproc.

PARTIDUL CONGRESUL 
ÎNTREGULUI POPOR 
DIN SIERRA LEONE

Din partea Partidului Adunarea Demo
cratică — DISI din Cipru, a președintelui 
său, Glafkos Clerides, adresez un mesaj 
prietenesc de salut celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român, 
împreună cu urările noastre de succes de
plin în realizarea obiectivelor sale.

Țara noastră. Republica Cipru, care, după 
cum cunoașteți, continuă să se afle in bună 
parte sub ocupație străină — se arată în 
mesaj — duce o luptă neîntreruptă pentru 
libertatea și independența sa.

România, țară prietenă, care ne-a fost

întotdeauna alături șl ne-a sprijinit în 
această luptă, se bucură de aprecierea șl 
recunoștința poporului cipriot.

Avem convingerea că acest sprijin, pre
cum și bunele relații de prietenie și cola
borare dintre țările noastre, se vor dez
volta necontenit, in toate domeniile, în in
teresul și spre binele celor două țări și 
popoare.

AVGHERIMOS PAPARIS
Deputat, membru al Biroului Politic 
al Partidului Adunarea Democratică

Uniunea Națională pentru Independență 
și Revoluție din Ciad (U.N.I.R.)

Uniunea Civică Radicală din Argentina
Uniunea Civică Radicală, partid demo

cratic din Argentina cu 98 de ani de acti
vitate în 'iiața politică națională, salută 
poporul român, felicitîndu-1 pentru activi
tatea în favoarea păcii în lume, precum și 
pentru eforturile sale de transformări in
terne, care-i permit să fie un exemplu de 
solidaritate pentru popoarele care luptă 
împotriva colonialismului, — se arată in 
mesaj.

Participarea activă in Grupul celor 77 
și tradiționala politică a României de in
dependență absolută față de marile centre 
de putere — arată mesajul — corespund

orientărilor de politică externă a Uniunii 
Civice Radicale din Argentina și, de ase
menea, cu politica fermă pentru auto
determinarea popoarelor.

Ne exprimăm speranța că al XIV-lea 
Congres al P.C.R. va consolida eforturile 
poporului român tn direcția progresului 
său continuu și spre binele comunității 
internaționale.

UNIUNEA CIVICĂ RADICALĂ 
DIN ARGENTINA

Partidul Mișcarea Democratică
Braziliană

Este o mare onoare și în același timp 
un privilegiu pentru delegația Ciadului 
și a mișcării sale. Uniunea Națională pen
tru Independență și Revoluție (U.N.I.R.), 
de a fi invitată și de a putea lua parte la 
lucrările Congresului al XIV-lea al P.C.R., 
condus de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducător liiminat și fiu demn al Româ
niei socialiste.

Aceasta demonstrează relațiile excelente 
de prietenie dintre țările și popoarele noas
tre frățești și va contribui fără îndoială la 
întărirea și dezvoltarea permanentă a 
legăturilor de prietenie, de cooperare și de 
solidaritate activă dintre partidele noastre 
prietene și popoarele noastre frățești.

In numele U.N.I.R. — se spune în mesaj 
— delegația noastră ar dori să aducă 
salutul său cel mai sincer, să-și exprime 
sprijinul militant și revoluționar delegați
lor la Congres, curajosului popor român, și 
să transmită cu aceeași ocazie tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
P.C.R., salutul frățesc și personal al prie
tenului său, președintele fondator al 
U.N.I.R., președintele Republicii Ciad, to

varășul El Hadj Hissein Habre, conducător 
luminat al revoluției ciadiene.

Lupta nobilă și drumul parcurs de po
porul frate român, de partidul său de 
avangardă și de ilustrul său secretar gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sînt 
urmărite și apreciate cu înaltă considerație 
și cu deosebit interes de poporul ciadian 
și de mișcarea sa pentru unitate U.N.I.R.

In încheiere, am vrea să aducem omagiul 
nostru, să ne exprimăm mulțumirile și în
treaga gratitudine pentru ospitalitatea și 
primirea plină de căldură care ne-a fost 
rezervată încă de la sosirea în frumoasa 
capitală a României.

încă o dată, urăm din adincul lnimif 
succes deplin Congresului al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român.

DELEGAȚIA 
UNIUNII NAȚIONALE 

PENTRU INDEPENDENȚĂ 
Șl REVOLUȚIE DIN CIAD 

(U.N.I.R.)

In numele Partidului Mișcarea Democra
tică Braziliană (P.M.D.B.), avem marea 
plăcere de a transmite delegaților la cel 
de-al XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român cele mai bune urări de 
succes dezbaterilor Marelui forum politic 
român, consacrat stabilirii de noi obiecti
ve pentru progresul economic și social al 
poporului român, ale cărui origini latine, 
ca și ale noastre, ne înfrățesc in apărarea 
și in aplicarea unei politici externe con
structive, consacrată păcii, dezarmării și 
cooperării fructuoase între toate popoare
le și națiunile lumii, fără deosebire de 
regim social-politic.

Știm că România, prin mari eforturi și 
muncă tenace, a obținut, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, rezultate 
istorice în dezvoltarea sa internă și în 
promovarea unei politici externe dinami
ce, deschise și constructive.

Lichidarea datoriei externe a României 
— continuă mesajul — este motiv de mîn- 
drie nu numai pentru națiunea dum

neavoastră, dar și pentru alte țări, care 
în prezent luptă pentru a rezolva aceas
tă problemă, care împiedică dezvoltarea 
lor.

Doresc să vă felicit pentru rezultatele 
obținute în toate domeniile dezvoltării 
multilaterale libere, independente și su
verane ale României și să vă urez succes 
în realizarea marilor sarcini care vă aș
teaptă pentru dezvoltarea viitoare a țării.

Sîntem convinși — se arată în încheierea 
mesajului — că în această perioadă rela
țiile între țările noastre și, în special, în
tre partidele noastre se vor strînge în a- 
vantajul reciproc, pentru cauza păcii mon
diale și pentru ca lumea să devină mai 
dreaptă și mai umană.

Deputat
FERNANDO GASPERIAN

Secretar pentru probleme internaționale, 
al Partidului Mișcarea Democratică 

Braziliană

Partidul Socialist
îmi face o deosebită plăcere să particip, 

din pa.rtea Biroului Politic al Partidului 
Socialist — EDEK din Cipru, la lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Vă adresez cu acest prilej mesajul de 
salut al președintelui EDEK, dr. Vassos 
Lyssarides.

Doresc să exprim, de asemenea, grati
tudinea întregului popor cipriot față de 
poporul român și față de conducerea 
României, pentru sprijinul ferm și con-

- EDEK din Cipru 
secvent pe care îl acordă luptei poporului 
cipriot pentru libertate și dreptate.

Adresăm urările noastre de succes deplin 
lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și de realizare 
a obiectivelor propuse, spre binele poporu
lui român și al socialismului în general.

PETROS FRANKALOS
Membru al Biroului Politic 

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist — EDEK din Cipru

Partidul Comunist din Danemarca

Partidul Comunist din Venezuela
In numele Comitetului Central al Parti

dului Comunist din Venezuela, al tuturor 
membrilor partidului nostru, vă salutăm 
călduros și frățește, dorindu-vă cele mal 
mari succese la lucrările Congresului 
Partidului Comunist Român.

înțelegem pe deplin marea Importanță 
ce o are pentru dumneavoastră desfășura
rea Congresului, prilej pentru un bilanț 
al succeselor obținute de poporul român, 
între care plata datoriei externe, realiza
re care transformă România într-o țară 
cu adevărat independentă, atit economic 
cit șl politic. Ceea ce s-a obținut în toate 
domeniile de activitate constituie fapte 
de importanță deosebită pentru îndeplini
rea obiectivului major care este trecerea 
României la stadiul de țară socialistă 
mediu dezvoltată, consecință firească a 
luptei seculare a poporului român. Sîntem 
convinși — continuă mesajul — că vor fi 
îndeplinite principalele obiective socio- 
economice stabilite pentru cincinalul vii
tor, cît și în perspectiva începutului noului 
mileniu, ceea ce va conduce națiunea 
română pe noi trepte ale dezvoltării so
cialiste.

Suscită în mod special atenția noastră 
— continuă mesajul — tot ceea ce pri
vește dezvoltarea intensivă a activității

economice pe baza noilor cuceriri ale știin
ței și tehnicii. O dată cu îndeplinirea pro
gramelor sociale și culturale, cu procesul 
de perfecționare a colaborării statului so
cialist cu organismele democratice munci- 
torești-revoluționare, cu creșterea rolului 
partidului, care, aplicînd creator socia
lismul științific, devine centrul vital al 
societății, precum și cu intensificarea ac
tivității ideologice de formare a omului 
nou se creează o bază sigură pentru a 
continua construirea socialismului cu po
porul și pentru popor.

Sîntem cu totul de acord cu dumnea
voastră că pacea și dezarmarea constituie 
problemele fundamentale de rezolvat pen
tru umanitate. Vă reînnoim salutul nostru 
frățesc și urările de noi succese în acti
vitatea dumneavoastră.

Trăiască al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Trăiască prietenia între Partidul Comu
nist din Venezuela și Partidul Comunist 
Român.

ISRAEL GRANADILLO
Membru al Biroului Politic 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Venezuela

In numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Danemarca, adresăm 
călduroase salutări tovărășești celui de-al 
XIV-lea Congres al P.C.R.

Sîntem fericiți că avem posibilitatea de 
a fi prezenți la acest Congres și de a cu
noaște realizările poporului român, ale 
partidului și României socialiste. Partici
parea noastră la Congres va dezvolta rela
țiile prietenești dintre partidele noastre — 
se arată în- mesaj.

Noi înșine sintem tn curs de pregătire a 
celui de-al 29-lea Congres, care va avea

Ioc în luna aprilie 1990. în condițiile unei 
situații dificile, dorința noastră este de a 
spori contribuția partidului nostru la dez
voltarea luptei poporului danez.

Urăm succes Congresului dumneavoastră 
tn dezbaterea și adoptarea hotărîrilor pe 
baza marxism-leninismului.

OLE SOHN
Președinte al Partidului Comunist 

din Danemarca

Partidul Comunist din Guadelupa
In numele Partidului Comunist din Gua

delupa, al Comitetului său Central și al 
secretarului său general, sîntem bucuroși 
să salutăm cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și să urăm 
succes deplin delegaților la Congres, con
ducerii Partidului Comunist Român și 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Congresul dumneavoastră constituie o 
etapă importantă în înfăptuirea obiective
lor pe care vi le-ați propus, precum și un 
moment de bilanț al transformărilor ce au 
avut loc în țara dumneavoastră.

Sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân — se arată în mesaj — țara dumnea
voastră a edificat o economie de perfor
manță, menită să asigure bunăstarea și în
florirea multilaterală a poporului român.

Continuator al luptelor pe care diferitele

pături sociale exploatate le-au dus de-a 
lungul secolelor împotriva exploatării scla
vagiste și coloniale, partidul nostru desfă
șoară, de la crearea sa, o luptă grea pen
tru a smulge poporul nostru de sub tutela 
colonială.

Partidul nostru duce o luptă neobosită 
pentru a întări caracterul unitar și națio
nal al poporului nostru și pentru cucerirea 
dreptului său la autodeterminare.

în continuare în mesaj se arată : Pentru 
noi lupta dumneavoastră și evenimentul 
pe care-1 reprezintă cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R. are o mare importanță 
pentru că este, în același timp, o mani
festare semnificativă de solidaritate inter
națională.

PARTIDUL COMUNIST 
DIN GUADELUPA

Mișcarea pentru Socialism 
din Venezuela

Partidul Comunist German

Direcția Națională a Mișcării pentru 
Socialism (M.A.S.) din Venezuela trans
mite Partidului Comunist Român salutul 
său cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres.

Mișcarea pentru Socialism participă lâ 
Congresul comuniștilor români cu cel mai 
mare interes, aceasta dîndu-i posibilitatea 
de a lua cunoștință de desfășurarea dezba

terilor și de a cunoaște direct concluziile 
acestui Congres.

Pe de altă parte, sîntem convinși că 
participarea noastră contribuie la dezvol
tarea tradiționalelor legături de prietenie 
care există între partidele noastre.

înțelegem importanța deosebită și în
semnătatea pe care o are Congresul P.C.R.

Toți comuniștii se află în fața unor mari 
sarcini.

Pe fundalul situației sociale deosebite 
existente pe plan internațional și al revo
luției tehnico-științifice s-au acumulat pro
bleme majore. Toate acestea trebuie să de
termine partidele comuniste și muncito
rești, statele socialiste la o gîndire nouă, 
la înnoire, la o legătură consecventă cu 
poporul, la rezolvarea nevoilor și dorințe

lor acestuia, la desfășurarea celei mai largi 
democrații.

Ne exprimăm speranța că cel de-al XIV- 
lea Congres — se arată în încheierea me
sajului — va deschide o nouă perspectivă 
dezvoltării socialiste a țării dumneavoas
tră, spre binele poporului român.

HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German
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MESAJE DE PRIETENIEȘI SOLIDARITATE 
ADRESATE CONGRESULUI AL XIV-LEA AL P.C.R
Mișcarea Socialistă
Vă transmitem un salut călduros din 

partea președintelui nostru, tovarășul 
Andreas Papandreu, a Biroului Executiv al 
Comitetului Central al FASOK și a po
porului grec.

Partidul Comunist Român, aflat astăzi 
la cel de-al XIV-lea Congres al său, a avut 
un rol istoric definitoriu in ceea ce privește 
punerea în valoare a forței socialismului in 
țara dumneavoastră, constituind și in pre
zent garanția consecvenței și fermității 
luptei pentru bunăstarea și progresul po
porului român prieten.

Legăturile de prietenie și colaborare care 
•-au stabilit între Partidul Comunist Român 
și Mișcarea Socialistă Panelenă s-au do
vedit deosebit de prețioase atît in ceea ce 
privește nivelul relațiilor bilaterale inter
statale, cit și în ceea ce privește promo
varea păcii în regiunea noastră.

într-adevăr, este o mare realizare a po
poarelor noastre faptul că am reușit să 
transformăm Balcanii, cîndva „butoiul de 
pulbere al Europei", într-o peninsulă a co
laborării șl păcii.

Partidul PASOK șl președintele Andreas 
Papandreu, personal, s-au aflat, la guvern,

Partidul Comunist din Irlanda
Partidul Comunist din Irlanda adresează 

Partidului Comunist Român și poporului 
român salutări frățești din partea comuniș
tilor irlandezi și a forțelor progresiste din 
țara noastră.

Presa și alte mijloace de informare din 
țările capitaliste fac speculații despre așa- 
zisa perspectivă a eșecului socialismului ca 
sistem mondial. în calitate de comuniști, 
care trăim și luptăm în capitalism, într-o 
țară dominată și divizată de imperialism, 
înțelegem ce se ascunde în spatele acestei 
propagande antisocialiste și ce anume o 
motivează. Aceste atacuri împotriva socia
lismului reprezintă culmea ipocriziei.

■ Partidul Comunist Român și poporul ro
mân, se arată în mesaj, pot, pe bună drep
tate, să fie mîndri de numeroasele lor reali
zări în construcția socialismului. Ne putem 
da seama că țările socialiste fac față unor 
probleme serioase, care afectează viața de 
zi cu zi. Sarcina comuniștilor este să con
ducă clasa muncitoare spre noi piscuri in 
dezvoltarea și perfecționarea societății so
cialiste, al cărei scop suprem este să facă 
viața mai bogată, mai plină de sens și de
mocratică. Dacă pentru a supraviețui și în
flori, pentru o societate socialistă, rolul con
ducător al partidului rămîne esențial, acest 
rol nu poate veni de la sine. Prin dezvol

Partidul Comunist din Marea Britanie
Partidul Comunist din Marea Britanie 

transmite salutări tovărășești delegaților 
Ia cel de-al XIV-lea Congres al partidului 
dumneavoastră.

Recentele evenimente din Europa și din 
lume evidențiază rolul important pe care 
partidele comuniste îl pot juca în mode
larea viitorului continentului nostru și in 
edificarea unei lumi mai sigure.

Tratatul privind lichidarea rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune din 
Europa a reprezentat o cucerire importan
tă obținută de partidele iubitoare de pace 
din întreaga lume. România a jucat un rol 
important în crearea unui climat propice 
încheierii acestui tratat.

Partidul Comunist din Norvegia
Comitetul Central al Partidului Comu

nist din Norvegia salută cel de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român.

Congresul are loc într-o perioadă impor
tantă în dezvoltarea țării dumneavoastră, 
în fața comuniștilor din România stau mă
rețe sarcini economice și politice, a căror 
rezolvare va avea un rol determinant în 
dezvoltarea României în perioada urmă
toare.

Congresul se desfășoară, de asemenea, 
într-o epocă în care comunitatea interna
țională se îndreaptă către o pace trainică, 
dezarmare și destindere. Chiar dacă, pen
tru moment, acest proces este instabil, con
tradictoriu, continuarea unei astfel de evo
luții deschide noi și promițătoare perspec
tive pentru întreaga omenire.

Partidul Comunist din Norvegia crede că, 
în aceste împrejurări, comuniștilor le re
vine un rol foarte important în condițiile

Partidul Comunist Irakian
Permiteți-ne ca, in numele comuniștilor 

Irakieni, să vă transmitem un cald, salut 
militant cu prilejul celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român. 
Urăm succes deplin lucrărilor Congresului 
și înfăptuirii mărețelor obiective ale parti
dului și poporului dumneavoastră.

Faptul că acest congres are loc în anul 
celei de-a 45-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă din România dobîndește 
o mare importanță, constituind un eveni
ment politic remarcabil în viața comuniș
tilor și a poporului român. Importanța sa 
sporește, întrucit are loc în condiții inter
naționale grave și complexe, care se ca
racterizează, pe de o parte, prin destindere 
și, pe de altă parte, prin intensificarea 
atacului imperialist împotriva socialismu
lui, a cuceririlor sale, în încercarea de a 
denatura realizările sale mărețe și teoria 
sa revoluționară creatoare, exploatind unele 
greutăți in aplicarea teoriei marxist-leni- 
niste.

Comuniștii irakieni cunosc bine marșul 
istoric al partidului dumneavoastră și ro
lul său deosebit de important în con
struirea socialismului în România, precum

Partidul Baas Arab
îmi face o deosebită plăcere să vă 

transmit salutul tovarășului comandant 
Saddam Hussein, secretar general al 
Comandamentului Regional al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele Republicii 
Irak, împreună cu mulțumirile partidului 
nostru pentru amabila invitație ce ne-a 
fost adresată de partidul dumneavoastră 
prieten, Partidul Comunist Român, de a

Panelenă - PASOK
timp de opt ani, in fruntea mișcării mon
diale pentru pace, deoarece au nutrit și 
nutresc convingerea că popoarele a căror 
soartă e primejduită au dreptul și înda
torirea să ia parte activă la lupta pentru 
pace, dezarmare, destindere și securitate.

în continuare este prezentată poziția 
Mișcării Socialiste Panelene — PASOK po
trivit căreia actualul climat internațional 
este favorabil realizării unei reglementări 
juste și viabile a problemei cipriote și sînt 
apreciate ca pozitive evoluțiile care au loc 
în Balcani.

Popoarele noastre siflt unite prlntr-o 
prietenie tradițională, care s-a consolidat 
în lupta comună împotriva ocupației străi
ne și a fascismului — se arată în înche
iere in mesaj.

KOSTAS ZORAS
Membru al Secției relații internaționale 

a PASOK

POPI DIMOV
Membru al Secției relații internaționale 

a PASOK

tarea participării maselor, prin control de
mocratic și printr-un proces de continuă în
noire încrederea poporului trebuie să fie 
cîștigată.

în Irlanda de astăzi, țara și poporul rămîn 
în continuare divizate de către imperialis
mul britanic. Sarcina Partidului Comunist 
din Irlanda este de a mobiliza poporul, din 
nord și din sud, pe catolici și protestanți, în 
jurul unui program antiimperialist, care să 
cțeeze condițiile pentru eliminarea sectaris
mului, pentru reunificarea țării pe baze pro
gresiste și pașnice. Pentru crearea unei 
mișcări antiimperialiste eficiente, noi tre
buie să pornim de la unirea tuturor efor
turilor clasei muncitoare, prin mișcarea sin
dicală și prin lupta democratică a poporu
lui, precum și prin întărirea puterii și in
fluenței Partidului Comunist Irlandez.

în încheiere, dragi tovarăși, urăm succes 
dezbaterilor Congresului dumneavoastră în 
vederea întăririi forțelor care luptă pentru 
democrație și socialism.

COMITETUL 
EXECUTIV NATIONAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
DIN IRLANDA

Congresul dumneavoastră se desfășoară 
într-un moment de rapide mutații în Eu
ropa — se spune în continuarea mesajului. 
Este important ca partidele comuniste să 
participe la procesul de reforme și demo
cratizare. Acest lucru este vital dacă miș
carea comunistă, împreună cu alte forțe 
progresiste, democratice, dorește să joace 
un rol activ in acest proces, în depășirea 
divizării Europei, în edificarea unui conti
nent al păcii, democrației și cooperării.

Cu salutări tovărășești,

PARTIDUL COMUNIST 
DIN MAREA BRITANIE

rezultate din analiza atentă și realistă a 
realităților din comunitatea internațională, 
se arată in mesaj.

Partidul Comunist din Norvegia îșl va 
desfășura lucrările celui de-al XX-lea 
Congres in 30 martie — 1 aprilie 1990.

Sarcina congresului nostru va fi aceea 
de a consolida partidul și de a-i spori in
fluența politică, prin inaugurarea unei pe
rioade de intensificare a cooperării sale cu 
alte forțe politice și sociale progresiste din 
societatea norvegiană.

Adresăm urări de deplin succes lucrări
lor Congresului pentru rezolvarea sarcini
lor ce stau în fața Partidului Comunist 
Român.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN NORVEGIA

și succesele remarcabile obținute în do
meniile economic, social și cultural, contri
buția sa la întărirea luptei pentru pace și 
destindere internațională.

Partidul nostru — se subliniază în conti
nuare in mesaj — urmărește cu mare aten
ție evoluțiile prin care trece mișcarea 
noastră comunistă mondială și considerăm 
că astfel de evoluții și schimbări impun 
partidelor noastre întărirea solidarității lor 
pentru înfruntarea atacurilor imperialis
mului și fac necesară organizarea de întru
niri și consfătuiri ale acestei mișcări pen
tru a acționa în comun în scopul de ai 
găsi răspunsuri la noile probleme pe care 
le pune viața în fața comuniștilor în lumea 
contemporană.

Salutînd incă o dată Congresul partidului 
dumneavoastră frățesc, ne exprimăm con
vingerea că raporturile tovărășești mili
tante dintre partidele noastre se vor întări 
tot mai mult în lupta pentru măreața 
noastră cauză comună.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST 

IRAKIAN

Socialist din Irak
participa la cel de-al XIV-lea Congres. 
Urăm deplin succes lucrărilor acestuia, iar 
poporului român prieten, sub conducerea 
domnului președinte Nicolae Ceaușescu, 
progres și bunăstare.

Doresc să exprim in acest cadru profunda 
noastră satisfacție față de stadiul relațiilor 
de colaborare și prietenie dintre țările și 
popoarele noastre militante și față de dez

voltarea legăturilor de luptă comună dintre 
Partidul Baas Arab Socialist și Partidul 
Comunist Român, pentru victoria păcii, de
mocrației și socialismului.

Dorim — se spune mai departe in mesaj — 
să vă aducem la cunoștință ultimele evoluții 
ale situației din regiunea noastră. A trecut 
mai mult de un an de la încetarea focului 
intre Irak și Iran, la 8 august 1988, con
form acordului la care s-a ajuns sub aus
piciile secretarului general al O.N.U. Cu
noașteți, prieteni, că Irakul a acceptat Re
zoluția nr. 598 imediat ce a fost adoptată, 
așa cum a procedat și cu rezoluțiile ante
rioare ale Consiliului de Securitate, ale Na
țiunilor Unite, mișcării de nealiniere și 
Conferinței islamice, pornind de la credin
ța sa de principiu într-o pace atotcuprinză
toare și justă.

EI a demobilizat sute de mii de soldați, 
a sistat mobilizările pentru formațiunile 
Armatei populare, a reconstruit orașul 
Fao, după ce, cu puțin înainte recon- 
struise orașul Basra, și a trecut la refa
cerea orașului Mosul. Toate acestea sînt in
dicii concrete ale dorinței noastre sincere 
de a realiza o pace atotcuprinzătoare, justă 
și trainică cu Iranul.

Irakul — relevă mesajul — a dovedit că 
este capabil să se apere și să-și protejeze 
interesele. Dorința sa fermă și eforturile 
sale sincere în direcția realizării unui tratat 
pentru o pace atotcuprinzătoare și trainică 
pornește de la conștiința responsabilităților 
sale internaționale și umanitare, de la nă
zuința sa ca popoarele din zonă să poată 
acționa pentru reconstruirea a ceea ce a 
distrus acest război tragic și îndelungat, 
pentru dezvoltare și progres, concentrîn- 
du-și resursele pentru ridicarea nivelului 
lor de viață și asigurarea drepturilor omului 
la securitate, democrație și justiție.

Partidul Comunist din Israel
Avem plăcerea de a transmite Congresu

lui dumneavoastră de o deosebită impor
tanță salutări frățești din partea Partidului 
Comunist din Israel.

Urmărim cu atenție dezvoltarea Repu
blicii Socialiste România și dorim ca prin 
dezbaterile și hotărîrile sale Congresul 
dumneavoastră să-și aducă contribuția la 
realizarea de noi progrese pe calea edi
ficării socialismului în țara dumneavoastră.

Remarcăm cu satisfacție identitatea 
punctelor de vedere ale partidelor noastre 
în ce privește soluționarea conflictului din 
zona Orientului Mijlociu.

In Israel se intensifică tot mai mult ac
tivitatea depusă de mișcările pentru pace, 
de forțele care se opun ocupării teritoriilor 
arabe, de susținătorii păcii. Partizanii păcii 
si democrației consideră Intifada, revolta 
poporului palestinian din teritoriile ocu
pate, ca fiind o luptă justă de eliberare na
țională. Forțele iubitoare de pace din Is
rael nutresc convingerea că stabilirea, ală
turi de statul Israel, a unui stat palestinian 
independent servește intereselor naționale 
ale poporului israelian.

Partidul Comunist Libanez
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Libanez are deosebita plăcere să vă 
transmită salutul comuniștilor libanezi cu 
prilejul Congresului al XIV-lea al parti
dului dumneavoastră prieten, urîndu-i de
plin succes în desfășurarea lucrărilor sale.

Ne face, de asemenea, o deosebită plă
cere să vă transmitem felicitările noastre 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, tu
turor comuniștilor români, întregului popor 
român prieten, cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a victoriei revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă înfăptuită sub conducerea 
Partidului Comunist Român prieten și pen
tru rolul conducător deosebit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Congresul dumneavoastră, convocat tn 
anul celei de-a 45-a aniversări a victoriei 
revoluției românești de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă, 
constituie, fără îndoială, un prilej impor
tant pentru o analiză aprofundată și o 
apreciere multilaterală a drumului parcurs 
de poporul român prieten în construcția 
socialistă, pentru trasarea programului ce 
exprimă năzuințele și voința partidului 
dumneavoastră, a întregului popor. în ace
lași timp, dezbaterile Congresului vor con
stitui o contribuție importantă în cadrul

Partidul Baas Arab
Convocarea celui de-al XIV-lea Congres 

al Partidului Comunist Român are loc 
într-o etapă deosebit de importantă și de
licată atît pe plan internațional, cit și re
gional. Au loc o serie de schimbări in 
mai multe țări europene, pe lîngă focarele 
de încordare și războaiele locale existente 
în diferite locuri ale lumii a treia, în 
Africa, Asia și America Latină. Năzuind 
spre o lume liberă, în care să dăinuie drep
tatea și libertatea, noi remarcăm cu multă 
satisfacție progresul pe care l-a realizat 
Republica Socialistă România prietenă, sub 
conducerea dumneavoastră clarvăzătoare, 
în toate domeniile, mărețul dumneavoastră 
popor avînd astfel posibilitatea să facă 
pași uriași pe drumul progresului și să 
elibereze economia sa națională de povara 
datoriilor externe ce constituiau o mare 
piedică în calea înfăptuirii progresului și 
bunăstării. Ați realizat astfel un salt îna
inte extrem de important.

Partidul nostru dă o înaltă apreciere le
găturilor militante dintre cele două partide 
ale noastre și acționează pentru întărirea 
și pe mai departe a acestor legături de 
prietenie. Poporul libanez, se spune în con
tinuare în mesaj, aspiră astăzi la înfăptui
rea păcii, reconcilierii naționale, la reali
zarea reformei politice și la unificarea pe 
toate planurile a Libanului arab.

Partidul Național Social Sirian din Liban
In numele membrilor Partidului Național 

Social Sirian din Liban și al meu personal, 
vă adresez dumneavoastră și conducerii 
Partidului Comunist Român, expresia celor 
mai’ alese sentimente de prețuire, precum și 
urarea de succes lucrărilor celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Acordăm o deosebită prețuire poziției 
partidului dumneavoastră față de popoarele

Delegația noastră — se spune mal departe 
în mesaj — se pronunță pentru triumful 
drepturilor legitime ale poporului palesti
nian la autodeterminare și la formarea sta
tului său național independent, pe pămîn- 
tul său național, sub conducerea Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, reprezen
tantul său unic și legitim. Vă cerem să spri
jiniți eforturile largi pentru convocarea 
unei conferințe internaționale privind 
Orientul Mijlociu, care a fost adoptată de 
O.N.U., cu participarea tuturor părților in
teresate, inclusiv Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei pe picior de egalitate cu 
celelalte părți, și cu participarea celor 5 
membri permănenți ai Consiliului de Secu
ritate. Năzuim și acționăm, împreună cu toți 
oamenii cinstiți, alături de forțele binelui 
și progresului, pentru edificarea unei noi 
ordini internaționale pe plan politic, econo
mic și cultural, in care să nu mai fie loc 
pentru spoliere, jaf, agresiune și discrimi
nare rasială. Sprijinim eforturile și acor
durile pe linia destinderii și înțelegerii in
ternaționale, pentru lichidarea focarelor de 
tensiune și conflict regionale și soluționarea 
problemelor prin negocieri pașnice.

în încheiere, reiterez mulțumirile mele 
tovarășilor din conducerea Partidului Co
munist Român pentru primirea caldă și 
cordială pe care ne-au rezervat-o, pentru 
ospitalitatea cu care ne înconjoară, dorind 
ca cel de-al XIV-lea Congres să se încheie 
cu rezultate fructuoase de natură să ser
vească marșului spre progres al poporului 
român prieten.

HASSAN ALI
Membru al Comandamentului Regional 

al Partidului Baas Arab Socialist din Irak 
și al Consiliului Comandamentului Revoluției

Depunem eforturi susținute în vederea con
vocării, sub egida O.N.U., a unei conferin
țe internaționale de pace pentru Orientul 
Mijlociu, la care să participe toate părțile 
implicate în conflict, inclusiv O.E.P., ca 
singurul reprezentant legitim al poporului 
palestinian, Israelul și membrii perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate.

Forțele iubitoare de pace din întreaga 
lume susțin întru totul lupta eroică dusă 
de poporul palestinian, Intifada, lupta des
fășurată de forțele păcii și democrației din 
Israel, care depun eforturi susținute pen
tru soluționarea conflictului israeliano- 
palestinian și stabilirea unei păci juste.

Permiteți-ne, încă o dată, dragi tovarăși, 
ca, în numele comuniștilor evrei și arabi din 
Israel, să urez succes deplin Congresului 
dumneavoastră deosebit de important.

Trăiască prietenia între popoarele israe
lian și român !

Trăiască pacea !
Trăiască solidaritatea internațională !

PARTIDUL COMUNIST 
DIN ISRAEL

dezbaterii generale care are loc pe plan 
internațional privind experiența socialis
mului, perspectivele dezvoltării sale, sarci
nile, căile și modalitățile transformărilor 
revoluționare pe arena mondială, cerințele 
teoretice și practice în condițiile acestei 
perioade importante în dezvoltarea socie
tății omenești.

Folosim acest prilej — se menționează în 
continuare în mesaj — pentru a adresa 
mulțumiri Partidului Comunist Român, po
porului român prieten pentru sprijinul 
acordat luptei partidului și poporului nos
tru, în vederea realizării misiunii de elibe
rare completă de sub ocupațiâ israeliană, 
înfăptuirii independenței politice și dezvol
tării democratice a Libanului.

Vă reinnoim salutul și urările noastre 
adresate Congresului al XIV-lea al glo
riosului dumneavoastră partid și vă asigu
răm de hotărîrea partidului nostru și a 
conducerii sale de a continua dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare între 
partidele și popoarele noastre.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

LIBANEZ

Socialist din Liban
Dragi tovarăși delegați la Congres, noi 

urăm forumului dumneavoastră succes de
plin și ne exprimăm convingerea că hotă- 
ririle sale vor întări cursul revoluționar al 
mărețului dumneavoastră popor pe calea 
progresului și socialismului. De asemenea, 
ne exprimăm convingerea că dumneavoas
tră vă veți situa, in continuare, In cadrul 
organismelor internaționale, de partea cau
zei juste a națiunii arabe, a cauzei și a 
drepturilor legitime ale poporului palesti
nian la un stat național arab liber, inde
pendent și democratic pe teritoriul său și 
de partea poporului nostru, a maselor 
noastre populare din Libanul arab, unit, 
național și democratic.

în numele meu personal și al conducerii 
regionale a Organizației Partidului Baas 
Arab Socialist din Liban, mă adresez dum
neavoastră, tovarășe secretar general, con
ducerii și membrilor Partidului Comunist 
Român cu urările noastre sincere de succes 
deplin pentru lucrările Congresului, expri- 
mindu-ne speranța că prietenia dintre cele 
două partide ale noastre se va întări ne
contenit.

Secretarul regional al Organizației 
Partidului Baas Arab Socialist din Liban 

ABDALLAH AL AMIN

asuprite și oprimate, se arată în continuare 
în mesaj.

Apreciem, de asemenea, lupta poporului 
dumneavoastră spre progres in toate do
meniile — industrial, agricol, cultural și 
științific — spre realizarea programelor 
dumneavoastră de dezvoltare, precum și 
spre lichidarea datoriei externe care va ră
mîne o acțiune de pionierat pentru țările 
in curs de dezvoltare, greu împovărate.

Partidul Național Social Sirian din Liban 
dorește întărirea relațiilor de prietenie în
tre partidele și popoarele noastre in inte
resul lor și al realizării aspirațiilor de li
bertate, independență și dreptate, privind 
spre viitor cu multă încredere și speranță.

Adresăm, incă o dată, din partea parti
dului nostru, se spune în încheiere în me

Partidul Comunist Sirian
Comitetul Central al Partidului Comu

nist Sirian vă adresează, în numele tu
turor comuniștilor sirieni și al prietenilor 
lor, dumneavoastră șl, prin dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor români și întregului 
popor român prieten, cele mai călduroase 
și cordiale salutări însoțite de cele mai 
sincere urări tovărășești de succes pentru 
Congresul dumneavoastră.

Congresul dumneavoastră se întrunește 
in anul jubiliar al celei de-a 45-a aniver
sări a victoriei asupra fascismului, acea 
măreață și istorică victorie în care Uniu
nea Sovietică a jucat rolul decisiv și în 
care poporul român și popoarele celorlalte 
țări au dat mari jertfe pentru înfăptuirea 
ei.

Partidul nostru dă o Înaltă apreciere lun- 
tei consecvente a partidului și poporului 
dumneavoastră pentru edificarea economiei 
naționale independente și acordă o mare 
importanță faptului că ați putut achita in 
întregime datoriile externe în cursul anu
lui curent, această realizare a țării dum
neavoastră fiind unică în felul său și do
vedind în mod clar și sigur că popoarele,

Partidul Baas Arab Socialist din Sirii
îmi face plăcere ca în numele meu și 

al delegației Partidului Baas Arab Socia
list să mulțumesc pentru invitația condu
cerii partidului dumneavoastră de a parti
cipa la lucrările acestui Congres. Vă adre
sez dumneavoastră — și prin dumnea
voastră tuturor membrilor partidului din 
toate organele și organizațiile de bază — 
și întregului popor român prieten calde 
salutări tovărășești din partea conducerii 
partidului nostru și a secretarului său ge
neral, tovarășul combatant Hafez Al- 
Assad, președintele Republicii Arabe Si
riene, precum și urările sale de sănătate 
și fericire pentru dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de succes deplin lucră
rilor Congresului dumneavoastră, de în
făptuire a tuturor sarcinilor propuse la or
dinea de zi, iar poporului prieten al 
României multe realizări și victorii pe dru
mul său neîntrerupt spre o nouă etapă 
de progres, înflorire și consolidare a con
strucției socialismului.

Congresul partidului dumneavoastră — 
se arată în continuare în mesaj — are loc 
într-o perioadă în care țara dumneavoas
tră cunoaște un progres economic și so
cial multilateral, datorat uriașelor reali
zări ce au la bază aplicarea orientărilor 
Partidului Comunist Român și hotărîrile 
congreselor anterioare. Tezele referitoare 
la dezvoltarea societății românești, care 
vor fi dezbătute, confirmă, prin calitatea 
și conținutul lor, însemnătatea acestui Con
gres, ca moment important pe calea spre 
edificarea unei etape superioare a societă
ții socialiste.

Dorim ca lucrările Congresului al XIV- 
lea să fie încununate de succes în stabili
rea orientărilor menite să consolideze 
mersul României spre un viitor tot mai 
prosper.

Sîntem pe deplin încredințați că etapa 
avansată pe care o cunosc țările noastre 
în cadrul transformărilor dezvoltării mul
tilaterale va lărgi perspectiva colaborării 
bilaterale și că dorința noastră comună se 
va concentra asupra necesității înaintării 
pe calea întăririi prieteniei tradiționale 
dintre partidele, țările șl popoarele noas
tre, prietenie ale cărei baze au fost puse 
de marii noștri conducători, tovară
șul Hafez Al-Assad și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul intîlnirilor la

Partidul Comunist din Sri Lanka
Comitetul Central al Partidului Comunist 

din Sri Lanka transmite salutări frățești 
tuturor delegaților care participă la cel 
de-al XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român și prin ei celor peste 3,8 mi
lioane de membri ai Partidului Comunist 
Român.

Partidul Comunist din Sri Lanka felicită 
Partidul Comunist Român și pe secretarul 
său general, Nicolae Ceaușescu, pentru mă
rețele realizări ale României socialiste în 
perioada de la Congresul al XIII-lea. Sîn
tem Încredințați că partidul dumneavoastră 
va conduce România spre noi realizări și 
succese tot mai mari In îndeplinirea obiec
tivelor prevăzute în cel de-al nouălea plan 
cincinal, care pune accentul pe dezvoltarea 
intensivă a economiei românești, se arată 
în mesaj.

în Sri Lanka, lupta comuniștilor și a

Partidul Socialist Yemenit
Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm 

dumneavoastră, tuturor membrilor Partidu
lui Comunist Român, precum și întregului 
popor român, calde felicitări și cele mai 
sincere urări cu ocazia celui de-al XIV-lea 
Congres, fiind convinși că lucrările acestui 
inalt forum vor fi încununate de deplin 
succes.

Partidul și poporul nostru — se spune în 
continuare în mesaj — privesc cu înaltă 
stimă și apreciere marile succese și reali
zări obținute de poporul român prieten în 
diverse domenii de activitate, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, precum și 
rolul important pe care îl îndeplinește 
România în Balcani, în vederea transfor
mării acestei zone într-o zonă lipsită de 
arme nucleare, chimice, pentru întărirea 
politicii de cooperare și înțelegere între 
state.

Fără îndoială că și în viitor poporul 
român prieten, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, va obține noi și impor
tante succese pe drumul progresului și 
bunăstării.

Intre partidele și popoarele noastre — 
arată mesajul — s-au statornicit, în decursul 
timpului, bune relații de prietenie, relații 
care cunosc o continuă dezvoltare în diferite 
domenii de activitate.

Cu toate acestea, trebuie să spunem că 
există în continuare multiple posibilități, 

saj, partidului dumneavoastră cele n 
alese aprecieri și urăm succes dep 
lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres 
Partidului Comunist Român.

DAWNO BAZZ
Președintele

Partidului Național Social Sirian din Liba 

în colaborare cu prietenii lor sinceri, 
posibilitatea de a se sprijini pe efortur 
proprii și de a se debarasa de povara d 
toriilor externe, care adesea servesc dre 
justificare pentru amestecul statelor imp 
rialiste în treburile interne ale țărilor e' 
berate.

Partidul nostru — se arată in continua 
în mesaj — acordă o inaltă aprecie 
prieteniei și colaborării reciproce dint 
țările noastre, poziției de sprijin și solid 
ritate pe care o adoptă partidul și ța 
dumneavoastră față de poporul și ța 
noastră in lupta lor.

Vă transmitem încă o dată salutări ci 
duroase și urările noastre tovărășești i 
succes.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNI' 

SIRIAN 
KHALED BAGDASH 

Secretar general

nivel înalt de la Damasc și Bucureș 
Aceste întîlniri au jucat un rol importa 
în impulsionarea colaborării în toate d’ 
meniile și în dezvoltarea continuă a ace 
teia, în conformitate cu obiectivele și int 
resele comune ale celor două țări prieten 

în acest cadru, Partidul Baas Arab Si 
cialist și Partidul Comunist Român : 
acordat o atenție deosebită raporturilor 1- 
bilaterale, convinse că relațiile dint: 
partide reprezintă baza solidă a colabor; 
rii în multiple domenii — economic, cu 
tural, guvernamental etc.

în continuare în mesaj se arată: Astă: 
In Siria, ia amploare procesul dezvoltă: 
complexe și independente prin efortu 
proprii, atît la nivel individual, cît și c- 
lectiv. Acest proces are la bază hotăriri 
Partidului Baas Arab Socialist și concei 
ția sa cu privire la perspectivele de viito 
în cadrul operei de făurire a societății S‘ 
ciallste. Sub conducerea tovarășului Haf< 
Al-Assad și pe baza orientărilor sale, 
țara noastră s-au produs mari și importau 
transformări economice și sociale. Popor: 
nostru — relevă mesajul — continuă efo 
turtle sale pentru găsirea unei soluții ffij 
te și globale a conflictului arabo-israella 
din zonă.

Situindu-se alături de poporul arab ps 
lestinian și de cauza sa dreaptă, care esl 
o problemă arabă de primă importanță ș 
totodată, problema fundamentală a cor 
flictului permanent din zona noastră, spri 
jinind Intifada populară din Cisiordani 
și Gaza, pe care o consideră o expresi 
a dorinței de redobîndire a drepturilor le 
gitime ale poporului palestinian și de refu 
al ocupației străine, Siria militează pen 
tru consolidarea bazelor ferme pe care s 
poate făuri o pace justă și de durată î 
Orientul Mijlociu.

In încheiere, permiteți-mi, dragi tovarăș1 
să exprim încă o dată Congresului urării 
noastre de succes, iar poporului dumnea 
voastră prieten, care își croiește cu fermi 
tate calea spre un viitor luminos, mul 
progres și prosperitate.

ABDULLAH AL-AHMAR 
Secretar general adjunct 

al Partidului Baas Arab Socialist din Siri

altor forțe progresiste este de a opri domi
nația terorii, de a restabili pacea și stare: 
normală în țară, drepturile democratice ș 
de a lupta împotriva greutăților economic: 
ale oamenilor muncii.

Prezența delegației Partidului Comunis 
din Sri Lanka la Congresul al XIV-lea est: 
o dovadă elocventă a strinsei colaborări și : 
solidarității dintre partidul nostru și Parti
dul Comunist Român. Sîntem încredințat 
că aceste relații frățești vor deveni și ma: 
puternice în anii următori.

raja collure
Membru al Biroului Politic 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Sri Lanka 

secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Sri Lankc

precum și dorința comună a celor două 
partide și popoare de lărgire a cooperării 
bilaterale în domenii de interes comun.

Ne exprimăm speranța ca etapa viitoare 
să aducă o dezvoltare concretă și în această 
privință.

în prezent — subliniază mesajul — țara 
noastră cunoaște o dezvoltare fără prece
dent.

Comitetul Central al Partidului Socialist 
Yemenit a luat noi măsuri pe plan politic 
și economic, de remediere și corectare a 
unor denaturări și greșeli manifestate in 
etapa anterioară.

Tot acest proces are ca scop lărgirea ba
zei sociale a regimului socialist, extinderea 
democrației in viața socială și obținerea de 
importante succese în dezvoltarea econo
mică și socială, îmbunătățirea nivelului de 
viață al locuitorilor, găsirea celor mai co
respunzătoare soluții între verigile care 
compun sistemul nostru politic.

în încheiere, urăm Congresului dumnea
voastră succes deplin și realizarea sarcini
lor importante care stau în fața partidului 
și poporului român.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI SOCIALIST 

YEMENIT
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Partidul Comunist din Spania
!u ocazia Congresului dumneavoastră vă 
■esăm salutul nostru frățesc, în numele 
-tidului Comunist din Spania.
’artidul Comunist din Spania — se arată 
mesaj — s-a pronunțat pentru o politică 
e tinde la unirea forțelor naționale de 
îga și prin proiectul nostru al Știngii 
ite înaintăm pe calea dezvoltării cuceri

Partidul Congolez al Muncii Partidul Congresului din Malawi
n numele Comitetului Central al Parti- 
ul Congolez al Muncii permiteți-ne să 
•esăm un salut Congresului dumnea- 
istră, tuturor comuniștilor și oamenilor 
meii din România. Vă transmitem, tot- 
ită, felicitările cele mai călduroase din 
■tea poporului congolez, a Comitetului 
ntral al Partidului Congolez al Muncii 
a președintelui său, generalul de ar- 

ită Denis Sassou-Nguesso, nentru suc- 
;ele numeroase pe care le-ați obținut in 
rioada ce a urmat Congresului al 
II-lea.
Km dorî să vă exprimăm — se arată în 
itinuare in mesa.i — recunoștința noas- 
. cea mai profundă pentru prietenia si 
■ii î nul pe care le manifestați, alături de 
elalte țări socialiste, față de țările afri
ne. în general, și față de Republica 
nul ară Congo, în special.
ae baza Directivelor celui de-al XIII-l°a 
mgres. Partidul Comunist Român a reali- 
t obiective care au avut drept scop per- 
-tionarea formelor organizatorice și a 
’todelor de conducere a întregii vieți so
lie. îmbunătățirea administrării si nlam- 
■ării economiei, a activității organelor 
ntrale și locale ale puterii, dezvoltarea 
rcetării științifice, a invățămîntului și a 
istențel sociale.
Astăzi, transpunerea in practică a acestor 
ari proiecte contribuie direct la întărirea 
lului conducător al Partidului Comunist 
imân în toate domeniile construcției so- 
alismuluî.
Duoă ce slnt înfățișate pe larg nreocu- 
irile Partidului Congolez al Muncii in 
>derea dezvoltării economico-sociale a 
rii. în mesa.i se arată :
Partidul nostru denune eforturi pentru 
și îndeplini misiunea. în sensul luntei 
aselor muncitoare din țara noastră pen-

Partidul African al Independenței 

din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde

Permiteți-mi ca. în numele Partidului 
frican al Independentei din Guineea- 
issaiiMl Insulele Capului Verde — PAIGȚ. 
[ secretarului său general. Joao Bernardo 
ieira, președinte al Consiliului de Stat, sa 
Iresez delegaților la Congresul a.l XIV-lea 
Partidului Comunist Român un cald salut 

dlitant și urări de deplin succes lucrări- 
ir Congresului.
Membrii partidului nostru. întregul po
or cunosc si apreciază realizările obținu- 
. de poporul român in edificarea socialis- 
mlui. sub conducerea Partidului Comu- 
ist. Român, in dezvoltarea economiei, ști- 
îtei. culturii și învățămintului. pentru ri- 
icarea continuă a nivelului său general 
e viață.
Sîntem pe deplin convinși că acest Con- 

res va propune noi sarcini pentru perioa- 
a viitoare, care vor asigura o rapidă dez- 
oltare socio-economică a României și o 
reștere continuă a bunăstării poporului 
omân.
Profităm de această ocazie pentru a evo- 

a cu satisfacție dezvoltarea fructuoasă a 
elațlilor de prietenie,, colaborare și șoli- 
aritate dintre Partidul African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și Insulele 
apului Verde și Partidul Comunist Ro- 

■iân. dintre Guineea-Bissau și România, 
intre conducătorii noștri. Ne exprimăm fen
ta convingere că bunele relații existente 
or continua să se dezvolte și in viitor 
pre binele popoarelor noastre, pentru 
:auza păcii mondiale.

în ultimii ani, lumea a cunoscut profun- 
le transformări, inregistrind evenimente de 
mportanță semnificativă. Adoptarea Rezo- 
uției nr. 435 a Consiliului de Securitate cu 
rrivire la independența Namibiei consti- 
uie, fără îndoială, unul din evenimentele 
tele mai importante din viața politică 
nondială, cu efecte care depășesc gram
ele acestei țări africane. Independența 
Namibiei va marca cu siguranță o etapă 
decisivă în procesul de eliberare totală a

Partidul Comunist
Comitetul Central al Partidului Comu

nist din Africa de Sud adresează cele mai 
calde și frățești salutări celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Congresul dumneavoastră are loc 
intr-o perioadă cind lumea socialistă și 
însăși ideologia socialistă se confruntă din 
nou cu noi și puternice atacuri din partea 
forțelor imperialiste și neocolonialiste. Ne 
exprimăm toată încrederea că lucrările 
Congresului dumneavoastră vor dezbate 
pe larg sarcinile privind consolidarea con
strucției socialiste în România și, luptînd 
împotriva acțiunilor dușmanilor socialis
mului, vor promova cauza păcii și coope
rării forțelor comuniste internaționale, apă
rarea păcii in lume și înaintarea omenirii 
pe calea progresului social.

Am dori să folosim acest prilej pentru 
a exprima recunoștința noastră Partidu
lui Comunist Român pentru ajutorul acor
dat tuturor forțelor din cadrul mișcării 
de eliberare din Africa de Sud. care a 
reușit să înregistreze în ultimul timp noi 
și importante progrese.

Lupta revoluționară din Africa de Sud 
— se arată in mesaj — este parte inte
grantă a procesului revoluționar mondial, 
a cărui tendință este trecerea de la capi
talism la socialism, de la o societate ba
zată pe exploatare la o societate eliberată 
de exploatare și opresiune. Acest impor

Partidul Comunist Francez
Cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres 

al dumneavoastră adresăm salutările noas
tre frățești comuniștilor, clasei muncitoare 
și poporului român.

Țara dumneavoastră era, la sfîrșitul ce
lui de-al doilea război mondial, în ciuda 

rilor politice, economice și sociale, avind 
ca obiectiv socialismul democratic.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN SPANIA

tru socialism și al realizării sarcinilor 
frontului comun antiimperialist. în lupta 
care se desfășoară in lume pentru instau
rarea unei noi ordini sociale, misiunea 
noastră, ca de altfel misiunea revoluțio
narilor, a oamenilor muncii, care, cu en
tuziasm și curaj, poartă grele lupte de cla
să este de a arăta prin fapte cit de sem
nificative sint cuceririle și curajul forțelor 
revoluționare in combaterea pericolului de 
război și a oprimării imperialiste.

Omenirea se află în pragul unei noi ere. 
Pacea mondială nu mai este o utopie, dia
logul a înlocuit calea armelor in reglemen
tarea conflictelor regionale. Dar problema 
datoriei externe a țărilor mai puțin avan
sate și cea ecologică rămin delicate,, ca 
multe altele. Din situația internațională 
rezultă că este absolut necesar să ne unim 
eforturile pentru depășirea dificultăților 
și să întărim solidaritatea și coeziunea 
mișcării internaționale comuniste și mun
citorești.

Lucrările Congresului dumneavoastră 
pregătesc noi căi de perfecționare. Ținind 
seama de Tezele aprobate de Plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român din luna iunie și de evoluția ac
tuală a situației internaționale, lucrările 
Congresului vor da. fără îndoială, un nou 
și puternic impuls intregii vieți politice, 
economice și sociale a națiunii române, 
contribuind astfel la strîngerea rîndu- 
rilor poporului in jurul partidului și 
al secretarului său general, tovarășu 
Nicolae Ceaușescu, arhitectul genial al 
României moderne.

DELEGAȚIA 
PARTIDULUI CONGOLEZ 

AL MUNCII

continentului african, inaugurînd o noua 
eră in lupta popoarelor din Africa austra
lă pentru instaurarea unei păci de durată 
si a unui climat de înțelegere''și cooperare 
in zonă.

Referindu-ne la diversele probleme ce 
se afirmă în viața politică și economică 
internațională, nu putem să nu vorbim 
despre stadiul actual al reconstrucției in 
țara noastră. Cel de-al IV-lea Congres al 
PAIGC din noiembrie 1986 a definit o nouă 
strategie a dezvoltării economice și sociale, 
definită ca o etapă indispensabilă pe dru
mul lung pe care îl avem de parcurs pen
tru a atinge obiectivele programate de 
partid pentru poporul nostru. Esența aces
tei noi strategii constă în reformele eco
nomice și instituționale în Guineea-Bissau, 
care vor duce la îmbunătățirea continuă a 
situației noastre economice.

Sintem convinși că Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român va da un 
impuls eforturilor voastre în vederea dez
voltării economiei și a intregii societăți 
românești.

Vrem să asigurăm Congresul că vom face 
totul pentru ca relațiile dintre țările și 
partidele noastre prietene să se dezvolte 
din ce în ce mai mult în mod fructuos în 
lupta noastră comună pentru pace și pro
gres social.

Dorim să vă urăm succes deplin în înde
plinirea hotărîrilor care vor fi adoptate de 
acest Congres.

Trăiască Partidul Comunist Român 1 
Trăiască Pacea 1

PARTIDUL AFRICAN 
AL INDEPENDENTEI 

DIN GUINEEA-BISSAU 
Șl INSULELE CAPULUI VERDE

din Africa de Sud
tant proces nu are loc fără dificultăți. 
Cu toate că imperialismul și-a restrins 
apreciabil prin apariția țărilor socialiste 
sferele sale de influență, deși a pierdut 
imperiile sale coloniale și trece prin se
rioase crize, el rămîne un dușman pu
ternic și periculos al progresului social.

Noi, comuniștii, nu trebuie insă să capi
tulăm în fața ofensivei imperialiste, ci 
trebuie să ne intensificăm și mai mult 
lupta pentru pace și progres social, in așa 
fel îneît să ne atingem obiectivele pro
puse. în această perioadă este mai necesar 
ca oricind ca forțele comuniste să se or
ganizeze și să lupte pentru socialism pe 
baza marxism-leninismului și internațio
nalismului proletar.

Noi, ca și tovarășii români, ne pronun
țăm pentru întărirea relațiilor dintre 
partidele comuniste din întreaga lume. 
Unitatea și nu divizarea comuniștilor de 
pretutindeni ar trebui să ne preocupe în 
lupta noastră comună — se arată in în
cheierea mesajului.

BRIAN BUNTING
Președinte al Comitetului pentru probleme 

internaționale
Membru al Comitetului Central 

Redactor șef al publicației 
,,The African Comunist"

resurselor agricole importante, una din 
cele mai sărace de pe continentul euro
pean. Cunoaștem că, după ce a contribuit 
la înfrîngerea fascismului. Partidul Comu
nist Român a călăuzit poporul țării dum
neavoastră, in condiții adesea complexe. 

pentru a progresa pe calea construirii unei 
societăți noi. eliberată de exploatarea ca
pitalistă.

în continuare. în mesaj se arată: Epoca 
noastră este cea în care umanitatea vede 
deschizindu-se posibilitatea atingerii unui 
grad mai inalt de civilizație.

Capitalismul nu este capabil să asigure 
această evoluție. Câutind obținerea profi
tului maxim prin imense risipe materiale 
și umane, prin exploatarea popoarelor pe

Este un mare privilegiu și o mare 
onoare pentru mine ca, in numele Exce
lenței Sale, Ngwazi Dr. H. Kamuzu Ban
da, președinte pe viață al Partidului Con
gresului din Malawi, să transmit calde și 
frățești salutări Partidului Comunist Ro
mân cu ocazia celui de-al XIV-lea Con
gres al său. ■

Partidul Congresului din Malawi apre
ciază in mod deosebit invitația priete
nească de a participa pentru a doua oară 
la un important congres al Partidului Co
munist Român. Noi considerăm că ase
menea schimburi de vizite intre poporul 
din Malawi și poporul din România joa
că un rol extrem de important in pro
movarea relațiilor de prietenie intre ță
rile noastre. De aceea, salutăm Partidul 
Comunist Român, poporul român și con
ducerea ilustră a Excelenței Voastre, 
președinte Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Permiteți-mi ca în numele delegației 
mele și al meu personal, să exprim pro-

Uniunea Socialistă a Forțelor Populare 
din Maroc

Ne face o deosebită plăcere ca, în numele 
Biroului Politic al Uniunii Socialiste a For
țelor Populare din Maroc, al primului se
cretar al Uniunii, Abdul Rahim Bu-Obeid, 
precum și al membrilor Comitetului Cen
tral al partidului, să vă transmitem dum
neavoastră, Congresului al XIV-lea, ca și 
tuturor membrilor partidului dumneavoas
tră militant, întregului popor român, salu
tările frățești și urările noastre fierbinți 
de succes deplin lucrărilor Congresului, ale 
cărui botărîri și orientări vor fi de natură 
să călăuzească poporul român prieten 'spre 
bunăstare, progres, prosperitate, spre un 
viitor măreț.

Relațiile de prietenie și de stimă care 
leagă de mult timp cele două partide ale 
noastre ne-au permis să, urmărim marile 
realizări înfăptuite în donfeniul dezvoltării 
țării dumneavoastră, grație conducerii de 
■către Partidul Comunist Roman, in .frunte 
■cu președintele Nicolae Ceaușescu. •

Noi. membri ai Uniunii Socialiste a For
țelor Populare din Maroc, urmărind cu mult 
interes eforturile depuse sub conducerea 
partidului dumneavoastră, care deschid ca
lea. poporului român prieten spre un viitor 
socialist glorios, dorim să vă asigurăm că 
Uniunea Socialistă a Forțelor Populare, an
gajată de mult timp in lupta pentru liber-

Uniunea Națională a
din Maroc

în numele Uniunii Naționale a Forțelor 
Populare, aducem un salut frățesc și urăm 
reușită deplină lucrărilor Congresului.

Cu Partidul Comunist Român avem un 
trecut, bogat de acțiuni de prietenie și de 
solidaritate în promovarea ideilor și prin
cipiilor internaționale comune, urmărim cu 
mult interes etapele progresului dumnea
voastră pe calea edificării unei societăți 
drepte, dezvoltate și frățești și apreciem, 
în același timp, cu simpatie, eforturile pe 
care le faceți.

Apreciem că într-o lume care cunoaște 
în prezent o criză in dezvoltarea raportu
rilor internaționale, întărirea sentimentelor 
de solidaritate și de cooperare intre po
poarele noastre este mai necesară ca ori- 
cind.

Sintem siguri — se arată în mesaj — 
că pacea este bunul cel mai de preț al po
poarelor, nu numai deoarece le apără de 
pericolul distrugerii, ci și pentru că le poa
te elibera de povara enormelor fonduri fi
nanciare investite in industria de război,

Mișcarea Revoluționară Națională 
pentru Dezvoltare din Ruanda

Delegația Mișcării Revoluționare Națio
nale pentru Dezvoltare (M.R.N.D.) este 
onorată să ia parte la lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Prezența printre dumneavoastră a dele
gației M.R.N.D. este un semn de netăgăduit 
al interesului pe care poporul ruandez ii 
acordă țării și partidului dumneavoastră, 
precum și al importanței pe care Republica 
Ruandeză o manifestă față de contactele 
permanente la toate nivelurile cu Repu
blica Socialistă România.

Convergența de vederi între eminenții 
noștri șefi de stat, respectiv, Excelența Sa 
general-maior Habyarimana Juvenal și 
Excelența Sa tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este concretizată de eforturile lor neobosi
te în favoarea păcii, unității, solidarității 
și cooperării internaționale.

în acest cadru, cei doi șefi de stat subli
niază imperativul solidarității cu toate 
popoarele care luptă pentru eliminarea po
liticii de forță și dictat, împotriva- politicii 
de discriminare rasială și de apartheid și 
pentru instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

Partidul Socialist Revoluționar Somalez
în mesajul transmis de secretarul general 

al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 
președintele Republicii Democratice Soma
leze, Mohamed Siad Barre, se spune : 

care le domină, prin jefuirea lumii a tre
ia, el cunoaște o criză profundă. El conti
nuă cursa înarmărilor și exercită o repre
siune adesea brutală, își multiplică atacu
rile la adresa libertăților și democrației. 
Nu acesta este drumul spre viitor.

Să înaintăm hotărît — se arată în înche
ierea mesajului — in interesul celor ce in 
lume acționează pentru socialism.

PARTIDUL COMUNIST FRANCEZ

funda mea gratitudine Partidului Comu
nist Român, guvernului și poporului 
României, pentru primirea cordială și cal
da ospitalitate acordate delegației din Ma
lawi din momentul sosirii in frumoasa 
dumneavoastră țară.

în timpul scurtei noastre șederi In a- 
ceastă țară, am remarcat cu nespusă ad
mirație stabilitatea politică. ordinea și 
disciplina, pacea și libertatea, care pre
domină sub conducerea de excepție a 
Excelenței Voastre.

Avem convingerea — se spune în con
tinuare în mesaj — că, cel de-al XIV-lea 
Congres va depune toate eforturile pen
tru a crea, ca șl pină acum, o nouă cali
tate a vieții, un nivel accelerat de dez
voltare economică pentru poporul din 
România, sub conducerea devotată a 
secretarului general, președintele 
Nicolae Ceaușescu.

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
CONGRESULUI DIN MALAWI

tate, democrație și socialism, a obținut nu
meroase succese pe această cale.

Tn prezent, Uniunea Socialistă a Forțelor 
Populare duce o luptă pentru apărarea sec
torului public al economiei și a instituțiilor 
de stat, condiție sine qua non pentru edifi
carea socialistă și independența economică 
a societății noastre.

Urmărim și dăm o înaltă apreciere efor
turilor depuse de Republica Socialistă 
România, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu,, de apărare a drepturilor 
poporului palestinian pentru libertate, in
dependență, autodeterminare și edificarea 
propriului său stat suveran — se spune in 
continuarea mesajului.

Relațiile de încredere între cele, două 
partide ale noastre s-au dovediț profunde 
și prietenești, evidențiind dorința reciprocă 
de întărire și aprofundare a lor în viitor.

Dorim să: reafirmăm acest lucru în fața 
tuturor participanților la Congres.

Trăiască poporul român prieten !

DELEGAȚIA
UNIUNII SOCIALISTE 

A FORȚELOR POPULARE 
DIN MAROC

Forțelor Populare

fapt care ar permite reînvestirea acestora 
în sectoarele social și economic.

Sîntem conștienți de importanța excep
țională a lucrărilor Congresului al XIV-lea 
al partidului dumneavoastră, atît pentru 
poporul român, cit și'pe planjul politicii in
ternaționale. în mod incontestabil, sub 
conducerea Partidului Comunist Român și 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost realizat un imens 
progres al țării. Congresele partidului 
dumneavoastră marchează profund etapele 
vieții naționale in România și trasează cu 
clarviziune direcțiile de dezvoltare in 
viitor.

tn incheiere, vă transmitem, dragi tova
răși, sentimentele de solidaritate, de co
operare și de stimă ale maselor populare 
marocane și vă urăm, încă o dată, reușită 
deplină, spre fericirea poporului frate 
român.

UNIUNEA NAȚIONALĂ 
A FORȚELOR POPULARE 

DIN MAROC

Poporul ruandez se alătură poporului 
român, bucurindu-se de realizările pe care 
le-a dobîndit sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R. și șeful statului român. Curajul său 
neobosit, dragostea sa nesecată pentru 
patria sa, clarviziunea sa fac din el călăuza 
luminată a țării sale și a poporului său.

într-o conjunctură internațională difi
cilă, se menționează în continuare in me
saj, M.R.N.D. cheamă pe toți militanții și 
pe toate militantele sale să se angajeze și 
mai mult în muncă și, in mod deosebit, in 
munca manuală ca valoare și sursă princi
pală de prosperitate economică.

Ne exprimăm, incă o dată, bucuria pen
tru excelentele relații de prietenie și de 
cooperare dintre cele două țări ale noastre 
in generai și dintre cele două formațiuni 
politice ale noastre în special.

DELEGAȚIA MIȘCĂRII 
REVOLUȚIONARE NAȚIONALE 

PENTRU DEZVOLTARE
DIN RUANDA

Cu istoricul prilej al celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comunist Român, 
vă adresez, în numele Comitetului Central 
al Partidului Socialist Revoluționar Soma

lez, al guvernului șl al poporului Repu
blicii Democratice Somaleze, precum și in 
numele meu personal, cele mai călduroase 
felicitări și salutări cordiale dumneavoas
tră. Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, guvernului și întregului 
popor al Republicii Socialiste România.

în perioada celor 45 de ani de la Re
voluția din August 1944, Republica Socia
listă România s-a transformat intr-o țară 
industrial-agrară avansată. Sint convins că 
ceT de-al XIV-lea Congres al partidului 
dumneavoastră va pune bazele unei noi 
etape în dezvoltarea viitoare, care va fi 
pusă în aplicare in următorul deceniu. Este 
un fapt cunoscut efi România, sub condu
cerea dumneavoastră, s-a alăturat țârilor 
lumii dezvoltate, iar în prezent este pe de
plin pregătită să facă față sarcinilor urmă
torului secol.

România este in prezent liberă de po
vara datoriei externe, ceea ce reprezintă 
o realizare remarcabilă pentru țara dum
neavoastră și fără precedent in relațiile 
economice internaționale moderne. Un ase
menea pas este deosebit de important pen

Partidul Revoluționar din Tanzania
Cu această ocazie, a lucrărilor celui de-al 

XIV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, adresăm din partea Comitetului 
Executiv Național al Partidului Revolu
ționar din Tanzania și a președintelui său, 
Mwalimu J. K. Nyerere, a membrilor parti
dului și a întregului popor tanzanian, un 
cordial salut, dumneavoastră personal, 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, delegaților la cel de-al 
XIV-lea Congres și întregului popor 
român.

Prezența noastră la acest important Con
gres este o expresie elocventă a colabo
rării dintre partidele, popoarele și țările 
noastre. Aceste relații sint rezultatul luptei 
noastre comune pentru eliberare națio
nală și Independență. împotriva imperia
lismului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, rasismului și apartheidului, pentru 
pace, securitate, progres și socialism.

Dorim să ne folosim de acest prilej pen
tru a felicita Partidul Comunist Român 
pentru mărețele succese și realizări obți
nute în viața politică, economică și so
cială. Sub conducerea ințeleaptă a 
Partidului Comunist Român, Republica 
Socialistă România s-a eliberat astăzi de

Partidul Adunarea

(RPT)
i ■ ♦'o $

Președintele fondator al Partidului Adu
narea Poporului, președintele Republicii 
Togoleze, generalul Gnassingbe Eyadema, 
a transmis un mesaj in care se arată :

Ne este deosebit de plăcut să vă 
transmitem dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, tuturor cadrelor, activiștilor și 
membrilor Partidului Comunist Român sa
lutările și felicitările călduroase ale între
gului popor togolez.

Tn această împrejurare fericită — se arată 
tn continuare în mesaj — ținem să aducem 
un vibrant omagiu tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pentru efortu
rile neobosite depuse de cind se află in 
fruntea partidului, pentru edificarea unei 
Românii libere, unite, independente, pros
pere.

Ne bucurăm din adincul inimii de rezul

Partidul Comunist Tunisian
Vă transmit dumneavoastră și tuturor 

membrilor Partidului Comunist Român, de 
care ne leagă vechi relații de prietenie și 
de solidaritate, și prin intermediul Con
gresului dumneavoastră, clasei muncitoare 
și întregului popor român salutul frățesc al 
comuniștilor tunisieni. al tuturor forțelor 
progresiste din țara mea. prietenii României 
socialiste.

Relațiile dintre popoarele șt partidele 
noastre. Partidul Comunist Tunisian și 
Partidul Comunist Român, sint exemplare, 
fiind întemeiate pe solidaritate și respect 
reciproc și riguros al Independenței fiecărui 
partid.

Noi. comuniștii tunisieni. urmărim cu cea 
mai mare atenție, cu cel mai mare interes 
experiența originală, bogată și diversă a 
Partidului Comunist Român, indeosebi de la 
cotitura înfăptuită la Congresul al IX-lea. 
care a afirmat aplicarea principiilor socia
lismului științific la condițiile concrete ale 
României, îndeplinind sarcina sa istorică 
de a construi socialismul cu poporul și pen
tru popor, se arată in mesaj.

Adunarea Constituțională Democratică 
din Tunisia

în numele Adunării, Constituționale De
mocratice, al președintelui Zine El Abidine 
Ben Aii, președintele Republicii Tunisie
ne, exprim profunda satisfacție și onoare 
de ’a participa la lucrările Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comunist Român, 
căruia ii urăm succes deplin in toate do
meniile, pentru progresul poporului român 
prieten.

Tunisia a intrat într-o etapă nouă o dată 
cu ziua de 7 noiembrie 1987, o dată cu re
voluția condusă de președintele Zine El 
Abidine Ben Aii — se arată in mesaj.

Toate statele lumii, inclusiv România, 
străbat astăzi o etapă istorică importantă, 
ca urmare a experienței acumulate de 
omenire după cel de-al doilea război mon
dial și a confruntării popoarelor cu conse
cințele acestuia.

Urmărim cu deosebit interes hotăririle 
pe care Congresul dumneavoastră le va 
adopta și care vor reflecta imaginea viito
rului societății românești.

Exprimăm satisfacția Adunării Constitu
ționale Democratice față de calitatea rela
țiilor tradiționale și fructuoase existente 

tru Independența tuturor țărilor, dar mai 
ales pentru cele in curs de dezvoltare.

Vă adresăm felicitările noastre pentru 
această clarvăzătoare și îndrăzneață ac
țiune.

Poporul somalez a urmărit cu profundă 
admirație contribuția deosebită a. secreta
rului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la construcția României socialiste moderne, 
pe calea dezvoltării multilaterale, precum 
și rolul său in viața internațională și devo
tamentul remarcabil pentru cauza păcii șl 
dreptății intre națiunile și țările lumii.

Folosesc acest prilej pentru a ura suc
ces deplin celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român și pentru a 
vă adresa mulțumiri, în numele Partidu
lui Socialist Revoluționar Somalez, al gu
vernului și al poporului somalez, pentru 
p.rietenia de nezdruncinat și sprijinul pe 
care l-ați acordat țării mele.

Vă doresc. Excelență, multă sănătate, 
viață îndelungată, iar poporului României 
fericire și prosperitate.

Cu cele mai bune urări.
MOHAMED SIAD BARRE

povara datoriei externe. Acest exemplu 
este demn de urmat, in special de noi, cei 
din lumea plină de datorii, a țărilor in 
curs de dezvoltare. Acordăm o inaltă apre
ciere acestei importante realizări a po
porului Republicii Socialiste România.

Pe lingă aceste succese, apreciem în 
mod deosebit rolul și contribuția României 
in viața internațională. Sub dinamica și 
permanenta conducere a Partidului Comu
nist Român, România sprijină ferm toate 
popoarele lumii în lupta lor împotriva 
oricăror forme de oprimare, dominație, 
discriminare și exploatare.

Partidul Revoluționar din Tanzania do
rește să-și exprime, încă o dată, intenția 
de a promova in continuare relațiile bila
terale de colaborare, existente intre parti
dele și statele noastre. Acordăm o impor
tanță deosebită acestei colaborări, care a 
contribuit semnificativ la dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și solidaritate dintre 
partidele și țările noastre. Ne exprimăm 
speranța că aceste relații vor fi promo
vate și consolidate in continuare.

KINGUNGE NGOMBAB-MWIRU
Membru al Biroului Politic 

al Partidului Revoluționar din Tanzania

Poporului Togolez

tatele pe care le-ați înregistrat pină acum, 
de succesele deosebite obținute pe calea so
cialismului. Sperăm că lucrările acestui 
Congres vor conduce la hotărîri concrete și 
novatoare.

în încheierea mesajului se spune : Urăm 
deplin succes lucrărilor Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comunist Român și 
exprimăm dorința sinceră de dezvoltare și 
întărire a prieteniei și colaborării între 
partidele și țările noastre, pentru fericirea 
și bunăstarea tuturor.

Președintele Fondator 
al Partidului Adunarea Poporului, 
Președintele Republicii Togoleze, 

Generalul
GNASSINGBE EYADEMA

România a reușit nu numai să iasă com
plet din stadiul de subdezvoltare intr-un 
interval de timp foarte scurt, dar și să 
asigure condițiile dezvoltării sale naționale 
independente, intr-o conjunctură internațio
nală deosebit de grea.

România socialistă a reușit de curind să-și 
achite complet datoria externă ; acest lucru 
consacră independența sa totală atît pe plan 
politic, cit și economic. Realizările Româ
niei socialiste sint un exemplu edificator 
in ceea ce privește superioritatea sistemu
lui socialist față de sistemul capitalist.

Sîntem convinși că Partidul Comunist 
Român va reuși să traducă in viață in mod 
creator hotăririle Congresului al XIV-lea.

Dorim succes deplin lucrărilor Congresului 
adresînd Partidului Comunist Român urarea 
să rămînă puternic și unit, in fruntea clasei 
muncitoare și a poporului român.

JOUNAIDI ABDELJAOUAD
Membru al Biroului Politic, 

Secretar al Comitetului Central 
ol Partidului Comunist Tunisian

intre țările noastre. Dorim ca și pe viitor 
relațiile noastre să se consolideze pe linie 
de partid și de stat. Sintem hotăriți să 
promovăm aceste relații pe baza principiilor 
și normelor de drept internațional care să 
ducă Ia soluționarea problemelor actuale 
ale lumii, asigurind menținerea păcii și 
consacrarea principiilor dreptății și liber
tății intre toate popoarele. Tunisia acordă 
o atenție deosebită problemei palestiniene 
și dificultăților cu care se confruntă, de 
decenii, poporul palestinian, ca urmare a 
opresiunii și măsurilor represive întreprin
se de autoritățile israeliene de ocupație.

Popoarele român și tunisian prietene — 
se arată în încheierea mesajului — pre
țuiesc aceleași valori umane nepieritoare. 
Adunarea Constituțională Democratică esto 
hotărită să facă totul pentru consolidarea 
relațiilor de cooperare, in scopul progresu
lui permanent al celor două țări.
BIROUL POLITIC AL ADUNĂRII 

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

Partidul Socialist din Chile
în numele socialiștilor chilieni, care con

tinuă să poarte steagurile democrati
ce șl revoluționare sub care a luptat șl 
pentru care și-a dat viața tovarășul nos
tru, președintele Salvador Allende, vă 
transmitem urările cele mai sincere de 
succes lucrărilor acestui Congres de cea 
mai, mare importanță.

Acordăm cea mai mare prețuire cutezan
ței și responsabilității extraordinare pe 
care șl-o asumă comuniștii români, abor- 
dînd și dezbătînd calea și obiectivele pe 
care România socialistă trebuie să le atingă 
pină la începutul secolului al XXI-lea.

Socialismul, care a început să fie o 
realitate promițătoare Încă de la Revoluția 
din Octombrie și care astăzi luptă pentru 
a demonstra superioritatea sa, pe toate 
planurile, în fața popoarelor din cele cinci 
continente, este chemat să dea noi și cu
tezătoare dovezi că este calea cea mal 
bună pentru depășirea problemelor cu care 
se confruntă întreaga omenire.

România socialistă are un cuvînt foarte 
Important de spus în ceea ce privește noile 
probleme. Am vrea să subliniem doar un 
singur aspect — deoarece este o problemă 
care ne doare mult pe noi, popoarele 
latino-americane și, în special, poporul 
chilian — și anume hotărîrea României de 
a lichida cu flagelul datoriei externe, ceea 
ce constituie un exemplu formidabil de 
decizie politică în apărarea suveranității 
naționale și a posibilităților de bunăstare 
■ poporului său.

Dictatura care s-a întronat în țara noas
tră la 11 septembrie 1973 este la amurg. 
Am avansat în direcția răsturnării

Partidul Radical Socialist Democratic 
din Chile

Comitetul Executiv Național al Partidului 
Radical Socialist Democratic din Chile vă 
aduce, prin intermediul meu, un salut fră
țesc dumneavoastră, membrilor Comitetului 
Central al partidului dumneavoastră și 
delegaților la cel de-al XIV-lea Congres al 
partidului.

Partidul nostru, care face parte din Stin
gă Unită din Chile și participă activ la în
țelegerea Partidelor pentru Democrație — 
un pact al organizațiilor politice democrati
ce care luptă pentru răsturnarea definitivă 
a dictaturii instalate in Chile acum șaispre
zece ani — se simte onorat să fie repre
zentat la cel de-al XIV-lea Congres al parti
dului dumneavoastră, la care, fără îndoială, 
se vor discuta și soluționa probleme de cea 
mai mare importanță, atit pe plan național, 
cit și .internațional.

Partidul Comunist Columbian
Partidul Comunist Columbian adresează 

salutul său călduros tuturor membrilor 
Partidului Comunist Român, secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și, prin intermediul său, întregului popor 
român.

Apreciem ca fiind de importanță vitală 
desfășurarea celui de-al XIV-lea Congres, 
prilej cu care se vor analiza și dezbate pro
gresele și succesele obținute ; concluziile 
desprinse vor permite înaintarea cu pași 
fermi în edificarea socialismului, după prin
cipiile științifice ale marxistn-leninismului, 
— se arată in mesaj.

Columbia, țară sud-americană. cu 30 de 
milioane de locuitori, 1 130 000 kmp., cu 
toate tipurile de climă, cu două oceane și 
resurse naturale pentru susținerea din 
belșug a 100 de milioane de locuitori, tre
ce prin una dintre cele mai profunde crize 
din punct de vedere economic, social și 
politic din ultimii 50 de ani.

Partidul Liberal din Columbia
Partidul Liberal din Columbia transmite 

cele mai calde felicitări poporului român 
cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român,

In calitate de partid de guvernămînt, 
partidul nostru promovează principiile 
egalității, echității, cooperării multilatera
le, pe bâze reciproc avantajoase.

Dorim să subliniem, cu acest prilej, co
laborarea strinsă și relațiile de prietenii} 
existente între țările și popoarele noastre, 
pe care dorim să le dezvoltăm și mai mult 
in viitor.

însăși prezența la Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român a unei de
legații de nivel, condusă de secretarul ge
neral al partidului, dr. Saulo Arboleda și 
dr. Fernando Jordan Flores, este o expre
sie a interesului deosebit pe care partidul 
nostru il acordă acestui eveniment de im
portanță excepțională în viața poporului 
român.

Partidul Liberal din Columbia folosește 
acest prilej pentru a adresa un salut cor
dial Congresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, secretarului general al 
partidului, președintele Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, pentru

Partidul Muncitoresc Unit 
din Israel (MAPAM)

Vă felicităm cu ocazia Congresului al 
XIV-lea al Partidului fomunist Român. 
Urăm partidului, poporului român și 
României pace, prosperitate economică și 
stabilitate socială.

Exprimăm încă o dată considerația noas
tră pentru contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu la procesul de pace din 
zona noastră și recunoștința MAPAM 
pentru prietenia activă, manifestată față 
de noi în toți anii de cînd datează legătu
rile dintre cele două partide ale noastre, 
legături care se întăresc continuu.

Partidul Muncii din Israel »

Partidul Comunist Peruan
Ca reprezentant al Partidului Muncii din 

Israel am onoarea să vă felicit pe dumnea
voastră și pe membrii partidului cu ocazia 
acestui eveniment festiv care este întruni
rea. celui de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. 

fascismului pe căile pe care ni Ie-a Indicat 
viața și lupta.

Axul politicii noastre, a socialiștilor și a 
ansamblului mișcării populare chiliene, a 
fost conjugarea tuturor forțelor democra
tice cu lupta intransigentă în apărarea 
vieții, pentru revendicări economice și 
sociale de bază și pentru recucerirea drep
turilor civile și politice pe care dictatura 
lui Pinochet le-a răpit poporului nostru, 
în sfîrșit, pentru instaurarea unui regjm 
politic democratic, care să asigure depline 
libertăți publice, fără nici un fel de 
restrîngeri.

Vom cuceri democrația în scurtă vreme. 
Va fi încă o victorie a luptei și unității 
partidelor democratice care merg pe o cale 
politică ce corespunde condițiilor existente 
în țara noastră. Va fi, de asemenea, un 
triumf al tuturor forțelor revoluționare și 
progresiste din lume, care ne-au susținut 
solidar de-a lungul acestor ani grei. Româ
nia socialistă, Partidul Comunist Român, 
întregul popor român merită toată gratitu
dinea noastră pentru sprijinul pe care ni 
l-au dat ca să obținem o victorie, care 
este și a lor.

Socialiștii chilieni și comuniștii români 
au de un sfert de secol relații de prie
tenie. Sîntem siguri că ele se vor întări 
pe baza respectului reciproc și al solidari
tății, al recunoașterii reciproce a ideologiei 
partidelor noastre.

GUARAN PEREDA DA ROSA
Membru al Comisiei Politice 

a C.C. al P.S. din Chile

Pentru partidul nostru vor fi de cea mai 
mare importanță concluziile la care va 
ajunge cel de-al XlV-lea Congres, care vor 
fi studiate cu cea mai mare atenție pentru 
a fi înțelese pe deplin, întregind, astfel, 
viziunea noastră asupra evenimentelor po
litice de pe plan mondial.

Urăm succes lucrărilor Congresului dum
neavoastră, pentru măreția Partidului Co
munist Român, pentru progresul și bună
starea iubitului și apreciatului popor ro
mân. Reînnoiesc salutul nostril frățesc.

LUIS FERNANDO
Prim-vicepreședinte, și responsabil 

cu probleme, internaționale al Partidului 
Radical Socialist Democratic din Chile

Comuniștii și Uniunea Patriotică au fost 
victime ale unor asasinate : au fost omorîți 
peste o mie dintre conducătorii noștri, in 
rindul acestora aflindu-se 2 senatori, 3 
deputați, 25 de funcționari, 2 primari și pre
ședintele Unității Patriotice, neuitatul nos
tru Jaime Pardo Leal.

Participăm la acest Congres pentru a vă 
aduce la cunoștință că, in pofida greutăților, 
partidul nostru merge înainte, exemplul 
dumneavoastră, al Partidului Comunist Ro
mân . și al poporului dumneavoastră, ne dă 
curaj să continuăm lupta grea, cu convin
gerea că, mai devreme sau mai tirziu, vom 
putea anunța victoria, terminînd acest război 
și trecind la adevărata democrație, care să 
constituie baza construirii socialismului.

PARTIDUL COMUNIST 
COLUMBIAN

meritele de excepție pe care le are în con
ducerea statului român, in ridicarea nive
lului de viață materială și spirituală a po
porului, pentru neobosita activitate desfă
șurată pe plan internațional, care i-a atras 
aprecierea și stima opiniei publice mon
diale.-

In încheiere, în mesaj se arată : în nu
mele conducerii Partidului Liberal din 
Columbia, al șefului unic al acestui partid, 
Julio Cesar Turbay Ayala, fost președinte 
al Columbiei, precum și al meu personal, 
permiteți-mi să adresez cele mai călduroa
se urări de succes lucrărilor Congresului 
al XIV-lea al Partidului Comunist Român, 
cu convingerea că acesta va contribui la 
ridicarea României pe noi culmi de civi
lizație și progres, la dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre țările noastre, la am
plificarea relațiilor de cooperare și înțele
gere între toate popoarele lumii, ca ele
ment indispensabil pentru soluționarea 
gravelor probleme și conflicte cu care se 
confruntă omenirea.

SAULO ARBOLEDA GOMEZ
Secretarul general al Partidului Liberal 

din Columbia

Ca reprezentanți aî partidului care se 
află în avangarda luptei pentru pace din 
Israel, exprimăm speranța că vom avea 
bucuria de a-1 vedea pe președintele 
Nicolae Ceaușescu in țara noastră și ca 
oaspete al partidului nostru cu ocazia 
sărbătoririi acordului de pace — și aceasta 
cit mai curînd posibil.

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
MUNCITORESC UNIT 
DIN ISRAEL (MAPAM)

Poporul israelian, în general și Partidul 
Muncii, în special, vă păstrează o deosebită 
considerație și respect. Contribuția dum
neavoastră la progresul tratativelor de 
pace cu Egiptul v-a situat la un loc de 
cinste în conștiința popoarelor și fără în- 

dolală în conștiința poporului lsraelian, 
care vede în dumneavoastră un mare prie
ten.

In numele Partidului Muncii, al condu
cătorilor lui și în numele meu vă urez re
zultate fructuoase în cadrul dezbaterilor 
de la Congres, mari succese și realizări atit 
pentru dumneavoastră, cit și pentru po

Partidul Eliberării Naționale 
din Republica Costa Rica

Cu prilejul importantului eveniment din 
țara dumneavoastră, Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român, în calitatea, 
mea de secretar general al Partidului Eli
berării Naționale din Republica Costa Rica, 
permiteți-mi să vă adresez un cald salut 
frățesc, cele mai sincere și profunde senti
mente de apreciere și urări de noi sudcese 
în dezvoltarea societății socialiste din țara 
dumneavoastră. '

Profit de cinstea ce mi s-a făcut de a fi 
invitat la acest eveniment de excepțională 
importanță pentru a adresa din partea 
partidului nostru, a mea personal mulțu
miri poporului român. Partidului Comunist 
Român pentru posibilitatea de a participa 
direct la lucrările Congresului al XIV-lea.

In actualele împrejurări, cînd în nu
meroase țări din Europa și din lume au 
loc transformări pe plan politic șl social, 
considerăm că marele eveniment din țara

Partidul Guatemalez al Muncii
Din însărcinarea Comitetului Central al 

Partidului Guatemalez al Muncii am înalta 
onoare și plăcere să vă transmit un viu 
și călduros salut dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și delegaților 
la cel de-al XIV-lea Congres.

Am primit cu multă plăcere invitația 
dumneavoastră de a participa la un eve
niment atît de important, ceea ce a con
stituit pentru noi un' mare stimulent. Vă 
mulțumim în modul cel mai sincer. Sînt 
sigur că începînd de acum se vor întări 
și dezvolta și mai mult relațiile tovărășești 
dintre partidele noastre. Cu speranța că lu
crările celui de-al XIV-lea Congres vor fi 
încununate cu cele mai rodnice și pozitive 
rezultate, vă rog .să primiți din partea 
noastră mărturiile frățești de stimă și res
pect pe care le meritați din plin.

Vă dorim, de asemenea, multe succese în 
îndeplinirea înaltelor funcții cu care «în
teți învestit, reiterind felicitările și urările

Partidul Progresist al Poporului
din Guyana

Comitetul Central al Partidului Progre
sist 'al Poporului din Guyana transmite 
calde salutări frățești Partidului Comunist 
Român.

Folosim acest important prilej pentru a 
ne exprima speranța sinceră în dezvol
tarea în continuare a relațiilor dintre cele 
două partide ale noastre, bazate pe priete
nie, înțelegere reciprocă și solidaritate.

Congresul dumneavoastră are loc intr-o 
perioadă importantă în viața partidului și 
a țării. Sîntem siguri că hotărîrile care 
vor fi adoptate vor servi dezvoltării pe 
mai departe a construcției socialiste în 
România, se arată în mesaj.

Importante dezvoltări au loc, de aseme
nea, în lume. Ca urmare a politicii consis
tente de pace-a Uniunii Sovietice și a al
tor țări socialiste, a avut loc o relaxare a 
tensiunii pe arena internațională. Totuși, 
amenințări la adresa umanității rămin și 
noi trebuie să continuăm lupta pentru 
pace. întrucit știm că imperialismul nu 
dorește încă să abandoneze cursa înarmă
rilor și să evite o confruntare nucleară, 
nutrim speranța că acesta va asculta de

Partidul Congresul Național 
al Poporului din Republica Cooperatistă 

Guyana
Răspunzlnd amabilei Invitații a partidu

lui dumneavoastră de a participa la cel 
de-al XIV-lea Congres al său, îmi este 
deosebit de plăcut să vă transmit salu
tările călduroase și frățești ale partidului 
meu, Congresul Național al Poporului din 
Republica Cooperatistă Guyana.

Prezența mea la acest congres, care 
are loc în anul celei de a 45-a aniversări 
a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă, con
stituie o reafirmare a gradului înalt al 
relațiilor de lungă durată, care există. în
tre partidele noastre.

Tovarăși, sîntem deosebit de bucuroși 
că avem posibilitatea de a vă felicita 
călduros pentru marile și admirabilele 
succese realizate în domeniile economic, 
politic și social, în perioada care a trecut 
de la ultimul dumneavoastră congres.

Aceste succese sînt o dovadă a înaltelor 
calități și a continuității la conducere a 
stimatului dumneavoastră secretar general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în fruntea 
Partidului Comunist Român și a poporului 
român.

Dorim să vă felicităm șl pentru lichi
darea, în cursul acestui an, a datoriei ex
terne. Sîntem întru totul de acord că 
aceasta reprezintă o expresie elocventă a 
vitalității și trăinicie! economiei româ
nești, constituind, totodată, o mare rea
lizare a poporului român pe calea ade
văratei independențe și suveranități.

In domeniul economic, noi, în Guyana, 
trebuie să facem față unor greutăți, la 
care se adaugă politica de adaptare, cu 
sacrificii, la condițiile economice interna
ționale nefavorabile, asupra cărora nu avem 
aproape nici un fel de control. Totuși, noi 
ne-am angajat să realizăm un program 
de refacere economică națională, dificil 
dar necesar, pentru a putea readuce țara 
noastră pe calea dezvoltării și progresu
lui.

In continuare în mesaj se spune : Noi,

Delegația noastră este purtătoarea salu
tului frățesc și revoluționar al comuniștilor 
peruani. Trăim într-o epocă de mari trans
formări pe plan internațional, care ridică 
în fața forțelor revoluționare probleme ine
dite.

porul român, precum și pentru întreaga 
lume.

Cu deosebită stimă,

BENJAMIN BEN-ELIEZER
Membru în Knesset

In numele Partidului Muncii din Israel

dumneavoastră se desfășoară într-un mo
ment deosebit de bine ales în vederea re
liefării marilor realizări ale poporului ro
mân, a obiectivelor ce vi le propuneți 
pentru viitor, cu participarea maselor largi 
din România.

Considerăm momentul potrivit pentru a 
ne exprima dorința de a întări și mai mult 
pe viitor legăturile dintre guvernele român 
și costarican, relațiile de prietenie dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Eli
berării Naționale și, în mod deosebit, de 
a întări fraternitatea și solidaritatea dintre 
popoarele noastre, pe baza respectului re
ciproc, a apărării celor mai de preț avuții 
ale țărilor noastre, pacea și libertatea.

WALTER COTO MOLINA
Secretar general al Partidului Eliberării 

Naționale din Republica Costa Rica

comuniștilor guatemalezi pentru Impor
tanta și valoroasa contribuție pe care, în 
fruntea comuniștilor români, a clasei mun
citoare și a poporului dumneavoastră o 
aduceți într-un moment ca cel actual, în 
favoarea luptei pentru dezvoltarea socie
tății românești, pentru perfecționarea con
ducerii economico-sociale, a democrației 
muncitorești-revoluționare, întăririi rolului 
Partidului Comunist Român, intensificării 
activității ideologice, politico-educative, ri
dicării nivelului de cunoștințe științifice, 
al culturii, conștiinței revoluționare, pen
tru analiza raportului de forțe și a trăsă
turilor fundamentale ale situației interna
ționale.

Cu deosebită stimă șl respect,

CARDOS GONZALES
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Guatemalez al Muncii

rațiune și va accepta un curs spre coexis
tență pașnică.

In Guyana, Ca șl în majoritatea țărilor 
lumii a treia, imperialismul iși continuă 
exploatarea nemiloasă. Dominația colonia
listă și imperialistă a menținut societatea 
noastră în stare de înapoiere. Toate efor
turile îndreptate spre o dezvoltare reală 
sînt împiedicate. Recent, guvernul guyanez 
s-a angajat la un curs dictat de Fondul 
Monetar Internațional și a impus măsuri 
antipopulare dure. Partidul Progresist al 
Poporului joacă astăzi un rol semnificativ 
în rezistența împotriva acestei politici. 
Ne-am unit cu alte forțe de diverse orien
tări și Ideologii în vederea luptei pentru 
reforme democratice și renaștere economi
că — se arată in încheierea mesajului.

In numele Comitetului Central,

KELLAWAN LALL
Membru al Comitetului Executiv 

ol Partidului Progresist al Poporului 
din Guyana

în Guyana, ca și dumneavoastră, sîntem 
preocupați de pericolele care amenință 
lumea ca urmare a acumulării de mari 
cantități de armament. De aceea, noi 
apreciem în cel mai înalt mod sprijinul 
consecvent acordat de România promovării 
păcii în lume. Sîntem fericiți să consta
tăm recunoașterea acestui fapt, reflectată 
în alegerea recentă a României ca mem
bru alȚ Consiliului de Securitate. Sîntem 
convinși că România va folosi această 
înaltă tribună pentru a promova, în mod 
eficient, o reducere a tensiunilor interna
ționale pe plan regional și la alte nivele, 
un țel pe care și noi îl împărtășim și îl 
promovăm.

Tovarăși, in calitate de membru activ al 
mișcării de nealiniere, respectînd cu stric
tețe principiile acesteia, care includ nein
tervenția în treburile interne ale altor 
state și respectarea suveranității lor. Gu
yana este fericită să recunoască sprijinul 
istoric și constant pe care România l-a 
acordat acestei mișcări.

Dragi tovarăși, concomitent cu lupta 
noastră pentru o viață mal bună șl mai 
demnă, vom urmări cu mult interes efor
turile dumneavoastră îndreptate spre 
dezvoltarea multilaterală a României.

In încheiere, doresc să transmit încă o 
dată, în numele partidului nostru, al pre
ședintelui și poporului Guyanei, călduroa
sele noastre aprecieri față de relațiile de 
prietenie care există între partidele și 
popoarele noastre.

Fie ca cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român să constituie 
încă un moment istoric în dezvoltarea pe 
mai departe a țării dumneavoastră și a 
bunăstării poporului român.

în numele conducerii partidului,

RÂNJI CHANDISINGH
Membru al Comitetului Executiv Central 

al Partidului Congresul Național 
al Poporului

Este necesar să Întărim eforturile comu
ne pentru a obliga forțele imperialiste să 
renunțe la amenințarea cu forța și la folo
sirea forței In raporturile internaționale, la 
ingerințele în treburile interne ale altor 
state. Partidul nostru respinge intervenția 

fățișă a administrației S.U.A. în America 
Centrală, în special împotriva Cubei socia
liste eroice, împotriva Nicaraguei sandi- 
niste, împotriva poporului panamez care 
luptă pentru atingerea țelului său suprem 
și suveran — retrocedarea Canalului Pa
nama și expulzarea bazelor militare nord- 
americane din zonă, se arată în mesaj.

Poporul nostru este confruntat, în pre
zent, cu o criză economică, politică, socială 
și morală fără precedent în istoria țării. Cu 
fiecare zi în plus se dovedește tot mai clar 
eșecul capitalismului în Peru.

Cu nouă ani în urmă a apărut „Stingă 
Unită", care grupează principalele forțe re
voluționare din Peru. Partidul nostru a fost 
unul din inspiratorii și principalii promo

Partidul Socialist Revoluționar din Peru
Ca parte componentă a stîngil naționale, 

Partidul Socialist Revoluționar din Peru 
adresează salutul său celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist Român șl 
susține ideea ca fiecare partid revoluționar 
să-și hotărască propriul drum, se arată în 
mesaj.

Pentru Partidul Socialist Revoluționar 
lupta pentru socialism este calea afirmării 
națiunii peruane și, în acest sens, așa cum 
a afirmat Jose Carlos Mariategni, socia
lismul din Peru n.u poate fi „o copie", ci 
„o creație eroică". Dar, in același timp. 
Partidul Socialist Revoluționar pornește 
de la inepuizabila bogăție a experiențelor 
transformatoare din întreaga lume, în care

Partidul Comunist din S.U.A.
Comitetul Național al Partidului Comu

nist din S.U.A. adresează cele mai calde 
felicitări tovărășești Partidului Comunist 
Român și tuturor comuniștilor români cu 
ocazia Congresului dumneavoastră, dorin- 
du-vă succes deplin in dezbateri.

Congresul dumneavoastră are loc într-un 
moment istoric, cînd România și-a achitat 
datoria externă, oferind un exemplu pentru 
toate celelalte țări. Această importantă 
realizare a eliberat România de presiunile 
instituțiilor monetar-financiare imperialiste 
mondiale, punînd bazele pentru noi și 
profunde progrese In dezvoltarea dumnea
voastră economică și socială. Sîntem în
crezători că prin hotărîrile ce vor fl adop
tate de Congres veți continua construirea 
socialismului pe noi și tot mai înalte culmi.

Congresul dumneavoastră are loc, de 
asemenea, într-un moment complex al 
luptei de clasă pe plan mondial. Este un 
moment cînd forțele care militează pentru 
pace, progres și schimbări sociale ciștigă 
teren pe toate fronturile, pe toate conti
nentele. Este, totodată, un moment com
plex In mișcarea comunistă internațională, 
In special cînd socialismul se luptă pentru 
schimbări, pentru a găsi noi direcții în 
procesul continuu de autoreînnoire.

Partidul Socialist din Uruguay
Posibilitatea pe care partidul nostru o are 

de a fi invitat la col de-al XlV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român repre
zintă pentru noi un fapt de mare impor
tanță, participarea noastră la lucrări ser
vind cunoașterii și aprecierii obiectivelor și 
liniilor- directoare pe care Congresul le va 
elabora pentru dezvoltarea României în pe
rioada 1991—1995.

Urăm succes Congresului dumneavoastră 
și dorim ca acesta să contribuie la dezvol
tarea democratică a societății românești șl 
la realizarea unei adevărate suveranități șl

Partidul Comunist Brazilian
Conducerea națională a Partidului Comu

nist Brazilian salută desfășurarea celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, care va face bilanțul activi
tății partidului și a întregului popor, des
fășurată în ultimii cinci ani, va discuta șl 
aproba noul Program-Directivă privind dez
voltarea economică și socială in următorul 
cincinal și va stabili direcțiile de acțiune 
pentru începutul mileniului următor.

Participarea noastră la acest eveniment 
Istoric din viața poporului român se Înscrie 
pe linia relațiilor noastre prietenești cu 
toate partidele, iar în ceea ce privește con
lucrarea dintre partidul nostru și Partidul 
Comunist Român, aceasta datează de mulți 
ani și a fost întărită pe timpul convorbiri
lor din 1988 dintre delegațiile partidelor 
noastre conduse de tovarășul Salomao 
Mălină și tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Printr-o coincidență fericită, Congresul al 
XIV-lea a! Partidului Comunist Român are 
loc în anul în care s-a sărbătorit cea de-a 
45-a aniversare a victoriei revoluției care a 
eliberat România de sub jugul fascist și de 
sub dominația imperialistă și a marcat în-. 
ceputul procesuiui de construire a societă
ții socialiste.

De asemenea, Congresul al XlV-lea are 
loc în împrejurări internaționale calitativ 
diferite față de cele de la începutul acestui 
deceniu. In cadrul acestei noi atmosfere in

Partidul Poporului din Panama
Pentru delegația noastră este o mare 

onoare și un privilegiu de a fi purtătorii 
unui salut cordial și revoluționar al co
muniștilor din Panama, al Comitetului 
Central al partidului nostru, Partidul Po
porului, și al secretarului său general, 
tovarășul Ruben Dario Souse, t.ransmițînd 
cele mai sincere urări de succes la acest 
istoric Congres care are loc într-un 
moment istoric, cînd Partidul Comu
nist Român, sub conducerea Comite
tului său Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înregistrează Impor
tante și incontestabile succese -în efortu
rile de construire a unei societăți socia
liste mai drepte, într-o țară multilateral 
dezvoltată.

Bilanțul prezentat la Congres dovedește 
pe deplin că, in perioada care a trecut de 
la Congresul anterior, partidul și clasa 
muncitoare, au obținut importante reali
zări care întăresc socialismul.

Pentru toți este important să constatăm 
realizările partidului și poporului român 
în aceste momente complexe, în care ma
șina propagandistică a dușmanului impe
rialist nu-și încetează campania defăimă
toare împotriva cauzei socialismului și 
încearcă să folosească orice dificultate, în 
orice parte a lumii, pentru a oferi o falsă 
imagine a unui presupus eșec al socialis
mului ca sistem social. Noi considerăm că 
realizările prezentate în Raportul dumnea
voastră dezmint complet toate defăimările 
dușmanului șl reafirmă certitudinile dez
voltării viitorului socialist, ale întăririi 

tori al acestui Front, care a devenit o ade
vărată alternativă la conducerea țării.

In încheierea mesajului se arată : Dorim 
«ucces deplin lucrărilor Congresului pentru 
atingerea obiectivelor de dezvoltare a so
cietății românești pe care vi le-ați propus, 
perfecționarea sistemului socialist și a de
mocrației, dezvoltarea conștiinței revolu
ționare, creșterea rolului Partidului Comu
nist Român. Aceasta este cu atit mal im
portant cu cit cercurile imperialiste au 
declanșat o campanie fără precedent, de 
denigrare a realizărilor socialismului.

DELEGAȚIA PARTIDULUI 
COMUNIST PERUAN

au fost puse în valoare creativitatea mase
lor, lupta și dăruirea patrioților, precum șl 
capacitatea de conducere a revoluționari
lor.

în încheiere exprimăm urările noastre ca 
dezbaterile celui de-al XIV-lea Congres și 
hotărîrile pe care le va adopta să repre
zinte o contribuție efectivă la asigurarea 
în continuare a progresului României,

ALFREDO FILOMENO, 
Secretar general 

JOSE ANTONIO LUNA, 
Secretar cu probleme internaționale 

Partidul Socialist Revoluționar din Peru

Capitalismul, șl In special capitalismul 
monopolist de stat din S.U.A., — se arată 
In continuare în mesaj — continuă să se 
degradeze în esența lui. Principalele sale 
consecințe sînt oamenii flămînzi, fără 
locuință și asistență medicală, fără o 
educație adecvată, fără speranță. Capita
lismul continuă să umple închisorile cu 
oameni nevinovați, victime ale unui sistem 
brutal și inuman. Precum hoții de buzunare 
care strigă „prindeți hoțul", capitalismul 
vorbește despre drepturile omului din alte 
țări. In timp ce neagă demnitatea existenței 
umane la milioane de persoane din propria 
sa țară.

Partidul Comunist din S.U.A. apreciază 
In cel mal înalt grad Inițiativele de pace 
ale României, care, împreună cu Uniunea 
Sovietică și alte țări socialiste, au con
tribuit atît de mult la creșterea rîndurilor 
celor care se pronunță pentru pace In lume.

Comitetul Național al Partidului Comu
nist din S.U.A. vă urează din nou deplin 
succes la Congresul dumneavoastră șl In 
activitatea dumneavoastră fn anii care vin.

GUS HALL
Președinte Național, Comitetul Național 

al Partidului Comunist din S.U.A.

a deplinei Independențe economice șl poli
tice.

In numele Partidului Socialist din Uru
guay, primiți salutul nostru frățesc.

JOSE P. CARDOSO
Președinte

REINALDO GARGANO
Secretar general

MANUEL XAVIER
Secretar

ternaționale sporesc condițiile pentru rea
lizarea unei abordări mai consecvente a 
problemelor de interes global care frămln- 
tă omenirea, începînd cu menținerea păcii 
pe pămint și promovarea unei politici mai 
îndrăznețe în prîvința dezarmării, pe linia 
apărării mediului înconjurător, a instaurării 
unei noi ordini 'economice internaționale, 
a soluționării pe calea tratativelor a dato
riei externe în cadrul unui forum specific 
la care să ia parte țările debitoare și cele 
creditoare — toate acestea în cadrul unei 
cooperări crescînde și fructuoase între toate 
țările, indiferent de orinduirea lor social- 
economică, astfel îneît să se garanteze pa
cea și să se accelereze progresul social al 
tuturor popoarelor.

Salutînd încă o dată Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român, adresăm 
urările noastre de succes deplin lucrărilor 
Congresului, exprimindu-ne totodată con
vingerea că noul Comitet Central ce va fl 
ales va rezolva cu succes sarcinile ce-i vor 
reveni, pe plan intern și internațional, din 
documentele ce vor fi aprobate în această 
săptămînă de fructuoase lucrări.

CONDUCEREA NAȚIONALĂ 
A PARTIDULUI COMUNIST 

BRAZILIAN

României ca stat Industrializat multilateral 
dezvoltat, cu un Înalt nivel de trai.

România socialistă, se arată In mesaj, 
ocupă astăzi o poziție de frunte în con
certul națiunilor prin politica sa consec
ventă de solidaritate revoluționară, pentru 
apărarea păcii și crearea unui climat de 
încredere, de securitate reciprocă pentru 
toate națiunile.

Statele Unite — se arată In continuare 
In mesaj — mențin de doi ani un virtual 
război împotriva țării noastre, au înghețat 
fondurile statului panamez, au sechestrat 
bunurile statului aflate în S.U.A. La 3 oc
tombrie, S.U.A. au organizat o lovitură 
militară, prin care voiau să aducă la pu
tere un guvern dbcil intereselor lor, dar 
această lovitură a fost dejucată. Situația 
din țara noastră nu este deloc ușoară. 
Partidul nostru trebuie să se confrunte cu 
dușmanul puternic și crud, dar comuniștii 
au încredere în hotărîrea poporului nostru 
de a nu slăbi lupta de secole pentru cuce
rirea libertății și edificarea unui stat na
țional cu adevărat independent. în aceas
tă luptă știm că nu sîntem singuri, că ală
turi de poporul nostru se află forțele pro
gresiste și revoluționare din toată lumea 
și, între ele, fără Îndoială, comuniștii 
români.

DELEGAȚIA 
PARTIDULUI POPORULUI 

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

Organizația Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

In numele Comitetului Central al 
S.W.A.P.O. și al poporului namibian, vă 
adresez dumneavoastră, dragă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și, prin dumneavoastră. 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, precum și poporului frățesc al 
țării dumneavoastră salutările și felicită
rile noastre fierbinți cu prilejul istoricului 
Congres al partidului, urînd participanților 
succes deplin.

In urma unei lupte deosebit de aprige — 
se arată în continuare în mesaj — poporul 
namibian se află in pragul victoriei, care 
este o victorie a întregii lumi progresiste,

inclusiv a poporului român. De aceea do
resc să folosesc această ocazie pentru a 
adresa Comitetului Central mulțumirile și 
aprecierile noastre cordiale pentru solida
ritatea dumneavoastră cu poporul nostru și 
să reafirm hotărîrea noastră de extindere 
și consolidare a legăturilor de prietenie 
care caracterizează relațiile dintre popoare
le și partidele noastre.

Primiți, dragă tovarășe secretar general, 
asigurarea înaltei mele considerațiuni.

SAM NUJOMA
Președintele S.W.A.P.O.

Partidul Noua Alternativă din Venezuela

tru solidaritatea cu lupta noastră împotri
va apartheidului, pentru o Africă de Sud 
democrată, nerasială, unită, care-și va o- 
cupa, in demnitate și libertate, locul său 
de drept, în comunitatea națiunilor libere.

Vă mulțumim, tovarăși, acum cînd sin
tem mai siguri ca oricînd că zorile viito
rului nostru au început să mijească.

Arătind că membrii Congresului Națio- 
naL African vor continua lupta pînă la în
lăturarea definitivă a apartheidului, me
sajul subliniază: Continuăm să cerem eli
berarea lui Nelson Mandela și a tuturor 
celorlalți prizonieri și deținuți politici.
Continuăm să cerem ridicarea stării de ur
gență și intrarea organizațiilor noastre
populare în legalitate. Continuăm să cerem 
să se pună capăt executării patrioților și 
uciderii activiștilor. Continuăm să cerem 
crearea unui climat în țară în care să fie 
posibil să înceapă căutarea păcii reale și ’ 
îndelungate.

Drumul dezvoltării pașnice și suverane, 
se menționează în mesaj, a adus multiple 
realizări și multă glorie poporului român,

în frunte cu partidul său comunist și secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vă rugăm să primiți 
cele mai sincere felicitări pentru succese
le înregistrate in activitatea dumneavoas
tră. Am dori să elogiem în mod deosebit 
poporul român pentru realizarea fără pre
cedent de a-și fi plătit datoria externă în 
întregime, creînd astfel condiții favorabile 
pentru dezvoltarea pe mai departe a in
dustriei și agriculturii, ceea ce va conduce 
România la stadiul de țară dezvoltată în 
deceniul viitor.

In timp ce asistăm la evenimente de sea
mă în regiunea noastră care deschid per
spective de pace în Africa de Sud-Est și 
Sud-Vest avem certitudinea că în momen
tele grele de sacrificiu vom continua să ne 
bucurăm de solidaritatea poporului * și 
partidului comunist român pină la victoria 
finală.

CONGRESUL NATIONAL 
AFRICAN

Partidul Comunist din Peru

— Patria Roșie

Cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, vă rugăm să 
ne permiteți, dragi tovarăși și prieteni, să 
vă adresăm calde salutări în numele 
partidului nostru, se arată in mesaj.

Fiecare din victoriile voastre în lupta 
pentru apărarea, consolidarea și dezvolta- x 
rea socialismului ajută popoarele noastre 
din America Latină, supuse unor condiții 
de dependență și intervenție din partea 
imperialismului nord-american. Partidul 
nostru apreciază foarte mult linia Parti
dului Comunist Român de întărire a rela
țiilor de colaborare cu toate forțele pro
gresiste și revoluționare pe baza respec
tului reciproc și a principiilor solidari
tății internaționale.

Partidul nostru sprijină inițiativele 
României în favoarea păcii, dezarmării, 
încetării tensiunilor și conflictelor, li
chidării subdezvoltării și instaurării unei 
noi ordini internaționale. Această politică 
se înscrie în cadrul intereselor tuturor po
poarelor noastre. După cum este bine cu
noscut, cu toate eforturile celor ce doresc

pacea, îndeosebi propunerile Uniunii So
vietice și ale țărilor socialiste, cercurile 
agresive din Statele Unite își continuă 
politica de amestec in treburile interne, 
pentru impunerea intereselor lor, de ge
nerare de conflicte și de amenințarea pă
cii și securității altor națiuni. Astfel se 
petrec lucrurile in Nicaragua, Panama, 
Cuba și Salvador, pentru a cita doar exem
plele din America Latină. In cadrul situa
ției mondiale complexe, azi se cere mai 
mult ca niciodată întărirea principiilor so
lidarității internaționale, apărarea păcii și 
•independenței popoarelor și cooperarea în
tre toate forțele progresiste și revoluțio
nare.

în numele Comisiei Politice Naționale a 
Partidului Noua Alternativă din Vene
zuela.
GUILLERMO GARCIA PONCE 

Secretar general 

EDUARDO MACHADO 
Președinta

('

Partidul KOMEITO din Japonia
Cu prilejul celui de-al XIV-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, am onoarea 
să transmit din partea Partidului KOMEITO 
cele mai cordiale felicitări și salutări prie
tenești, precum și cele mai bune urări de 
succes deplin lucrărilor importantului dum
neavoastră forum.

Nutrim cea mai înaltă admirație față de 
aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu. 
care arăta : „Putem să afirmăm că nu 
există probleme majore la a căror rezolvare 
România socialistă să nu-și fi adus o con
tribuție activă în interesul destinderii, păcii 
și colaborării între toate națiunile lumii". 
Fiind convinși că lucrările Congresului, 
prezidate de președintele Nicolae Ceaușescu. 
vor reprezenta o nouă contribuție atit la 
întărirea păcii în lume, cit și a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate între

partidele, țările și popoarele noastre, sperăm 
că inițiativele dumneavoastră de pace, care 
au la bază politica nobilă dusă în domeniul 
dezarmării și față de mișcarea de nealiniere, 
vor fi întotdeauna păstrate cu multă admi
rație în inimile popoarelor iubitoare de pace 
din lume.

Vă rugăm să primiți expresia celei mai 
înalte stime și considerații, in interesul dez
voltării relațiilor reciproce existente între 
Partidul Comunist Român și Partidul 
KOMEITO.
COMITETUL CENTRAL EXECUTIV 

AL PARTIDULUI KOMEITO, 
KOSHIRO ISHIDA, 

Președinte

Partidul Justițialist din Argentina

Partidul Comunist din Uruguay
Am deosebita plăcere să transmit în nu

mele partidului meu cele mai sincere 
urări de succes pentru lucrările Con

In numele Comitetului Central și al tu
turor militanților Partidului Comunist din 
Peru — Patria Roșie, adresăm cele mai 
călduroase salutări frățești celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

După al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, poporul român con
dus de P.C.R., în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a luptat cu sîrguință 
pentru cauza construcției socialiste și apă
rarea cuceririlor revoluției, independenței 
și suveranității sale naționale, obținînd 
succese importante.

Sîntem convinși că al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român va stimula

într-o măsură importantă poporul român 
în a-și conținua eforturile pentru construc
ția victorioasă a socialismului în patria sa.

De asemenea, dorim ca prietenia noastră, 
care se bazează pe marxism-leninism și pe 
internaționalismul proletar, să se dezvolte 
și consolideze in lupta noastră comună îm
potriva imperialismului și a reacțiunil 
mondiale.

Să fie încununat cu deplin succes al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român 1

ALBERTO MORENO,
Secretar general al Partidului Comunist 

din Peru (Patria Roșie)

Partidul Social-Democrației Braziliene

In numele comuniștilor uruguayeni trans
mitem celui de-al XIV-lea Congres al .Par
tidului Comunist Român cele mal căldu
roase salutări, cit și urări de succes lucră
rilor sale.

Relevînd etapele luptei pentru libertate a 
poporului român, sub conducerea comuniști
lor, mesajul subliniază in continuare : 
România a încetat să mai fie o țară opri
mată de imperialiști și moșieri, o țară cu o 
slabă dezvoltare economică, pentru a se 
transforma într-o națiune socialistă cu im
portante realizări în industrie, agricultură 
șl în ridicarea nivelului de trai. Astăzi, 
comuniștii români își propun o nouă etapă 
de dezvoltare și modernizare, de accentuare 
a autoconducerii muncitorești, de perfecțio
nare a relațiilor socialiste.

Noi, comuniștii uruguayeni, ne aducem 
contribuția la lupta antiimperialistă a po

poarelor latino-americane, în special în 
sprijinul Republicii Nicaragua, al apărării 
suveranității statului Panama și sîntem ală
turi de Cuba, a cărei revoluție a deschis 
calea socialistă pe continent. Sintem ală
turi de toate popoarele frățești care luptă 
pentru pace, independență, democrație și 
dreptate socială. ,

Reînnoind urarea noastră de succes, se 
arată în încheiere, vă rugăm să primiți sa
lutările frățești ale comuniștilor uruguayeni,

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN URUGUAY
JAIME PEREZ,
Secretar general

gresului al XIV-lea al Partidului Co
munist Român.

ANTONIO CAFIERO
Președintele Partidului Justițialist 

din Argentina

Partidul Social-Democrației Braziliene 
exprimă Partidului Comunist Român, acum 
cînd se desfășoară cel de-al XIV-lea Con
gres, urări de deplin succes lucrărilor aces
tui înalt forum politic din România, care 
va reprezenta pentru istorie congresul de
plinei independențe politice și econoțnice 
a Republicii Socialiste România.

Sîntem siguri că hotărîrile ce vor fi 
adoptate vor da continuitate extraordina
rului progres și dezvoltării economico-so- 
ciale pe care România le-a cunoscut de-a 
lungul acestor 45 de ani și în special din 
1965, de cînd președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost ales în cea mai înaltă funcție, de 
secretar general al Partidului Comunist 
Român și ulterior de președinte al Repu
blicii.

Relațiile dintre România și Brazilia, ca 
țări de origine latină, au cunoscut o dez
voltare progresivă și s-au adîncit după vi
zita pe care președintele Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o în țara noastră însă, există,

după părerea noastră, încă mult de făcut 
în domeniul dezvoltării relațiilor econo
mice dintre țările noastre.

Partidul Social-Democrației Braziliene își 
exprimă, de asemenea, convingerea că ță
rile noastre pot să găsească în comun noi 
posibilități de colaborare care să reprezinte 
o contribuție de cea mai mare importanță 
pentru cauza păcii mondiale, pentru în
făptuirea noii ordini economice internațio
nale, astfel încît să nu mai fie afectate in
teresele țărilor în curs de dezvoltare și să 
se afirme deplina independență și suvera
nitate a tuturor popoarelor.

Deputat federal 
OCTAVIO ELISIO, 

prim vicepreședinte al Comisiei Executive 
Naționale a P.S.D.B.

Deputat federal
CARLOS MOSCONI,

membru al Directoratului național P.S.D.B.

Partidul Muncii din Elveția
Partidul Socialist Unit 

din Berlinul Occidental

Partidul de Stingă - Comuniștii din Suedia
Partidul de Stingă — Comuniștii din 

Suedia (V.P.K.) salută delegații la cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Comunist 
Român și le dorește dezbateri fructuoase.

Cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R. se 
reunește într-o perioadă de mare schimba
re. V.P.K. salută inițiativele de pace adop
tate de țările socialiste pentru a deschide 
dialogurile și începe dezarmarea. Salutînd 
transformările înnoitoare din țările socia
liste, care deschid noi perspective socialis

mului, mesajul subliniază : V.P.K. estș el 
însuși angajat în acest proces de renovare, 
pregătindu-și cel de-al XXIX-lea Congres, 
care va avea loc în luna mai, anul viitor, 
pentru a întîmpina noile probleme care 
apar în lupta noastră pentru pace, demo
crație și socialism, într-o lume in schim
bare rapidă.

PARTIDUL DE STINGĂ - 
COMUNIȘTII DIN SUEDIA

Partidul Laburist din Noua Zeelandă
Cu ocazia celui de al XIV-lea Congres 

al Partidului Comunist Român, Partidul 
Laburist din Noua Zeelandă transmite sa
lutări frățești și cele mai bune urări de 
succes lucrărilor Congresului, delegaților

la Congres, întregului Partid Comunist 
Român.

T. TIMMS
Secretar general al Partidului 
Laburist din Noua Zeelandă

Partidul Liberal Democrat din Japonia
In zilele în care Partidul Comunist Ro

mân marchează realizările obținute și își 
prefigurează viitorul la lucrările celui
de-al XIV-lea Congres, doresc să vă
transmit cele mai sincere felicitări din
partea Partidului Liberal Democrat din
Japonia. Ca o confirmare a relațiilor de 
prietenie dintre partidele noastre, adresăm 
cele mai calde salutări și cele mai bune 
urări partidului și poporului român. In

numele Partidului Liberal Democrat, ex
prim speranța în dezvoltarea, în conti
nuare, a schimburilor dintre partidele 
noastre, ca o contribuție la cauza păcii 
internaționale și prosperității.

HIROSHI OHKI
Director general al Biroului Internațional 

al Partidului Liberal Democrat din Japonia

Partidul Comunist Sanmarinez
Congresul reprezintă întotdeauna momen

tul cel mai înalt din viața unui partid co
munist, deoarece acesta este locul unde se 
stabilesc orientările politice și programele 
de viitor ; pornind de la experiența pre
zentului și trecutului și de la rezultatele 
oDținute, noi, comuniștii sanmarinezi, care 
de unsprezece ani avem responsabilitatea în 
guverne de coaliție cu alte partide demo
cratice — socialiștii sau catolicii — cunoaș
tem bine dificultățile întimpinate în rea
lizarea programelor și în activitatea de 
conducere politică și administrativă, in 
contextul respectării instituțiilor democra
tice și al afirmării drepturilor cetățenilor.

Partidul Comunist Sanmarinez — se ara
tă în continuarea mesajului — evaluează

pozitiv toate actele și inițiativele care duc 
la democrație, la participarea populară, la 
opțiuni importante și la autodeterminarea 
popoarelor în deplină libertate.

Urăm partidului dumneavoastră și po
porului român cele mai bune succese în 
opțiunile și în realizările politice și sociale, 
în cadrul de garanții democratice și insti
tuționale al țării dumneavoastră, în măsură 
să aducă o contribuție importantă la cauza 
păcii în lume.

Cele mai bune salutări,
pentru Departamentul Relațiilor 

Internaționale al Secretariatului 
Partidului Comunist Sanmarinez, 

ALBERTO MINO

Congresul Național African
Este o misiune de onoare de a vă trans

mite salutul prietenesc al poporului nos
tru oprimat, care continuă să lupte pe în
treg teritoriul țării noastre.

Congresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român are loc intr-un moment is
toric cînd sintem martorii unei lupte tita
nice a celor oprimați din întreaga lume 
pentru a scutura ultimele vestigii ale 
dominației colonialiste și a făuri o socie
tate nouă în care ființa umană să devină 
preocuparea centrală a societății.

Sîntem cuprinși de bucurie, mîndri șl 
optimiști să vă anunțăm, dragi tovarăși, că 
sub îndrumarea Congresului Național Afri
can poporul nostru și-a îndeplinit și con
tinuă să-și îndeplinească cu noblețe mi
siunea pe care istoria a pus-o in fața 
noastră în lupta pentru demnitate, prospe
ritate și pace.

Vom fi de-a pururi îndatorați comunită
ții internaționale, a cărei componentă dina
mică este poporul român și partidul său, 
pentru sprijinul neabătut, frățesc și pen-

Partidul Muncii din Elveția, se arată in 
mesaj, salută participanții la lucrările Con
gresului al XIV-lea al Partidului Comu
nist Român, care au loc într-o perioadă da 
schimbări importan*e și pozitive în politica 
internațională, și de noi și mari obiective

pentru toate forțele care luptă pentru pro
gres, pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCII 

DIN ELVEJIA

Partidul Socialist Elvețian
în nunlele Comitetului Central al Parti

dului Socialist Elvețian, avem plăcerea și 
onoarea să vă adresăm cele mai calde 
felicitări cu ocazia Congresului dumnea
voastră.

Prin acest mesaj, dorim să vă transmi
tem succes la lucrările Congresului și să

Partidul Comunist
Cu ocazia celui de-al XIV-lea Con

gres, primiți salutul de solidaritate 
al Partidului Comunist Popular din 
Spania. Vă dorim mari succese în 
activitatea dumneavoastră, spre binele

vă asigurăm de solidaritatea tovărășească a 
partidului nostru.

Cu salutări frățești,

JEAN-PIERRE METRAL
Secretar cu relațiile internaționale

Popular din Spania
poporului român, al păcii și socia
lismului.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

POPULAR DIN SPANIA

Adunarea Democratică Centrafricană
In momentul în care Partidul Comunist 

Român își ține cel de-al XIV-lea Congres 
al său, este o reală plăcere și o mare onoare 
de a vă adresa, în numele Adunării Demo
cratice Centrafricane și al președintelui său 
fondator, Excelența Sa, General de Armată 
Andre Kolingba, sincere și prietenești salu
tări. Folosim aceaștă ocazie pentru a vă 
exprima recunoștința noastră prietenească 
pentru atenția deosebită pe care dumnea
voastră o acordați relațiilor de cooperare 
și de prietenie dintre partidele noastre.

Adunarea Democratică Centrafricană șl 
militanții săi au ferma convingere că des
fășurarea celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, se arată în con
tinuare în mesaj, va contribui la ridicarea

nivelului de dezvoltare economică și socială 
pe care lupta dumneavoastră istorică v-a 
permis s-o atingeți. Drumul parcurs de că
tre viteazul dumneavoastră popor de-a lun
gul istoriei sale nu poate decît să vă conducă 
pe calea realizării aspirațiilor sale profunde.

în numele președintelui fondator al Adu
nării Democratice Centrafricane și al tutu
ror militanților, urăm deplin succes lucrări
lor celui de-al XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Cu înaltă și prietenească considerație,
JOSEPH MABINGUI

Secretar Executiv al Adunării Democratice 
Centrafricane

Partidul Socialist Ungar
In numele Prezidiului Partidului So

cialist Ungar, salut forumul dumnea
voastră. Doresc ca activitatea congre

sului să fie rodnică — se arată în 
mesaj.

NYERS REZS'O
Președintele Partidului Socialist Ungar

Mișcarea Democraților Socialiști 
din Tunisia

Un obstacol Imprevizibil și regretabil nu 
a permis delegației noastre să participe la 
al XIV-lea Congres al partidului dum
neavoastră.

Mișcarea noastră, atașată principiilor li
bertății și democrației, urmărește cu aten
ție și interes dezvoltarea situației în ță

rile Europei de est, se arată în mesaj.
Urăm deplin succes celui de al XIV-lea 

Congres al Partidului Comunist Român.
MOHAMED MOUAADA 

Secretar general al Mișcării Democraților 
Socialiști din Tunisia

Partidul Aprist Peruan
Ne este deosebit de plăcut să vă salutăm 

în modul cel mai călduros și prin dum
neavoastră pe toți tovarășii participanți la 
al XIV-lea Congres al Partidului Comunist* 
Român.

Am primit amabila invitație a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român 
ca o delegație a Partidului Aprist Peruan 
să participe la lucrările acestui important 
eveniment. Avind în vedere că țara noastră 
traversează două evenimente electorale de

o deosebită semnificație pentru democrația 
din Peru, nu va fi posibil să onorăm de 
această dată invitația, așa cum am fi dorit.

In numele Comitetului Executiv Național 
al Partidului Aprist Peruan, vă adresăm 
succes deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului în folosul edificării viitorului 
României socialiste.

LUIS ALVA CASTRO
Secretar general al Partidului Aprist Peruan

Vă transmitem dumneavoastră, delegaților 
la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și, prin dumneavoastră, 
tuturor comuniștilor români salutul nostru 
comtinist.

Lupta Partidului Comunist Român, îm
preună cu poporul român, din deceniile tre
cute, are drept rezultat succese deosebite 
pentru patria dumneavoastră socialistă.

Cunoaștem dificultățile căii de a obține 
noi succese, aplicînd metode întotdeauna noi

ale dezvoltării politice șl economice a so
cialismului. Vă dorim putere de muncă și 
cele mai bune rezultate în lupta dumnea
voastră, împreună cu cele mai largi pături 
ale populației, dedicată dezvoltării societății.

Noi acționăm împreună pentru un viitor 
al lumii îq pace.

INGE KOOP
Vicepreședinte al Partidului Socialist Un't 

din Berlinul Occidental

Congresul Național al Sindicatelor 

din Mauritius
Cu prilejul celui de-al XIV-lea Congres 

al P.C.R., în numele oamenilor muncii din 
Mauritius și al meu personal, permite- 
ți-mi să vă transmit din adîncul inimii 
cele mai calde urări de solidaritate, pace, 
prietenie și frăție pentru vastul proces so
cial-economic de dezvoltare multilaterală a 
patriei dumneavoastră, spre binele po
porului român și al oamenilor muncii din 
țara dumneavoastră.

Urăm mult succes poporului român, sub 
conducerea aceluia care întruchipează, prin 
puternica sa personalitate, înțelepciunea, 
curajul, concepția clarvăzătoare asupra is
toriei, sinceritatea și devotamentul, tovară
șul Nicolae Ceaușescu — conducătorul exem
plar, înțelept, dinamic și luminos al Româ
niei moderne.

Urăm, de asemenea, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, adevărat prieten al 
țărilor în curs de dezvoltare, multă sănă
tate, viață lungă și succes în lupta pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale.

Sîntem convinși că cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R. va lua hotărîri ce vor 
asigura înaintarea României pe cele mai 
înalte culmi de progres și civilizație, pen
tru cauza păcii și progresului social în 
lume. Transmitem cele mai bune urări 
pentru făurirea destinului luminos al na
țiunii române.
Dr. RAMSAHA LUCHMEEDASS 
Secretar general al Congresului Național 

al Sindicatelor din Mauritius

Partidul Comunist din Paraguay
Cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres al 

Partidului Comunist Român, în numele 
Partidului Comunist din Paraguay, vă trans
mitem dumneavoastră, delegaților, comu
niștilor, întregului popor român, cele mai 
călduroase salutări frățești.

Sîntem siguri că acest congres va face o 
profundă analiză realistă a problemelor lu
mii contemporane și, de asemenea, a pro
blemelor particularităților construirii socie
tății socialiste, va conduce la concluzii con
structive, care vor contribui la întărirea 
păcii și colaborării r.eciproc avantajoase pe 
plan internațional, la dezvoltarea democra

ției interne și bunăstării poporului român. 
Subliniind că Partidul Comunist din Para
guay se găsește intr-un proces de strîngere 
a legăturilor cu masele, mesajul arată că 
aceasta îi va permite să joace un rol im
portant în viața internă a țării și în înde
plinirea îndatoririlor de solidaritate inter- 
naționalistă.

Urăm succes congresului dumneavoastră.
ROGELIO ZARATE,

Secretar cu problemele relațiilor 
internaționale al Partidului Comunist 

din Paraguay

Partidul Uniunii Naționale a Stîngii
Revoluționare — U.N.I.R. — din Peru

In numele Comitetului Executiv Național 
și al tuturor militanților Uniunii Naționale 
a Stîngii Revoluționare — U.N.I.R. — a 
Perului, vă adresăm cele mai călduroase 
felicitări și prin dumneavoastră tuturor 
membrilor Partidului Comunist Român și 
poporului român.

După înfăptuirea hotărîrilor congresului 
anterior al partidului, poporul român, unit 
în jurul Partidului Comunist Român sub 
conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a obținut succese semnificative în con
strucția socialistă, promovînd astfel pros
peritatea țării, apărînd suveranitatea și

independența națională și contribuind la 
cauza păcii mondiale și progresului po
poarelor împotriva imperialismului și reac- 
țiunii internațional^. Ne bucurăm de toate 
succesele partidului și poporului român și 
le urăm noi și mari victorii.

Folosim această ocazie pentru a exprima 
hotărîrea noastră de a întări prietenia 
revoluționară ce unește organizațiile și 
popoarele noastre.

ROLANDO BRENA-PANTOJA
Președinte al Uniunii Naționale a Stîngii 

Revoluționare — U.N.I.R. - din Peru

Partidul Comunist din Salvador
Cu ocazia desfășurării Congresului al 

XIV-lea al Partidului Comunist Român, 
primiți din partea comuniștilor salvado- 
rieni un frățesc și revoluționar salut.

Dorim acestui important for cele mal 
mari succese, care vor contribui la bună

starea poporului român.

MIGUEL SAENZ VARELA
Secretar cu relațiile internaționale 
al Comitetului Central al Partidului 

Comunist din Salvador
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Încheierea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres
Primire ia primul-ministru al guvernului

al Partidului Comunist Român

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România s-a întîlnit, vineri, cu 
Yang Hiăng Muk, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, premierul Con
siliului Administrativ al R.P.Dț Co
reene, care a participat la lucrările 
Congresului al XIV-lea al P.C.R.

.In timpul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de strinsă priete
nie, colaborare și solidaritate dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, care cunosc o continuă dezvol
tare pe baza înțelegerilor convenite

cu prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen.

Tn spiritul acestor înțelegeri au 
fost examinate și stabilite măsuri 
concrete menite să ducă la extin
derea relațiilor economice dintre 
cele două țări, a cooperării tn reali
zarea de obiective comune, a schim
burilor reciproce de mărfuri, pre
cum și la Întărirea conlucrării pe 
alte planuri dintre România și R.P.D. 
Coreeană, in folosul celor două țări 
și popoare prietene, al cauzei socia
lismului. păcii și colaborării, inter
naționale.

Marele forum democratic al 
comuniștilor — Congresul al 
XIV-lea al P.C.R. — t-a întrunit, 
vineri, 24 noiembrie, in ședința 
consacrată alegerii secretarului ge- 
neral al partidului șl a organelor 
centrale ale Partidului Comunist 
Român.

Luind cuvlntul, tovarășul Manea 
Mănescu a spus :

„In acest moment memorabil, de 
mare însemnătate națională, dind 
glas voinței unanime a comuniști
lor, a intregului nostru popor, ex
primate in adunările și conferințele 
organizațiilor de partid pentru dare 
de seamă și alegeri, in adunările 
organismelor democrației muncito- 
rești-revoluționare, care au avut 
loc in perioada premergătoare ma
relui forum democratic al comuniș
tilor, imi revine deosebita onoare 
să propun Congresului al XIV-lea 
să aleagă, in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român și membru al Co
mitetului Central, pe cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialiste, 
care de șase decenii, cu inălțător 
patriotism și exemplară dăruire re
voluționară și-a dedicat munca și 
viața cauzei partidului și poporului, 
eminentul strateg revoluționar, cti
torul României socialiste, luptător 
înflăcărat pentru împlinirea idea
lurilor nobile de libertate, indepen
dență națională și progres, pentru 
triumful socialismului și păcii, to
varășul Nicolae Ceaușescu".

Propunerea privind reînvestirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
suprema funcție de conducere In 
partid a fost primită cu intensă 
bucurie și satisfacție, cu puternic 
entuziasm.

Indeplinindu-șl mandatul de 
onoare încredințat de cei peste 
3.8 milioane de comuniști și afir- 
mlnd . voința lor nestrămutată, a 
tuturor oamenilor muncii, de la 
orașe și sate, a întregii noastre 
națiuni, delegații au reales. Intr-o 
impresionantă unitate de gînd și 
simțire, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, act politic de im
portanță fundamentală pentru pre
zentul și viitorul României, înfăp
tuit intr-un moment ce dobindește . 
o deosebită semnificație istorică.

Prin votul său unanim și entu
ziast, Congresul a dat cea mai înal
tă expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste, stimă, 
prețuire și recunoștință pe care co
muniștii. toți cetățenii patriei le 
poartă, din adincul inimii, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
hotăririi lor de a-i încredința pe 
mai departe conducerea partidului 
și a destinelor țării, de a-l urma, 
cu credință și devotament, tn tot ce 
întreprinde spre binele și fericirea 
poporului, pentru înflorirea con
tinuă la României, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii in 
lume.

Minute tn șir, delegații, tn 
picioare, au rostit, cu însuflețire, 

k

Timp eroic, al marilor construcții
De peste patruzeci de ani verbul 

a construi se conjugă, in România, 
la o scară socială fără precedent. 
Era deci firesc ca această rostire 
a limbii române să răsune cu lim
pezime și în cel mai inalt forum al 
comuniștilor recent încheiat — 
Congresul al XIV-lea al parti
dului.

A făcut apel la el Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cartă a împlinirilor, acțiunii, gin- 
dirii și aspirației românești pe calea 
socialismului, tezaur de gînd lumi
nos și înțelepciune al partidului și 
poporului.

Verbul a construi a fost nelipsit 
din cuvintul delegaților la Congres, 
in dialogurile lor din clipele de 
răgaz. El a dat nu numai un anume 
plus de dinamism exprimării, ci, in 
primul rind, și-a revelat calitatea 
de a configura în toată anvergura 
realitatea construită in România 
anilor rodnici ai socialismului, 
sub incercata conducere a Partidu
lui Comunist Român.

Iată de ce a intrat In firescul lu
crurilor, al opțiunilor exprimate de 
flecare delegat la Congres, în con
sens de inimă și conștiință cu 
opțiunile intregului partid și po
por, de a îngemăna marile con
strucții ale acestui timp cu numele 
ctitorului de geniu al României 
contemporane, omul pe care în
treaga națiune vrea să-l știe ani 
mulți in fruntea partidului și a ță
rii — garanție a împlinirii întocmai 
a obiectivelor istorice ale dezvol
tării și înfloririi patriei — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Timpul marilor 
construcții in România „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Intr-un dialog cu unul, dintre 
miile de făuritori de hidrocentrale, 
om pentru care geografia apelor 
din patria noastră înseamnă, înain
te de toate, mai presus de toate, 
geografia energeticii românești, 
acesta sugera cu o anume predi
lecție spre argumentul logic, imba
tabil :

.— Românii au avut dintotdeauna 
vocație constructivă. Să nu uităm 
că unul dintre cele mai străluci
toare și inegalabile monumente ale 
folclorului — această superbă ladă 
de zestre și nestemate a unui popor 
— Balada Meșterului Manole, ridică 
la altitudini nemuritoare mitul 
construcției la români. Este firesc 
deci ca — intr-o societate a mun
cii libere, independente, suverane, 
a echității- și dreptății sociale, in 
care făurim, sub conducerea -parti
dului, socialismul cu poporul și 
pentru popor — fascinația construc
ției să devină felul nostru de a fi. 
Pentru că, niciodată ca in acest 
timp de măreție, omul muncii n-a 
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numele eroicului nostru partid co
munist și al eminentului său 
conducător.

Adresîndu-se delegaților la 
Congres, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

Doresc să vă mulțumesc pentru 
realegerea mea in funcția de 
secretar general al partidului și să 
vă asigur că, împreună cu Comite
tul Central, cu intregul partid și în
tregul popor, voi acționa, ca și 
pînă acum, pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, înflorirea continuă a patriei, 
creșterea bunăstării poporului, în
tărirea independenței și suverani
tății României'.

Cuvintele-legămînt ale secretaru
lui general al partidului au avut 
un larg și adine ecou in inima și 
conștiința participanților la marele 
forum, care au exprimat, prin pu
ternice și însuflețite aplauze, urale 
și ovații, nestrămutata convingere 
a comuniștilor, a intregli noastre 
națiuni că prezența in continuare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
fruntea partidului constituie che
zășia supremă a împlinirii năzuin
țelor de pace, bunăstare și progres 
ale poporului român, înfăptuirii 
mărețelor' sale proiecte de viitor, 
obținerii de noi victorii ce vor da o 
strălucire și mai mare anilor ce 
vin, ani în care România va deveni 
tot mai puternică, va înainta 
liberă, demnă și suverană pe dru
mul eroic și luminos al comunis
mului.

In continuare, delegații la 
Congres au ales, prin vot secret. 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, alcătuit din 281 
membri și 186 membri supleanți, in 
total 467 tovarăși.

A fost ăleasă, totodată, Comisia 
Centrală de Revizie, formată din 75 
de tovarăși.

Delegații au aprobat, in unanimi
tate, Rezoluția Congresului al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința de închidere a lu
crărilor Congresului.

Prin intermediul transmisiei In 
direcț ia radio și televiziune, la 
ședință a participat, In fapt, pe 
lingă delegați și invitați, întreaga 
țară.

In sală se aflau delegațiile de 
peste hotare care au luat parte la 
lucrările Congresului.

Erau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
precum și numeroși corespondenți 
ai presei străine, trimiși speciali ai 
unor agenții de presă, cotidiane, 
posturi de radio și televiziune de 
peste hotare.

In cadrul ședinței a luat, cuvlntul 
tovarășul 'Manea Mănescu, care a 
spus :

' l

avut un atit de măreț orizont de 
ctitorire.

Este un timp fast de așezare a 
trainicelor temelii.

Intrarea în viitor se face pe poar
ta de aur a monumentalelor noas
tre zidiri, cu'visul unit și cu mun
ca tiuită a întregii națiuni. Argu
menta . la un moment dat, in 
plenul Congresului, delegata orga
nizației județene de partid Vaslui. 
Locuri unde, in istoria luptei pen
tru independență și suveranitate, 
pentru apărarea ființei neamului și 
a dreptului la o viață demnă, 
liberă s-au scris atitea pagini 
nemuritoare. Aici, în ultimul sfert 
de veac au fost investite pentru 
dezvoltarea județului importante 
valori financiare. Numai in ultimul 
sfert de veac s-au ridicat din te
melii și produc din plin peste 410 
obiective și capacități industriale șt 
agricole importante. Și tot in acest 
ultim pătrar de veac, prin care de
finim „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
ritmurile anuale de dezvoltare in
dustrială ale județului au fost de 
peste 16 la sută. Este răstimpul in 
care s-au creat peste 60 000 noi 
locuri de muncă. Este răstimpul in 
care s-au construit peste 60 000 
apartamente pentru oamenii mun
cii, făuritorii noii orinduiri, adevă- 
rații făuritori de istorie nouă...

Reprezentanta comuniștilor din 
locurile unde plăieșli și răzeșii lui 
Ștefan cel Mare au dat nenumăra
te jertfe de singe pentru însăși 
existența ființei urmașilor urma
șilor lor conjuga cu demnitate 
verbul a construi atit de bine
sincronizat la politica dinamică, 
științifică, promovată de partid, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Politică de 
dezvoltare echilibrată, armonioasă, 
in condițiile socialismului, a tutu
ror zonelor țării. Dar Vasluiul este 
doar o parte a intregului rotund, 
unit, al patriei, al națiunii noastre 
socialiste. Cu temelii constructive 
la fel de puternice se prezintă 
astăzi buzoenii ori harghitenil, să- 
lăjenii ori ialomițenii, vrincenii 
sau dimbovițenii, maramureșenii 
ori gorjenii...

Participanțlî la cel de-al XIV- 
lea Congres al "Partidului Comu
nist Român au probat, cu realita- 
tea de la locul lor de muncă, de 
viață și de aspirații că România 
socialistă trăiește în prezent acce
lerațiile unui superb timp de con
strucție. Ctitorii care legitimează 
fără drept de apel opțiunea ro
mânească pentru socialism. Calea 
consecvent revoluționară de a dez
volta și întări continuu proprieta
tea întregului popor, proprietatea 
cooperatistă, in vibrațiile produc
tive și competitive ale noilor fun

„Stimate tovarășe.
Stimați tovarăși.

Cu tnaltă răspundere pentru des
tinele României socialiste, ale po
porului, delegații la Congresul al 
XIV-lea, Congresul marilor victo
rii socialiste, al afirmării puternice 
a independenței și suveranității 
naționale, au ales, in deplină uni
tate și unanimitate, in funcția su
premă de secretar general al Parti
dului Comunist Român pe genialul 
ginditor revoluționar și patriot, 
fondatorul României socialiste, per
sonalitate proeminentă a lumii 
contemporane, strălucit militant al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,

Marele act istoric, de importan
ță națională, pe care l-am înfăptuit 
astăzi, în forumul suprem al co
muniștilor români, constituie cea 
mai sigură garanție a continuității 
procesului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
cu poporul și pentru popor : cea 
mai înaltă dovadă că hotăririle de 
importanță decisivă pentru dezvol
tarea economico-socială a țării, 
adoptate de Congresul al XIV-lea 
al partidului, vor fi îndeplinite cu 
succes, că intregul popor român, 
strins unit in jurul invinci
bilului nostru paftid, al ilus
trului său conducător, tovarășul’ 
Nicolae Ceaușescu, va înainta ferm 
și neabătut pe calea edificării, pe 
pămintul străbun al patriei, a ce-

Recepție oferită de C.C.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a participat vineri la recepția ofe
rită de Comitetul Central al P.C.R. 
cu prilejul celui de-al XIV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

La recepție au luat parte mem
brii și membrii supleanți al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., membrii și membrii 
supleanți ai Comitetului Central 
al partidului, membrii Comisiei 
Centrale de Revizie, delegați la 
Codgres, precum și numeroși 
invitați.

Au luat parte delegațiile parti
delor comuniste, muncitorești, so
cialiste, social-democrate, progre
siste, democratice, mișcărilor de 
eliberare națională care au parti
cipat la lucrările forumului comu
niștilor români, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați In țara 
noastră, corespondenți ai presei 
străine acreditați la București, 
trimiși speciali ai unor agenții de 
presă, cotidiane, posturi de radio 
și televiziune de peste hotare.

La sosirea tovarășului 

dații industriale turnate tn acest 
răstimp de edificare a noii orin
duiri — un muncitor se exprima 
deosebit de plastic : marca fabri
cii este cartea de vizită a demni
tății muncitorești — se află in
corporate certitudinile milioanelor 
de Meșteri Manole, care știu că 
fiecare zidire desăvirșită in acest 
orizont de istorie reprezintă încă o 
treaptă de civilizație cucerită de 
popor. încă o treaptă de progres și 
afirmare a patriei, cu demnitatea 
lucrării sale pentru prezent și vi
itor, in concertul tuturor națiuni
lor lumii. Spunea la marele forum 
comunistul Alexandru Czege, dele
gatul organizației de partid jude
țene Bihor :

Anii de construcție socialistă 
și de modernizare, a agriculturii 
rodesc din plin.

Și aducea in sprijinul afilmați-

însemnâri din 
Sala Congresului

ilor sale acest om, de ani buni pre
ședintele Cooperativei Agricole de 
Producție din Salonta :

In ultimii cinci ani s-au obți
nut aici intre 9 și 11 tone de griu 
in medie la hectar ; la porumb, in 
acest an, s-au realizat producții de 
peste 31 tone știuleți. Se estimea
ză ca pină la sfirșitul anului să se 
ajungă la peste 5 000 litri lapte de 
la fiecare vacă furajată.

Și tot el punea întrebarea : cum 
am obținut asemenea rezultate'? 
Iar răspunsul a venit firesc : prin 
muncă unită, în satul românesc de 
azi, trainic așezat pe temelii socia
liste. Dezvoltind necontenit pro
prietatea obștească a cărei valoare 
a ajuns in prezent la jumătate 
miliard lei.

Ani de construcție și moderni
zare a agriculturii socialiste.

Argumentele cooperatorilor din 
Salonta au o uriașă putere de 
convingere. Cu toate acestea, 
prin forța lucrurilor, ele sint 
doar o picătură — limpede și fru
moasă, cu capacitatea de pre
figurare a primăverii agriculturii 
românești — care ne ajută să eva
luăm marea, puternica agricultură 
socialistă a patriei. Anii ei de 
neîntreruptă construcție. Se ară
ta cu claritate in strălucitul Ra
port. rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sub Cupola de 
gînd . cutezător, revoluționar, al 
Congresului al XIV-lea al partidu
lui : dacă intre anii 1945—1965 pen

lei mal drepte, mai umane orîn- 
duiri — socialismul și comunis
mul.

In aceste momente Înălțătoare, 
de puternică vibrație patriotică, de 
însuflețire și nemărginită bucurie, 
din adincul inimii, cu aleasă căl
dură. ii urăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. mîndria și dem
nitatea revoluționară a partidului, 
a poporului, viață îndelungată, 
multă sănătate și putere de mun
că, spre gloria Partidului Comunist 
Român, spre măreția scumpei 
noastre pairii, Republica Socialistă 
România.

Să ne trăiți intru mulți ani. 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretarul ge
neral al Pațtiduiui Comunist Ro
mân !“.

Este urarea fierbinte pe care o 
adresează, din suflet, tn această 
istorică și sărbătorească zi, toți ce
tățenii țării.

S-a scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu sâ trăias
că. România să-nflorească !“.

Pariicipanții la Congres au fost 
informați in legătură cu prima 
plenară a noului Comitet Central al 
partidului. S-a dat citire Componen
ței Comitetului Politic Executiv si 
a Secretariatului C.C. al P.C.R. De 
asemenea, s-a informat despre ale
gerea președintelui Colegiului Cen
tral de Partid și a președintelui 
Comisiei Centrale de Revizie.

Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu in pavilionul cen
tral al Complexului Expozițional 
din Piața Scinteif, unde a avut loc 
recepția, cei 'prezenți au aplaudat 
îndelung și au scandat cu însufle
țire numele partidului, al secreta
rului său general. A fost intonat 
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România.

Adresîndu-se participanților la re
cepție, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că cel de-al XIV-lea 
Congres al P.C.R. s-a încheiat cu 
rezultate deosebite. Secretarul ge
neral al partidului a toastat pentru 
minunatul nostru partid. ■ pentrv 
eroicul popor român, constructor 
conștient și hotărit al socialismu
lui și comunismului, pentru oaspe
ții de peste hotare prezenți la fo
rumul comuniștilor români, pentru 
solidaritatea și colaborarea tuturor 
partidelor și forțelor care doresc 
progresul, independența, democra
ția și pacea în Întreaga lume, în 
sănătatea tuturor celor prezenți.

Cuvintele secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost subli
niate cu vii și îndelungi aplauze.

Pe parcursul desfășurării recepți
ei, delegații Ia Congres i-ău adresat 

tru dezvoltarea agriculturii s-au 
alocat circa 56 miliarde lei, in. pe
rioada 1965—1990 volumul acestui 
efort financiar se ridică la peste 
650 miliarde lei.

Uriașă investiție de construcție si 
modernizare a agriculturii.

Eiecare dintre cei care fău
resc piined țării ar putea ilus
tra cu realitatea de la locul său 
de muncă in ce s-a convertit acest 
efort. In condiția roditoare a dea
lurilor repezi și sterpe cindva a 
Perienilor ori în briul de livezi din 
zonele subcolinare din timpla ar
cuită a Carpaților. In întinsele su
prafețe Irigate ale Brăilei — inti- 
iul județ al țării cu Sisteme de iri
gații pe întreaga suprafață arabilă 
— ale Doljului, Argeșului, Oltului, 
Călărașiului, Timișului, Constanței, 
Vrancei, Ialomiței... Și, mai pre
sus de toate, in imaginea înnoită 
a satului românesc de azi, construit 
și reconstruit și el din temelii. Cu 
viața oamenilor de azi. construită 
și reconstruită si ea din temelii, 
așezată pe un curs firesc de trai 
civilizat, demn, prosper.

Da, meditind . la densitatea de 
fapte, idei și proiecții spre anii ce 
vin, densitate cuprinsă in docu
mentele programatice adoptate in 
unanimitate de marele și democra
ticul forum comunist, desprinzi a- 
devărul și fascinația de amplu 
orizont a construcției in România 
contemporană.

Nu numai a fundațiilor industria
le, deși acestea. în opțiunea istori
că pentru socialism a partidului și 
poporului nostru, au intiietatea de
monstrată cu prisosință de socialis
mul științific, de legitățile generale 
ale dezvoltării.

Nu numai a agriculturii, această 
ramură de bază a economiei, repusă 
definitiv in drepturi, racordată fi
resc la exigențele ridicate ale noii 
revoluții agrare.

Nu-i vorba. în sfîrșit, numai de 
construcția și reconstrucția satelor 
și orașelor României, care, in anul 
45 de liber destin al poporului, in 
anul celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului se înfățișează 
privirilor în haină nouă șl strălu
citoare grație strădaniilor eroice ale 
milioane și milioane de Meșteri 
Manole ai timpului nostru, care 
și-au zidit in fiecare ctitorie talen
tul, aspirația, vocația de frumos.

Comuniștii din Albă ori Vllcea, din 
Brașov sau București, din Galați ori 
Bacău, numeau, in cuvintele ori 
dialogurile purtate în pauzele Con
gresului, și altfel de construcții 
durabile, fascinante și complexe, 
înălțate tn acești ani ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Ei numeau direct construcția ori

Intimpinat cu cele mal calde ma
nifestări de dragoste, stimă și pre
țuire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, a rostit cuvintul de 1 
închidere a lucrărilor celui de-al 
XIV-lea Congres al partidului.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deo
sebit interes și profundă satisfacție, 
fiind subliniată, in repetate rinduri. 
cu vii și îndelungi aplauze, urate și 
ovații.

Miile de delegați și invitați au 
scandat cu înflăcărare, într-o simbo
lică alăturare, nume incrustate 
adine in sufletul și conștiința tutu
ror cetățenilor patriei : „Ceaușescu 
—r P.C.R. !“, , „Ceaușescu și po
porul !“, „Ceaușescu — România!", 
„Ceaușescu — pace

Atmosfera de mare entuziasm tn 
care s-au încheiat lucrările Con
gresului a pus pregnant in lumină 
unitatea indestructibilă a întregii 
națiuni in jurul partidului și al 
secretarului său general, unitate ce 
dă forță și trăinicie orinduirii noas
tre, unitate sub semnul căreia ștau 
toate istoricele succese înregistrate 
in construcția socialistă și care con
stituie o puternică bază pentru 
realizarea cutezătoarelor obiective 
de dezvoltare a țării în cincinalul 
viitor și în perspectivă, prevăzute 
in documentele programatice șt ho
tăririle adoptate de înaltul forum 
comunist.

Congresul s-a încheiat tn acordu
rile vibrantului cintec patriotic ,,E 
scris pe tricolor unire !".

al P.C.R.
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde felicitări, împreună cu urări 
de viață îndelungată, fericire și 
putere de muncă pentru a conduce 
partidul, țara și poporul pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut prietenește cu șefii dele
gațiilor de peste hotare. Oaspeții 
au adresat felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru reînves
tirea în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân și i-au urat deplin succes tn 
activitatea pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și a statului.

Tovarășul. Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru felicitări si a ru- j 
gat să se transmită conducerii 
partidelor, organizațiilor și po- I 
poarelor pe care le reprezintă un ■ i 
cald salut prietenesc din partea sa, 
a conducerii partidului nostru, a 
comuniștilor și a întregului popor 
român și cele mai bune urări de 
succes în activitate.

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

Recepția s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

ginală, unică In felul ei, a sis
temului democrației muncitorești- 
revoluționare din România contem
porană.

Ei nu uitau să numească — drept 
realitate definitorie, consolidată mai 
ales in ultimul pătrar de veac — 
construcția unei vieți spirituale bo
gate, pe măsura măreției acestui 
timp, demnă de măreția făuritori
lor de bunuri materiale și spiritua
le. N-a fost un drum ușor pină aici. 
După cum s-a afirmat cu limpezi
me de cristal in Congres, au trebuit 
să fie învinse șablonismul, dogma
tismul, închistarea, lipsa de orice 
temei a „modelului unic";, au tre
buit să fie învinse practicile de 
falsificare a „istoriei poporului ro
mân, a caracterului său latin, a în
seși ortografiei și alfabetului limbii 
române". Repusă in drepturile ei 
firești, cultura română a ultimelor 
decenii a „cotizat" enorm la tezau
rul constituit și de neprețuit al po
porului nostru, joacă un rol de prim 
ordin in desăvirșirea unei alte con
strucții, cea mai impunătoare și 
complexă — făurirea omului nou, 
cu o statură morală pe măsura 
timpului eroic de mare și durabilă 
edificare socialistă.

Toate aceste construcții — s-a ar
gumentat permanent in Congres — 
,și-au ridicat schelele", s-au împlinii 
maiestuos, drept moșteniri emble
matice pentru prezent și viitor. Iar 
desăvirșirea lor s-a realizat intr-o 
lume frămintată, bintuită de con
vulsii sociale, de crize, sfîșiată de 
grave și ireconciliabile contradicții 
generate de anacronice inechități 
sociale. Intr-o . lume in care anti
comunismul a fost readus in linia 
intii a unor poziții fără nici un 
viitor, in care „reformatorii" so
cialismului, „nepoftiți de nimeni", 
vorba unui om al ogoarelor, rostită 
de la tribuna Congresului, apar ca 
ciupercile, se erijează in sfătuitori 
și apărători al socialismului in 
România, „Adevărații noștri a- 
părători — dădea replică răs
picată delegatul in forumul comu
niștilor — sint Partidul Comunist 
Român, statul nostru socialist"..

Construcțiile acestor ani — In 
proiecția luminoasă a marelui forum 
al comuniștilor români recent în
cheiat.

Intrarea in viitorul socialismului 
multilateral dezvoltat, al Comunis
mului în România se face numai 
pe sub arcadele de aur ale teme
liilor pe care poporul, in frunte 
cu partidul său comunist, le înră
dăcinează în glia patriei, in . acest 
eroic sfîrșit de mileniu de amplă, 
trainică construcție socialistă.

Jlîe TANASACHE

Cronica zilei
Cu prilejul încheierii misiunii 

șale in țara noastră, ambasadorul 
Indiei la București. Nathu Ram Ver
ma, a oferit, vineri, o recepție.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter

TELEGRAME EXTERNE
IN COMITETUL JURIDIC AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Adoptarea unei rezoluții, inițiate de România, 
privind reglementarea pașnică a diferendelor

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Comitetul juridic al Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat o re
zoluție inițiată de România, la care 
s-ap asociat in calitate de coautori 
alte 58 de state, de pe toate conti
nentele, privind reglementarea paș
nică a diferendelor. Documfentul se 
întemeiază pe concepția și inițiative
le tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
Romania, privind imperativul inten
sificării eforturilor pentru încetarea 
tuturor conflictelor existente in 
diferite zone ale lumii și realizarea 
unor soluții echitabile care să por
nească de la respectarea strictă a 
intereselor legitime ale popoarelor, 
ca o premisă esențială pentru asigu
rarea păcii și instaurarea unor ra
porturi de cooperare pașnică intre 
toate statele lumii.

Rezoluția reînnoiește apelul adre
sat tuturor țărilor de a aplica și

Peste 37 de milioane de japonezi au semnat 

Apelul de la Hiroshima și Nagasaki
TOKIO 24 (Agerpres). — Peste 37 

de milioane de japonezi au semnat 
pină in prezent Apelul de la Hiroshi
ma și Nagasaki în care se cere 
interzicerea totală a armelor nuclea
re, iar 1 442 de prefecturi, orașe și 
comune din Japonia, insumînd 64 la 
sută din populația țării, s-au decla
rat zone libere de arme atomice, se 
arată în raportai anual al Comitetu
lui nipon pentru pace, prezentat de 
președintele acestei organizații în 
cadrul Congresului nipon pentru 
pace, care Be desfășoară In orașul 
Naha din insula Okinawa.

El a exprimat, în numele a mi
lioane de japonezi, îngrijorarea tn

Guvernul afgan este hotărit să promoveze In continuare 
politica de reconciliere națională 

O declarație a președintelui Najihullah
KABUL 24 (Agerpres». — Referin- 

du-se la faptul că statul afgan a re
zistat acțiunilor opoziției armate da
torită existenței unui regim politic, 
economic, social și militar capabil să 
apere interesele naționale ale Afga
nistanului și care se bucură de spri
jin din partea poporului, președintele 
Najibullah a arătat, la o intilnire cu 
pre^a. că guvernul este hotărit să

ORIENTUL MIJLOCIU
ELIAS HARAUI A FOST ALES

BEIRUT 24 (Agerpres). — Elias 
Haraui a fost ales, vineri, președinte 
al Libanului. în cadrul sesiunii par
lamentare, desfășurate la Chtaura, 
50 km est de Beirut.

Elias Haraui, creștin maronit, s-a 
născut in orașul Zahle. din Valea 
Bekaa, estul Libanului. Potrivit 
constituției libaneze, președintele 
trebuie sâ fie creștin maronit, iar 
primul-ministru musulman sunit.

Elias Haraui a obținut 53 din cele 
55 de voturi exprimate ele forul 
parlamentar. El succede lui Rene 
Muaawad, asasinat la începutul săn- 
tăminii. Deputat de Zahle din 1972, 
Elias Haraui a fost ministru pen
tru lucrările publice între anii 
1980—1982. Este membru al Adună
rii Deputaților maroniți indepen
denți.

Intr-o declarație făcută presei 
după alegerea noului președinte, 
președintele parlamentului libanez, 
Hussein Husseini, a arătat că in 
scurt timp urmează să fie anunțat 
guvernul de uniune națională, infor
mează agenția Efe.

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U.', Ja
vier Perez de Cuellar, a înaintat Con
siliului de Securitate un raport in

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: '
cele două țări, precum și o serie 
de probleme internaționale.

CONFERINȚA. La Brasilia s-au 
desfășurat lucrările unei Conferin
țe naționale a P. C. Brazilian, care 
a dezbătut rezultatele primului 
tur al alegerilor prezidențiale — 
transmite agenția T.A.S.S. S-a sta
bilit ca la cel de-al doilea tar de 
scrutin, care va avea loc la 17 de
cembrie, să fie sprijinit candidatul 
Partidului Muncitorilor, Luiz Ina
cio Lula da Silva, situat, in pri
mul tur de scrutin pe locul al doi
lea. De asemenea, Conferința a a- 
preciat ca necesară crearea unei 
largi coaliții a forțelor democratice 
de stingă.

ÎNTREVEDERE. Primul-ministru 
al R.D. Germane. Hans Modrow, a 
conferit cu cancelarul Austriei, 
Franz Vranitzky, aflat în vizită ofi
cială la Berlin, informează agenția 
A.D.N. Cu acest prilej au fost dis
cutate aspecte ale relațiilor dintre 

ne, reprezentanți ai altor ministere 
și instituții centrale, ziariști.

Au luat pșrte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București.

(Agerpres)

promova Declarația din 1982 privind 
reglementarea pașnică a diferendelor 
internaționale. Totodată, este sub
liniată răspunderea fiecărui stat 
pentru promovarea unei politici de 
respectare a independenței și suvera
nității naționale a altor state, de 
neamestec in treburile interne, de 
bună înțelegere și cooperare, ca 
cerință fundamentală pentru reduce
rea încordării și statornicirea unul 
climat- de pace și încredere reciprocă 
in întreaga lume.

Pornind de la însemnătatea prac
tică și actualitatea deosebită a temei 
la care se referă, rezoluția eviden
țiază necesitatea ca soluționarea 
pașnică a diferendelor să constituie 
o preocupare centrală a statelor și 
a O.N.U., relevîndu-se, în același 
timp, că trebuie să fie depuse, în 
continuare, eforturi pentru consoli
darea procesului de reglementare 
pașnică a problemelor litigioase.

legătură cu faptul că regiunea Asiei 
și Pacificului ar putea deveni un 
depozit al armelor nucleare ale 
S.U.A.

Congresul de la Naha. la care 
participă activiști pentru pace 
niponi, ca și reprezentanți al unor 
organizații pacifiste din S.U.A., Fi- 
lipine. Noua Zeelandă șl Micsonezia, 
dezbate probleme legate de prezența 
militară americHnă în Japonia și 
zorta Asia*--Pacific în general. Parti- 
cipanții au declarat că urmăresc 
desființarea tuturor bazelor militare 
din regiune și reexaminarea tratatu
lui de apărare nipono-american.

promoveze In continuare politica de 
reconciliere națională.

Republica Afganistan s-a pronunțat 
întotdeauna . pentru o reglementare 
politică a problemei afgane, elaborînd 
un plan propriu privind o asemenea 
reglementare — ă relevat vorbitorul, 
arătind că. in prezent, continuă con
tactele și negocierile la diferite nive
luri. atit in interior, cit și în afara 
țării, cu opoziția armată, în mai 
multe direcții obținîndu-se rezultate.

PREȘEDINTE AL LIBANULUI
care recomandă prelungirea cu încă 
șase luni — pină la 30 mai 1990 — a 
mandatului Forței Națiunilor Unitp 
de observare a dezangajării militare 
pe înălțimile Golan (U.N.D.O.F.) — 
relatează agenția T.A.S.S. Refertn- 
duse la activitatea U.N.D.O.F.. crea
tă in 1974. raportul evidențiază că 
Forța Națiunilor Unite continuă să-și 
îndeplinească misiunea in zonă și a-' 
preciază Lă, in pofida acalmiei din ul
timele șase luni, din regiunea înălți
milor Golan, situația din Orientul 
Mijlociu rămine potențial periculoa
să. Secretarul general al O.N.U. iși 
exprimă speranța că toate părțile in
teresate vor depune eforturi insis
tente menite să ducă la instaurarea 
unei păci juste^și durabile in Oriental 
Mijlociu, în conformitate cu Rezolu
ția 338 a Consiliului do Securitate.

TUNIS 24 (Agerpres). — La- Tunis 
au avut loc convorbiri între ambasa
dorul Statului Palestina în Tunisia. 
Hakam Balawi. și ambasadorul S.U.A. 
în capitala tunisiana, Robert Pelle- 
treau. Potrivit agenției WAFA citată 
de agenția egipteană de presă MENA, 
in cadrul convorbirilor au fost exa
minate ultimele evoluții din Orientul 
Mijlociu și eforturile de relansare a 
procesului de pace in regiune.

PLENARA. La Diisseldorf 8-au | 
desfășurat lucrările plenarei con
ducerii P.C. German. Plenara a ho- . 
tărît ca la 2 decembrie să fie con
vocată conferința P.C.G. De ase- ' 
menea, s-a hotărit ca pe ordinea 
de zi a Congresului extraordinar I 
al partidului, care va avea loc la I 
începutul anului viitor, să fie in
clus punctul cu privire la alegerea i 
organelor conducătoare ale P.C.G. |

ALEGERE. După cum transmite . 
agenția P.A.P., la 23 noiembrie I 
Consiliul orășenesc din Gdansk a 
ales un nou primar al orașului. El 
este membru al Partidului Munci- j 
toresc Unit Polonez. învingindu-t 
pe candidați! „Solidarității" și ai , 
altor două partide.

I
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Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție 
de secretar general al Partidului Comunist Român 

- expresie a voinței poporului român de înaintare fermă 
pe calea socialismului și comunismului

Felicitări adresate 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
AMPLU ECOU IN PRESA INTERNAȚIONALA AL LUCRĂRILOR CONGRESOLUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

cu prilejul realegerii în funcția 

de secretar general al P.C.R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Primiți felicitări cu ocazia realegerii In funcția de secretar general 

■1 Partidului Comunist Român.
In legătură cu încheierea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al 

Partidului Comunist Român, adresez comuniștilor români urări de suc
cese In soluționarea sarcinilor dezvoltării social-economice a Republicii 
Socialiste România, pace și bunăstare poporului român.

M. GORBACIOV
Secretar general al Comitetului Central 

ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și al 

meu’personal vă adresez calde felicitări cu prilejul realegerii dumnea
voastră In funcția de secretar general- al Partidului Comunist Român la 
cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român. Vă urăm din 
toată inima succese tot mai importante în conducerea Partidului Comu
nist Român și a poporului român în înaintarea victorioasă și continuă 
pe calea socialismului. Urăm ca relațiile tradiționale de prietenie și co
laborare dintre partidele, țările și popoarele chinez și român să se în
tărească și să se dezvolte neîncetat.

JIANG ZEMIN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român, în numele Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, al întregului Partid al Muncii din Coreea, pre
cum și al meu personal vă adresez calde felicitări.

Realegerea dumneavoastră in funcția de secretar general al Partidu
lui Comunist Român constituie expresia înaltei stime și încrederii 
profunde a comuniștilor, a întregului popor român față de dumnea
voastră.

Vă urez din toată inima să obțineți succese mari în lupta partidului și 
poporului dumneavoastră ■ pentru transpunerea in viață a hotârîrilor 
Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român și în activitatea 
dumneavoastră de mare răspundere și multă sănătate.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare tradi
ționale, statornicite ferm pe baza principiului suveranității și stimei reci
proce, în lupta comună pentru victoria cauzei păcii, socialismului și co
munismului, împotriva imperialismului se vor amplifica și dezvolta pe 
mai departe în toate domeniile, conform înțelegerilor din timpul întilni- 
rilor și convorbirilor avute intre noi.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea

Lucrările Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român sînt 
reflectate, în continuare, de către mijloacele de informare în masă din 
numeroase țări, care inserează știri, informații, comentarii și reportaje 
filmate, oglindind atmosfera entuziastă, de lucru și plină de responsa
bilitate în care s-a desfășurat înaltul forum al comuniștilor români.

Agențiile de presă au evidențiat atașamentul și prețuirea exprimate 
de delegații la Congres față de activitatea de excepție a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, realegindu-l, în unanimi
tate, in suprema funcție de conducere în partid. Se evidențiază că dele
gații la Congres au ovaționat îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exponentul strălucit al idealurilor și năzuințelor poporului român, persona
litate proeminentă a lumii contemporane, a cărui realegere constituie 
garanția sigură a mersului înainte, pe drumul socialismului, al României, 

Sînt relevate, de asemenea, realismul în abordarea problemelor, spi
ritul analitic, critic și autocritic al luărilor de cuvînt în cadrul dezba
terilor privind importantul Program-DirectiVă de dezvoltare economico- 
socială a țării.

Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — se arată in 
comentarii - a fost apreciat de toți vorbitorii drept un document realist, 
mobilizator, de o deosebită valoare teoretică și practică, oferind posibi
lități largi pentru afirmarea energiilor creatoare ale poporului, întărind 
sentimentul de demnitate și incredere in forțele proprii, in cuvîntul lor, 
delegații la Congres, subliniază presa internațională, și-au reafirmat ade
ziunea deplină la politica internă și externă a Partidului Comunist Ro
mân, a României socialiste.

„RABOTNICESKO DELO". orga
nul C.C. al P.C. Bulgar, inserează o 
nouă corespondență a trimisului său 
special la lucrările Congresului al 
XIV-lea al P.C.R. sub titlul ..Viito
rul aparține păcii și colaborării".

„Atît in Raport, in Teze, cit și 
într-o serie de luări de cuvint la 
cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R. 
— se arată — s-a acordat un larg 
spațiu relațiilor internaționale și 
politicii externe a României. S-au

dat asigurări că România a acordat 
intotdeauna o atenție deosebită 
extinderii relațiilor cu toate țările 
socialiste, întăririi unității și soli
darității lor atit in construcția so- 
cialistă, cit și in lupta pentru so
luționarea gravelor probleme mon
diale. Totodată se afirmă că. și în 
viitor, in centrul activității țării se 
va situa colaborarea economică și 
tchnico-științifică cu țările socia
liste. Subliniindu-se rolul impor-.

tant al C.A.E.R., la Congres s-a 
exprimat disponibilitatea României 
de a participa la perfecționarea 
activității acestei organizații, la 
realizarea programelor sale de lun
gă durată pînă în anul 2000. P.C.R. 
— se relevă — consideră că per
fecționarea și întărirea colaborării 
în cadrul C.A.E.R. nu trebuie să 
afecteze independența națională a 
țărilor membre, ci, dimpotrivă, să 
asigure dezvoltarea mai puternică 
a fiecărei economii naționale și 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
țărilor membre.

La Congres s-a afirmat și hotă- 
rîrea României de a întări cola
borarea cu armatele statelor socia
liste, de a participa activ la acti
vitățile Tratatului de la Varșovia 
pînă la desființarea acestuia con
comitent cu cea a N.A.T.O. De ase
menea, România se pronunță pen
tru dezarmare, pentru soluționarea 
problemelor litigioase dintre state 
pe calea negocierilor, pentru spri
jinirea luptei de eliberare națio
nală a popoarelor, pentru indepen
dență și suveranitate".

Arătînd apoi că în Raport se 
relevă existența în viața in
ternațională a două tendințe 
diametral opuse : politica imperia
listă, neocolonialistă de dominație 
și asuprire, de amestec brutal și 
inadmisibil în treburile interne ale 
altor popoare și afirmarea tot mai 
puternică a mișcării democratice și 
progresiste a popoarelor, care ac
ționează împotriva politicii impe
rialiste, împotriva politicii de răz
boi, pentru dezarmare și pace, co
respondența inserată de ziarul bul
gar subliniază : „P.C.R. consideră 
că în dezvoltarea lumii contempo
rane se menține, și chiar se ac
centuează contradicția dintre so
cialism și capitalism, care rămîne 
o contradicție fundamentală a epo
cii noastre, așa cum, potrivit Ra
portului, se menține și chiar se 
accentuează pericolul unui război 
nuclear".

„In Raport șl In luările de cuvînt 
la Congres — scrie „Rabotnicesko 
Delo" — ca o dovadă în acest sens 
se relevă continuarea experiențe
lor nucleare, producerea de noi ti
puri de arme nucleare și perfec
ționarea celor deja existente, pre
cum și hotărîrea N.A.T.O. de a-și 
moderniza armele tactice și rache
tele cu rază scurtă de acțiune. In 
legătură cu aceasta se adresează 
țărilor membre ale N.A.T.O. și ale 
Tratatului de la Varșovia chemarea 
de a renunța la orice fel de mo
dernizare a armelor nucleare și de 
a încheia un acord privind elimi
narea lor deplină pînă în anul 2000. 
In ceea ce privește Europa, Româ
nia propune ca acestea să fie eli
minate pînă în anul 1995".

în corespondență se evidențiază 
apoi : „P.C.R. este de părere că în 
lume există forțele necesare, care, 
acționînd într-o deplină unitate, 
pot să determine un nou curs al 
vieții internaționale, pot să asigu
re dezarmarea, pacea și o lume 
mai bună și mai dreaptă".

„In documentele Congresului și 
în luările de cuvînt sînt reliefate 
și pozițiile P.C.R. față de proble
mele mișcării comuniste și munci
torești — se arată în ziarul bulgar. 
Partidul Comunist Român conside
ră că este necesar să se întăreas
că solidaritatea, colaborarea și u- 
nitatea tuturor partidelor comu
niste și muncitorești. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se declară pen
tru „o nouă unitate, care să ex
cludă amestecul în treburile inter
ne, poziția de comandă a unor par
tide, care să se bazeze pe respec
tul neabătut al independenței și 
dreptului fiecărui partid de a-și e- 
labora linia politică, strategia co
respunzător realităților din țara 
sa", dar, totodată, P.C.R. propu
ne să se organizeze diferite întîl- 
niri, conferințe regionale și con
sfătuiri internaționale pentru exa
minarea problemelor care preocu
pă mișcarea comunistă și muncito
rească internațională șl întreaga o- 
menire, cu scopul de a se căuta 
forme corespunzătoare de întărire 
a colaborării și a solidarității. El 
și-a manifestat, totodată, disponi
bilitatea de a colabora cu partide
le socialiste și social-democrate, cu 
alte partide și mișcări democra
tice".

Au mai relatat despre lucrările 
Congresului al XIV-lea al P.C.R. 
ziarele „KOOPERATIVNO SELO", 
„TRUD", POSTUL CENTRAL DE 
RADIO SOFIA.

Sub titlul „Sarcina : să se ac
celereze ritmul. La Congresul co
muniștilor români", ziarul sovietic 
„PRAVDA" publică o corespon
dență. din București, despre conti
nuarea lucrărilor forumului comu
niștilor români, prezentind dezba
terile cu privire la Raport. „Mun
citori, țărani, activiști de partid — 
scrie ziarul — au relatat, de la tri
buna forumului, despre succesele 

înregistrate In dezvoltarea econo
miei —. creșterea producției și pro
ductivității muncii în industrie și 
agricultură, realizarea de produse 
de calitate — și a culturii, au cri
ticat neajunsurile, au făcut propu
neri în legătură cu îmbunătă
țirea activității Partidului Comunist 
Român.

O altă trăsătură remarcabilă a 
luărilor de cuvînt ale delegaților — 
subliniază ziarul — ă reprezentat-o 
înțelegerea faptului că, pentru a 
obține rezultate superioare, sînt ne
cesare o muncă susținută, o bună 
organizare a producției și deplina 
valorificare a potențialului econo
miei făurite în anii socialismului. în 
același timp, delegații s-au pronun
țat, în unanimitate, în favoarea 
adoptării Programului-Directivă de 
dezvoltare economico-socială în 
cincinalul al 9-lea și în perspectivă 
pînă în anii 2000—2010, conchide 
ziarul sovietic.

Agenția T.A.S.S. continuă să ur
mărească și să informeze despre 
desfășurarea lucrărilor Congresului. 
Astfeî se relatează că la București 
continuă lucrările celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român. în cadrul unei ședințe ple
nare, delegații au dezbătut Rapor
tul. precum și proiectul Programu
lui-Directivă de dezvoltare econo
mico-socială in cincinalul al 9-lea 
și In perspectivă pînă în anii 
2000—2010.

Vorbitorii și-au concentrat aten
ția asupra problemelor îndeplinirii 
sarcinilor de plan, folosirii eficiente 
a capacităților de producție, redu
cerii consumului de materii prime, 
de materiale și energie. Au fost 
avansate propuneri privind perfec
ționarea organizării producției. De 
asemenea, au fost examinate căile 
de îmbunătățire a activității orga
nelor de stat, subliniindu-se nece
sitatea creșterii rolului conducător 
al partidului comunist.

Participanții la dezbateri — arată 
T.A.S.S. — s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea colaborării cu partidele 
comuniste și muncitorești din alte 
țări, pentru examinarea în comun 
a diferitelor probleme ale contem
poraneității și edificării socialis
mului.

Presa din Iugoslavia — cotidia- 
nele „BORBA , „POLITIKA" și 
„DNEVNIK" — informează despre 
dezbaterile care au avut loc în ca
drul lucrărilor Congresului. Intr-un 
articol intitulat „In ritm alert spre 
viitor", ziarul „BORBA" eviden
țiază poziția Partidului Comunist 
Român, reafirmată în Raport, de a 
nu permite reinstaurarea capitalis
mului in România. Ziarul relevă 
încrederea pe care poporul român 
o manifestă in perspectivele dez
voltării viitoare a României, pre
figurate în programul de dezvol
tare economico-socială prezentat la 
Congres.

Ziarul libanez „L’ORIENT LE 
JOUR", citind din Raportul pre
zentat de secretarul general al 
partidului la cel de-al .XIV-lea 
Congres al P.C.R., remarcă po
ziția exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în favoarea so
cialismului și a celor care luptă 
pentru socialism.

Lucrările Congresului al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român au 
fost urmărite cu viu interes de că
tre factorii politici și mijloacele de 
informare în masă din Irak, acor- 
dîndu-se o atenție deosebită Ra
portului prezentat marelui forum 
al comuniștilor din țara noastră de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Astfel, POSTURILE DE RADIO 
IRAKIENE au transmis relatări 
privind atmosfera entuziastă în 
care s-au deschis lucrările Congre
sului și atenția deosebită de care 
s-a bucurat Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului, în
delung ovaționat de către partici- 
panți. „ceea ce — se relevă — de
notă o aprobare unanimă a docu
mentelor prezentate, a politicii in
terne și externe a României so
cialiste".

Ziarul de limbă arabă „AL- 
IRAQ", intr-un articol, arată că 
„cel de-al XIV-lea Congres al 
P.C.R. este considerat un eveni
ment important și distinct de mare 
rezonanță istorică in viața politică 
a României și in activitatea parti
dului, avînd drept scop realizarea 
programului de construcție a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate". „Congresul al XIV-lea al 
P.C.R. — se menționează apoi — 
capătă o importanță deosebită, 
așa cum a spus tovarășul 
Nicolae țieaușescu, secretar gene
ral al partidului, prin faptul că 
este un congres al victoriei socia
lismului, un congres al indepen
denței economice și politice totale 
a României". Referindu-se la do

cumentele adoptate de Congres, se 
arată în articol, „în mod sigur, a- 
plicarea în practică a programului 
de activitate și dezvoltare prezen
tat va face din România, în cinci
nalul următor, una dintre țările so
cialiste cele mai prospere".

In legătură cu realegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al parti
dului, se menționează că aceasta 
„reprezintă o garanție sigură pen
tru continuarea construcției Româ
niei socialiste, pentru progresul ei 
pe drumul civilizației, tovarășul 
Nfcolae Ceaușescu fiind un patriot 
de prim ordin, un gînditor revolu
ționar și un militant pentru reali
zarea înaltelor idealuri ale poporu
lui român".

In partea finală a articolului se 
transmite poporului român prieten 
urarea „de progres și prosperitate 
iar Congresului al XIV-lea al 
P.C.R. succes deplin sub conducerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, al 
cărui nume este legat de marile 
realizări din istoria contemporană 
a României".

Cotidianul iranian de limbă en
gleză „TEHRAN TIMES" a pu
blicat un amplu comentariu 
consacrat marelui forum al comu
niștilor români, relevînd că „cel 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român reprezintă un 
eveniment de importanță istorică 
în viața social-politică a României, 
în activitatea poporului român.

Desfășurîndu-se în anul celei 
de-a 45-a aniversări a revoluției 
de eliberare socială șl națională, 
antifascistă și antiimperialistă. 
Congresul constituie prilejul unei 
analize profunde și atotcuprinză
toare a drumului parcurs de po
porul român pe calea construirii 
unei noi societăți, în special după 
Congresul al IX-lea al partidului; 
a activităților desfășurate pentru 
transpunerea în viață a hotârîrilor 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R., precum 
și pentru examinarea stadiului 
actual atins de societatea româ
nească și stabilirea obiectivelor și 
liniilor directoare pentru dezvol
tarea României în perioada 1991— 
1995 și, pe termen lung, pînă în 
2000—2010 — se relevă în articol.

Prin rezoluțiile ce vor fi adop
tate, scrie „Tehran Times", Con
gresul se va identifica în istoria 
României ca fiind congresul ade
văratei suveranități și deplinei in
dependențe economice și politice 
a țării.

Raportul prezentat la Congres 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a 
încălzit inimile întregului po
por român, oferind puternice ga
ranții pentru obținerea de către 
România a noi șl importante suc
cese pe calea dezvoltării, a păcii și 
creării unei calități a vieții cu 
totul noi. Liniile directoare trasate 
de Raport reprezintă factorul prin
cipal de promovare a unui spirit 
nou în întreaga activitate de con
struire a socialismului și oferă po
sibilități largi pentru afirmarea 
energiilor creatoare ale poporului, 
întărind sentimentul de demnitate 
și incredere în forțele proprii și 
consolidînd unitatea de nezdrunci
nat a întregului popor în jurul 
partidului.

Așa cum a afirmat președintele 
Ceaușescu, Congresul va da un 
nou și puternic impuls vieții po- 
litico-economice și sociale a Româ
niei, pe baza examinării amă
nunțite a stadiului actual al socie
tății românești, analizat atît de 
cuprinzător și original în Raportul 
prezentat de președintele Româ
niei" — se arată în încheierea 
comentariului.

PRESA, RADIOTELEVIZIUNEA 
ȘI TELEVIZIUNEA FINLAN
DEZA au relatat pe larg as
pecte de la deschiderea și des
fășurarea lucrărilor celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. în centrul co
respondențelor și comentariilor a 
fost situat magistralul Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congres, 
cu sublinierea tezelor și orientări
lor de însemnătate remarcabilă 
privind continuarea neabătută a 
construcției socialiste și comuniste 
in România, apărarea și dezvolta
rea proprietății socialiste, întări
rea rolului conducător al partidu
lui, combaterea tezelor reformiste, 
lichidatoriste și a acțiunilor cercu
rilor imperialiste de subminare a 
socialismului.

POSTUL DE TELEVIZIUNE, 
prezentînd imagini din timpul ex
punerii Raportului de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, a relevat 
că întregul popor român asigură, 
într-o deplină unitate, înfăptuirea 
cu succes a socialismului, ridicarea 
gradului de civilizație și bunăstare 

al întregii națiuni, întărirea Inde
pendenței și suveranității Româ
niei.

Cotidianul „HELSINGIN SANO- 
MAT" a arătat că, în Raport, au 
fost evidențiate realizările econo
mice. „Secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a declarat cu 
demnitate, scrie cotidianul, că 
România nu se va abate de la calea 
socialistă. Socialismul și-a demon
strat forța și capacitatea creatoare". 
Se insistă, de asemenea, asupra im
portanței istorice a celui de-al XIV- 
lea Congres al Partidului Comu
nist Român pentru destinele Româ
niei. Sint redate aspecte privind li
chidarea datoriei externe, ritmurile 
ridicate de dezvoltare a economiei 
românești în viitor, realizarea o- 
biectivului strategic de trecere a 
României la un nou stadiu de dez
voltare, cei de țară mediu dezvol
tată.

Ziarul „KANSAN UUTISET" și 
televiziunea au redat ideile referi
toare la necesitatea întăririi capa
cității de apărare a cuceririlor so
cialiste, întăririi colaborării cu ar
matele țărilor socialiste.

în dezbaterile din cadrul celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român — informează 
agenția PRENSA LATINA — au 
fost examinate Programul de dez
voltare economico-socială a țării și 
Raportul prezentat de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu.

în ședințele plenare și în cadrul 
secțiunilor, forumul comuniștilor 
români a acordat atenție activi
tății desfășurate de partid In anii 
care au trecut. Delegații și-au re
afirmat adeziunea deplină la poli
tica partidului și statului, precum 
și angajamentul de a acționa pen
tru înfăptuirea rezoluțiilor forumu
lui comuniștilor români. Raportul 
prezentat de Nicolae Ceaușescu 
Congresului a fost apreciat — în 
cadrul dezbaterilor și de presa 
română — ca realist și de mare 
valoare.
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a condamnat 
politica de amestec a Occidentului 
în treburile interne ale altor state 
și a evidențiat avantajele socialis
mului față de capitalism. Totodată, 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat ho
tărîrea României de a rămîne mem
bră a C.A.E.R. și țară participantă 
la Tratatul de la Varșovia.

Cotidianul „ELIMA", din Zair, a 
publicat o pagină, ilustrată de fo
tografia oficială a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu, intitulată 
„Cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român". Sînt 
prezentate, pe larg, Tezele și pre
vederile Programului-Directivă, do
cumente de înaltă valoare teore
tică și practică pentru întreaga 
dezvoltare pe mai departe a țării 
pe calea socialistă, dezbătute și a- 
doptate de către Congres. Sînt 
scoase în evidență idei ce contu
rează perspectivele luminoase ale 
României socialiste în următorul 
deceniu, ridicarea nivelului gene
ral de viață al întregului popor 
român.

Publicația agenției naționale de 
presă AZAP — a informat, de a- 
semenea, despre deschiderea lu
crărilor Congresului, subliniind 
importanța deosebită a acestui e- 
veniment în istoria modernă a 
României.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE zaireze au prezentat 
și ele in emisiunile lor informa
tive imagini semnificative de la 
lucrările Congresului. Radiodifu
ziunea zaireză a dedicat o emisiu
ne specială României în cadrul 
căreia au fost prezentate pe larg 
realizările obținute de poporul ro
mân, in special după cel de-al IX- 
lea Congres, de cînd în fruntea 
partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, pre
cum și principalele teze din Pro- 
gramul-Directivă de dezvoltare e- 
conomico-socială a României în 
cincinalul al IX-lea și in perspec
tivă pînă în anii 2000—2010.

PRESA, RADIOUL ȘI TELEVI
ZIUNEA SUDANEZE au informat 
despre importantul eveniment din 
viața și activitatea partidului și 
poporului român.

Astfel, în ziarul „AL KUWWAT 
AL MUSSALLAHA", sub titlul 
„România în prezent șl în viitor" 
a apărut un amplu articol, 
insoțit de fotografia secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în care se pre
zintă importanța Congresului al 

XIV-lea al comuniștilor din Româ
nia și perspectivele de dezvoltare 
a României în următoarele două 
decenii. Sînt citate cifre și date 
care susțin ideea progresului con
tinuu al României spre o etapă su
perioară de dezvoltare.

POSTUL DE RADIO SUDANEZ 
„OMDURMAN" a prezentat, în ca
drul emisiunilor sale informative 
în limbile arabă și engleză, relatări 
privind importanța și desfășurarea 
lucrărilor Congresului.

TELEVIZIUNEA SUDANEZA a 
prezentat, de asemenea, în cadrul 
unor emisiuni politice, relatări și 
comentarii privind desfășurarea 
Congresului al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român. Imaginile din 
timpul lucrărilor Congresului au 
ilustrat entuziasmul delegaților, 
care au luat cunoștință de conți
nutul Raportului, primirea de că
tre secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a șe
filor delegațiilor prezente la Con
gres.

Au fost prezentate, totodată, te
lespectatorilor sudanezi reportaje 
inserînd imagini semnificative din 
Capitală și din țară, subliniind, și 
în acest mod, grandioasele realizări 
ale poporului român pe calea edifi
cării unei patrii moderne, socialiste.

Organul central al Partidului Con- 
golez al Muncii, „ETUMBA", a 
publicat articolul „România — al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român, congres al marilor 
victorii socialiste", în care sînt pre
zentate pe larg ideile din documen
tele Congresului, subliniindu-se 
succesele obținute de poporul ro
mân pe calea socialismului și per
spectivele de dezvoltare tn viitor 
pentru trecerea României într-o 
etapă superioară de civilizație.

De asemenea, POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE CON
GOLEZE au prezentat aspecte de 
la lucrările Congresului, imagini 
relevînd unitatea de voință și ac
țiune a partidului și poporului, 
strîns unite în jurul secretarului 
său general.

Ziarul „LE RENOUVEAU DU 
BURUNDI" dedică, Ia rîndul său, o 
pagină celui de-al XIV-lea Congres 
al P.C.R., subliniind principalele 
poziții de politică externă ale 
României, reliefate în document. 
Ziarul evocă, în acest context, pro
punerile avansate în numele secre
tarului general al P.C.R. la cea 
de-a 44-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. cu privire la solu
ționarea problemei datoriei externe 
a țărilor în curs de dezvoltare.

Principalele cotidiane din Mexic, 
..EXCELSIOR" și „EL UNIVER
SAL", au reflectat lucrările Con
gresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, relatînd îndeo
sebi despre Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român. Sînt scoase în eviden
ță pozițiile P.C.R. cu privire la 
atașamentul României la cauza so
cialismului. „Președintele 
Ceaușescu, scriu ziarele, a decla
rat că nimeni în România nu va 
putea pune la îndoială socialis
mul", iar „eradicarea sistemului 
capitalist este unica cerință impor
tantă pentru crearea unei societăți 
juste". Se relevă, de asemenea, că 
„este necesară o întărire a capaci
tății de apărare a armatei și par
ticiparea activă a întregului popor 
la apărarea cuceririlor revoluționa
re, a independenței și suveranității".

TELEVIZIUNEA MEXICANA a 
transmis, în cadrul buletinelor 
Sale informative, imagini semni
ficative, însoțite de comentarii, 
despre desfășurarea lucrărilor Con
gresului al XIV-lea al P.C.R., re- 
tlectind cele mai importante mo
mente ale acestui eveniment de 
deosebită importanță din viața 
poporului român.

„Comuniștii români îl omagiază 
pe Nicolae Ceaușescu" — este ti
tlul unui articol publicat de ziarul 
„NOTICIAS", din Maputo consa
crat Congresului al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român. Dele
gații la Congres — se spune in ar
ticol — și-au manifestat dragostea 
și recunoștința față de con
ducătorul partidului și statului 
român, evidențiind „rolul esen
țial și decisiv al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în construirea 
României independente, suverane 
și prospere". Intre altele, se arată 
că înaltul forum „a dat o înaltă 
apreciere Raportului prezentat de 
secretarul general al partidului, 
analiză exemplară a realităților 
actuale, adevărat îndrumar de gîn- 
dire social-politică marxistă".

(Agerpres)
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