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IN STRINSĂ UNITATE 
In jurul partidului, 

AL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEA UȘESCUANGAJARE REVOLUȚIONARĂ, PATRIOTICĂ A ÎNTREG» POPOR PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR ADOPTATE DE CONGRESUL Al XIV-lEJ
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„Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român reprezintă un 
eveniment epocal în istoria milenară, și în mod deosebit în istoria modernă 
a României, în activitatea mișcării muncitoresti-revolutionare si a 
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partidului nostru, în întreaga dezvoltare economico-socială și ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, în făurirea cu succes 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea fermă spre visul 
de aur al omenirii - spre comunism!“

NICOLAE CEAUȘESCU

*

/storia patriei va înscrie pen
tru totdeauna, în luminoase 
pagini, intre momentele tun- 

damentale ale epocii de măreție și 
glorie, "inaugurate acum un pătrar 
de veac, Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român. Așa 
cum s-a subliniat cu tărie în ca
drul dezbaterilor, așa cum gîn- 
desc întregul partid, întregul po
por, forumul suprem al comuniș
tilor, ce și-a încheiat lucrările 
acum două zile, iși definește di
mensiunile prin monumentalul 
Raport prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, document 
programatic în care se înfățișează, 
intr-o viziune atotcuprinzătoare, 
profund științifică, drumul eroic 
străbătut in revoluție, in construc
ția vieții noi, cutezătoarele ori
zonturi ale devenirii României in 
perspectiva viitorului deceniu și a 
începutului celui de-al treilea 
mileniu.

Congresul al XIV-lea, îndeplinind 
mandatul de onoare, de demnitate 
și răspundere politică, încredințat de 
toți comuniștii, de întrega națiune, 
a reales, în deplină unitate și 
unanimitate, în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Co
munist Român, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, gînditorul și 
militantul revoluționar pe deplin 
increzător în forța și invincibilita
tea socialismului, patriotul profund 
devotat cauzei sacre a progresului, 
independenței și suveranității 
României, umanistul erudit ce și-a 
dăruit întreaga viață luptei eroice 
pentru triumful păcii, al valorilor 
justiției și eticii internaționale, in
tr-o lume a dezvoltării și colaboră
rii între toate popoarele.

Vom grava, deci, cu litere de 
aur in biografia contemporană a 
României actul istoric înfăptuit de 
delegații la marele forum democra
tic al partidului, puternica identi
ficare cu socialismul științific, cu 
interesele vitale ale clasei munci
toare, ale întregului popor, acordul 
deplin pentru continuarea politicii 
creatoare de dezvoltare economică 
și socială a țării, inaugurată, acum 
25 de ani, de Congresul al IX-Iea, 
care a deschis orizonturile ample, 
de progres și civilizație, ale „Eoocii 
Nicolae Ceaușescu’*. In același timp, 
votul unanim, entuziasmul nețărmu
rit, manifestate vibrant in forumul 
partidului, constituie cea mai înal
tă aprobare a cutezătoarelor 
obiective stabilite pentru viitorul 
cincinal și în perspectivă, pină in 
anii 2000—2010, angajarea fermă a 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, a poporului român de 
a îndeplini exemplar hotăririle 
Congresului al XIV-lea, cu îndrep
tățire definit Congresul marilor 
victorii socialiste, al deplinei afir
mări a progresului multilateral, 
independenței și suveranității pa
triei.

După datina strămoșească. po
porul român urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, să trăiască intru multi ani, 
spre a face in continuare să ro
dească trainic unitatea partidului, 
spre a afirma în continuare marea 
capacitate de acțiune a partidului, 
cu poporul și pentru popor, 
garanția înaintării ferme a Româ
niei pe drumul luminos al 'socia
lismului și comunismului. Este pu
ternică și deplină convingerea 
clasei muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a intregii națiuni — 
convingere subliniată și de la tri
buna marelui forum — că actul 
istoric al reinvestirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in inalta funcție 
de secretar general al partidului, 
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 
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hotăririle de importanță decisivă 
pentru dezvoltarea economico-so
cială a țării, adoptate de Congresul 
al XIV-lea, vor fi îndeplinite 
exemplar. întregul popor român, 
strîns unit în jut'ul invincibilului 
nostru partid, al ilustrului său 
conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, va înainta 
ferm și neabătut pe calea edifică
rii, pe pămintul străbun al patriei, 
a celei mai drepte, mai umane 
orînduiri — socialismul și comu
nismul.

De la tribuna Congresului al 
XIV-lea au fost exprimate, de a- 
semenea, din adîncul inimilor, 
înalta prețuire a partidului, a po
porului, cele mai calde sentimente 
de aleasă stimă și profund res
pect față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și de stat, 
savant cu un imens prestigiu, na
țional și internațional. Participan- 
ții la dezbateri, atit in plenul ma
relui forum, cit și in cadrul lu

PE DRUMUL LUMINOS DESCHIS
DE MARELE FORUM COMUNIST
crărilor desfășurate pe secțiuni, au 
reliefat contribuția sa deosebit de 
importantă la fundamentarea și în
deplinirea programelor și planuri
lor de dezvoltare economico-socia
lă a țării, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român, a 
statului nostru socialist. O deosebi
tă apreciere a fost dată rolului de
terminant pe care ii are tovarășa 
Elena Ceaușescu in asigurarea 
progresului continuu al științei na
ționale, al învățămîntblui și cultu
rii, al spiritualității românești.

Congresul al XIV-lea al parti
dului și-a încheiat lucrări
le. înaltul forum a repre

zentat, așa cum a arătat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „cea mai 
largă dezbatere democratică asupra 
tuturor problemelor privind stadiul 
actual și perspectivele dezvoltării 
României socialiste**. Dezvoltînd a- 
ceastă idee, a democratismului lu
crărilor forumului suprem al co
muniștilor, parte integrantă a de
mocrației muncitorești-revoluționa- 
re din societatea noastră, secreta
rul general al partidului a pre
cizat : „O dată cu incheierea Con
gresului al XIV-lea, se incheie, de 
fapt, și dezbaterile generale din 
partid și din întregul popor, care 
au demonstrat unitatea și voința 
de nezdruncinat a intregii națiuni 
de a inainta. sub conducerea parti
dului, pe calea socialismului și co
munismului, a întăririi indepen
denței și suveranității României !“. 
Această, amplă si profundă dezba
tere politică, fără precedent, așa 
cum se arată in Raportul secreta
rului general al partidului, în în
treaga perioadă a construcției so
cialiste, in istoria patriei, s-a des
fășurat timp de un an și jumă
tate, pe baza Tezelor din aprilie 
1988, a documentelor forumului de
mocratic din noiembrie 1988, a Te
zelor și Programului-Directivă 
pentru Congresul al XIV-lea. S-a 
asigurat, astfel, o analiză temeini

că, aprofundată, în spirit critic și 
autocritic, in deplină concordanță 
cu principiile socialismului științi
fic, a intregii activități desfășurate 
de poporul nostru in anii edifi
cării noii orînduiri sociale. S-a de
monstrat unitatea partidului, legă
tura strinsă dintre partid și po
por, s-a afirmat cu putere hotă- 
rirea intregii națiuni de a asigura, 
sub conducerea partidului, înfăp
tuirea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Eveniment al încununării supre
me, rodnice al acestei largi dezba
teri democratice, Congresul al 
XIV-lea a adoptat hotăriri de im
portanță istorică pentru prezentul 
și viitorul patriei. Raportul pre
zentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, celelalte do
cumente programatice dau o nouă 
perspectivă revoluționară întregii 
dezvoltări economico-soclale a 
României, creșterii bunăstării po

porului. Pe baza bilanțului gene
ral al mărețelor realizări din anii 
revoluției și construcției socialiste, 
cu deosebire din epoca rodnică 
deschisă de Congresul al IX-lea, 
au fost elaborate programele de 
dezvoltare multilaterală in cinci
nalul următor și în perspectivă, 
pină în anii 2000—2010. Așa cum 
a. relevat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in magistralul 
Raport înfățișat participanților la 
marele forum, partidului, țării, 
„Congresul al XIV-lea al partidu
lui marchează trecerea României 
la o nouă etapă de dezvoltare, la 
realizarea fazei superioare a pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
crearea condițiilor necesare înfăp
tuirii in viață a principiilor de 
muncă și viață comuniste**.

Profunda analiză politică și 
științifică a înfăptuirilor so
cietății românești, realizată 

în contextul evoluției lumii con
temporane, cuprinsă în magistra
lul Raport pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a prezentat 
Congresului, ilustrează forța gindi- 
rii creatoare a conducătorului parti
dului și statului nostru, marea sa 
capacitate de a defini și de a solu
ționa problemele vitale'■ ale con
strucției socialismului in România.

Imaginea cuprinzătoare și impre
sionantă a progresului multilateral 
al țârii, infățișată in Raport, situea
ză în plan central deplina încredere 
în capacitatea creatoare a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelec
tualității. a întregii noastre națiuni 
de . a asigura continuitatea progre
sului multilateral al țării. Acest re
levant tablou al prezentului -țării 
trezește, în conștiința întregu
lui nostru popor, sentimente de 
nețărmurită mindrie patriotică, ho- 
tărirea fermă de a asigura, prin 
muncă creatoare avintată, desfășu
rarea, in continuare, prin noi și 
mărețe înfăptuiri, a operei de fău
rire a socialismului in patria stră

bună. Sînt reliefate, astfel, cu pu
tere, forța și legitimitatea socialis
mului, unica alternativă viabilă de 
organizare a societății.

Continuitatea acestei grandioase 
lucrări de construcție materială și 
spirituală, indeplinirea integrală — 
în spiritul principiilor socialismului 
științific, al legităților dezvoltării 
sociale — a cutezătoarelor obiective 
de viitor, sînt asociate în conștiința 
întregului popor, cu adevărul că, și 
de aici inainte — așa cum a 
hotărit forumul suprem al comu
niștilor, așa cum au hotărit parti
dul, națiunea română — în fruntea 
partidului, a țării este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fondatorul ope
rei istorice de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism a Româ
niei.

Raportul prezentat Congresului 
sintetizează, așa cum s-a eviden
țiat și in cadrul dezbaterilor, re
zultatele politicii de adincă înțe

lepciune și cutezanță, luciditate și 
spirit vizionar, de vibrant patrio
tism și încredere în socialism, în 
puterea de creație a poporului — 
trăsături proprii Partidului Comu
nist Român, care a dovedit, în 
toți anii construcției socialismului 
marea sa capacitate de a uni toate 
energiile națiunii pentru împli
nirea nobilelor idealuri de propă
șire a României. In anii de mari 
împliniri socialiste, de după Con
gresul al IX-lea, in societatea ro
mânească s-au produs transformări 
revoluționare radicale, atit in baza 
materială, in nivelul și calitatea 
forțelor de producție, cît și în 
structura relațiilor social-umane, 
asigurîndu-se consolidarea siste
mului socialist, puternica dezvolta
re a industriei și agriculturii, ri
dicarea substanțială a gradului de 
civilizație materială și spirituală, 
afirmarea plenară a democrației 
muncitorești-revoluționare, depli
na independență economică și po
litică, afirmarea prestigioasă a 
României în lume.

Toate aceste adevăruri, analizate 
cu temeinicie în cuprinsul Rapor
tului, au fost dezvoltate de parti
cipant la dezbateri. S-a afirmat, 
în acest sens, rolul esențial al 
Congresului al IX-lea, care a 
descătușat energiile creatoare ale 
partidului, ale poporului de viziu
nea îngustă și vulgarizatoare a 
dogmelor și șabloanelor, a „mo
delului unic" ; care a propulsat în 
istoria poporului român cea mai 
fertilă epocă de progres și civili
zație ; care a promovat o gîndire 
nouă, creatoare, ancorată adine în 
tradițiile și realitățile românești, in 
deplină concordanță cu aspirațiile 
poporului, cu problematica epocii 
actuale. Toate aceste profunde rea
lități revoluționare sint puternic 
legate de vasta operă social-poli- 
tică, teoretică și practică, a con
ducătorului partidului și statu- 

lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
operă creatoare ce a dat patriei 
perspectiva insuflețitoare a pro
gresului multilateral, economic și 
social.

Bilanțul acestei epoci eroice, 
înfățișat pe larg în Raport, 
este impresionant. Politica 

revoluționară a partidului, a se
cretarului' său general, de repar
tizare științifică a venitului .națio
nal pentru fondul de dezvoltare și 
fondul de consum, asigurarea con
secventă, cincinal de cincinal, an 
de an a unei rate înalte a acumu
lării, in condițiile întăririi și dez
voltării proprietății socialiste, se 
află la baza progresului continuu 
al forțelor șl \ relațiilor de produc
ție. Dacă timp de 20 de ani, așa 
cum se arată în Raport, din 1945 
și pină în 1965, s-au alocat pentru 
fondul de dezvoltare 400 de mili
arde lei, in pătrarul de veac din 
epoca inaugurată *de Congresul al 
IX-lea, inclusiv 1990, anul ce va 
Încheia actualul cincinal, investi
țiile se ridică la peste 5 000 mi
liarde Iei. „Numai pe aceas
tă bază — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-a asigurat 
ca Ia sfirșitul actualului cincinal 
industria patriei noastre să fie de 
peste 145 de ori mai mare decit 
in 1945, din care de 128 de ori rea
lizată după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului". Pe această bază 
s-a dezvoltat și agricultura, in 
condițiile in care a fost reconsi
derat rolul acestei ramuri in ca
drul economiei naționale, au fost 
alocate importante investiții, s-a 
trecut la înfăptuirea programului 
național de transformare a naturii. 
Secretarul general al partidului 
subliniază în Raport : „Agricultura 
noastră socialistă, de stat și coo
peratistă, a putut să realizeze o 
creștere însemnată a producției 
— de peste 10 ori față de 1945 — 
din care de peste 6 ori după Con
gresul al IX-lea, iar in acest an, 
înfăptuind obiectivele noii revolu
ții agrare, s-a putut realiza cea 
mai mare producție de cereale 
din istoria României, de peste 
60 milioane tone, ceea ce 
face ca țara noastră să se numere 
printre primele țări din lume in 
ceea ce privește producția de ce
reale pe hectar și locuitor". De 
fapt, s-au dezvoltat toate ramurile 
productive, au crescut productivi
tatea muncii, calitatea, eficiența, 
îndeosebi în condițiile trecerii la 
dezvoltarea intensivă și la înfăp
tuirea programului național de or
ganizare și modernizare a produc
ției. Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „avuția națio
nală va fi, în 1990, de circa 5 660 
miliarde Iei, față de numai 252 mi
liarde lei in 1945 și 810 miliarde 
lei în 1965". Pe această bază trai
nică s-a dezvoltat întreaga socie
tate, s-a perfecționat continuu, a 
crescut gradul de civilizație.

O dată cu trecerea de la dezvol
tarea extensivă Ia cea intensivă, 
s-a amplificat continuu rolul știin
ței, invățămîntului și culturii — 
sectoare care au progresat neînce
tat. Știința, cu deosebire, prin 
aplicarea largă a celor mai noi 
descoperiri, contribuie decisiv la 
valorificarea superioară a resurse
lor materiale și umane, reducerea 
cheltuielilor de producție, creșterea 
eficienței intregii activități econo
mice și sociale. In anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, așa cum se sublinia
ză in Raportul prezentat Congresu
lui, așa cum dovedește viața, ști
ința și tehnologia s-au afirmat tot 
mai viguros, integrîndu-se organic 
în uriașul efort de ridicare a pa
triei pe noi trepte de progres și ci
vilizație. Succesele remarcabile do-

(Continuare în pag. a V-a)

Răspunsul prin fapte 
al tării

Țara trăiește zile de entuziastă vibrație patriotică.
intr-o unică, impresionantă simțire de cuget, de conștiință revolu

ționară, partidul și poporul, toți cei ce muncesc și iși făuresc în li
bertate propriul destin comunist pe glia străbună au trăit, la tempe
ratura marilor și fundamentalelor evenimente politice ale patriei, zile 
definitorii in care devenirea noastră socialistă a gravat cu literele isto
riei o dată esențială înscrisă în calendarul prezentului și viitorului socia
list al României - Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român. 
Congresul marilor victorii socialiste - cum este numit în magistralul 
Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu - al triumfului so
cialismului, al afirmării depline a independenței și suveranității României.

Prin lucrările sale, prin hotărîril.e adoptate, Congresul s-a dovedit 
a fi o îngemănare firească a cutezanței comuniste cu uriașa, transforma- 
toarea cutezanță a poporului. Exprimare firească a legitimei și unanimei 
satisfacții, bucurii și mindrii patriotice prilejuite pentru realegerea to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU — de numele căruia se leagă nepie
ritor toate marile prefaceri din societatea românească socialistă - in 
funcția supremă de secretar general al partidului.

Satisfacție și mindrie demnă pentru realegerea conducătorului iubit 
ol partidului în funcția de supremă răspundere pentru destinele țării, ale 
poporului.

Satisfacție și mindrie demnă pentru marile împliniri pe drumul con
strucției socialiste în România.

Dorința fermă, unanimă de a munci fără preget pentru îndeplinirea 
hotărîrilor strategice ale Congresului, mărețe proiecții către anii ce yin, 
marile obiective economico-sociale care vor ridica patria, viața poporului 
pe noi trepte de progres și civilizație.

Motivația înaltă a acestei adeziuni cu fapta, în deplină unitate a 
întregului nostru popor, exprimată cu limpezime în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în 
România, in anii edificării noii orînduiri, a căpătat trăinicie și durată 
prin munca poporului, sub conducerea încercată a gloriosului nostru 
partid. Tot ceea ce se clădește — cu efort tenace, cu îndrăzneală, în- 
vingind nu o dată obstacole ce păreau de netrecut — se face cu for
țele unite ale clasei muncitoare, țărănimii cooperatiste, intelectualității - 
uriașele forțe sociale ale națiunii noastre socialiste care transpun la 
scară socială ideile directoare ale dezvoltării, civilizației și progresului 
cuprinse in programul partidului de construcție socialistă.

în temeiul acestor adevăruri fundamentale ale societății românești, este 
șl firesc marele ecou pe Care ftăportul tâ Congresul al XIV-lea al parti
dului, hotăririle sale istorice, pentru prezentul șl viitorul patriei socia
liste, l-a trezit în rîndurile milioanelor de cetățeni ai patriei. Reverbera
ția strălucitelor idei ale Congresului determină un climat de fierbinte 
avint patriotic, îndeamnă la reflecții și acțiune, la muncă pătrunsă de 
abnegație pentru cucerirea de noi parametri de civilizație socialistă. 
Reporterii „Scinteii” au reținut din acest flux vital, efervescent al oame
nilor țării aflați la datorie ;

— Strălucitul Raport al tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU la cel 
de-al XIV-lea Congres aduce in 
chip convingător, sub privirile ță
rii, marile, epocalele transformări 
înnoitoare din anii socialismului — 
ne-a declarat șeful brigăzii „Mil- 
cov", Radu Mînea, unul din miile 
de constructori vrînceni care acțio
nează pentru nașterea noului rîu 
din Cîmpia Română : Canalul ma
gistral pentru irigații Șiret—Bără
gan Avem tot dreptul să ne min- 
drim cu tot ceea ce am realizat in 
anii construcției socialiste in 
România. Datele de sinteză privind 
drumul străbătut, înfățișat pe larg 
in Raport, sînt generatoare de mari 
satisfacții pentru toți făuritorii 
noii istorii socialiste a patriei. Și 
cum să nu te încerce un tonic sen
timent de bucurie : la sfirșitul a- 
nului 1990 țara va avea o industrie 
de 145 de ori mai puternică decit 
în 1945 — din care o creștere de 
128 de ori s-a realizat după istori
cul Congres al IX-lea ; rodnicia 
ogoarelor va fi, la sfirșitul anului 
viitor, de peste 10 ori mai mare 
față de 1945 — din care de peste 6 
ori s-a realizat in anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Au înflorit ști
ința, cultura, viața poporului a ur
cat noi trepte de progres și civili
zație. După cum raportau la Con
gres delegații județului nostru, noi 
am finalizat primii 5 km de canal.

Măreață dimensiune
istorică

Acest anotimp bogat in rod și mo
mente pentru istorie se însoțește, 
pe cuprinsul plaiurilor noastre, cu 
o nouă dimensiune a spiritualității 
românești. Puterea de vis lucid, ge
niul acestui popor se cuprind in de
veniri ■ istorice înfăptuite cu o pu
tere mereu tinără, izvorîță din con
știința binelui, a înaltei calități cu 
care întreaga suflare românească 
isi concepe si iși întemeiază feri
cirea sub semnul prosperității pa
triei,' al demnității de a aparține 
acestui pămint, acestui timp, aces
tui popor. Iată sentimentul adine 
întipărit de trăirea, alături de re
prezentanții țării in marele forum 
comunist, a unei opțiuni isto
rice făcute în numele prezen
tului și viitorului : reinvestirea 
marelui fiu al poporului roman, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, in su
prema funcție la cirma destinelor 
partidului, ale națiunii:

Timpul oamenilor, ritmat in cu
getul, simțirea si fapta românească, 
definește, acum si aici, un nou spa
țiu pentru istorie, pentru lucida 
prefigurare a țării tot mai puterni
ce, tot mai înfloritoare, urcind pra
gul dintre milenii sub semnul în
făptuirii unui generos proiect so
cial, al unui program de efort, uni
tate si aspirație revoluționară care 
asigură ziua de miine a României 
socialiste. Este acel mare viitor 
visat fierbinte de înaintași, căruia 

Acționăm cu înflăcărare, la revo
luționara chemare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a Congresului, 
pentru înfăptuirea întocmai ă aces
tei strălucite ctitorii a epocii noas
tre.

— Ce socotiți că stă la temelia 
acestui drum de succese pe calea 
socialismului ? îl întrebăm pe Va- 
sile Levirtă, montator de prefabri
cate și dulgher din brigada a 3-a 
a întreprinderii Antrepriză de Con- 
strucții-Montaj — Vrancea.

— Adevărul fără drept de tăgadă 
spus cu claritate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raport : 
munca unită, eroică a întregului 
popor, care urmează cu încredere 
partidul. Așa ne-am construit o 
țară nouă, o viață nouă in patria 
socialistă. Cînd spun construit nu
mesc in primul rind meseria mea. 
Toți cei care ne facem datoria pe 
schelele județului am ridicat, în a- 
cești ani, aproape 40 000 de aparta
mente. Alte mii le vom ridica în 
viitorul cincinal, ale cărui cute
zătoare obiective s-au aflat pe 
masa de lucru a Congresului. Am 
reținut îndemnul din Raport al 
iubitului conducător al partidului 
și statului de a munci mai bine, 
deoarece, numai pe calea unei 
munci sociale mai rodnice, in con
dițiile , socialismului, viața, toate

(Continuare in pag. a Il-a)

noi, generațiile de azi și urmașii 
noștri ii dăm viață in cea mai mă
reață epocă din îndelungata istorie 
a țării, „Epoca Nicolae Ceausescu". 
Temeiul acestui măreț viitor îl 
aflăm cuprins in documentele pro
gramatice adoptate de Congresul 
al ^.IV-lea, în magistralul Raport al 
secretarului nostru general, cartă a 
gindlrii revoluționare românești, 
program luminos și vizionar care 
pune in lucrare, intr-o strinsă uni
tate, toate energiile și forțele crea
toare ale patriei, contribuție strălu
cită la teoria si practica construc
ției socialismului in lumea de azi. 
Gîndite de partid, elaborate cu con
tribuția determinantă a secretarului 
general al partidului, dezbătute cu 
întregul popor, aceste documente si 
hotăriri adoptate se constituie de ne 
acum in mobilizatoare file de isto
rie. O istorie nouă, împlinitoare, or
ganic născută din ființa poporului 
român prinde viață in fiecare co
lectivitate umană, acolo unde se 
făuresc nu numai bunuri materiale 
Si spirituale, ci, mai ales, conștiința 
patriotică, revoluționară a fiilor a- 
cestui pămint. E conștiința răspun
derii pe care o avem pentru perfec
ționarea întregii noastre activități 
și — așa cum cu o profundă încre
dere in capacitatea creatoare a na
țiunii a subliniat secretarul general

(Continuare în pag. a Il-a)
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aspirațiile noastre pot deveni rea
litate. Noi îl asigurăm pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu — a cărui reale
gere în funcția supremă de condu
cere în partid am susținut-o și noi, 
cu toată căldura inimilor — că ne 
vom face și de aici înainte exem
plar datoria, că vom îndeplini e- 
xemplar hotărîrile Congresului.

— Țara este înfățișată în ima
ginea de mare forță de con
vingere in Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în docu
mentele istorice, programatice ale 
Congresului. Cu munca și stră
daniile, aspirațiile ci. Și cu neodih- 
na țăranului, priceperea și migala 
cu care se apleacă asupra pămîn- 
tului, locul și casa lui dintotdeau- 
na, in care se regăsesc holdele bo
gate cu care se incrustează fiecare 
vară, fiecare toamnă in conștiința 
noastră.

Cu aceeași pasiune, cu aceeași 
înaltă răspundere pentru 
soarta recoltelor anului ce 
vine i-am găsit, în zilele ime

diat ' de după Congresul parti
dului, muncind, pe cooperatorii 
care și-au cîștigat, prin mun
ca lor, un frumos renume, de 
la Cooperativa Agricolă de Produc
ție Rîmnic, una dintre unitățile 
fruntașe ale agriculturii județului 
Constanța. Șeful de fermă Dumitru 
Avîrvarei a ținut să ne mărturi
sească, cu mare satisfacție, depli
na bucurie și mindrie patriotică 
față de opțiunea istorică privind 
realegerea in suprema funcție de 
secretar general al partidului a ce
lui mai strălucit și cutezător fiu al 
națiunii noastre, mult iubitul și sti
matul tovarăș Nicolae Ceaușescu.

— Sint încă sub puternica im
presie a magistralului Raport pre
zentat Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul de ge
niu al României socialiste, perso
nalitate politică proeminentă a lu
mii contemporane. Raportul con
ține un neprețuit tezaur de idei, 
teze, concepte, sarcini și orientări 
ale devenirii noastre comuniste. 
Mîndri pentru tot ceea ce am în
făptuit, încrezători în viitorul nos
tru comunist, vom acționa și mai 
tenace, cu și mai multă hotărire 
pentru construcția socialismului in 
România, singura cale de progres 
și civilizație.

— Succesele obținute în înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții 
agrare, în ridicarea nivelului de 
trai al tuturor locuitorilor din me
diul rural — reținem tot la Rîmnic 
de la Domnica Chitic, una dintre 
cele dintîi cooperatoare de aici — 
constituie realizări de înalt pres
tigiu, înfățișate pe larg în Raport, 

. realizări care, cpnfirmă pe deplin 
justețea politicii științifice â parti
dului și statului nostru, de înfăp
tuire a civilizației satului socia
list românesc. Cu ani în urmă, în 
județul nostru existau doar cîteva 
cooperative agricole de producție 
cu o avere obștească ce se cifra la 
aproape 50 milioane lei. Astăzi, 
mai bine de jumătate din coope
rativele județului au depășit fie
care această sumă, iar cele mal 
multe se apropie de 100 milioane 
lei. Dispunem astăzi de o puter
nică bază tehnico-materială, ame
najări pentru irigații pe o supra
față de peste 420 000 hectare, re- 
prezentînd 80 la sută din supra
fața arabilă, întinse plantații viti- 
pomicole, instalații moderne pen
tru efectuarea lucrărilor de mare 
complexitate, numeroase lucrări 
hidrotehnice și agrozootehnice, de 
tin valoros fond de cadre tehnice 
și specialiști. Și în cooperativa 
noastră, pe baza creșterii averii 
obștești am construit multe adă
posturi pentru animale, s-a mărit 
suprafața amenajată pentru irigat, 
ne-am dotat cu noi mașini agri
cole. In ultimii ani, in sectorul 
vegetal, unde lucrez eu, am reali
zat producții mari. Pe baza apli
cării tehnologiilor celor mai avan
sate am obținut producții medii la 
hectar de 8 530 kg orz, 8 550 kg 

grîu, 5 000 kg fasole, 5 548 kg floa- 
rca-soarelui, 6 020 kg soia și peste 

000 kg știuleți la cultura po
rumbului. în zootehnie vom obține 
peste 5 300 litri lapte pe cap de 
vacă furajată.

Prin obținerea de producții mari 
la hectar, în condițiile reducerii 
costurilor, vom încheia anul acesta 
cu beneficii. Toate acestea ne fac 
să dăm o înaltă prețuire adevă
rului cuprins în Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Congres 
potrivit căruia numai proprietatea 
întregului popor și proprietatea co
operatistă asupra pămîntului, așe
zarea întregii agriculturi pe baze 
socialiste reprezintă calea sigură 
de înflorire a satului românesc. 
Iată de ce muncim cu dragoste și 
avînt pentru îndeplinirea marilor 
și istoricelor sarcini ce revin agri
culturii din documentele Congre
sului, avind conștiința că astfel ne 
făurim propria noastră bunăstare 
și fericire, sub conducerea înțe
leaptă a partidului.

Se desprinde limpede din do
cumentele istoricului Con
gres al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român însemnă

tatea asigurării bazei de mate
rii prime pentru dezvoltarea 
multilaterală, intensivă a eco
nomiei naționale. In această or
dine de idei, iată o importantă 
realizare pe care minerii de la 
Voivozi-Bihor o raportează acum, 
în aceste zile de fierbinte, de am
plă efervescență politică, de după 
Congres. Amănunte ne oferă Emil 
Pătruică, directorul întreprinderii.

-- Evenimentul „la zi" in vatra 
cărbunelui bihorean îl constituie 
deschiderea unui nou cîmp minier 
la Borod-Borovel în valea Crișului 
Repede, unde se depozitează în
semnate cantități de lignit de cali
tate superioară. Minerii noștri din 
acest nou sector de producție' își 
exprimă adeziunea lor fierbinte la 
Hotărîrile Congresului al XIV-lea 
— intrat în istoria construcției noii 
orînduiri din patria noastră drept 
Congresul marilor victorii socialis
te — prin extragerea primelor can
tități de cărbune din primul aba
taj de aici, dotat cu complex me
canizat românesc de mare produc
tivitate. Totodată, ortacii lor de la 
Voivozi sînt amplu mobilizați în 
întrecerea socialistă, punînd in 
exploatare două noi abataje, orga- 
nizind schimburi și zile record de 
producție. Un asemenea spirit an- 
gajant ne-a permis să extragem 
peste prevederi mai bine de 17 000 
tone de lignit, bilanț care va fi 
substanțial întregit pină la sfirși- 
tul acestui an.

Ca de fiecare dată în etapele is
torice ale devenirii comuniste a pa
triei, toți cei ce muncesc cu brațele 
și ou mintea și-au legat: nădejdile 
munca, aspirațiile de marile adevă
ruri, de politica științifică, clarvă
zătoare a partidului, de cutezanța 
de gînd și de faptă comunistă 
a revoluționarului consecvent aflat 
în fruntea partidului și a țării, 
omul care și-a închinat întreaga 
viață de muncă și luptă fericirii 
și demnității poporului român — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Față 
în față cp această realitate trăită, 
apar pe deplin firești mărturiile 
impresionante ale oamenilor de 
cele mai diverse profesii, de pe 
întreg cuprinsul țării. Transcriem 
aici mărturia lăcătușului Szekely 
Iosif, de la întreprinderea de Trac
toare din Miercurea-Ciuc.

— în ziua de 14 august 1971, 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, aflat in 
vizită de lucru in județul Harghi
ta, stabilea la Miercurea-Ciuc am
plasamentul întreprinderii care 
urma să producă tractoare. Faptul 
a stîrnlt atunci un viu interes în 
rîndul locuitorilor. Cîțiva ani mai 
tirziu ieșea pe poarta întreprinde
rii primul tractor, apoi alte zeci, 
sute și mii. La numai un an de la 
debutul productiv se realizau 
întiile tractoare pentru export. Nu 
ne-a venit totul de-a gata. între
prinderea a fost dotată cu utilaje 
moderne, de mare productivitate. 
S-au înființat, în imediata apropie-

FAPTE AL
re a unității, liceul industrial și 
școala profesională, și-a început 
cursurile o secție de sub.ngineri a 
Facultății din Brașov. Cu alte cu
vinte, orașul, județul iși asigură 
și își pregătesc, prin condițiile 
create, întreaga for.,a de muncă 
necesară. Desigur, nu mă refer nu
mai la întreprinderea noastră, ci la 
atîtea zeci și zeci de întreprinderi 
și alte unități economice înființate 
în Harghita in anii de după Con
gresul al IX-lea. Aceasta este, așa 
cum limpede Se arată în Raportul 
la Congresul partidului,- una din 
marile realizări ale socialismului, 
cu care ne mîndrim și pentru care 
sintem recunoscători partidului, 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Promovin- 
du-se consecvent politica ști
ințifică, de repartizare echilibra
tă, armonioasă, a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, 
s-au asigurat condiții deplin egale 
de muncă și viață tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, s-au creat peste tot 
cele mai largi posibilități de afir
mare profesională fiecărui membru 
al societății, de Împlinire a perso
nalității umane. Sînt toate acestea 
temeiuri ale muncii noastre entu
ziaste din prezent pentru înfăptui
rea cu abnegație a mărețelor o- 
biective ale dezvoltării patriei sta
bilite de marele forum al comu- 
niștilor.

— Cu inimile pline de bucurie, 
cu conștiința datoriei împlinite, a 
marilor răspunderi ce le revin — 
a declarat reporterilor dr. Nicolae 
Șerban, director adjunct științific 
al Institutului de Chimie din Cluj- 
Napoca — comuniștii, toți oamenii 
muncii din institut, alături de în
tregul nostru popor, își exprimă 
profunda satisfacție și mîndrie pa
triotică, totala aprobare și înalta 
apreciere față de magistralul 
Raport prezentat Congresului al 
XIV-lea de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de hotărî
rile de importanță istorică adoptate 
în marele forum comunist, într-o 
deplină și impresionantă unitate.

In anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea, așa cum se 
subliniază în Raport, s-au afirmat 
tot mai puternic știința, învăță- 
mîntul, cultura ca factori ai 
progresului și civilizației socialiste. 
O deosebită influență , asupra evo
luției științei românești în această 
perioadă au avut-o măsurile cu un 
pronunțat caracter original, revolu
ționar promovate din inițiativa și 
sub conducerea directă a secretaru
lui general al partidului. La ma
rile realizări obținute de poporul 
nostru o contribuție determinantă 
au adus-o cercetarea științifică

Ieri, la Întreprinderea de Utilaj Chimic, „Grivița Roșie", din Capitală Foto : S. Cristian

românească din domeniul chimiei 
și petrochimiei, sub îndrumarea de 
înaltă competență a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de recunoscută 
reputație internațională, eminent 
îndrumător al științei, invățămîn- 
tului și culturii românești.

Au apărut, ca urmare a cercetă
rilor originale intreprinse de colec
tivele unor institute științifice și 
din învățămînt, industrii și ramuri 
noi, producătoare de materiale cu 
proprietăți superioare, de mașini, 
utilaje și instalații complexe.. De 
noile cuceriri ale chimiei, biolo
giei, geneticii, tehnicii a benefi
ciat din plin agricultura româ
nească, rezultatele obținute in 
acești ani venind să confirme 
avantajele marii agriculturi socia
liste. Am reținut, cu bucurie și cu 
hotărîrea de a ne face pe deplin 
datoria, din Raportul la Congres, 
faptul că științei românești îi revin 
răspunderi deosebit de mari în 
anii ce vin.

Oamenii muncii de la Institutul 
de Chimie din Cluj-Napoca nu pre
cupețesc nici un' efort pentru, trans
punerea in viață a hotărîrilor 
marelui forum al comuniștilor 
români, înfăptuind ireproșabil sar
cinile ce le revin prin stimularea 
spiritului de inventivitate și crea
tivitate al cercetătorilor, prin 
hotărîrea fermă de a munci cu 
pasiune și dăruire pentru progresul 
științei și tehnicii românești.

Dimineața primei zile de după 
încheierea lucrărilor Congresului a 
găsit colectivul Șantierului Naval 
din Brăila în plin efort de muncă. 
Timpul nu așteaptă ; majorele ho- 
tărîri ale înaltului forum comunist 
se cer înfăptuite începind chiar din 
clipa în care au devenit program 
concret da lucru pentru națiunea 
noastră. Despre aceste zile de spo
rită rodnicie a muncii, ca și des
pre perspectiva creșterilor calita
tive ale acestei munci ne-a vorbit 
economista Ana Lupașcu :

—- Cu ziua de azi începem concret o 
nouă etapă a evoluției noastre. O- 
biectivcle muncii noastre fac parte 
din marele program al țării, jalonat 
magistral în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Noi, 
comuniștii, oamenii muncii ce ne 
desfășurăm activitatea în construc
ția de nave — domeniu care a fost 
permanent în atenția conducerii 
partidului — sîntem chemați să ne 
revedem, în spirit critic și autocri
tic, planurile de dezvoltare inten
sivă, programele de perfecționare a 
producției și a muncii. Privind în 
perspectivă, putem spune că înnoi
rea producției, creșterea complexi
tății și tehnicității vor fi, în viitor 
încă mai mult, o caracteristică a 
activității noastre. Sîntem mîndri 

că șantierul, reîntinerit în anii glo
rioasei „Epoci Nicolae Ceaușescu", 
va intra in viitorul cincinal cu o 
capacitate de producție spori
tă, fiind dotat cu o nouă 
cală de lansare, unde se vor 
arma și lansa la apă cargouri de 
15 000 tdw, nave de aprovizionare și 
remorcară de 4 £00 CP, ca și 
cîteva premiere naționale, cum sînt 
nave pentru forajul marin, o navă 
de transport tehnologic, un remor
cher de 12 000 CP.

Atmosferă deosebită de muncă în 
această dimineață la întreprinderea 
„Libertatea", ca in toate întreprin
derile din Sibiu, ca în toată țara, 
în întreprinderea amintită se lu
crează la execuția unui masiv lot 
de produse pentru export. Ing. 
Elena Păun, director tehnic, ne spu
ne următoarele :

— Cu actualul lot de produse 
putem spune că, prin calitatea a 
ceea ce facem, am cîștigat încre
derea unui nou partener de export, 
unul dintre cei mai pretențioși. Ni 
se cere un efort deosebit. îl facem 
cu bucurie, cu entuziasm, avem 
toate motivele pentru asta ; țara 
noastră a dobîndit, prin documen
tele adoptate de Congresul al XIV- 
lea al partidului, noi și încă mai 
strălucite perspective în impetuoa
sa ei ascensiune spre împlinirea 
idealului comunist. în ce ne pri
vește, sîntem în plină activitate de 
participare la înfăptuirea magistra
lelor direcții de acțiune stabilite de 
Congres : ne sporim producția de 
export. Ne-am îndeplinit cu două 
luni mai devreme sarcinile anuale 
la acest capitol. Gradul de înnoire 
a producției este de 80 la sută, nu
mărul de sortimente noi depășește 
730, iar aplicarea in producție a ce
lor 31 de măsuri din programul de 
organizare și modernizare a pro
ducției s-a concretizat in realizarea 
unui spor de producție-marfă in 
valoare de 4,4 milioane lei. Ne pre
gătim, muncim pentru și mai sub
stanțiale succese.

/A ntr-o margine a mănoaselor 
cimpuri de la Pecica, in ju
dețul Arad, discutăm cu in

ginerul Nicolae Vasilescu, pre
ședinte al C.A.P. „Ogorul". în 
cimp se execută acum ultime
le lucrări agricole din acest 
an, menite să așeze temelii trai
nice pentru recoltele anului viitor. 
Președintele ne vorbește cu o vioi
ciune aparte :

— Congresul s-a încheiat așa 
cum ne-am dorit-o noi, tot poporul 
român : prin hotărîri și documente 
care ne asigură înaintarea fermă 
pe drumul marilor succese de pînă 
acum. în 1984, cînd unitatea noas
tră a fost prima din țară care a 
trecut granița celor 8 000 kg grîu 
la hectar și am obținut 21 865 kg 
porumb, secretarul general al 
partidului a venit la noi acasă, la 
Pecica. Ne-a văzut culturile, ne-a 
felicitat, ne-am sfătuit împreună, 

acolo, în lan, despre ce mai avem 
de întreprins în continuare. L-am 
simțit aproape de noi, așa cum a 
fost și este întotdeauna față de 
cci care muncesc cu seriozitate 
pentru binele țării. Acum, după 
realegerea sa ca secretar general al 
partidului, sîntem, în mod firesc, 
bucuroși, ca oameni care au pri
mit certitudinea că viitorul va 
veni cu împlinirile pe care și le 
doresc. Dragostea noastră față de 
cel mai iubit fiu al națiunii, față 
de omul care unește energiile crea
toare ale poporului și veghează cu 
fierbinte patriotism la creșterea 
continuă a ritmului de dezvoltare 
economico-socială a patriei o de
monstrăm urmindu-i îndemnurile, 
acționînd cu abnegație și spirit 
revoluționar. Despre strădaniile 
noastre în valorificarea superioară 
a proprietății socialiste vorbesc și 
producțiile medii din acest an : 
12 182 kg Ia grîu, 8 600 kg la orz, 
32 200 kg la porumb, 6 612 kg la 
soia, 130 000 kg la sfecla de zahăr, 
peste 4 000 litri de lapte pe cap 
de vacă furajată. Și noi zicem că 
sîntem abia la început de drum...

întors de la lucrările Congresu
lui, la care a participat ca delegat 
al comuniștilor de la întreprinderea 
de Mașini-Unelte din Arad, loan 
Sirbu, secretar al comitetului de 
partid, ne mărturisește că toate 
problemele cu care se confruntă de 
obicei colectivul muncitoresc de 
aici îi apar acum într-o altă lumi
nă. Și e firesc să fie așa, con
chidea dînsul, pentru că, prin ma
rile idei ale dezvoltării viitoare a 
țării, dezbătute' la forumul comu
niștilor, și activitatea întreprinderii 
arădene capătă alt contur, de am
plitudine mult mai mare.

— In ultimii ani — ne explica 
interlocutorul nostru — muncitorii, 
inginerii, tehnicienii noștri au rea
lizat mașini-unelte cerute de eco
nomia națională în valoare de 4 
miliarde lei, contribuind, în ace
lași timp, la reducerea importuri
lor cu peste 250 de milioane do
lari. Cu mindrie am prezentat a- 
ceste realizări în cuvîntul pe care 
l-am rostit de la înalta tribună a 
Congresului, informînd, totodată, că 
în acest an am depășit planul, 
toate produsele pe care le fabri
căm fiind noi și modernizate, rea- 
lizîndu-se astfel cu un an mai de
vreme sarcinile stabilite pentru 
acest cincinal. Colectivul nostru 
muncitoresc a raportat marelui fo
rum al comuniștilor, secretarului 
general al partidului înfăptuirea 
în întregime a planului la export, 
pe acest an și pe patru ani ai cin
cinalului.

— Toate acestea sînt realizări 
care, fără îndoială, vă dau un jus
tificat sentiment de satisfacție, de 
plinătate...

— Așa este ! Dar acest fapt ne 
și obligă. încă din aceste zile, care 
urmează imediat Congresului, în
tregul colectiv al întreprinderii își 
mobilizează forțele pentru ca, pină 
la sfîrșitul anului, să realizăm o 
producție suplimentară la export 
de 300 de strunguri, cu diametrul 
de1 prelucrare sub 600 mm, 20 de 
strunguri revolver, alte mașini- 
unelte. Acesta este un prim răs
puns al nostru la inflăcăratele în
demnuri ale secretarului general 
al partidului de a realiza produse 
de înalt nivel tehnic mondial. în 
acest spirit, pentru perioada ur
mătoare — anul 1990 și cincinalul 
al 9-lea — ne preocupă asimi
larea de strunguri cu două axe și 

Milioane și milioane de oameni al muncii, întregul popor trăiesc 
momente de puternic avînt revoluționar generate de istoricele hotărirj 
ale celui de-al XIV-lea Congres al partidului, de magistralul Raport și 
cuvîntarea de închidere a lucrărilor rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la tribuna înaltului forum al comuniștilor români. Actul de măreață 
istorie, de unanimă voință — realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție de conducere în partid - marchează strălucitul 
început al unei noi etape în cronica devenirii comuniste a patriei, 
punînd în mișcare clocotitoare energii, spiritul de angajare revolu
ționară, hotărîrea fermă de a consacra viitorului și mai luminos al 
României, conturat cu limpezime de cristal la Congres, întregul poten
țial de muncă și creație ai poporului nostru. Acestui timp eroic al țării 
poporul îi dedică faptele durabile, gîndurile cele mai înalte, pătrunse 
de însuflețitor suflu revoluționar.

Fapte și ginduri închinate țării, prin ele exprimîndu-se vibrant ade
ziunea unanimă la hotărîrile celui de-al XIV-lea Congres, angajarea 
fermă în înfăptuirea cutezătorului program stabilit de marele forum al 
comuniștilor români.

REPORTERII Șl CORESPONDENȚII „SCINTEII"

cu comandă numerică, cu posibili
tăți de încadrare în celule flexi
bile. De asemenea, vom produce 
celule flexibile din. generația ă 
treia, complet computerizate.

Zile de intensă activitate și 
în bazinul minier al Gorju- 
lui. în sufletele, în conștiin
țele oamenilor vibrează încă 

puternic mesajul profund revo
luționar și patriotic al magistra
lului Raport prezentat celui de-al 
XIV-lea Congres de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

— Și noi, minerii din Valea Mo- 
trului, asemenea tuturor cetățe
nilor țării, am primit cu puternic 
entuziasm, cu deplină aprobare și 
satisfacție Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului, 
document programatic de excep
țională importanță, in care ne re
găsim cu împlinirile și năzuințe
le noastre supreme, cu certitudi
nea ridicării pe o treaptă nouă, 
superioară a marilor cuceriri do- 
bîndite de poporul nostru în cea 
mai strălucită în împliniri epocă 
din întreaga sa existență istorică 
— ne declara maistrul miner 
Nicolae Vîlceanu, de la întreprin
derea Minieră Lupoaia. Programe
le îndrăznețe pe care le-am a- 
doptat) pentru cincinalul 1991—1995 
și, in perspectivă, pină in anii 
2000—2010 au temelie de gra
nit, prin tot ce am realizat 
măreț și trainic în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu",' în unitatea de 
neclintit a întregului popor în ju
rul partidului, al secretarului său 
general — autentică forță motrice 
în opera de înălțare a României 
pe noi culmi de progres și civili
zație. Zilele acestea, care urmea
ză încheierii lucrărilor Congresu
lui al XIV-lea, noi le considerăm 
zile-record. Muncim intr-un ritm 
deosebit, ne propunem sarcini de
osebite, cu mult sporite, hotărîți 
fiind să răspundem prin fapte de 
muncă, prin rezultate și mai bune 
hotărîrilor adoptate de marele 
forum comunist. Avem, pentru a- 
ceasta, tot ce ne trebuie. în ul
timul deceniu, de pildă, s-a pus 
în valoare și perimetrul minier 
din cadrul carierei Lupoaia, unde 
îmi desfășor in prezent activita
tea. Nu mai este o noutate să 
spun că sintem dotați cu complexe 
de excavare la nivel tehnic mon
dial. Reprezintă însă pentru noi 
o mare satisfacție faptul că am 
raportat Congresului că, folosind 
judicios aceste utilaje moderne, 
am reușit să obținem cele mai 
înalte niveluri de producție — 
pînă acum o producție suplimen
tară de peste 400 000 tone cărbu
ne. Acesta a fost alesul nostru 
omagiu adus supremului forum 
comunist, de fierbinte adeziune 
la înălțătorul act al realegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului, în lumina documen
telor programatice adoptate de 
Congres, ne organizăm acum mai 
bine munca, acționăm mai efir 
cient pentru a asigura țării can
tități mereu sporite de cărbune. 
Privim cu realism, cu încredere 
și optimism sarcinile de viitor, 
fiind convinși că numai prin în
făptuirea lor exemplară ne aducem 
contribuția la permanenta înflo
rire a patriei socialiste, la ridica
rea neîncetată a bunăstării între
gului popor.

OT ADINCUL INIMILOR, VIBRANTĂ PREȚUIRE, SOLEMN LEGĂMÎNT REVOLUȚIONAR
Cuvîntul răspunderii 

muncitorești
Aceste zile de noiembrie, zile 

ale Congresului al XIV-lea, 
vor rămine ca momente memo
rabile in istoria contemporani 
a României, prin hotărîrile 
fundamentale pe care marele 
forum ăl comuniștilor români 
le-a adoptat pentru prezentul 
și viitorul patriei. Am urmărit 
cu emoție și deplină satisfacție 
magistralul Raport prezentat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și întreaga desfășurare 
a lucrărilor Congresului. Sint 
mindru să pot exprima aici cele 
mai alese sentimente de stimă, 
dragoste și recunoștință tovară
șului Nicolae Ceaușescu, reales 
intr-o impresionantă unanimi
tate, de întregul partid și în
tregul popor, in suprema func
ție de secretar general al parti
dului. Este omagiul profund pe 
care noi, muncitorii reșițeni, îl 
aducem marelui și înțeleptului 
nostru conducător, al cărui nu
me a devenit simbolul cetei mai 
dragi epoci și mai bogate in 
împliniri din istoria multimile
nară a poporului nostru, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" afirmată pe 
pămintul patriei noastre libere, 
demne și independente.

Adresăm din adincul simțirii 
noastre marelui erou al poporu
lui nostru, omului ridicat din 
popor pentru a sluji exemplar 
poporul, cele mai sincere fe
licitări, urarea de viață lungă 
și fericită, pentru a conduce 
patria, poporul, partidul, pe 
drumul împlinirilor mărețe ale 
socialismului.

Studiind cu maximă atenție 
magistralul Raport al secreta

rului general al partidului nos
tru, urmărind vibranta cuvin- 
tare rostită la închiderea lucră
rilor Congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sintem min
ări să putem constata grandi
oasele împliniri ale socialismu
lui, îndeosebi de după Congre
sul al IX-lea al partidului, atit 
in județul in care lucrez, cit și 
în întreaga țară. Astfel, ca re
zultat direct al politicii înțe
lepte de acumulare, in județul 
Caraș-Severin fondurile fixe 
sint in acest an de aproape 6 
ori mai mari decit in 1965, iar 
întreaga producție industrială a 
anului 1945 se realizează in ju
dețul nostru in numai 9 zile. 
Toate acestea sint rezultate 
obținute prin munca plină de 
dăruire a muncitorilor și spe
cialiștilor, prin angajarea ple
nară pentru înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor stabilite de 
partid. Sint vii in memoria 
noastră momentele emoționan
te pe care le-am trăit cu 
prilejul numeroaselor vizite de 
lucru efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in mijlocul 
muncitorilor întreprinderii de 
Construcții de Mașini Reșița.

Secția noastră, a cărei piatră 
de temelie a fost pusă de 
marele conducător al partidului 
și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este una 
din dovezile cele mai grăitoare 
ale capacității tehnice, ale 
progresului multilateral și ale 
forței industriei românești, ale 
uriașului salt calitativ pe 
care această ramură de bază a 
economiei l-a făcut după 
istoricul Congres al IX-lea al

partidului. Noi, constructorii de 
mașini ai Reșiței muncitorești, 
minări de încrederea secretaru
lui general al partidului, care 
ne-a încredințat fabricația de 
motoare navale de mare tonaj, 
sintem plenar angajați in înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor și 
angajamentelor asumate in acest 
an hotăritor al cincinalului. Ast
fel, in aceste zile de istorie con
temporană, in care s-au des
fășurat lucrările marelui forum 
al comuniștilor români, colecti
vul in rindul căruia imi desfă
șor activitatea a livrat un nou 
motor destinat unui petrolier de 
165 000 tdw. Concomitent, am 
finalizat cu succes probele pen
tru cel de-al doilea motor al 
unui generator destinat Cen
tralei Nuclearo-Electrice de la 
Cernavodă. Din magistralul 
Raport prezentat Congresului al 
XIV-lea, din excepționalele do
cumente adoptate am reținut 
obiectivele de mare responsabi
litate ce ne revin nouă, con
structorilor de mașini. tl 
asigurăm pe mult stimatul nos
tru secretar general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărui 
reinvestire țn această supremă 
funcție, din voințeț întregului 
partid și popor, arh prtmit-o cu 
nemărginită bucurie și mindrie 
patriotică, că am adoptat măsu
rile ce se impun pentru ca in 
anul 1990 să realizăm motoarele 
navale prevăzute in plan. cu 
puteri cuprinse între 10 000 — 
15 000 CP și grupurile genera
toare pentru Centrala Nuclearo- 
Electrică Cernavodă, sporin- 
du-ne astfel contribuția la întă
rirea puterii economice a pa
triei, la înflorirea ei multilate
rală. Totodată, in numele co
muniștilor, al oamenilor muncii 
din întreprinderea de Construc
ții de Mașini Reșița doresc să-l 
asigurăm pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, că mobi
lizați de magistralul program 
de muncă și viață prefigurat in 
mod științific in Raportul pre
zentat de la inalta tribună , a 
marelui forum comunist al pa
triei, vom face totul pentru a 
ridica intreagă activitate des
fășurată in unitatea noastră și 
la nivelul județului la înălți
mea largilor orizonturi pe

Garanție 
pentru noi

In aceste momente de vibran
tă și înălțătoare sărbătoare pen
tru intregul nostru partid și po
por, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către cel 
de-al XIV-lea Congres in func
ția supremă de secretar general 
al partidului ne oferă minunatul 
prilej ca, in numele comuniști
lor, al celorlalți oameni ai mun
cii din cadrul Cooperativei 
Agricole de Producție Furculești 
din județul Teleorman, să ex
primăm, intr-un fierbinte 
omagiu patriotic, alesele noastre 
ginduri de stimă și prețuire, să 
adresăm iubitului nostru condu
cător, din adincul Inimilor, cele 
mai călduroase felicitări, iorin- 
du-i multă sănătate, fericire și 
viață îndelungată pentru a 
conduce pe mai departe destinul 
liber și suveran al României so
cialiste. Această legitimă 
reinvestire constituie cea mai 
sigură garanție că istoricele 
hotăriri ce au fost adoptate de 
Congresul al XIV-lea vor fi în
deplinite, că poporul român va 
înfăptui întocmai programele de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, asigurind înaintarea ei 
spre cele mai înalte culmi ale

care le deschid națiunii noas
tre documentele programatice 
adoptate de Congresul al 
XIV-lea al partidului.

Vasile BALOI
maistru, secretarul comitetului 
de partid de la Secția 
motoare navale,
a întreprinderii de Construcții 
de Mașini Reșița

trainică 
împliniri 

socialismului și comunismului.
Astăzi, cind avem in față ta

bloul impresionant al transfor
mărilor pe care le-a cunoscut 
agricultura in anii construcției 
socialiste, și îndeoȘebi in perioa
da ce a trecut de la Congresul 
a', IX-lea al partidului, este 
limpede pentru oricine că 
făurirea proprietății socialiste 
în agricultură a avut o impor
tanță vitală nu numai pentru 
destinele satului românesc, ci 
și pentru întreaga economie na
țională. Toate aceste transfor
mări constituie încă una din 
strălucitele confirmări ale jus
teței politicii partidulut nostru, 
rezultat al aplicării creatoare a 
principiilor socialismului științi
fic la condițiile concrete din țara 
noastră.

Mergind pe acest drum, care 
a permis înflorirea fără prece
dent a agriculturii românești. 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Furculești s-a înscris de 
la un an la altul cu producții 
tot mai sporite, recoltele obți
nute anul acesta la orz, griu, 
porumb, sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui fiind cele mai 
mari de pină acum. S-au mate

rializat, in acest fel, indicațiile 
date de iubitul nostru conducă
tor cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate și in unitatea noastră, 
eforturile făcute de stat pentru 
extinderea mecanizării și iriga
țiilor, pentru aplicarea in prac
tică a celor mai noi cuceriri 
ale științei. Așa cum ne-a în
demnat secretarul general al 
partidului, am acționat perma
nent pentru introducerea unor 
tehnologii moderne, folosirea 
unor soiuri și hibrizi de mare 
productivitate, ridicarea gradu
lui de fertilitate a pămîntului, 
executarea tuturor lucrărilor 
agricole la timp și de calitate. 
Dacă, la înființare, cooperativa 
noastră avea o avere obștească 
ce depășea cu puțin un milion 
de lei, in prezent aceasta se 
apropie de 76 milioane lei.

Este un adevăr de necontestat 
că între dezvoltarea cooperati
vei noastre, creșterea continuă 
a veniturilor oamenilor muncii 
din agricultură și înflorirea 
fără precedent a comunei există 
o legătură nemijlocită. Aseme
nea tuturor satelor românești, 
localitatea noastră s-a inscris 
pe coordonatele unei dezvoltări 
impetuoase, in care elementele 
de confort și civilizație sint 
prezente la tot pasul.

Pentru noi, sint de maximă 
însemnătate acele orientări din 
magistralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
marele forum comunist, din 
celelalte documente programa
tice care vizează dezvoltarea 
intensivă a agriculturii. Sintem 
conștienți că un rol decisiv în 
traducerea în viață a obiective
lor stabilite ne revine nouă, tu
turor celor care lucrăm in 
această ramură de bază a eco
nomiei naționale. Angajați pu
ternic in înfăptuirea noii revo
luții agrare, acționăm in uni
tatea noastră, sub conducerea

organizației de partid, pentru 
crearea unui climat de înaltă 
responsabilitate care să asigure 
desfășurarea in cele mai bune 
condiții a procesului de produc
ție.

Am înțeles, ca participant di
rect la marele forum comunist, 
din excepționala cuvintare a 
secretarului general al partidu
lui la încheierea lucrărilor Con
gresului că in noi înșine, in ca
pacitatea noastră de autodepă- 
șire trebuie găsite și puse în 
valoare noi energii — energiile 
noului timp eroic, ale noii etape 
istorice pe care o vom edifica.

Increzători în viitorul strălucit 
al patriei, exprimăm anga
jamentul ferm de a mi
lita neabătut pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle adoptate de Con
gresul al XIV-lea, spre a ne 
spori contribuția la progresul 
general al agriculturii, la dez
voltarea multilaterală a patriei.

Iile PANĂ
președintele Cooperativei 
Agricole de Producție Furculești, 
județul Teleorman

Măreață dimensiune 
istorică

(Urmare din pag. I)
al partidului — stă în puterea 
noastră, a fiecăruia și a tuturor 
ca din lumina minții și măiestria 
brațelor să dăm ființă idealurilor 
noastre de muncă, de pace, de 
demnitate comunistă. Aceste 
idealuri ne unesc energiile sub 
semnul adevărului esențial pe 
care îl datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : construirea 
socialismului cu poporul, pen
tru popor, cu oamenii, pentru 
oameni. întemeiat pe proprieta
tea socialistă — dobindită in 
luptă revoluționară — acest vii
tor pentru țară, acest viitor pen
tru oameni — gindit și hotărit 
astăzi — se consolidează urmind 
ferm drumul ales, drum ireversi
bil, bazat pe unitatea poporului 
in jurul încercatului său condu
cător : de aici izvorăsc încre
derea nestrămutată cu care parti
dul, întreaga națiune iși urmea-

ză neabătut Eroul, cel care a im
primat cu forța sa creatoare, cu 
patriotismul său fierbinte un 
curs și un ritm nou istoriei 
noastre.

Deprinși de a vedea dimensiu
nea istorică a faptelor și a hotă- 
rirllor la care sîntem părtași și 
pe care sintem chemați să le îm
plinim, ne raportăm la marele 
forum al comuniștilor, la marea 
opțiune istorică a realegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al partidului 
— ca la componenta majoră, 
fundamentală a propriei deve
niri, a propriei împliniri. Socia
lismul este singurul drum care 
asigură progresul neîngrădit și 
prosperitatea poporului nostru, 
afirmarea valorilor sale moral- 
spirituale, garantînd libertatea 
și demnitatea noastră, a urmași
lor urmașilor noștri.

Mibal NEGU1ESCU
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în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ALBA AL P.C.R. se ara
tă : însuflețiți de cele mai alese sen
timente de vibrantă mindrie patrio
tică. comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Alba, asemenea între
gului nostru partid și popor, dau 
glas, in aceste clipe înălțătoare, 
uriașei bucurii și deplinei satisfacții, 
profundei recunoștințe pentru reale
gerea dumneavoastră \ in mod una
nim și entuziast, de către Congresul 
ăl XIV-lea, în suprema funcție de 
secretar general al Partidului Co- 
munțst Român și vă adresează, cu 
deosebit respect, cele mai calde fe
licitări, urări de sănătate și aceeași 
pild,uiioare putere de muncă pentru 
a conduce pe mai departe partidul, 
patria, poporul spre noi împliniri 
socialiste.

Vă asigurăm, mult stimate și iu- 
bite conducător, că pentru locuito
rii județului Alba realegerea dum
neavoastră' în funcția supremă de 
secretar general al partidului, opțiu
ne de inimă și. de cuget a întregii 
națiuni române, reprezintă momente 
de cea mai adincă rezonanță și sem
nificație, care va mobiliza și mai 
puternic organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, organis
mele democrației muncitorești-revo- 
luționare, comuniștii, toți oamenii 
muncii- la înfăptuirea prevederilor 
planului pe acest an și pe întregul 
cincinal, a obiectivelor de dezvol
tare economico-socială a județului 
nostru. Ne angajăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolâe CeaUșescU, să acționăm cu 
abnegație și răspundere, intr-un 
înalt spirit revoluționar, pentru 
transpunerea neabătută în viață a 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
aj XIV-lea „al Partidului Comunist 
Român, programul de muncă și lup
ta al întregului partid și popor, cu 
convingerea nestrămutată că adu
cem astfel o contribuție tot mai 
mare la asigurarea progresului și 
bunăstării poporului nostru liber și 
stăpin pe destinele sale, la edifi
carea socialismului și comunismu
lui în scurripa noastră patrie, Repu
blica Socialistă România.

în deplină unitate de cuget și sim
țire cu întreaga națiune, eu cele mai 
alesă sentimente de adincă prețuire 
și nemărginită recunoștință, comu
niștii. toți locuitorii străbunelor și în
floritoarelor plaiuri ale Bihorului iși 
exprimă profunda satisfacție și 
înalta mindrie patriotică față de 
hotărirea marelui forum comunist 
privind reinvestirea în suprema func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român a dumneavoastră, 
mult . iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit și în
țelept conducător de țară, cel mai de 
seamă Erou intre ‘eroii neamului, 
ilustru ctitor al României socialiste 
moderne. înflăcărat patriot revoluțio
nar, -neobosit militant pentru triumful 
idealurilor nobile de pace, colabora
re și progres social —.se subliniază 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Totodată, ne exprimăm sentimentele 
de înalță stimă și aleasă gratitudine 
față de tovarășa Elena Ceaușescu. 
eminent om politic și savant de larg 
prestigiu internațional, pentru remar
cabila sa contribuție la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, la 
dezvoltarea și înflorirea continuă a 
științei,, invățămintultii și culturii, ca 
factori fundamentali în edificarea so
cialismului și comunismului in țara 
noastră.

Mulțumindu-vă cu dragoste fierbin
te pentru împlinirile fără precedent 
cunoscute în acești ani de județul 
nostru, asemenea întregii țări, pentru 
minunatele perspective prefigurate în 
documentele programatice adoptate 
de inaltul forum, angajîndu-ne să 
urmăm neabătut pilduitorul dum
neavoastră exemplu de abnegație 
și devotament, vă dorim din toată 
inima. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, deplină putere de 
muncă și nesecată energie, ani multi 
in fruntea partidului și statului, pen
tru a înfăptui, cu poporul și pentru 
poporul care v-a ales, spre a-i con
duce destinele, măreața operă de 
edificare a societății socialiste și co
muniste pe pămîntul străbun al scum
pei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

în telegrama CONSILIULUI CEN
TRAL AL UNIUNII GENERALE A 
SINDICATELOR DIN ROMANIA 
se menționează : în numele celor 

peste 7 milioane de oameni ai mun
cii membri de sindicat, vă aducem 
un respectuos și fierbinte omagiu 
pentru strălucita dumneavoastră 
activitate de genial strateg și ctitor 
al mărețelor victorii aflate la te
melia progresului țării și creșterii 
bunăstării poporului, deschizind noi 
orizonturi în ascensiunea neîn
treruptă a patriei noastre pe dru
mul socialismului și comunismului. 
Realegerea dumneavoastră in func
ția supremă de secretar general al 
partidului, expresie a voinței unani
me a comuniștilor, a oamenilor mun
cii. a întregului nostru' popor, op
țiune hotărîtoare pentru asigurarea 
înaintării neabătute a țării noastre 
spre cele mai inalte culmi de pro
gres și .civilizație, ne-a umplut ini
mile și cugetele de . vibrantă min
drie patriotică, de profundă bucu
rie.

Exprimind voința unanimă a mi
lioanelor de membri de sindicat, a 
întregului popor muncitor, vă a- 
sigurâm că vom acționa și mai ferm 
pentru înfăptuirea neabătută a po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru, caracterizată de o 
înaltă principialitate morală și un 
vibrant umanism, pe care ați 
elaborat-o în chip strălucit și o 
promovați cu o pilduitoare con
secvență revoluționară, contribuind 
astfel la creșterea aportului și pres
tigiului României în . efortul de e- 
dificare a noii ordini economice și 
politice internaționale, în lupta 
pentru pace, securitate, bună înțe
legere și colaborare între toate po
poarele lumii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. SC 
spune : în aceste momente solemne, 
de vibrantă înălțare sufletească, de 
profundă responsabilitate comunistă, 
revoluționară, comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Botoșani, în 
deplină unitate de gind și simțire cu 
întreaga noastră națiune, manifes- 
tindu-și dragostea fierbinte și recu
noștința vie față de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit 
fiu al poporului român, patriot 
înflăcărat și ctitor de geniu al Româ
niei socialiste moderne, Erou intre 
eroii neamului, proeminentă perso
nalitate a lumii contemporane, tri
bun al păcii — iși. exprimă adînca 
satisfacție, mîndria patriotică și necu
prinsa bucurie pentru istorica opțiu
ne a celui de-al XIV-lea Congres al 
partidului, a reinvesțirii dumnea
voastră in suprema funcție de secre
tar general al partidului.

Păstrînd in inimi vibranta mindrie 
resimțită de întreaga națiune româ
nă, în. momentul solemn al realegerii 
dumneavoastră în fruntea partidului, 
cu emoția trăirii unor clipe de ex
cepțională importanță pentru desti
nele României, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, string uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
înțelept conducător, Comitetul Ju
dețean de Partid Botoșani, Consiliul 
Popular Județean, toți oamenii mun
cii din această frumoasă și înflori
toare vatră moldavă iși vor face din 
orientările cuprinse in. magistralul 
Raport, din Tezele și hotărîrile Con
gresului al XIV-lea al partidului, un 
adevărat program de muncă și de 
viață, pentru ridicarea patriei noas
tre pe noi culmi de progres și civi
lizație.

în aceste momente de glorioasă 
istorie națională, gindurile și senti
mentele milioanelor de femei de pe 
cuprinsul scumpei noastre patrii, se 
alătură celor ale comuniștilor, ale 
întregului popor, pentru a da glas 
nemărginitei satisfacții patriotice, 
puternicului entuziasm revoluționar, 
prilejuite de realegerea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit 
și devotat fiu al poporului, mare 
Erou național, înflăcărat patriot re
voluționar, personalitate politică de 
excepție a lumii contemporane — în 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român — se spune 
in telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR.

Cu sentimente de inaltă stimă și 
fierbinte dragoste, dăm glas, totoda
tă, alesei prețuiri și admirației 
noastre profunde față de tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent militant 
revoluționar în conducerea partidu
lui și statului, savant de prestigioa

să recunoaștere internațională, al 
cărui nume s-a înscris, pentru tot
deauna, spre înaltă cinstire, alături 
de al dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în con
știința nepieritoare a poporului 
român.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că, pu- 
nînd la baza întregii noastre activi
tăți orientările cuprinse în magis
tralul dumneavoastră Raport, în do
cumentele adoptate de Congresul ai 
XIV-lea al partidului, nu vom pre
cupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea lor exemplară, spre a aduce 
o contribuție tot mai importantă la 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie.

Cu inimile și conștiințele pline de 
nemărginită bucurie și înălțătoare 
sentimente patriotice, într-0 deplină 
unitate de gind și faptă cu întregul 
nostru partid și popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe străvechile 
meleaguri românești ale județului 
Cluj vă roagă să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — cu prilejul 
rdinvestirii dumneavoastră de către 
Congresul al XIV-lea al Partidu
lui Comunist Român. Congresul ma
rilor victorii socialiste, în suprema 
funcție de secretar general al parti
dului, act politic de importanță 
fundamentală in continuarea pe o 
treaptă nouă, superioară a pro
cesului revoluționar in România — 
omagiul lor fierbinte, sentimentele 
de aleasă prețuire și admirație pen
tru excepționala activitate teoretică 
și practică ce o desfășurați in 
fruntea partidului și țării, pentru 
clarviziunea, fermitatea și consec
vența revoluționară cu care con
duceți partidul, destinele poporului 
român in vasta și multilaterala as
censiune socialistă șl comunistă a 
patriei — se relevă în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R.

împreună cu întregul popor trăim 
sentimente de legitimă mindrie 
patriotică, generate de prestigiul 
și locul pe care România- le-a 
cîștigat pe toate meridianele .glo
bului datorită laborioasei și neobosi

Prin fapte mari
Cu el sînt toți strâmoții ce-au ctitorit o țară, 
Alăturea-i stau Mircea și Ștefan și Mihai, 
Martirii trași pe roată, coroanele de pară 
Pe frunțile durerii și-al robilor alai.

In inima-i Pămîntul, rotund precum o pîine 
Și-n echilibru-i astăzi stă veghe și-i stegar, 
Cu el e omenirea spre zilele-i de miine,
El, ce-a trecut prin fapta-i in timpul legendar.

in timpul legendar
Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem România, 
Cînd spunem Ceaușescu, noi spunem tricolor, 
El e îndemnul sacru și vrerea și tăria 
De-a crede-n pacea lumii și-al lumii viitor.

Acesta-i Ceaușescu — o inimă și-o lume 
De năzuinți și vise, de pîine și de-avînt, 
Din tot ce facem astăzi, râmine și rămine ! 
Ne este Ceaușescu o lege legămînt I

CORNELII) STURZU

tei dumneavoastră : activități in
ternaționale, contribuție cu ade
vărat excepțională pe care o 
aduceți la afirmarea socialismului 
în lume, la soluționarea constructivă 
a marilor probleme cu care se con
fruntă. astăzi omenirea.

■Vă adresăm, din adincul ini
milor noastre, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, in aceste mo
mente de profundă trăire patriotică, 
cele mai respectuoase mulțumiri și 
gînduri de recunoștință, împreună 
cu urarea de ani, mulți și fericiți, 
in fruntea partidului și a țării, 
pentru fericirea și prosperitatea po
porului nostru, pentru gloria și mă
reția României socialiste.

însuflețiți de cele mai alese și 
înălțătoare sentimente de satisfacție 
și nețărmurită mindrie patriotică, 
.comuniștii din COMITETUL PEN
TRU PROBLEMELE CONSILIILOR 
POPULARE, toți activiștii organe
lor locale ale puterii și administra
ției de stat au luat cunoștință de 
realegerea dumneavoastră, la cel 
de-al XIV-lea Congres, în suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, act cu 
profunde semnificații în viața poli
tică și socială a poporului român, 
opțiune de însemnătate istorică pen
tru propășirea, liberă și independen
tă a României socialiste, garanție 
sigură a Înfăptuirii cu succes a ce
lor mai nobile aspirații de progres, 
civilizație, pace și bunăstare ale na
țiunii ..noastre socialiste.

Este pentru noi toți, pentru în
treaga națiune, o datorie de inaltă 
conștiință revoluționară să reafir
măm adeziunea noastră totală la 
politica partidului și statului, elabo
rată și înfăptuită sub nemijlocita 
dumneavoastră conducere, să ne ex
primăm Întreaga admirație și pre
țuire pentru concepția profund ști
ințifică și acțiunile pe care le con- 
sacrați promovării idealurilor nobile 
ale României, de pace și bună în
țelegere intre popoare, statornicirii 
unor relații de tip nou între statele 
lumii, care v-au adus unanima re
cunoaștere ca eminent conducător 
politic și personalitate a vieții in
ternaționale.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN DOLJ AL P.C.R. se rele
vă : Intr-o deplină unitate de gind 
și faptă cu întregul nostru partid și 
popor, cu inimile pline de nemărgi
nită bucurie și nețărmurită satis
facție, comuniștii, toți oamenii mun
cii doljeni vă roagă să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general — cu prilejul reinvesțirii 
dumneavoastră de către Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român in suprema funcție de con
ducere a partidului — calde felici
tări, omagiul lor fierbinte, sentimen
tele de aleasă prețuire și admirație 
pentru excepționala activitate teo
retică și practică ce o desfășurați, 
pentru clarviziunea, fermitatea și 
consecvența revoluționară cu care 
conduceți destinele poporului român 
in vasta și multilaterala ascensiune 
socialistă și comunistă a patriei.

Pentru noi. comuniștii, pentru toți 
locuitorii Doljului, grandioasa . ope
ră teoretică și neobosita activitate 
practică, ce o desfășurați cu ne

asemuită dăruire și abnegație revo
luționară de aproape șase decenii au 
o semnificație deosebită, prin aceea 
că dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, 
v-ați aflat încă din anii de început 
ai revoluției la conducerea organiza
ției comuniștilor din Oltenia, prefi- 
gurîrid cu geniu vizionar renașterea 
acestor străvechi meleaguri, iar, mai 
apoi, prin memorabile vizite de lu
cru făcute împreună cu mult stima
ta tovarășă Elena Ceaușescu in ju
dețul nostru, ați ctitorit cetățile in
dustriei moderne, noul chip demn, 
înfloritor, al Cralovei, al orașelor și 
comunelor județului, spiritualitatea 
înaintată — expresii edificatoare ale 
forței socialismului în luminoasa 
epocă ce vă poartă cu strălucire 
numele.

Pe baza orientărilor cuprinse în 
Raport, în celelalte documente ale 
Congresului vom intensifica întrea
ga activitate ideologică și politico- 
educativă, vom respinge cu fermita
te revoluționară orice influențe no
cive din afară, vom contribui la în
tărirea unității întregului popor in 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
urmind neabătut calea socialistă de 
dezvoltare multilaterală a României 
spre comunism.

în aceste momente de înaltă efer
vescență politică și intensă emulație 
patriotică, cu profundă semnificație 
pentru dezvoltarea societății noastre 
socialiste, asemenea întregului po
por, milioanele de tineri ai țării vă 
aduc din adincul inimilor un fier
binte omagiu cu prilejul realegerii 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
Erou între eroii neamului, genialul 
strateg al făuririi noii istorii a pa
triei, simbol Suprem al tinereții 
noastre revoluționare, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane 
— în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân — se subliniază în telegrama 
COMITETULUI CENTRAL AL U- 
NIUNII TINERETULUI COMUNIST.

Profund recunoscători față de tot 
ceea ce ați făcut și faceți spre bine
le și prosperitatea patriei, mîndri și 
fericiți de a fi făuritorii celei mai 
mărețe epoci din multimilenara isto
rie a țării — Epoca Nicolae Ceaușescu

— vă aducem, și cu acest prilej, cele 
mai vii mulțumiri, adînca noastră 
recunoștință pentru minunatele con
diții de muncă, viață și învățătură 
create tuturor tinerilor, de formare 
și afirmare a personalității lor, con
diții de care nu s-a mai bucurat nici 
o altă generație.

Cu nemărginit respect și înaltă 
stimă exprimăm cele mai fierbinți 
mulțumiri și nețărmurita noastră 
recunoștință tovarășei Elena 
Ceaușescu, remarcabil om politic și 
savant de largă recunoaștere inter
națională, pentru contribuția de ex
cepțională insemnătate adusă la în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la 
dezvoltarea și afirmarea învățămîn- 
tului, științei și Culturii românești, 
pentru grija permanentă pe care o 
acordă creșterii, educării și formării 
multilaterale a tinerelor generații 
ale patriei socialiste.

In aceste momente de înălțătoare 
sărbătoare pentru partidul și poporul 
nostru prilejuită de satisfacția 
profundă a realegerii dumneavoastră 
de către cel de-al XIV-lea Congres 
în suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român
— opțiune de o covirșitoare impor
tanță pentru mersul neabătut al 
scumpei noastre patrii pe drumul 
luminos al socialismului și comunis
mului — vă rugăm să primiți, în 
numele CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL AGRICULTURII, INDUSTRIEI 
ALIMENTARE. SILVICULTURII ȘI 
GOSPODĂRIRII APELOR, cele mai 
alese și respectuoase felicitări izvorî- 
te din adincul inimilor noastre, din 
dragostea și stima nețărmurită ce v-o 
purtăm.

Profund recunoscători pentru 
reconsiderarea agriculturii ca ramură 
de bază a economiei naționale, pen
tru grija deosebită și statornică pe 
care o purtați dezvoltării și moder
nizării sectoarelor noastre, membrii 
Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor — larg organism 
democratic, constituit din inițiativa 
dumneavoastră — doresc să aducă, și 
de această dată, cu ocazia acestui 
luminos moment, un vibrant omagiu 
proeminentei dumneavoastră perso
nalități, de înflăcărat patriot și mi
litant comilnist, de conducător în
țelept și vizionar al partidului și al 
țării, de strălucit ctitor al Româ
niei socialiste moderne, erou național 
și erou al păcii, dirz și neînfricat 
luptător pentru dreptul oamenilor și 
al popoarelor la existență liberă și 
demnă.

Angajamentele luate de numeroși 
vorbitori în cadrul Congresului pri
vind dezvoltarea agriculturii, reali
zarea de producții record în anul 
1990, dorim să Ie considerați ca fiind 
angajamentul ferm al Consiliului 
Național al Agriculturii, pentru 
care vom milita și vom acționa cu 
puteri înzecite, demonstrind prin pu
terea faptelor adeziunea noastră 
fierbinte la cauza pe care cu atîta 
pasiune și înălțare ne-ați pre
zentat-o.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată : 
Comuniștii ieșeni, toți oamenii mun
cii de pe aceste străbune plaiuri 
românești, cu inimile pline de 

bucurie, împreună cu toți fiii Româ
niei socialiste, omagiază pe cel mai 
strălucit și iubit fiu al națiunii româ
ne, vă adresează, cu neasemuită dra
goste și prețuire, cele mai alese și 
calde felicitări pentru realegerea 
dumneavoastră de către inaltul fo
rum al comuniștilor români, Con
gresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român — in suprema funcție 
de secretar general și vă urează din 
adincul inimilor multă fericire, via
ță îndelungată, ani mulți și rodnici 
in fruntea partidului și statului nos
tru, pentru măreția patriei străbune.

Vizitele de lucru pe care le-ați efec
tuat in județul nostru, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, dialogul fertil pe care 
l-ați purtat direct cu oamenii mun
cii, cu făuritorii bunurilor materiale 
și Spirituale, indicațiile deosebit de 
prețioase pe care ni le-ați dat s-au 
dovedit hotărîtoare pentru ridicarea 
Iașiului în r'îndul celor mai puternice 
centre industriale și muncitorești, 
științifice și culturale ale țării.

Pentru toate acestea vă rugăm să 
primiți, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
mulțumiri, întreaga noastră recunoș
tință, o dată cu angajamentul comu
nist de a infăptui neabătut politica 
partidului și statului nostru — al că
rei ctitor sînteți dumneavoastră.

Oamenii muncii români de națio
nalitate maghiară, în deplină unitate 
de gind și de voință cu întregul 
partid și popor, exprimă profunda 
satisfacție și bucurie față de marele 
act politic înfăptuit de cel de-al 
XIV-lea Congres, prin realegerea 
dumneavoastră în funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român — se subliniază în 
telegrama CONSILIULUI OAMENI- 
LOR MUNCII DE NAȚIONALITA
TE MAGHIARA DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA.

Exprimăm cu legitimă mindrie pa
triotică, împreună cu întreaga țară, 
aprobarea totală și adeziunea depli
nă față de orientările, ideile și te
zele cuprinse în magistralul Raport 
pe care l-ați prezentat, mult sti
mate și iubite t. o- v a r ă ș e 
Nicolae Ceaușescu, la Congresul al

XIV-lea al partidului, document de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică, model de analiză și sin
teză a efortului constructiv depus de 
Întregul partid și popor în edifica
rea noii societăți in patria noastră. 
Avind in vedere niinunatele reali
zări in construcția socialismului ob
ținute sub conducerea partidului, cit 
și perspectivele minunate prefigu
rate de dumneavoastră, de hotărîri
le Congresului, respingem cu toată 
tăria orice încercare de marginali- 
zare a rolului partidului comunist 
al clasei muncitoare, orice teorie li- 
chidatoristă sau cu privire la așa- 
zisul „socialism de piață", prin care 
se încearcă revenirea la formele de 
proprietate capitalistă, la. relații de 
exploatare. De asemenea, respingem 
categoric orice pretenție — din par
tea oricui ar veni — de a ne „purta 
de grijă", de a ni se da lecții pri
vind modul de rezolvare a proble
melor noastre interne, inclusiv a 
problemei naționale : nu am admis 
și nu vom admite nimănui să seme
ne discordie, vrajbă între oamenii 
muncii din patria noastră, promo- 
vind idei și concepții naționaliste, 
șovini, revanșarde, iredentiste. Ți
nem ca la lumina ochilor la unitatea 
și frăția tuturor celor care trăim pe 
pămintul României, la independența 
și integritatea patriei, la idealurile 
socialismului și comunismului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. se 
spune : Realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de către foru
mul comuniștilor, în suprema func
ție de secretar general al Partidului 
Comunist Român — expresie a vo
inței unanime a întregului partid și 
popor, chezășie sigură a înfăptuirii 
măreței opere de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a patriei spre co
munism — constituie și pentru co
muniștii, pentru toți locuitorii înflo
ritoarelor meleaguri mehedințene un 
prilej de a exprima cele mai alese și 
sincere sentimente de dragoste, sti
mă, respect, admirație, statornic de
votament și nemărginită recunoștință 
ce le nutrim față de dumneavoastră 
— conducător eminent și cutezător al 
partidului și statului nostru, Erou 
între eroii neamului, personalitate de 
excepție a lumii contemporane.

Urmind cu neabătută încredere 
Partidul Comunist Român, făuritorul 
României socialiste de astăzi și 
călăuzitorul nostru înțelept spre 
viitorul comunist, luminos, avind 
mereu ca exemplu mobilizator vasta, 
neobosita și pilduitoarea activitate pe 
care dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, o desfășurați pen
tru creșterea necontenită a presti
giului României în rîndurile țărilor 
lumii, in aceste momente de vibrant 
și înălțător patriotism, ne unim 
glasul cu cel al tuturor fiilor patriei 
și vă adresăm, cu toată căldura ini
milor, urarea de a ne trăi ani mulți 
în deplină sănătate și inepuizabila 
putere de muncă, împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
pentru a ne conduce din victorie in 
victorie, cu aceeași clarviziune și 
cutezanță revoluționară, spre visul 
de aur al omenirii — societatea co
munistă.

Tn telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se arată : 
într-o deplină unitate de gind și 
simțire cu întregul partid și popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Olt au trăit în aceste zile 
atmosfera înălțătoare a unui epocal 
eveniment ce va rămine înscris cu 
litere de aur in istoria acestui timp 
eroic : realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și. stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, iii funcția su
premă de conducere a partidului la 
Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român — congresul mari
lor victorii socialiste, al triumfului 
principiilor socialismului în trans
formarea revoluționară a patriei, al 
afirmării independenței și suvera
nității sale depline.

Cu ardentă trăire și înaltă vibrație 
patriotică, ne exprimăm aprobarea 
deplină, adeziunea unanimă față de 
documentele istorice adoptate de 
Congres, care poartă pecetea defini
torie a clarviziunii și înaltului ■ spi
rit revoluționar ce vă caracterizează 
întreaga, activitate teoretică și prac
tică de genial strateg al operei de 
făurire a socialismului și comunis
mului în patria noastră.

Adresîndu-vă din adincul inimilor 
cele mai călduroase felicitări pentru 
reinvestirea in funcția supremă de 
conducere in partid, vă dorim, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu, dumnea
voastră, mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, ani, mulți și rodnici, cu 
multă sănătate și nesecată putere de 
muncă, pentru a ne conduce pe mai 
departe spre împlinirea visului de 
aur — comunismul pe pămîntul 
scumpei noastre patrii.

Cu prilejul realegerii dumneavoas
tră în funcția supremă de secretar 
general al partidului de către cel 
de-ăl XIV-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, permiteți-ne, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm 
din toată inima cele mai calde felici
tări, precum și urări de sănătate și 
putere de muncă — se menționează 
in telegrama CONSILIULUI OAME
NILOR MUNCII DE NAȚIONALI
TATE GERMANA DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA.

Hotărîrile Congresului al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român, prin 
importanța lor covirșitoare, vin să 
adauge un nou corolar perioadei 
inaugurate de Congresul al IX-lea, 
perioada cea mai glorioasă din istoria 
multimilenară a patriei, pe care în
tregul nostru popor, în semn de 
aleasă prețuire și cu îndreptățită min
drie patriotică o numește „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Acești ani de 
istorie nouă poartă amprenta genialei 
dumneavoastră personalități, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, eminent conducă- 

«>;tor‘ de- partid și de stat, m înflăcărat 
patriot, ctitor al României socialiste 
moderne, a cărui gindire novatoare, 

' profund originală, științifică și realis
tă, a cărui activitate practică de larga 
cuprindere și cutezanță revoluționară 
au adus un spirit novator in toate 
domeniile construcției socialiste.

Puterriic mobilizați de documente
le programatice adoptate de Congre
sul al XIV-lea al partidului, care 
asiigură intrarea României iritr-un 
nou stadiu de dezvoltare, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii români de naționalitate germană, 
pătrunși de aceleași idealuri și aspira
ții ca întregul nostru popor, sint ferm 
hotărîți să nu precupețească nici un 
efort pentru a-și aduce contribuția 
deplină la ridicarea pe culmi tot mai 
înalte de progres și,civilizație a pa
triei noastre scumpe, Republica So
cialistă România.

Cu vibrant entuziasm, nețărmuri
tă bucurie și satisfacție, comuniștii, 
toți oamenii muncii prahoveni au 
primit vestea realegerii dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, fiind astfel 
îndeplinită dorința noastră fierbin
te, a întregii națiuni de a vă avea 
pe mai departe in fruntea partidu
lui și a țării, garanția sigură a vi
itoarelor realizări, a faptului că am
plul și grandiosul program de dez
voltare economico-socială a patriei, 
hotărit de marele forum al comu
niștilor români, va fi realizat în
tocmai, ridicînd scumpa noastră pa
trie pe înaltele culmi ale progresu
lui și civilizației socialiste și comu
niste — se relevă: în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN PRA
HOVA AL P.C.R.

Ne facem o datorie de conștiință 
de a aduce, și cu acest prilej, un 
cald omagiu și cele mai alese gin- 
duri și sentimente de prețuire și re
cunoștință tovarășei Elena.Ceaușescu, 
eminent militant de partid și de 
stat, savant de înalt prestigiu inter
național, pentru contribuția deosebi
tă adusă la elaborarea și înfăptui
rea planurilor de dezvoltare și mo
dernizare a economiei naționale, la 
înflorirea fără precedent a științei, 
învățămintului și culturii, la afir
marea spiritualității românești în în
treaga lume.

în aceste momente istorice, de vi
brant patriotism, permiteți-ne să ne 
reafirmăm legămîntul solemn de a 
acționa și în viitor cu neclintit de
votament, sub conducerea încerca
tului nostru partid, a dumneavoas
tră personal, mult stimate și iubi
te' tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptui
rea programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism, a tuturor sarcinilor ce ne vdr 
reveni, pentru unitatea de granit a 
partidului, a întregii noastre națiuni 
socialiste spre țelul fundamental al 
construirii comunismului în scumpa 
noastră patrie.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE, dind glas gîndurilor și 
sentimentelor fierbinți de nemărgi
nită dragoste și profundă prețuire 
■ce vi le poartă toți fiii patriei aflați 
la datorie sub gloriosul tricolor, vă 
roagă să primiți cele mai calde și 
respectuoase felicitări cu prilejul 
realegerii dumneavoastră, de cel 
de-al XIV-lea Congres, în suprema 
funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom 
milita neobosit, cu răspundere co
munistă, pentru asigurarea cunoaș
terii și transpunerii in viață de că
tre întregul personal al armatei a 

hotăririlor Congresului al XlV-let 
pentru îndeplinirea integrală a pre 
vederilor Directivei dumneavoastr 
privind pregătirea militară și politi 
că a armatei, pentru realizarea unt 
calități și eficiența superioare i 
procesul instructiv-educativ, in în 
făptuirea sarcinilor ce ne revin i 
economia națională, ridicarea capa 
cității de luptă a unităților și mari 
lor unități, întărind — așa cur 
ne-ați cerut — conlucrarea cu găr 
zile patriotice și unitățile de pregă 
tire militară a tineretului, cu cele 
lalte elemente ale sistemului defen 
siv al țării, spre a fi gata in orie 
moment să apărăm cuceririle revo 
luționare ale poporului, integri ta 
tea teritorială, independența și su 
veranitatea patriei.

Tn telegrama COMITETULUI JU 
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se spu 
ne: In aceste momente înălțătoare 
de vibrantă trăire patriotică, revo 
luționară, care vor rărr.îrțe pentri 
totdeauna înscrise cu litere de au 
în istoria României socialiste, co 
muniștii. toți cei ce trăim și mun 
cim in județul Sibiu, ne exprimăm 
asemenea întregului nostru pârtii 
și popor, nemărginita bucurie și sa 
tisfacție, profundele sentimente d 
înaltă prețuire și recunoștință ci 
prilejul realegerii dumneavoastră 
mult stimate și iubite tovarăș 
Nicolae Ceaușescu. în funcția su 
premă de secretar general a 
partidului. Hotărirea entuziastă ș 
unanimă a înaltului forum comunis 
constituie o elocventă mărturie a urii 
tății de monolit a întregului popo 
în jurul gloriosului nostru partid, a 
dumneavoastră, mult stimate și iu 
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu 
ilustru fiu al națiunii române, Eroi 
intre eroii neamului, ctitor de țari 
și istorie, personalitate proeminent: 
a vieții contemporane, luptător dir 
pentru triumful celor mai nobil 
idealuri ale poporului, ale întregi 
omeniri.

Exprimipd hotărirea unanimă : 
comuniștilor, a tuturor celor ce tră 
iese și muncesc pe aceste minunați 
plaiuri românești, vă încredințăm ci 
nu vom precupeți nici un efort, ci 
ne vom mobiliza exemplar energii! 
creatoare pentru materializarea sar 
cinilor ce ne revin din istoricele do 
cumente adoptate de Congresul a 
XIV-lea al Partidului Comunist Ro 
mân.

Strîns uniți în jurul gloriosulu 
nostru partid, al mărețului său con 
ducător, cu inimile vibrînd de bucu 
l-ie, satisfacție și recunoștință, vi 
omagiem cu profund respect, mul 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și vă dorim, dir 
adincul ființei noastre, sănătate de 
plină și multă putere de muncă, zile 
senine și rodnice, alături de tovarăș' 
academician docțor inginer Elene 
Ceaușescu, pentru a ne condiice1 ci 
fermitate și Strălucită '-.larviziune pi 
calea făuririi societății comuniste 
spre inflorirea multilaterală, măre
ția și gloria scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

Tn deplină unitate de cuget, ș 
simțire cu întregul partid și popor 
CONSILIUL DE CONDUCERE Șl 
CONSILIUL POLITIC AL MINIS
TERULUI DE INTERNE, dind glas 
gîndurilor și sentimentelor de dra
goste și recunoștință pe care vi 1« 
poartă comuniștii, întregul personal, 
iși exprimă nemărginita bucurie și 
satisfacție față de realegerea dum
neavoastră de către marele forum 
democratic al comuniștilor români 
in suprema funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

In calitate de comuniști, de acti
viști de partid și de stat,, vă sintem 
profund recunoscători, mult iubite și 
stimate tovarășe comandant suprem, 
pentru perfecționarea necontenită a 
activității statului nostru socialist, 
promovarea consecventă a principii
lor legalității, eticii și echității so
cialiste, pentru îndrumarea și spri
jinul deosebit de prețios pe care ni 
le dați zi de zi in îndeplinirea sar
cinilor de mare răspundere pe care 
le avem în societate. Concepția no
vatoare, tezele și ideile din Rapor
tul prezentat Congresului al XTV- 
leâ cu privire la apărarea valorilor 
supreme ale societății noastre socia
liste fundamentează în mod științi
fic și orientează într-o largă viziu
ne activitatea Ministerului de Inter
ne, mobilizîndu-ne să acționăm, cu 
întreaga capacitate și putere de 
muncă, sub conducerea și îndruma
rea permanentă a partidului, in 
strinsă legătură cu organismele de
mocrației muncitorești-revoluționare, 
cu masele largi de oameni ai mun
cii, pentru apărarea cu fermitate a 
proprietății socialiste, a întregului 
popor și cooperatiste, a bunurilor în
tregului popor, ordinii și liniștii pu
blice, a muncii și vieții cetățenilor., 
independenței și suveranității țării, 
pentru respectarea întocmai a legali
tății socialiste, a normelor de . con
viețuire' socială.

In telegrama' COMITETULUI JU
DEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. se 
arată : Trăind plenar, alături de în
tregul popor român, clipele de înăl
țătoare mîridrie patriotică ale reîn- 
vestirii dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de către Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român, în înal
ta funcție de secretar general al 
partidului, comuniștii, toți locuitorii 
Înfloritoarelor plaiuri sucevene vă 
adresează din adincul inimii un 
fierbinte omagiu, respectuoase urări 
de sănătate, putere de muncă și viață 
îndelungată, spre binele și fericirea 
țării, spre gloria și împlinirea destir 
nulul comunist al patriei noastre li
bere, independente și suverane, Re
publica Socialistă România.

Animați de profunde sentimente 
de mindrie și încredere, știindu-vă 
în fruntea partidului și a statului 
nostru pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mare ctitor de istorie și stegar al 
idealurilor noastre revoluționare, ne 
angajăm cu întreaga noastră ființă 
să vă urmăm permanent înaltul e- 
xemplu de dăruire și dragoste față 
de țară, să ne aducem din plin con
tribuția la înfăptuirea mărețelor 
obiective înscrise in documentele ce
lui de-al XIV-lea Congres al parti
dului, Congresul marilor victorii so
cialiste. al adevăratei suveranități și 
independenței depline a României, 
să luptăm cu fermitate revoluționa
ră, sub clarvăzătoarea dumneavoas
tră conducere, pentru crearea omu
lui nou și a noului chip al patriei 
dragi, atît de minunat prefigurat in 
documentele Congresului.
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Pe întreg cuprinsul patriei fapte
ale hărniciei și inițiativei creatoare

Creșterea competitivității
- probă a înaltei conștiințe

produselor
muncitorești

Magistralul Raport prezentat de Ia înalta tribună a 
Congresului al XlV-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, reliefează cu deo
sebită claritate succesele obținute prin munca între
gului popor, liber și stăpîn pe destinele sale, în anii 
construcției socialiste, și îndeosebi după Congresul al 
IX-lea, jalonînd în același timp direcțiile viitoare de 
acțiune pentru ridicarea patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație, pentru creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului popor, pentru întă
rirea continuă a independenței și suveranității Româ
niei socialiste.

Dînd expresie deplinei adeziuni la politica internă 
și externă a partidului nostru, oamenii muncii din

toate unitățile economice, din toate domeniile de 
activitate, din fiecare județ își intensifică în aceste 
zile eforturile pentru a obține noi și remarcabile succe
se în producție, în îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan la toți indicatorii cantitativi și calitativi. 
Se constituie în felul acesta un tablou al muncii în
suflețite a întregului popor, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său general, ferm angajat în 
înfăptuirea neabătută, exemplară a hotărîrilor celui 
de-al XlV-lea Congres al partidului. Din acest amplu 
și dinamic tablou al acțiunilor întreprinse pentru pro
gresul necontenit al patriei socialiste, prezentăm în 
grupajul de azi cîteva secvențe semnificative.

CONSTANȚA : Activitate 
intensă la poarta maritimă 

a României
Portul Constanța, marea poartă 

maritimă a României, unul dintre 
locurile unde activitatea producti
vă se desfășoară la cele mai înal
te cote ale hărniciei. Aproape 
30 000 de oameni ai muncii sint cu
prinși într-o mare și benefică com
petiție a hărniciei, a spiritului gos
podăresc, priceperii și ambiției de 
a înscrie în cronica întrecerii so
cialiste noi și prestigioase fapte de 
muncă. Sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, a consi
liilor oamenilor muncii, în aceste 
zile s-au organizat schimburi 
de onoare, ștafete ale hărni
ciei și brigăzi ale tineretului, au 
fost inițiate alte acțiuhi menite să 
contribuie la intensificarea ritmu
lui de lucru în toate danele și sec
toarele de activitate. Astfel, ziua 
de 20 noiembrie, ziua deschiderii 
lucrărilor marelui forum al comu
niștilor români, a fost cea mai 
rodnică zi de muncă din acest an, 
oamenii muncii din portul Con
stanța operînd 104 069 tone mărfuri, 
față de 81 267 tone programate, în
tre care 48 021 tone mărfuri româ
nești destinate exportului.

— Sîntem sub impresia ma
gistralului Raport prezentat de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, Con
gresului al XlV-lea. Ideile, orien
tările de inestimabilă valoare cu
prinse în Raport constituie și pen
tru noi, toți oamenii muncii de pe 
marea platformă portuară, pentru 
.toți marinarii care iși fac datoria 
sub faldurile tricolorului românesc, 
un valoros program de acțiune, un 
prețios îndruma? pe care îl vom 
folosi- în activitatea de zi cu zi, 
ne-a spus tovarășul Ion Orezeanu, 
secretarul comitetului de partid de 
pe marea platformă a portului.

Argumentul cel mai convingător 
în acest sens îl constituie, desigur, 
faptele de muncă ce înnobilează 
cartea de vizită a oricărui comu
nist, a tuturor celor angajați cu 
întreaga lor capacitate creatoare in 
marea operă constructivă a patriei. 
Iar activitatea harnicilor portuari 
constănțeni este bogată in fapte 
de muncă. în perioada parcursă 
din actualul cincinal s-a realizat 
un trafic de mărfuri de peste 160 
milioane tone, fiind operate peste 
8 300 de nave și obținindu-se im
portante venituri suplimentare. 
(Lucian Cristea).

SIBIU : Livrări cu trei luni 
mai devreme

în aceste zile, colectivul secției 
cazangerie grea a întreprinderii 
„Independența" din Sibiu a expe
diat, cu trei luni în avans, 400 tone 
furnituri de utilaj metalurgic pen
tru un partener extern.

— Efortul colectivului nostru — 
precizează inginer Ionel Modoian, 
șeful secției — reprezintă un oma
giu adus marelui forum al comu
niștilor români. Am înțeles din 
magistralul Raport prezentat de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. rolul 
important ce revine și in conti
nuare realizării producției de ex
port, în condiții de calitate și efi
ciență deosebite. Conștienți de 
acest imperativ, colectivul secției 
noastre a făcut și face din rea
lizarea producției de export o nor
mă morală de inaltă responsabili
tate și răspundere. Comanda pe 
care am realizat-o recent a avut 
un grad ridicat de complexitate, 
atît prin dimensiunile agabaritice 
ale furniturilor, cit și prin noile 
soluții tehnice constructive pe care 
le-am adoptat. Dincolo de comple
xitatea execuției, a mai apărut o 
problemă dificilă, ce constă în 
transportul comenzii pină la desti
nație. Un calcul este relevant în 
acest sens. întrucît distanța pină 
la beneficiar este de peste 2 000 
km, erau necesare un convoi de 
54 trailere și 1 000 tone motorină, 
urmind să fie depășite dificultăți 
mari de transport pe traseu : po
duri, tuneluri, mașini. Se impu
nea găsită o soluție economică 
pentru transport. Specialiștii sec
ției, împreună cu proiectanții au 
elaborat o soluție de transport va- 
gonabil prin care cheltuielile de 
transport s-au redus considerabil. 
(Ion Onuc Nemeș).

ARGEȘ : Opt întreprinderi 
au îndeplinit planul anual 

la export
Aplicînd neabătut în viață orien

tările și indicațiile formulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, opt 
întreprinderi argeșene au îndepli
nit planul anual la export, urmind 
ca pină la sfirșitul lunii decem
brie să realizeze o producție su
plimentară în valoare de 75 mili
oane lei. Succesul obținut se da

torează înfăptuirii întocmai a pro
gramelor de modernizare și înftoi- 
re a producției, de valorificare su
perioară a materiilor prime și ma
terialelor. între colectivele frun
tașe amintim pe cele ale între
prinderii de Motoare Electrice și 
„Textila" din Pitești,. „Electroar- 
geș" din Curtea de Argeș. (Gheor- 
ghe Cirstea).

GIURGIU : Succese 
ale chimiștilor

între marile ctitorii ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" se numără și 
Combinatul Chimic din Giurgiu, 
unitate economică ce a cunoscut 
in ultima vreme o puternică dez
voltare și modernizare a capacită
ților de producție. In cadrul zile- 
lor-record în producție organizate 
aici in cinstea Congresului al 
XlV-lea al partidului, colectivul 
de oameni ai muncii de la secția 
epiclorhidrină raportează că în pri
ma zi a începerii lucrărilor mare
lui forum al comuniștilor români 
a reușit să obțină cea mai mare 
producție in 24 de ore. Acest suc
ces a fost posibil printr-o mai 
bună organizare a muncii, prin 
folosirea la întreaga capacitate a 
instalațiilor din dotare, prin întă
rirea ordinii și disciplinei. Apli
cînd neabătut in viață orientările 
și indicațiile formulate de secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, in ma
gistralul Raport prezentat de la 
înalta tribună a forumului comu
niștilor români, întregul colectiv 
se angajează să-și sporească efor
turile, astfel incit zilnic să obțină 
producții cit mai mari de epiclor
hidrină, produs solicitat atît pe 
piața internă, cit și la export. (Ion 
Gaghii).

BACĂU : Sonde 
puse în funcțiune 
înainte de termen

Petroliștii din cadrul Trustului de 
Foraj Extracție Moinești înscriu în 
aceste zile pe graficul întrecerii 
socialiste noi și semnificative fapte 
de muncă. Astfel, brigada complexă 
condusă de inginerul Petru Tache 
a finalizat și pus in funcțiune, cu 
10 zile mai devreme, pe cîmpul 
petrolier de la Podei, două noi sonde 
de medie adîncime. Aceasta înseam
nă o producție de cel puțin 150—200 
tone țiței extrase din adîncuri 
înainte de prevederile de plan. Este 
meritul petroliștilor din formațiile 
de lucru conduse de maiștrii Con
stantin Necula și Toader Ivașcu, 
care, organizîndu-și mai bine 
munca și aplicînd tehnologii avan
sate de lucru, și-au depășit zi de 
zi sarcinile de producție.

Rezultate remarcabile în muncă 
au înregistrat in aceste zile și pe
troliștii din cadrul schelelor de fo
raj Zemeș, Tîrgu Ocna și Comă- 
nești, care au început forajul cu 
aproape o săptămînă mai devre
me față de prevederi la un nu
măr de 4 sonde, de țiței și gaze. 
(Gheorghe Baltă).

NEAMȚ : Realizări 
de prestigiu ale textiliștilor

în această perioadă de puternică 
efervescență creatoare oamenii 
muncii de la întreprinderea de Vol- 
vatir din Tîrgu Neamț raportează 
noi succese în îndeplinirea planului 
și angajamentelor asumate.

— Unitatea noastră, ctitorie a 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" — ne 
spunea inginerul Serafim Lungu, 
directorul intreprinderii —, s-a dez
voltat și modernizat continuu, 
ajungînd astăzi să realizeze și să 
livreze o gamă diversificată de pro
duse de calitate tot mai ridicată. 
Omagiul fierbinte pe care colectivul 
nostru îl aduce conducătorului parti
dului și statului nostru îl repre
zintă faptele de muncă înmă
nuncheate in realizări de presti
giu : îndeplinirea integrală a pla
nului pe patru ani ai cincinalului 
actual și pe 1989, fapt care ne va 
permite să încheiem acest an cu 
un spor Ia producția-marfă de 39 
milioane lei. Totodată, în aceste 
zile a fost pusă in funcțiune secția 
de confecții, de unde au și fost li
vrate beneficiarilor primele loturi 
de produse. Sîntem mobilizați să 
ne desfășurăm activitatea și în 
continuare la înaltele cote ale răs
punderii și abnegației muncito
rești, pentru a înfăptui neabătut 
istoricele orientări și hotărîri ce 
vor fi adoptate de marele forum 
comunist, (Ion Talpă).

CLUJ : Producții 
suplimentare cu consumuri 

reduse
Amplu mobilizați in întrecerea so

cialistă, oamenii muncii din unitățile 
județului Cluj raportează îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan pe 

acest an la principalii Indicatori. 
Organizînd săptămini și zile-record, 
folosind cu mai mare eficiență ca
pacitățile de producție, punind in 
valoare experiența dobindită pină 
acum, ei au reușit ca in perioada 
care a trecut de la începutul anului 
și pină in prezent să livreze eco
nomiei naționale importante canti
tăți de produse fizice, intre care 
unele livrate înainte de termen, po
trivit angajamentelor asumate. Ast
fel, au fost realizate peste prevederi 
23 500 tone oțel-beton, produse ale 
industriei electronice și electroteh
nice în valoare de 8,9 milioane lei, 
mijloace de automatizare electroni
ce însumînd 17 milioane lei, mașini 
și utilaje pentru agricultură care 
depășesc suma de 8,2 milioane, con
fecții în valoare de aproape 6 mi
lioane lei, tricotaje, produse din ce
ramică fină pentru menaj, materia
le de construcții și altele. Sporurile 
de producție au fost obținute pe 
seama creșterii productivității mun
cii, a reducerii consumurilor, econo- 
misindu-se 8 620 tone metal, 68 500 
tone combustibil convențional și 
84 340 MWh energie electrică. De 
remarcat este, de asemenea, faptul 
că produsele obținute în aceste zile 
se disting prin parametri tehnici și 
calitativi superiori, care evidenția
ză preocupările oamenilor muncii 
clujeni pentru sporirea producției 
de înaltă calitate. (Marin Oprea).

OLT : O nouă capacitate 
hidroenergetică

Constructorii hidroenergeticienl, 
iscusiții făurari ai cetăților de lu
mină de pe rîul Olt, au pus în 
funcțiune un nou grup hidroener
getic de 13,25 MW. Acesta se a- 
daugă unui prim hidroagregat dat 
în funcțiune de curînd la hidro
centrala Rusănești, a șaptea ame
najată pe cursul rîului Olt, de pe 
teritoriul județului. Noul grup hi
droenergetic este prevăzut cu bulb 

Imagine de muncă în secția echipare electrică nr. VI a întreprinderii „Automatica Foto : E. Dichiseanu

Țarii, cit
Cerințele desfășurării în condiții 

optime a activității economico-socia- 
le, ale îndeplinirii ritmice a sarcini
lor de producție impun asigurarea 
integrală a cantităților prevăzute de 
energie electrică. Pentru aceasta, in 
strinsă legătură cu obiectivele ma
jore formulate in magistralul 
Raport prezentat Congresului al 
XlV-lea de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in celelalte do
cumente istorice adoptate, de a ac
ționa cu mai multă hotărire pen
tru elaborarea de noi tehnologii 
care să ducă la reducerea consumu
rilor în instalațiile proprii, la creș
terea puternică a randamentelor in
stalațiilor, cu acțiunile de ordin 
tehnic și organizatoric pe care 
trebuie să le întreprindă fiecare co
lectiv de oameni ai muncii din ter
mocentrale în vederea funcționării 
riguroase, la înalți parametri a in
stalațiilor și agregatelor energetice, 
importante răspunderi revin colecti
velor însărcinate cu realizarea lu
crărilor de reparații. Cum se acțio
nează, in acest sens, în unitățile e- 
nergetice din cadrul întreprinderii 
„Electrocentrale" Mureș ?

Cu o putere instalată de 1 062 MW, 
unitățile din cadrul întreprinderii 
„Electrocentrale" Mureș — Iernut, 
Fîntînele și Tîrnăveni — au o pon
dere însemnată în sistemul energetic 
național. în decursul anilor, aici s-a 
afirmat un nucleu de specialiști și 
energeticieni cu o mare experiență 
în întreținerea și exploatarea com
plexelor instalații și agregate din 
dotare, a căror funcționare ireproșa
bilă pe întreg parcursul anilor și-au 
adus o contribuție de seamă la asi-

reversibil, de concepție româneas
că, la fel ca toate hidrocentralele 
în aval de Slatina. (Mihai Grigo- 
roșcuță).

BOTOȘANI : înaltă 
calitate

Colectivul întreprinderii de Ar
ticole Tehnice din Cauciuc Boto
șani desfășoară o rodnică activi
tate în vederea onorării în mod 
exemplar a sarcinilor la export. 
Pe lingă lansarea în fabricație a 
numeroase tipuri de garnituri cu 
diferite utilizări, oamenii muncii 
de aici au asimilat pentru prima 
dată în producția proprie un im
portant articol nou, executat la un 
înalt nivel calitativ. Este vorba de 
benzile de cauciuc cu inserție tex
tilă pentru partenerii externi. în
trunind exigențele de calitate ale 
acestora, întreprinderea a livrat 
pină in prezent peste 400 tone a- 
semenea benzi de cauciuc. Pe a- 
ceastă bază s-au creat condiții ca 
planul anual la export să fie rea
lizat cu mult mai devreme. (Eugen 
Hrușcă).

BRĂILA : Producție 
peste prevederi

Oamenii muncii de la întreprin
derea „Electrocentrale" Brăila, u- 
nitate fruntașă în întrecerea socia
listă, și-au intensificat eforturile 
pentru a livra economiei naționale 
cantități sporite de energie elec
trică.

— Puternic mobilizați de tezele și 
orientările formulate de tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la marele fo
rum al comuniștilor români — ne 
spune maistrul Ștefan Pușcoi, șe
ful formației de reparații turbine 
— colectivul nostru depune efor
turi sporite pentru funcționarea la 
parametri optimi a agregatelor e- 
nergetice. Formația noastră a rea
lizat scurtarea duratelor de stațio
nare la reparațiile capitale și cu
rente cu 23 de zile, perioadă ce a 
reprezentat o producție suplimen
tară de energie electrică de 4170 
MWh, livrată în sistemul energetic 
național.

Cele 4 grupuri energetice func
ționează, in continuare, la capaci
tatea prevăzută > în programul e- 
nergetic, fiind luate toate măsurile 
pentru asigurarea condițiilor de 
lucru din perioada timpului rece. 
Totodată, de la începutul anului și 
pină în prezent, întreprinderea 
brăileană a realizat o economie de 
3 525 MWh energie electrică și pes
te 2 000 tone combustibil conven
țional. (Candiano Priceputu).

mai multă
gurarea economiei naționale cu e- 
nergia electrică necesară.

Făcînd aceste precizări, se impun 
două întrebări : In ce stadiu se află 
reparațiile și reviziile tehnice pro
gramate în acest an ? ; Ce se între
prinde în prezent în vederea înca
drării acestora în perioada de timp 
stabilită, astfel ca agregatele și in
stalațiile să ofere garanția unei bune 
funcționări în cursul iernii 1989— 
1990 ? Un prim răspuns l-am aflat

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROCENTRALE" MUREȘ

de la ing. Viorel Cerghizan, direc
torul întreprinderii : „Pentru noi, 
pregătirea exemplară a centralelor 
electrice în vederea funcționării op
time in perioada de iarnă constituie 
în aceste zile preocuparea nr. I. în 
acest cadru, acționăm cu precădere 
la finalizarea grabnică a programe
lor de revizii și reparații a agrega
telor de bază și a celor auxiliare. Pe 
de o parte, urmărim înlăturarea de
fecțiunilor acumulate în cursul ani
lor, iar, pe de alta, perfecționarea 
tehnică a instalațiilor. Totodată, 
pentru prevenirea cauzelor unor po
sibile avarii, o mare importanță a- 
cordăm verificării riguroase a agre
gatelor".

Pentru realizarea exemplară a o* 
biectlvelor de mai sus și reducerea 
duratei de staționare a instalațiilor 
față de normativele aprobate, spe
cialiștii centralei termoelectrice Ier-

Realizarea unor produse competi
tive, a unui export diversificat și e- 
ficient. impune acțiunea stăruitoare, 
convergentă a tuturor celor care — 
la planșetă sau în producție — își 
pun „semnătura" pe un reper, o 
piesă, un subansamblu, practic pe 
toate produsele finite. Așa cum se 
subliniază în magistralul Raport 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu marelui forum al 
comuniștilor, ale cărui lucrări s-au 
încheiat recent, este necesar ca in 
toate ramurile și in toate sectoarele 
să se acționeze pentru ridicarea in
dustriei noastre socialiste, la un ni
vel calitativ și tehnic care să reali
zeze producții competitive cu cele 
mai bune produse similare pe plan 
mondial și să facem astfel ca, in u- 
nele domenii, industria românească 
să se afle pe primele locuri și chiar 
pe primul loc in lume. Valabi
litatea acestei cerințe este con
firmată, prin noi și semnificative 
realizări, de activitatea întregului 
colectiv al întreprinderii de Piele și 
Marochinărie din Sebeș, județul 
Alba. De fapt, preocuparea in
tensă a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii de aici pentru pro-, 
movarea unui export tot mai di
namic constituie de mai mulți ani 
o constantă a activității productive. 
Dovada grăitoare, în acest sens, o 
constituie dublarea, pe parcursul 
actualului cincinal, a producției des
tinate exportului.

— Pentru creșterea continuă a 
competitivității produselor noastre, 
organizația de partid, comuniștii din 
întreprindere cultivă cu grijă spiri
tul de răspundere și exigență al 
oamenilor muncii, stimulindu-le ini
țiativa creatoare, afirmă ing. Ale
xandru Varganici, directorul unității.

Asupra responsabilității comuniste 
cu care se acționează la întreprin
derea din Sebeș pentru identifica
rea unor noi căi de dinamizare a 
exportului aveam să ne convingem 
urmărind activitatea din cadrul sec
ției marochinărie. Unul dintre mo
tivele de justificată mindrie pentru 
această secție este că, de pildă, la 
ghiozdane, unul dintre principalele 
articole pentru export, nu s-a sem
nalat nici un refuz de calitate. Tot
odată, de reținut că, lună de lună 
și an de an,„acest colectiv munci
toresc își depășește consecvent sar
cinile de plan. Cu toate aceste re
zultate, analiză exigentă a activității, 
criticarea oricăror neajunsuri, identi
ficarea resurselor insuficient valori
ficate constituie o preocupare priori
tară a organizației de partid. Aduna
rea de dare de seamă și alegeri con

energie
nut au pus la punct o nouă tehnolo
gie de răcire a turbinelor de 100 și 
200 MW. Concret : dacă prin tehno
logia veche, răcirea subansamblelor 
turbinei în vederea începerii repa
rației se realiza natural (durata o- 
perației fiind în medie de peste 100 
de ore), prin tehnologia răcirii cu 
aer circulat prin interiorul corpuri
lor turbinei, timpul de răcire este 
scurtat, in perioada reparațiilor, cu 
peste 3 zile pe grup. De numele 

specialiștilor de aici se leagă, între 
altele, și realizarea unor dispozitive 
speciale de recondiționare a armă
turilor de inaltă presiune, precum și 
a unei mașini de tăiat și pregătit ca
petele țevilor (direct în cazan), prin 
care productivitatea muncii a cres
cut considerabil. Aceste măsuri, cit 
și altele au făcut ca reparațiile și 
reviziile tehnice să se desfășoare în 
devans față de graficele stabilite. De 
pildă, la Centrala Termoelectrică 
Iernut, reparația capitală cu moder
nizări a grupului nr. 6 de 200 MW a 
fost finalizată încă la data de 12 oc
tombrie. Și nu oricum. Prin moder
nizarea turbinei și creșterea puterii 
disponibile a acesteia, în medie cu 5 
MW pe an, ca și prin reducerea con
sumului specific de căldură cu 1,5 
la sută, s-a realizat o creștere con
siderabilă a nivelului de siguranță și 
continuitate în funcționare. Faptul 

stituie o dovadă în acest sens, mate
rialele prezentate, intervențiile parti- 
cipanților fiind grăitoare pentru cli
matul de puternică răspundere co
lectivă și individuală față de calita
tea produselor și îndeplinirea exem
plară a planului la export.

Comuniștii din secție vin, totodată, 
cu propuneri de măsuri concrete vi- 
zind îmbunătățirea activității pro
ductive și unirea eforturilor tuturor 
oamenilor muncii pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan 
la export. Una dintre cele mai re
cente propuneri se referă la organi
zarea de cursuri de policalificare, 
astfel incit tot mai mulți muncitori

Organizația de partid 
de la întreprinderea 
de Piele și Marochină
rie - Sebeș, județul 
Alba, stimulează prin 
metodele muncii poli
tico-educative capaci
tatea de creație tehni
că a oamenilor muncii

să poată efectua toate operațiile din 
procesul tehnologic. O altă propu
nere se referă la introducerea în re
gulamentul de selecționare, formare 
și testare a creatorilor de modele 
din unitate a unor exigențe sporite 
privind pregătirea politico-ideologi- 
că a acestora. Toate propunerile fă
cute in cadrul adunărilor generale 
și al discuțiilor individuale se înre
gistrează in „Caietul de propuneri" 
al organizației de partid și pri
mesc răspunsuri concrete. Iar bi
roul organizației de bază din sec
ția marochinărie manifestă o recep
tivitate deosebită față de propuneri
le membrilor de partid, prezentînd 
în adunările generale informări des
pre modul de soluționare a acestora. 
Așa, bunăoară, în prezent selecțio
narea viitorilor creatori se face ex
clusiv pe bază de concurs din rîndul 
muncitorilor care au absolvit liceul, 
au o vechime în producție de mi
nimum 5 ani și cunosc mai multe 
operații din fluxul tehnologic. Cit ’’ 
privește formarea creatorilor de mo
dele, candidați! selecționați lucrează 
mai întii cîteva luni la multiplicare, 
apoi o anumită perioadă creează, 
sub supravegherea unor „consacrați"

electrică!
că la acest grup durata de staționa
re în reparații a fost scurtată cu 67 
de zile (față de perioada aprobată 
inițial) a creat condiții pentru reali
zarea, în acest an, a unei producții 
suplimentare de 321 600 MWh ener
gie electrică. Pentru îndeplinirea 
planului de revizii și reparații la ni
velul prevederilor, la centrala din 
Iernut s-a prevăzut, de asemenea 
efectuarea unor lucrări cu durate re
duse, care au drept scop eliminarea 
defecțiunilor semnalate. Bunăoară, în 
vederea înlocuirii transformatorului 
de forță de la grupul nr, 3 de 
100 MW, acesta a fost oprit la timpul 
oportun. „Sub aspect tehnico-orga- 
nizatoric și al pregătirii mate
riale — ne preciza inginerul Con
stantin Ilicea, șef compartiment 
proiectare-cercetare — energeticie- 
nii din Iernut dispun de tot ceea ce 
este necesar în vederea scurtării du
ratelor de staționare la lucrările ce 
au mai rămas de executat. Pentru 
aceasta, activitatea a fost organizată 
în schimburi continue, iar asistența 
tehnică de specialitate este perma
nentă".

Angajamentul lucrătorilor de aici 
de a scurta considerabil durata de 
execuție a reparațiilor și a revizii
lor tehnice are drept suport și fap
tul că majoritatea lucrărilor le rea
lizează personalul propriu al între
prinderii. Ca, de altfel, și la centrala 
electrică din Fîntînele, la care, po
trivit programului, s-au executat re
parații capitale la grupul nr. 6, tur
binele nr. 4 și 5 si la cazanele 1 și 2. în 
prezent, se află in faza finală de 
execuție reparația cazanului nr. 1. 
Aici, ca și la Centrala din Iernut se 

cu vechime, urmează un curs de 
funcționalitate, de consumuri speci
fice, modă, estetică etc., participă la 
acțiunea de contractare a produse
lor și la citeva schimburi de expe
riență. în fine, după alte cîteva luni 
de creație independentă, creatorii 
selecționați își expun modelele rea
lizate. O comisie desemnată de con
ducerea unității le analizează, hotă- 
rind cine va ocupa locul disponibil. 
Nu s-a lăsat la voia intîmplării nici 
„soarta" creatorilor cu vechime. Cri
teriul de apreciere a activității aces
tora îl constituie cantitatea de arti
cole de marochinărie contractată la 
export și pentru piața internă în 
anul respectiv. Creatorul eu cantita
tea totală cea mai mică trece in 
producție pentru o perioadă de un 
an, lucrînd in acord direct și urmind, 
în același timp, un program de per
fecționare sub supravegherea spe
cialiștilor în creația de modele. După 
un an revine în atelierul de creație. 
Dacă, după reciclare, ocupă tot ul
timul loc, atunci trece definitiv in 
producție.

Am insistat asupra acestui regula
ment deoarece comuniștii din secție 
stăruie asupra necesității ca activi
tatea de educație politico-ideologică 
a creatorilor de modele, în primul 
rind, să fie intensificată, pentru ca 
acest nucleu să-și îmbunătățească 
mereu activitatea. De reținut că, in 
prezent, o mină de oameni, ciți lu
crează la atelierul de creație, rea
lizează anual circa 1 000 de noi mo
dele, dintre care 600—700 sint întot
deauna contractate.

— Deși competitivitatea produse
lor noastre depinde în primul rind 
de creatorii de modele, trebuie să ne 
îngrijim de ridicarea conștiinței re
voluționare a tuturor oamenilor mun
cii din întreprindere, ne-a spus mun
citoarea Floare Hada.

Și alți comuniști pun un accent 
deosebit pe necesitatea unor acțiuni 
mai hoțărite de îmbogățire a orizon
tului politico-ideologic al oamenilor 
muncii din unitate. „Numai prin a- 
dincirea conștiinței că sîntem pro
prietari, producători și beneficiari 
vom fi în stare să găsim mereu 
noi și noi căi de sporire a eficienței 
activității economice, de dinamizare 
a exportului", ne-a spus o tînără 
muncitoare.

Tinere sînt, de fapt, toate mem
brele organizației. Media lor de vîr- 
stă. — sub 25 de ani. întărirea răs
punderii comuniste in activitatea de 
producție, ca urmare a unei mai sus- 

. ținute activități politico-ideologice, 
este deci, în cazul membrelor aces
tei organizații, cu atit mai oportună.

— Sîntem conștiente că asigurarea 
unei înalte calități tuturor produ
selor reprezintă, înainte de toate, o 
probă a înaltei conștiințe muncito
rești, revoluționare, afirmate ini pro
cesul productiv, afirmă muncitoarea 
Rodica Bena, realeasă, de curind, in 
funcția de secretară a biroului orga
nizației de bază din secția marochi
nărie.

în cinstea marelui eveniment din 
viața partidului, Congresul al XIV- 
lea, comuniștii, toți oamenii muncii 
de la întreprinderea din Sebeș s-au 
angajat și au îndeplinit planul la 
producția fizică pe patru ani ai 
actualului cincinal cu două luni mai 
devreme, livrînd suplimentar 265 000 
de articole de marochinărie.

— îmbunătățirea radicală a acti
vității productive, cerință de bază a 
documentelor adoptate de Congresul 
al XlV-lea, depinde de noi, comu
niștii, de implicarea noastră plenară 
în rezolvarea problemelor, de creș
terea capacității noastre de acțiune, 
politică și organizatorică, precizează 
tovarășa Aurica Geoglovan, secretar 
al comitetului de partid din între
prindere.

Prin măsurile concrete — cu res
ponsabilități și termene precise — 
pe care le-au stabilit comuniștii din 
întreaga întreprindere, devine o cer
titudine faptul că oamenii muncii de 
aici au maturitatea politică și pro
fesională de a realiza produse care 
să se situeze din toate punctele de 
vedere la nivelul celor mai bune 
realizări de acest fel din lume.

Ioana DABU 
Ștefan D1NICA

execută, deopotrivă, revizia tehnică 
a instalațiilor electrice din stațiile 
de 110, 220 și 400 kV, precum și a 
instalațiilor hidrotehnice și a celor 
de tratare a apei. Practic, această 
acțiune „profilactică" este în mo
mentul de față încheiată, acționin- 
du-se la definitivarea instrucțiunilor 
de lucru și la instruirea personalului 
pentru activitatea specifică perioadei 
de iarnă. La avansul ciștigat în e- 
xecutarea reparațiilor și reviziilor 
tehnice, merită a fi evidențiate, in
tre altele, brigada de reparat turbi
ne de la Centrala electrică Iernut, 
condusă de maistrul principal Olah 
Iosif, cea de armături coordonată de 
maistrul Aurel Filip, precum și e- 
chipele de reparații agregate rotati
ve conduse de muncitorii Gheorghe 
Moldovan și Virgil Sand.

O altă subliniere : ca rezultat direct 
al eforturilor depuse pentru crește
rea siguranței în funcționare și re
ducerea duratei de staționare în re
parațiile planificate, colectivul intre
prinderii „Electrocentrale" Mureș a 
încheiat cele 10 luni din acest an cu 
un bilanț rodnic în activitatea eco
nomică. Bunăoară, în perioada men
ționată, energet'icienii de aici au li
vrat suplimentar sistemului energe
tic național peste 350 de milioane kWh 
energie electrică. Spor realizat în con
dițiile in care au fost economisite 2 400 
tone de combustibil convențional. A- 
ceste realizări au creat condiții și 
chiar certitudini ca planul la pro
ducția fizică să fie realizat în de
vans, iar prin pregătirea exempla
ră a centralelor electrice acestea să 
funcționeze, și în continuare, in 
condiții de siguranță deplină șl 
înaltă eficiență economică.

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit urările și felicitările dumneavoastră transmise cu ocazia ce
lei de-a 19-a aniversări a Zilei naționale a Sultanatului Oman și doresc să vă 
adresez mulțumirile noastre și cele mai bune urări dumneavoastră și po
porului român.

QABOOS BIN SAID
Sultanul Omanului

TELEGRAMĂ

CELUI DE-AL 41-LEA CONGRES AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN MAREA BRITANIE

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a transmis 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Socialiste 
Albania, Adil Carcani, o telegramă 
în care, în numele Guvernului Re

MUREȘ : Noi apartamente pentru oamenii muncii
Lucrătorii Trustului Antrepriză 

Generală de Construcții-Montaj 
Mureș, care in ultimii 24 de ani 
au înălțat in orașele și satele jude
țului peste 65 000 apartamente, au 
intîmpinat Congresul al XIV-lea al 
partidului cu noi și importante 
succese. Astfel, prin organizarea 
judicioasă a muncii pe fiecare șan
tier și utilizarea pe scară largă a 
unor materiale de construcții loca
le, în perioada care a trecut din 
acest an ei au predat „la cheie" 
1849 de apartamente confortabile, 
cu 41 de apartamente mai mult 
față de prevederile planului. înăl

HOGHITH: Condiții optime de îngrijire a sănătății
Politica profund umanistă pro

movată de partidul și statul nostru 
și-a găsit în anii de lumină ai 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" o de
plină materializare și în județul 
Harghita. S-au construit in această 
perioadă spitale și policlinici în 
municipiile Miercurea-Ciuc și 
Odorhei, in orașele Borsec, Băile 
Tușnad și Toplița, numărul paturi
lor in unitățile spitalicești ale ju
dețului ajungind astfel la peste 
3 600. S-au dat în folosință 130 dis
pensare sanitare comunale, de în
treprindere. de cartier și școlare, 
a crescut numărul creșelor și al 
altor instituții destinate ocrotirii 
copiilor. Abordarea cu precădere a 
problemelor medicinei omului să

(Urmare din pag. I)
bîndite pun în evidență virtuțile 
creatoare ale poporului român, ca
pacitatea sa de a soluționa cu in
geniozitate și eficiență cele mai 
complicate probleme tehnice, de a 
le aplica eficient în producție. 
Mărețele realizări de după Con
gresul al IX-lea se leagă durabil, 
prin ce au ele mai semnificativ, 
mai profund, de efortul susținut al 
partidului pentru dezvoltarea in- 
vățămintului și culturii, pentru ca 
poporul să-și lărgească fără înce
tare orizontul pregătirii generale; 
pentru ca educația revoluționară a 
maselor să-și încorporeze valorile 
cunoașterii, ale spiritualității uni
versale. Prin grija partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, aceste domenii 
se inscriu cu rezultate remarcabile 
în bilanțul rodnic al unui timp 
trăit fertil și eficient, ce se reflec
tă în toate mărețele înfăptuiri, de
finitorii pentru procesul de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate, de înaintare spre 
comunism a României.

Tabloul amplu al societății 
socialiste românești, cuprins 

în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, este întregit de 
înfăptuirile remarcabile in asigu
rarea bunăstării întregului popor. 
Partidul nostru, secretarul său ge
neral au promovat o concepție su
perioară despre nivelul de trai, in 
care sint integrate drepturile fun
damentale ale omului, ale poporu
lui : asigurarea, pentru toți cetă
țenii, pentru tînăra generație, a 
locurilor de muncă, a condițiilor 
corespunzătoare de locuit, accesul 
larg la știință, învățămînt și cul
tură, la valorile civilizației, mo
dernizarea tuturor localităților, a- 
propierea condițiilor de viață de la 
sate de cele de la orașe, retribuirea 
după cantitatea și calitatea muncii, 
aplicarea fermă a normelor eticii 
și echității socialiste. Felul in care, 
în țara noastră, sint rezolvate pro
blemele sociale demonstrează — 
și pe această cale — superioritatea 
socialismului față de capitalism.

Toate aceste mărețe realizări au 
fost obținute sub conducerea înțe
leaptă a Partidului Comunist Ro
mân. După Congresul al IX-lea, a 
crescut neîncetat, in societatea ro
mânească, rolul conducător al 
partidului — care a devenit centrul 
vital al națiunii. Realizarea tuturor 
programelor de dezvoltare ale eta
pei actuale, afirmarea cu tot mai 
multă putere a rolului partidului 
de forță politică conducătoare a 
întregii națiuni au impus — așa 
cum se subliniază în Raportul pre
zentat Congresului — ridicarea la 
un nivel superior a activității ideo
logice desfășurate de partid, de 
organele și organizațiile sale. Se 
poate spune că munca politico- 
ideologică, de ridicare continuă a 
nivelului de pregătire a activului 
și cadrelor de partid, a comuniști
lor, a maselor a avut și are un rol 
de mare însemnătate în întreaga 
activitate de creștere a rolului con
ducător al partidului în societate. 
In Raport se apreciază că activita
tea de studiere a realităților socia
le noi, de legare strînsă a concep
telor teoretice de practica socială, 
de fundamentare a liniei sale po
litice, nivelul politico-ideologic al 
comuniștilor, conștiința socialistă 
reprezintă probleme dintre cele 
mai importante ale muncii de 
partid.

După Congresul al IX-lea au foșt 
obținute importante realizări in 
activitatea politico-educativă. In

tv
11,30 Lumea copiilor
12,15 Sub tricolor, la datorie 1
12,35 Viața satului. Congresul al XIV- 

lea ai Partidului — Congresul 
marilor victorii socialiste

13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 Închiderea programului

19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărî- 
rlle marelui forum al comuniști-, 
lor români 1 

publicii Socialiste România și al său 
personal, adresează sincere condo
leanțe in legătură cu accidentul din 
raionul Vlora și prăbușirea a două 
elicoptere, in urma cărora și-au pier
dut viața un mare număr de 
persoane.

țate după proiecte care pun în 
valoare tradițiile arhitectonice lo
cale, armonios îmbinate cu cerin
țele moderne, cele mai multe 
blocuri au fost construite în mu
nicipiile Tîrgu Mureș și Sighișoa
ra, in orașele Reghin, Luduș, 
Tîrnăveni, Iernut și Sovata. în 
prezent, constructorii mureșeni de 
locuințe depun eforturi susținute 
pentru finalizarea, înainte de ter
men, a tuturor celor 907 aparta
mente care au măi rămas din 
planul pe acest an, majoritatea 
fiind in stadii avansate de execu
ție. (Gheorghe Giurgiu).

nătos, urmărirea cu asiduitate a 
stării de sănătate a populației este 
asigurată de 650 medici și peste 
2 000 cadre sanitare cu pregătire 
medie. Totodată, sub îndrumarea 
cadrelor medicale se desfășoară o 
intensă activitate de educație sa
nitară, sub diferite forme, precum 
școala mamei, cursurile de prim a- 
jutor pentru adulți și elevi, ab
solvite de circa 33 000 persoane. în 
prezent are loc acțiunea „Ocroti
rea mamei, copilului și tineretu
lui", in cadrul căreia sint organi
zate cicluri de conferințe, expu
neri, proiecții de filme și diapozi
tive pe teme medicale de mare in
teres și actualitate. (Nicolae Șan- 
dru).

toți acești ani, din 1965 încoace, 
ideile, concepțiile revoluționare, 
atitudinea înaintată în muncă, în 
viață s-au afirmat ca o puternică 
forță transformatoare, avind o 
mare influență pozitivă in asigu
rarea progresului multilateral al 
țării.

Orientările novatoare pentru în
treaga activitate teoretică și prac
tică a Partidului Comunist Român, 
.adoptate la Congresul al IX-lea, 
au o semnificație majoră pentru 
activitatea ideologică deoarece au 
înlăturat șabloanele și dogmele, 
au descătușat gîndirea creatoa
re a poporului nostru. Această 
largă deschidere spre realitatea 
social-istorică a făcut posibilă dez
voltarea susținută a întregii ac
tivități economico-sociale, ridi
carea vieții poporului pe trepte 
superioare de civilizație materială 
și spirituală.

Marile înfăptuiri de după Con
gresul al IX-lea, obținute pe baza 
proprietății socialiste, a planului 
național unic, în condițiile dezvol
tării forțelor și relațiilor de pro
ducție, progresului științei, învă- 
țămîntului și culturii, întăririi ro
lului partidului, statului, lărgirii 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, perfecționării continue a so
cietății românești, au deschis noi 
orizonturi ridicării României pe 
înalte trepte de progres și civili
zație. Dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei noastre in cincina
lul 1991—1995 și în perspectiva 
anilor 2000—2010 va asigura, așa 
cum s-a subliniat cu pregnan
ță în Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, condițiile ma
teriale, tehnico-științifice, sociale 
pentru ca „societatea noastră să 
poată să treacă treptat la etapa 
superioară a socialismului, la în
făptuirea in viață a principiilor de 
muncă și viață comuniste".

Desigur, urmează un drum de 
muncă, de eforturi creatoa
re ale clasei muncitoare, 

țărănimii, intelectualității, ale în
tregului popor, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Ma
rile realizări obținute demonstrea
ză justețea politicii partidului — 
forța politică conducătoare în so
cietate, marea sa capacitate de ac
țiune pentru aplicarea creatoare a 
adevărurilor universal-valabile ale 
socialismului științific la realită
țile României. Și de aici înainte, 
în anii ce vin, far călăuzitor va 
fi partidul, care întotdeauna — și 
cu deosebire în anii „Epocii 
Nicolae Ceaușescu" — a dovedit că 
își îndeplinește cu cinste misiunea 
istorică față de prezentul și viito
rul țării : construcția socialismu
lui și comunismului, puternica 
dezvoltare economico-socială a so
cietății, întărirea independenței și 
suveranității naționale.

In concepția Partidului Comu
nist Român, reafirmată cu putere 
în Raportul prezentat Congresului, 
este obiectiv necesar să se abor
deze și să se clarifice problemele 
noi ale dezvoltării patriei, să se 
promoveze cu mai multă fermita
te, în planul gîndirii și practicii 
sociale, principiile umanist-revolu- 
ționare, valorile politice, morale, 
culturale, sociale proprii orînduirii 
socialiste. A fost formulată, în 
acest sens, în cadrul dezbaterilor, 
cerința ca forța de pătrundere a 
ideologiei revoluționare să se ma
nifeste mai pregnant Ia nivelul în
tregii societăți, in viața economică, 
politică, socială, științifică, în în
vățămînt și cultură. Activitatea 
teoretică și politico-educativă a

19,25 Cîntarea României • Omagiul 
țării conducătorului iubit Emi
siune realizată in colaborare cu 
Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste și cu Comitetul de 
cultură și educație socialistă al 
municipiului București

20,30 Film artistic. „Din nou împreună". 
Producție a Casei de filme cinci. 
Cu : Vladimir Găitan, Ilarion 
Clobanu, Mircea Diaconu, Mlcaela 
Caracaș, Draga Olteanu-Matei, 
Silviu Stănculescu, Rodica Ne
grea, Octavian Cotescu, Aurel 
Giurumia, Geo Saizescu. Scena
riul Dumitru Buznea. Regia 
George Cornea

21.50 Telejurnal.

în numele Partidului Comunist Român, al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm participanților la congres, 
tuturor membrilor partidului un călduros salut tovărășesc, împreună cu 
mesajul nostru de prietenie și solidaritate.

Comuniștii români urmăresc cu viu interes activitatea desfășurată de 
Partidul Comunist din Marea Britanie pentru promovarea și apărarea in
tereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor mun
cii, pentru întărirea unității de acțiune și sporirea aportului forțelor re
voluționare, de stingă și democratice naționale la reglementarea proble
melor social-politice ale țării, corespunzător năzuințelor de democrație, 
prosperitate și progres ale maselor populare.

Poporul român desfășoară, sub conducereă partidului comunist, o in
tensă activitate pentru dezvoltarea multilaterală a țării pe calea socialistă, 
creșterea bunăstării materiale, adîncirea și perfecționarea democrației so
cialiste, manifestarea plenară a personalității umane. Marile sale înfăp
tuiri in dezvoltarea industriei, agriculturii, în ridicarea gradului de civi
lizație demonstrează că socialismul este singura cale care asigură, cu 
adevărat, independența, libertatea și bunăstarea popoarelor. Făcînd bilanțul 
realizărilor deosebite obținute pînă în prezent, Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român a adoptat un amplu program de continuare 
neabătută a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate în România, de consolidare a cuceririlor noii orinduiri și apărare 
a principiilor socialismului, pentru afirmarea capacității clasei muncitoare 
și a partidului său revoluționar de a desfășura cu succes lupta pentru 
transformarea revoluționară a societății românești.

Considerăm că, in condițiile deosebit de complexe ale situației internațio
nale actuale, o importanță deosebită are intensificarea luptei partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste și progresiste ale lumii 
pentru a determina afirmarea unei politici noi, democratice, de deplină egali
tate în relațiile dintre state, de respectare a independenței și suveranității 
popoarelor, de neamestec în treburile interne. Viața, evoluția evenimentelor 
internaționale impun să se facă totul pentru ca prin lupta unită a popoarelor, 
a forțelor democratice progresiste de pretutindeni să se asigure obținerea unor 
progrese reale pe calea dezarmării, in primul rind a celei nucleare, a regle
mentării pe cale politică, prin tratative, a problemelor litigioase dintre state, 
lichidării subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice mondiale.

Folosim acest prilej pentru a releva colaborarea rodnică statornicită între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Marea Britanie și expri
măm dorința ca relațiile bilaterale să se dezvolte și mai mult, în interesul 
reciproc, al cauzei socialismului și păcii, pe baza trainică a stimei și res
pectului reciproc, a egalității și autonomiei fiecărui partid, a dreptului său 
de a-și elabora in mod independent linia politică, potrivit condițiilor in care 
activează.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congre
sului, precum și in înfăptuirea hotărîrilor pe care le veți adopta, pentru 
realizarea de transformări înnoitoare în societatea britanică, in interesul 
progresului și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

♦
LONDRA 25 (Agerptes). — La 

Londra s-au deschis, sîmbătă, lucră
rile celui de-al 41-lea Congres al 
Partidului Comunist din Marea Bri
tanie. Delegații la congres vor dezba- 

partidului dobîndește astfel un rol 
de mare însemnătate în înar
marea comuniștilor, a clasei mun
citoare, a maselor largi populare 
cu înțelegerea științifică a proce
selor sociale ale lumii contempo
rane. Dezvoltarea creatoarea a teo
riei revoluționare, a activității teo
retice și ideologice se transformă 
tot mai mult într-o puternică forță 
a progresului social, a dezvoltării 
societății.

Partidul Comunist Român a ela
borat — și aceasta se reflectă 
elocvent in documentele Congre
sului al XIV-lea — teze și soluții 
noi privind dezvoltarea economică 
și socială a României, a asigurat 
clarificarea științifică a etapelor 
dezvoltării economico-sociale a ță
rii. Astfel, definirea obiectivelor 
edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în perspectiva 
trecerii, în viitor, la aplicarea in 
viață a principiilor comuniste face 
necesară întărirea rolului conducă
tor al partidului, a relației dia
lectice dintre socialism și democra
ție, aprofundarea problematicii na
țiunii în lumea contemporană, re
levarea funcției active a conști
inței revoluționare.

Poporul român pornește la în
făptuirea acestor cutezătoare obiec
tive de viitor într-un moment în 
care omenirea parcurge o epocă 
de profunde transformări revolu
ționare, ce au produs și continuă 
să producă mari mutații în rapor
tul mondial de forțe. Se accentuea
ză, așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contradicția 
fundamentală dintre socialism și 
capitalism. Desigur, problemele 
grave care s-au acumulat îngrijo
rează întreaga umanitate. „Iată de 
ce popoarele — arată, în Raportul 
prezentat Congresului, președintele 
României — își pun, pe drept cu- 
vint, întrebarea : cum și pe ce cale 
trebuie soluționate problemele gra
ve ale vieții mondiale ? Cum tre
buie să se acționeze pentru solu
ționarea, intr-un mod nou, a tutu
ror acestor probleme ? Cum se va 
încheia mileniul al doilea și cum 
va păși omenirea in cel de-al trei
lea mileniu ?“ Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — al cărui ma
gistral Raport, prin aprofundata 
analiză științifică întreprinsă, prin 
soluțiile propuse, aduce o contri
buție esențială la dezvoltarea pa
trimoniului socialismului științific 
a tezaurului gîndirii social-politice 
universale — precizează că răspun
sul la aceste întrebări implică 
abordarea realistă și constructivă 
a problemelor care s-au acumulat 
în lume. Și sînt numeroase — și 
acute — aceste probleme. După 
aproape 45 de ani de la încheierea 
celui de-al II-lea război mondial, 
încă nu s-a asigurat pacea în Eu
ropa. Nu s-au încheiat tratate de 
pace între toate statele și nu s-au 
lichidat cu desăvîrșire urmările 
marii conflagrații.

Lumea progresează, dar impe
rialismul nu a renunțat la 
politica de forță, de dictat. Se 
recurge la acte agresive. Se 
intensifică încercările cercurilor 
reacționare imperialiste de desta
bilizare in țările socialiste și 
în lumea a treia, propaganda anti- 
rasială și anticomunistă cunoaște 
manifestări dintre cele mai vi
rulente. Se încearcă denaturarea 
realităților vieții mondiale con
temporane, negarea rolului clasei 
muncitoare, al partidului ei unic, 
oprirea cursului procesului revo
luționar — toate pe fondul acce
lerării cursei calitative a înarmă
rilor, încălcării drepturilor unor

LUNI 27 NOIEMBRIE

19,00 Telejurnal O înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al comuniștilor 
români 1

19,30 Congresul al XIV-lea — Congresul 
marilor victorii socialiste 0 SDirit 
comunist revoluționar — angajare 
patriotică

19,45 Ctitorii ale Epocii de aur 0 Ma
gistrale ale dezvoltării socialiste și 
comuniste a patriei. Documentar

20,05 Hotărîrile Congresului al XIV-lea 
al partidului — mobilizator pro
gram de muncă pentru întregul 
nostru popor n Perfecționarea or
ganizării, modernizarea și dezvol

♦
te orientările strategice și tactice ale 
partidului pentru perioada următoare, 
situația economică și politică din 
țară, vor alege noile organe de con
ducere ale partidului.

state și popoare, adîncirii sub
dezvoltării, a decalajelor dintre 
bogați și săraci. în aceste condi
ții, așa cum precizează in Raportul 
prezentat Congresului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, actuala situa
ție existentă pe planeta noastră 
impune necesitatea respectării ne
abătute a principiilor eticii și jus
tiției internaționale, devenite azi 
valori universale, a dreptului fie
cărui popor de a-și alege calea 
dezvoltării sale economico-sociale 
în mod liber și independent, fără 
nici un amestec din afară. Se im
pune ca ,o necesitate obiectivă 
participarea activă la soluționarea 
tuturor problemelor majore ale 
contemporaheității a tuturor sta
telor, fără, deosebire de mărime 
sau orînduire socială, în mod de
osebit a țărilor mici și mijlocii, a 
țărilor în curs de dezvoltare, a ță
rilor nealiniate.

Toate aceste probleme cer as
tăzi o abordare nouă, care să co
respundă realităților actuale, ceea 
ce presupune intensificarea acti
vității în direcția întăririi colabo
rării și solidarității partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, a tuturor po
poarelor ce se pronunță pentru 
dezarmare, și în primul rînd pen
tru dezarmarea nucleară, pentru 
colaborare și prietenie, pentru 
pace, respectîndu-se cu strictețe 
principiile de deplină egalitate și 
neamestec în treburile interne, 
dreptul fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia po
litică, strategia și tactica revo
luționară corespunzător condițiilor 
concrete din fiecare țară, dreptul 
fiecărui popor de a-și asuma 
liber propriul destin, de a-și făuri 
în condiții de independență și su
veranitate deplină prezentul și 
viitorul pe care și le dorește.

Congresul al XIV-lea a adoptat 
hotăriri de importanță istorică 
pentru prezentul și viitorul Româ
niei, ce se constituie într-un amplu 
și mobilizator program de muncă, 
de luptă revoluționară al partidu
lui și poporului, a cărui înfăptuire 
va asigura perfecționarea în con
tinuare a activității de conducere, 
de planificare, autoconducerii, 
autogestiunii, a programelor de 
modernizare, pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei, ale cunoașterii 
umane, dezvoltarea continuă a 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare, participarea activă a clasei 
muncitoare, țărănimii și intelec
tualității, a poporului la întreaga 
viață politică, creșterea rolului 
partidului, al statului, triumful so
cialismului și comunismului. Acum 
este necesar, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să se 
acționeze cu toată răspunderea, in 
strînsă și deplină unitate, pentru 
ca tot ce s-a hotărît să devină 
faptă. Acesta este, de altfel, anga
jamentul poporului român față de 
marele său conducător, în acest 
moment de puternică însuflețire 
patriotică, revoluționară, cînd 
România trece într-o nouă etapă, 
superioară, a dezvoltării sale, des
chisă de istoricul forum democra
tic al Partidului Comunist Român, 
ale cărui hotărîri prefigurează mo
bilizator viitorul socialist și comu
nist al patriei ; viitor pentru a 
cărui realizare, strîns unit în jurul 
partidului, al strălucitului ctitor și 
conducător de țară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poporul român 
va acționa cu energie, clarviziune 
și elan patriotic, făcînd ca Româ
nia să se înalțe în conștiința po
poarelor ca o țară cu vocația păcii 
și ca o țară socialistă mereu mai 
puternică, înfloritoare, liberă, 
suverană, independentă.

tarea producției, tn concordanță cu 
tendințele revoluției tehriico-știin- 
tifice contemporane

20,25 Ce-ți doresc eu țle, dulce Românie. 
Versuri patriotice, revoluționare

20,35 Direcții ale dezvoltării cercetării 
științifice în lumina hotărîrilor 
Congresului al XIV-lea al partidu
lui. Documentar

20,55 Programul de organizare și mo
dernizare a localităților țării 
• Congresul al XIV-lea al P.C.R. 
— orientări de inestimabilă valoa
re pentru continua dezvoltare mul
tilaterală și armonioasă a patriei

21.15 Din lumea capitalului. Documentar
21,30 Tezaur folcloric
21,50 Telejurnal

Evoluții politice in Liban
BEIRUT 25 (Agerpres). — într-un 

discurs rostit după alegerea sa, noul 
președinte al Libanului, Elias 
Hraoui, s-a angajat să acționeze pen
tru restabilirea suveranității țării și 
pentru un Liban unit. El a spus că 
va păși pe aceeași cale pentru reali
zarea unității naționale pe care și-a 
propus-o predecesorul său, președin
tele Rene Muaawad, asasinat la 
22 noiembrie. Elias Hraoui a cerut 
punerea în aplicare a Rezoluției 425 
a Consiliului de Securitate, care 
prevede retragerea trupelor de ocu
pație israeliene din sudul țării. De 
asemenea, el s-a pronunțat pentru 
deschiderea unui nou capitol în rela
țiile dintre Liban și Siria, în con
textul suveranității și stabilității — 
relatează agenția KUNA. Noul șef 
al statului și-a exprimat atașamentul 
față de acordul de reconciliere na
țională aprobat de parlament și a 
chemat toți libanezii la. reconciliere 
în interesul țării.

Elias Hraoui a depus jurămîntul în 
funcția de președinte al Libanului.

Noul președinte al Libanului, Elias 
Hraoui, a aprobat sîmbătă lista gu
vernului de unitate națională format 
de primul-ministru libanez, Selim 
Al-Hoss. Noul cabinet numără 14 
miniștri, din care 10 sînt membri ai 
parlamentului.

Primul-ministru Selim Al-Hoss a 
preluat și portofoliul afacerilor ex
terne. A fost creat un post de vice- 
prim-ministru asumat de Michel Sa- 
sin, care este și ministru al muncii. 
Guvernul de unitate națională in
clude pe Nazih Al-Bazry, ministrul 
economiei și comerțului, Alber Man
sur, ministrul apărării, Nabih Berri, 
ministrul resurselor piscicole, elec
trificării și cooperativelor, Walid 
Joumblatt, ministrul lucrărilor pu
blice.

Totodată, președintele Elias Hraoui 
a semnat sîmbătă un decret prin 
care guvernul militar condus de Mi
chel Aoun a fost demis.„Grupul celor opl“ se pronunță pentru o soluționare negociată a conflictului salvadorian

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — într-un comunicat dat pu
blicității la Ciudad de Mexico, 
„Grupul celor opt" a cerut înce
tarea ostilităților din Salvador și re
luarea dialogului dintre Frontul Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) și guvernul con
dus de Alfredo Cristiani. „Grupul 
celor opt" — organizație latino-ame- 
ricană cuprinzînd Argentina, Brazi
lia, Columbia, Mexic, Peru, Uru
guay și Venezuela (Panama fiind 
temporar suspendată) — este gata 
să contribuie la găsirea unei solu
ții negociate pentru soluționarea 
conflictului salvadorian și consideră 
că reluarea dialogului constituie 
unica formă posibilă de reglementa
re a crizei, precum și un pas care 
nu trebuie amînat pentru instaura
rea procesului de pace în America 
Centrală, relatează agențiile Prensa 
Latina și Efe.

65 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII POPULARE MONGOLE
Poporul mongol sărbătorește îm

plinirea a 65 de ani de la pro
clamarea republicii, eveniment de 
mare însemnătate, care a marcat 
trecerea la aplicarea liniei genera
le de dezvoltare a țării, stabilită 
de cel de-al treilea Congres al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. Hotăririle adoptate atunci 
au definit ca obiectiv strategic fău
rirea socialismului, afirmarea rela
țiilor socialiste în toate sferele 
vieții sociale. Totodată, ca garanție 
a înfăptuirii acestui obiectiv, a fost 
stabilită sarcina asigurării rolului 
conducător al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, a extinderii 
și întăririi rîndurilor sale, a strîn- 
gerii legăturilor acestuia cu masele.

Proclamarea Republicii Populare 
Mongole a zdruncinat sistemul feu
dal și a creat posibilitatea trecerii 
la înnoiri social-economice, în ve
derea pregătirii condițiilor pentru 
construirea socialismului. Bilanțul 
activității poporului din acest răs
timp înregistrează generalizarea re
lațiilor de producție socialiste, crea
rea unei industrii proprii, prin va
lorificarea crescîndă a marilor bo
gății ale solului și subsolului, coo
perativizarea agriculturii, dezvolta
rea puternică a învățămîntului și 
culturii.

Pentru actuala etapă a construc
ției socialiste, Partidul Popular 
Revoluționar Mongol și guvernul 
țării au elaborat programe vizind 
înfăptuirea unei politici optime și

Ogoare roditoare în stepa mongolă
Agricultura este una din ramu

rile principale ale economiei mon
gole. Specificul său este determi
nat în mare măsură de factori 
obiectivi. Mongolia este situată in 
centrul continentului asiatic, de
parte de mări și oceane, la o alti
tudine de circa 1 500 metri dea
supra nivelului mării. Din cauza 
perioadei reci îndelungate (peste 
200 de zile din cursul unui an), a 
marilor variații de temperatură, a 
insuficienței precipitațiilor, cea 
mai mare parte a teritoriului țării 
este prea puțin corespunzătoare 
pentru practicarea agriculturii. Te
renul arabil ocupă in momentul de 
față mai puțin de un procent din 
suprafața agricolă, iar in viitor, 
apreciază specialiștii, e puțin pro
babil să treacă de 2 la sută.

Cel mai important sector al agri
culturii R.P. Mongole este zooteh
nia. căreia ii revine 70 la sută din 
producția globală agricolă, tn Mon
golia se cresc oi, cornute mari, 
caprine, cabaline și cămile.

tn privința numărului de animale 
și a producției de carne pe cap de 
locuitor, Mongolia ocupă un loc de 
frunte, tn Mongolia se practică în
deosebi sistemul pășunatului ani
malelor. Acest sistem de folosire 
sezonieră a pășunilor, practicat 
de-a lungul secolelor, are anumite 
ava'taie (costuri mai reduse pen
tru nutrețuri, pentru îngrijirea a- 
nimalelor ș.a.), dar are și lipsuri : 
dezvoltarea zootehniei depinde in 
mare parte de condițiile meteoro

Tovarășului KAREL URBANEK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu 
personal vă adresez, cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de secretar 
general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
calde felicitări și urări de noi succese în edificarea societății socialiste.

Folosesc acest prilej pentru a releva cu satisfacție evoluția ascendentă 
a raporturilor de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, din
tre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, spre 
binele popoarelor noastre, al construcției socialiste în cele două țări.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre partidele și țările noastre, 
întemeiate pe deplina egalitate în drepturi, avantaj reciproc, respectarea in
dependenței și suveranității naționale, se vor dezvolta și în viitor, pe mul
tiple planuri, în interesul popoarelor român și cehoslovac, al cauzei socia
lismului, păcii și colaborării internaționale.

Plenara extraordinară a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia

Tovarășul Karel Urbanele a fost ales secretar general 
al C.C. al P.C.C.

PRAGA 25 (Agerpres). — La Praga 
s-au desfășurat lucrările unei plenare 
extraordinare a C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, care a dezbătut probleme 
ale situației interne din țară —trans
mite agenția C.T.K.

Plenara a satisfăcut cererea de eli
berare a lui Milos Jakes din funcțiile 
de secretar general al C.C. și de 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
precum și cererile de eliberare din 
funcții ale membrilor și membrilor 
supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C.C.

Karel Urbanele a fost ales secretar
★

Karel Urbanek s-a născut la 22 
martie 1941, in localitatea Bojkovice, 
intr-o familie de țărani. Este membru 
al P.C. din Cehoslovacia din 1962.

tn timpul studiilor la Școala tehni
că profesională din Valtice a parti
cipat la activitatea organizației de ti
neret, fiind membru al Comitetului 
raional Mikulov al Vnlunii Tineretu
lui. tnceplnd din anul 1973 a activat 
la Comitetul regional Moravia de Sud 
al P.C. din Cehoslovacia. A absolvit 
Școala politică superioară de partid.

■ir
PRAGA 25 (Agerpres). — Purtă

torul de cuvînt al Guvernului R. S. 
Cehoslovace a informat că la Praga 
a avut loc, la 25 noiembrie, ședința 
extraordinară a guvernului federal 
cehoslovac. Președintele guvernului, 
L, Adamec, și-a prezentat demisia

încheierea lucrărilor Conferinței generale 

a O.N.U.D.I.
VIENA 25 (Agerpres). — La Viena s-au încheiat lucrările celei de-a 

IlI-a Conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dez
voltare Industrială (O.N.U.D.I.), la care au fost reprezentate țările mem
bre ale acestui organism, inclusiv România, precum și o serie de orga
nizații internaționale.

In dezbateri, o atenție deosebită 
ș-a .acordat problemelor privind ac
celerarea procesului de industriali
zare a țărilor în curs de dezvolta
re, elaborării principalelor orientări 
în activitatea O.N.U.D.I. S-a discu
tat, totodată, un larg cerc de pro

argumentate din punct de vedere 
științific, îndreptată spre consoli
darea și diversificarea economiei 
naționale. De o atenție prioritară 
se bucură sectorul zootehnic, ra
mură de frunte a economiei 
mongole, prevăzîndu-se întărirea 
bazei tehnico-materiale și ridicarea 
productivității acesteia. Pe linia 
înfăptuirii politicii de industriali
zare, se acționează în vederea creș
terii valorificării mai eficiente a 
resurselor naționale, dezvoltării 
construcției de mașini, industriei 
ușoare și alimentare — toate mă
surile elaborate vizînd sporirea 
avuției naționale, perfecționarea 
relațiilor sociale, ridicarea continuă 
a nivelului de trai, material și 
spiritual, al oamenilor muncii.

Poporul român urmărește cu 
interes și cu sentimente de prie
tenie activitatea poporului mongol 
pentru făurirea noii orinduiri. Așa 
cum se știe, între România și 
Mongolia, între partidele și po
poarele celor două țări s-au stator
nicit și se dezvoltă strînse relații 
de conlucrare, în spiritul Tratatu
lui de prietenie și colaborare 
româno-mongol, semnat în octom
brie 1983, la București, al altor do
cumente comune încheiate la nivel 
înalt și care consacră ca temelie a 
raporturilor bilaterale principiile 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești.

logice. Animalele din rasele mon
gole se disting printr-o mare pu
tere de adaptare la asprele condiții 
climatice locale, dar, in același 
timp, și printr-o productivitate ex
trem de scăzută. Din această cau
ză cele mai importante probleme 
ale zootehniei mongole sint moder
nizarea și dezvoltarea intensivă, 
precum și îmbunătățirea raselor de 
animale.

Dezvoltarea agriculturii mongo
le, ca ramură de sine stătătoare, 
reprezintă una din realizările im
presionante ale Mongoliei. Desțe
lenirea de noi păminturi, învățarea 
practicării agriculturii au fost sar
cini deloc ușoare, de care poporul 
nostru s-a achitat, cu succes in ul
timii treizeci de ani. Suprafața to
tală a terenurilor arabile este ac
tualmente de 1,2 milioane hectare, 
din care 70 la sută sint ocupate cu 
culturi cerealiere. In 1985 s-a ob
ținut cea mai mare recoltă din 
întreaga istorie a agriculturii Mon
goliei — 890 000 tone de cereale.

Cel de-al VII-lea plan cincinal 
(1981—1985) a constituit o etapă 
importantă în dezvoltarea agricul
turii. In această perioadă s-au fă
cut mari investiții în agricultură, 
tn privința numărului de tractoa
re, de combine și alte mașini a- 
gricole, R.P. Mongolă s-a apropiat 
'de nivelul de dotare al celorlalte 
țări din cadrul C.A.E.R.

Asigurarea unor ritmuri înalte de 
creștere a producției agricole pe 
baza intensificării ei neîntrerupte

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

Plenara a ales, de asemenea, noul 
Prezidiu al C.C. și Secretariatul Co
mitetului Central.

S-a hotărît convocarea unei plena
re a Comitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia în vederea adoptării 
unui program de acțiune pe perioada 
pină la Congresul al XVIII-lea al 
partidului.

In încheierea plenarei, a luat cu- 
vîntul Karel Urbanek.

*
tn anul 1982, Karel Urbanek a fost 

ales secretar al Comitetului orășenesc 
Brno al P.C. din Cehoslovacia, iar in 
1984 — prim-secretar al acestui co
mitet. Din martie 1988 a condus Sec
ția politico-organizatorică a C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, iar in octom
brie 1988 a fost ales președintele 
Comitetului pentru munca de partid 
și membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C. In noiembrie 1988 a fost ales 
vicepreședinte al C.C. al Frontului 
Național al R.S. Cehoslovace.

★
în conformitate cu prevederile 

Constituției, Ladislav Adamec va ră- 
mîne la conducerea guvernului fede
ral pînă cînd președintele republicii 
va aproba componența noului gu
vern.

bleme privind soluționarea grabni
că a datoriei externe a statelor „lu
mii a treia", crearea condițiilor op
time dezvoltării acestor țări pe baza 
colaborării internaționale egale în 
drepturi.

în extinderea și diversificarea 
colaborării româno-mongole o deo
sebită însemnătate au legăturile 
de prietenie dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Popular 
Revoluționar Mongol. In acest ca
dru, întilnirile și convorbirile din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jambin Batmunh au 
impulsionat ansamblul relațiilor de 
colaborare și prietenie româno- 
mongole.

Semnificative concretizări ale 
înțelegerilor de colaborare sint 
construirea de către România în 
țara prietenă a unor obiective eco
nomice și sociale, creșterea volu
mului schimbului de bunuri ma
teriale, întărirea legăturilor în do
meniile tehnico-științific și cultu
ral, extinderea schimburilor de 
experiență pe linie de partid și de 
stat, între organizațiile de masă și 
obștești. Potențialul crescînd al eco
nomiilor naționale al celor două 
țări oferă premise mereu mai fa
vorabile pentru dezvoltarea cola
borării reciproc avantajoase, în 
interesul făuririi noii orinduiri în 
România și Mongolia. Cele două 
țări colaborează, de asemenea, pe 
plan internațional, acționînd îm
preună cu celelalte țări socialiste, 
cu forțele progresiste, realiste de 
pretutindeni pentru înlăturarea pe
ricolului de război, pentru înfăp
tuirea dezarmării, pentru înțele
gere și colaborare între popoare.

— iată direcția de dezvoltare a 
acestui sector in cel de-al Vlll-lea 
plan cincinal. Volumul investițiilor 
de capital in agricultură urmează 
să crească cu 25—30 la sută, în 
comparație cu cincinalul precedent. 
Aceste sume vor fi utilizate nu 
numai pentru întărirea bazei tehni
co-materiale a agriculturii, căci 
dezvoltarea intensivă presupune, 
întli de toate, introducerea rapidă 
în producție a cuceririlor tehnico- 
științifice, îmbunătățirea tehnolo
giilor și a metodelor de adminis
trație. Pe seama acestor factori se 
intenționează să se obțină o creș
tere de cel puțin 40 la sută a re
coltei de cereale. Unul din obiecti
vele centrale ale celui de-al 
VIII-lea plan cincinal este înfăp
tuirea Programului global de dez
voltare a agriculturii și de îmbu
nătățire a aprovizionării populației 
cu produse alimentare pe perioa
da pină in anul 2000. In ultimii 25 
de ani, populația Mongoliei s-a 
dublat, ajungind in prezent la 1.9 
milioane locuitori. Tendința de 
creștere a populației se menține 
stabilă, ceea ce pune în atenție ce
rința de a se rezolva in mod com
plex, pe o perspectivă îndelungată, 
problema asigurării populației cu 
produsele necesare.

O importanță deosebită pentru 
dezvoltarea generală va avea, ca și 
in trecut, colaborarea R.P. Mongo
le cu țările socialiste frățești, 
membre ale C.A.E.R.

(Agenția „Mongol press")
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Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in suprema funcție 
de secretar general al Partidului Comunist Român 
- elocventă expresie a voinței întregii națiuni, 

ferm atașată idealurilor socialismului, independenței și păcii1:

Mesaje de felicitare adresate 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și al 

meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră 
in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

Sînt convins că și în viitor Partidul Comunist Bulgar și Partidul 
Comunist Român vor 'acționa la fel de activ pentru întărirea, in conti
nuare, a prieteniei bulgaro-române, in interesul cauzei păcii și socia
lismului in lume.

PETĂR MLADENOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Bulgaria

Un partid revoluționar, care își îndeplinește cu cinste 
misiunea încredințată de popor

AMPLE RELATĂRI SI COMENTARII ALE PRESEI INTERNATIONALE
9 • ■ $

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu prilejul realegerii în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român vă transmit, in numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez și al meu personal, felicitări cordiale 
și cele mai bune urări.

Lucrările celui de-al XIV-lea Congres al partidului dumneavoastră 
au demonstrat că poporul român a obținut, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, succese importante în opera de edificare a socialis
mului in țara dumneavoastră. în aceasta vedem marele dumneavoastră 
merit personal, in calitate de conducător al partidului și poporului 
român.

Ne exprimăm deplina convingere că raporturile de colaborare fră
țească dintre partidele noastre, care își au rădăcinile în tradițiile is
torice polono-române, îmbogățite cu un nou conținut rezultat din 
preocupările actuale de dezvoltare ale Poloniei și României, se vor adinei 
și consolida în continuare spre binele partidelor și popoarelor noastre, 
in interesul păcii si socialismului.

Adresăm Partidului Comunist Român și întregului popor roman 
urarea de noi succese în realizarea obiectivelor trasate de cel de-al 
XIV-lea Congres.

Dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, vă doresc multă sănă
tate și fericire in viața personală.

MIECZYSLAW F. RAKOWSKI
Prim-secretar al C.C. al P.M.V.P.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comunist Român este evidențiată de 
mijloacele de informare în masă din diferite țări, care subliniază că 
acest act, de rezonanță istorică, reprezintă întruchiparea voinței întregii 
națiuni române, garanția înfăptuirii hotărîrilor istorice ale Congresului 
al XIV-lea al partidului. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se 
arată în relatările presei internaționale, ilustrează dragostea, stima și 
aprecierea întregului popor față de secretarul general al partidului, 
înflăcărat revoluționar și patriot, neobosit luptător pentru cauza colabo
rării, păcii și progresului. Totodată, presa de peste hotare rezervă am
ple spații perspectivelor luminoase pentru construcția socialistă în țara 
noastră, conturate în documentele Congresului.

Larg reflectate continuă- să fie ideile de o deosebită valoare teo
retică și practică cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul lucrărilor Congresului, orientările ce se 
desprind din acest Raport pentru activitatea viitoare a României, de
mersurile și inițiativele României, ale președintelui său pentru soluțio
narea problemelor vitale ale vieții internaționale' pentru edificarea unei 
lumi a păcii și cooperării între state.

La scurt timp după încheierea lucrărilor marelui forum al comuniș
tilor români, agențiile de presă au transmis relatări despre entuzias
mul cu care delegații Ia Congres l-au ales, pentru a șasea oară con
secutiv, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, unanimi
tatea exprimată de participanții la Congres în această hotărîre.

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 

Partidului Comunist Român, am plăcerea să vă transmit cordiale feli
citări și cele mai sincere urări de succese in continuare spre binele țării 
și poporului român.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima satisfacția in legătura 
cu bunele relații de prietenie și cooperare existente intre țările noastre 
in diferite domenii, in interesul lor reciproc, al păcii și securității in 
lume.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de prosperitate și progres pentru poposul român prieten.

Cu cea mai inaltă stimă și considerație,

MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe, ’
Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general 

al Partidului Comunist Român, primiți, vă rog, in numele conducerii 
naționale a Partidului Comunist Peruan, al tuturor comuniștilor peruani 
și al meu personal, salutările noastre frățești și cele mai căldurpase 
felicitări.

Comuniștii peruani vă felicită, tovarășe Ceaușescu, pentru realegerea 
dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român. Sin- 
tem siguri că acest semn de încredere al delegaților la Congres dove
dește încă o dată identificarea dumneavoastră cu destinele poporului, 
dorința construcției societății socialiste, democratice in România.

Avem încrederea că relațiile de prietenie dintre partidele și po
poarele noastre vor continua să se dezvolte, in interesul întăririi for
țelor antiimperialiste, progresiste și democratice de pretutindeni, al 
luptei noastre comune pentru pace și progres social.

Cu salutări comuniste,
JORGE DEL PRADO

Secretar general
al Partidului Comunist Peruan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român ■

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general 
al Partidului Comunist Român, vă adresăm felicitări, împreună cu urări 
de deplin succes în misiunea de conducător al națiunii române.

Cu cea mai inaltă considerație,
DR. LOHMUS RAMSARN

Secretar general 
al Partidului Comunist din Mauritius

LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele Partidului Comunist 

din Mauritius

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

»Am plăcerea de avă transmite, cu prilejul realegerii dumneavoastră 
in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, salutul și 
felicitările Comisiei Politice a Partidului Socialist Revoluționar, precum 
și ale mele proprii.

Sintem siguri că veți continua să conduceți cu aceeași bărbăție po
porul și pe oamenii muncii din România spre progres, dezvoltare și 
bunăstare, obiective ce reunesc voința și angajamentul poporului român.

Vă dorim, in activitatea dumneavoastră de secretar general al Parti
dului Comunist Român, noi succese și vă transmitem urările noastre de 
sănătate.

Vă rog să primiți salutările, aprecierile și considerațiile noastre.

LEONIDAS RODRIGUEZ FIGUEROA
. Președintele Partidului Socialist

Revoluționar din Peru

V—_______________________________

Sub titlul „S-a încheiat cel de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — reales secre
tar general al partidului", cotidianul 
bulgar „RABOTNICESKO DELO" 
publică, pe prima pagină, o cores
pondență, însoțită de fotografia to
varășului Nicolae Ceaușescu, despre 
lucrările ultimei zile a Congresului.

„în unanimitate, cu ovații furtu
noase și prelungite, cu urale și 
scandări repetate -Ceaușescu—ero
ism. România—comunism», s-au 
încheiat lucrările celui de-al XIV- 
lea, Copgres al Partidului Comunist 
Român, care l'-a reales pe 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului" — se 
arată în corespondența din Bucu
rești, care continuă : „Timp de pa
tru zile, toți delegații care au luat 
cuvîntul la ședințele plenare și in 
secțiuni au relevat meritele sale 
excepționale pe calea făuririi ma
rilor victorii ale socialismului in 
România",

In ultima zi a lucrărilor — scrie 
„Rabotnicesko Delo" — Congresul 
a hotârît ca Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului să 
devină programul partidului și al 
întregului popor, programul pro
gresului pe calea spre o etapă 
nouă, superioară a construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și a înaintării României spre 
comunism. De asemenea, s-a 
hotărît, in deplină unanimitate, ea 
Expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara lăr
gită a C.C. al P.C.R. din octombrie 
să devină Programul activității 
ideologice și politice a partidului. 
Totodată, Congresul a adoptat, in 
unanimitate, Programul-Directivă 
de dezvoltare economico-socială în 
cincinalul al 9-lea și în perspectivă 
pină in anii 2000—2010.

Secretarul general al partidului
— citează „Rabotnicesko Delo" 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la înche
ierea lucrărilor Congresului — a 
subliniat că acest Congres s-a trans
format într-un mare forum demo
cratic al Partidului Comunist Ro
mân, al intregului popor român, 
intr-o demonstrație entuziastă și 
însuflețitoare a marilor victorii so
cialiste. Nicolae Ceaușescu — relevă 
ziarul — a apreciat că larga discu
ție democratică din Congres s-a 
situat la un înalt nivel politic, 
ideologic și științific.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — relevă ziarul
— a fost ascultată și de sute de 
mii de cetățeni ai Capitalei, veniți 
la marea adunare populară desfă
șurată în fața sălii Congresului, 
adunare la care secretarul general 
al partidului a luat cuvîntul.

TELEVIZIUNEA BULGARĂ a 
transmis imagini prezentînd pri
mirea entuziastă de către delegați 
a realegerii în funcția de secretar 
general al partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

POSTURILE DE RADIO BUL
GARE au informat, de asemenea, 
despre realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român și încheierea lu
crărilor Congresului.

Ziarul iugoslav „POLITIKA", în- 
tr-o corespondență din București, 
relevă din dezbaterile Congresului 
pasaje care evidențiază rolul deci
siv al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in dezvoltarea socialismului in 
România. La rîndul său, „BORBA" 
inserează articolul „Apărarea 
hotărîtă a socialismului", insoțit de 
portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se relevă 
că „unanimitatea existentă in 
marele forum al comuniștilor ro

mâni este dovada unității și res
pectului față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". „Acest mare 
forum al comuniștilor români este 
o contribuție uriașă la dezvoltarea 
țării și la conturarea perspectivelor 
dezvoltării pină in anul 2010".

planurilor de viitor. „Pravda" re
marcă, de asemenea, participarea 
deosebit de activă a delegaților la 
marele forum al comuniștilor ro
mâni, în cadrul ședințelor plenare 
și pe secțiuni luînd cuvîntul 554 de
legați din toate județele țării, re
prezentanți ai diferitelor profesi
uni și pături sociale.

„Pravda" subliniază, totodată, 
accentul care se va pune pe dez
voltarea intensivă a economiei, pe 
obținerea unei noi calități a mun
cii și vieții.

O informație despre încheierea 
lucrărilor Congresului al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român a 
fost publicată și de ziarul „SO- 
VIETSKAIA ROSSIA".

în cadrul * programului său po
litic de seară, TELEVIZIUNEA 
CENTRALA SOVIETICA a trans
mis o emisiune din București in 
legătură cu încheierea lucrărilor 
Congresului, a relatat despre cu- 
vintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea adu
nare populară din fața sălii Con
gresului.

POSTURILE ISRAELIENE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNE au in
format despre realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului.

citori, țărani și intelectuali care 
lucrează direct în producție, ceea 
ce va accentua caracterul revolu
ționar, caracterul de muncă și 
luptă al Comitetului nostru 
Central".

Nicolae Ceaușescu a relevat ni
velul înalt al discuțiilor —politic 
și ideologic — și adoptarea în una
nimitate a Programului partidului 
de dezvoltare a României in urmă
torii 10—20 de ani.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a declarat că încă în cincinalul al 
IX-lea se va realiza o parte im
portantă din acest program, iar in 
anul 2000 România va deveni o 
țară cu o industrie puternică, cu un 
nivel de viață ridicat al întregii 
națiuni.

Agenția iugoslavă TANIUG, în
tr-o relatare din București, con
semnează : Congresul Partidului 
Comunist Român l-a reales pe 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului. 
Anunțind această hotărire, pre
ședintele Comisiei Congresului a 
apreciat această realegere drept 
„un moment memorabil" și o ex
presie „a voinței unanime a co
muniștilor, a întregului nostru 
popor". .........

Congresul a ales un nou Comitet 
Central format din 467 de membri, 
incluzînd un important număr de

© Hotăriri istorice, chezășie a progresului multilateral, 
a înfloririi continue a României socialiste

• Puternică expresie a unității de neclintit dintre partid 
și popor in grandioasa operă de edificare a noii orinduiri

® Consecvență neabătută in promovarea principiilor 
fundamentale ale socialismului

Unanimitatea cu care a fost re
ales tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție de partid, ara
tă, intr-un articol, revista „RE
VOLUTION AFRICAINE", își are 
sorgintea în unanimitatea releva
tă in organizațiile de bază ale 
partidului și la conferințele ju
dețene. Participknții la Congres, 
scrie revista algeriană, au apre
ciat că socialismul științific este 
singura cale de ridicare a bunăstă
rii celor 23 de milioane de români.

Hotărirea unanimă a comuniști
lor, a întregului popor român de 
a-1 realege pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al parti
dului este garanția fermă a noilor 
victorii ale poporului român pe 
calea socialismului și comunismu
lui — a arătat tovarășul Hă Dam, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, cu prilejul vernisaju
lui „Expoziției de fotografii dedi
cate Congresului al XIV-lea al 
P.C.R.", inaugurată la Muzeul Re
voluției Coreene din Phenian. Idei
le și tezele cuprinse în Raportul 
prezentat Congresului al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
mai subliniat vorbitorul — se 
bucură de o înaltă apreciere în 
rîndurile comuniștilor coreeni, ale 
opiniei publice din R.P.D. Core
eană.

Despre lucrările și dezbaterile 
celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român au re
latat și mijloacele de informare în 
masă din : Austria — „DIE PRES- 
SE“, TELEVIZIUNEA ȘI POS
TUL DE RADIO VIENEZ ; din 
Irak — „AL JUMHURIA" și „AL 
THAWRA ; din Etiopia — ziarul 
„SERTO ADER", precum și POS
TURILE DE RADIO ȘI TELEVI
ZIUNE; din S.U.A. — „THE NEW 
YORK TIMES" și „THE WAS
HINGTON TIMES", din alte țări.

Ziarul sovietic „PRAVDA", in- 
formind despre realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, scrie, 
într-o corespondență din Bucu
rești : „Congresul s-a încheiat. 
Unul dintre cele mai importante 
rezultate ale sale îl reprezintă re
afirmarea fidelității față de calea 
socialistă aleasă. Delegații și-au 
exprimat încrederea că cele stabi
lite de Congres vor fi realizate, că 
țara va înainta spre noi trepte ale 
dezvoltării economice și culturale".

Lucrările Congresului al XIV-lea 
al P.C.R. — relevă ziarul — au 
fost consacrate trecerii în revistă 
a rezultatelor obținute și jalonării

Televiziunea a prezentat secven
țe de la ședința de închidere a 
lucrărilor Congresului, ilustrînd 
entuziasmul participanților față de 
propunerea de realegere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. S-a 
evidențiat faptul că propunerea a 
fost votată in unanimitate. Au fost 
transmise unele pasaje din cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
referitoare la hotărîrea partidului 
și poporului român de a acționa 
în continuare pentru mersul înain
te al României spre cele mai înal
te culmi de civilizație și progres.

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se relevă in 
comentariile agențiilor de presă — 
constituie un act de importanță na
țională, garanția continuității ferme 
în ce privește edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
cu poporul și pentru popor, in 
România socialistă.

în cuvintarea rostită la încheierea 
lucrărilor — subliniază agenția 
CHINA NOUA — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că acest 
congres a demonstrat unitatea 
strînsă dintre partid și popor, care 
vor merge cu hotărîre înainte pe 
calea Socialistă, sub conducerea 
P.C.R. Numai socialismul poate 
asigura României atingerea unor 
noi culmi de civilizație și progres, 
a subliniat secretarul general al 
partidului.

Agenția chineză de presă infor
mează, totodată, că delegații la 
Congres au aprobat Raportul 
prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
activitatea Comitetului Central în
tre congresele al XIII-lea și al 
XIV-lea și la sarcinile de viitor 
ale partidului. Congresul a aprobat, 
de asemenea, raportul și activitatea 
Comisiei Centrale de Revizie, 
Programul-Directivă privind dez
voltarea economico-socială a 
României în cincinalul 1991—1995, 
alte' documente privitoare la activi
tatea internă și politica externă ale 
României — menționează China 
Nouă.

Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român — relatează 
agenția PRENSA LATINA — l-a 
reales în unanimitate pe 
Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al P.C.R. și a 
adoptat Programul-Directivă pri
vind dezvoltarea economico-socială 
a României in cincinalul al IX-Iea 
și, în perspectivă, pînă în anii 
2000—2010.

In ce privește componența nou
lui Comitet Central al parti
dului, se arată că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat fap
tul că, pentru prima dată, „sînt 
prezenți un mare număr de mun

muncitori, ceea ce va accentua ca
racterul revoluționar al Comitetului 
Central și va asigura întărirea uni
tății de granit dihtre partid și po
por.

Luind cuvîntul — continuă 
TANIUG — secretarul general al 
partidului a declarat că va rămîne 
„un soldat credincios al revoluției, 
al partidului, al socialismului in 
România". Clasa muncitoare româ
nească — a spus el — a demonstrat 
că înapoierea de secole poate fi 
lichidată. îndeplinindu-și misiunea 
istorică, clasa muncitoare din 
România a înălțat întreaga țară pe 
cele mai înalte trepte de dezvolta
re materială și spirituală. Pe baza 
aplicării consecvente a progra
melor de dezvoltare adoptate 
pină în 1995 și 2010. România va 
realiza toate condițiile pentru a 
trece, la începutul mileniului al 
treilea, într-o nouă etapă, spre co
munism, a arătat președintele 
Nicolae Ceaușescu.

După Congres, zeci de mii de ce
tățeni l-au salutat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul unei 
manifestări populare.

Relatind despre ultima zi a lu
crărilor Congresului, T.A.S.S. a
relevat că tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost re
ales in suprema funcție de secre
tar general al partidului și că 
a fost adoptat Raportul cu pri
vire la stadiul actual al so
cietății socialiste românești, la acti
vitatea Comitetului Central între 
congresele al XIII-lea și al XIV- 
lea, la realizarea Programului-Di- 
rectivâ de dezvoltare economico-so
cială în cincinalul al 9-lea și în per
spectivă pînă in aftii 2000— 
2010 in vederea îndeplinirii ne
abătute a programului de fău
rire a societății socialiste multi- 
lateral-dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. De 
asemenea, agenția sovietică de 
presă informează că delegații la Con
gres au hotărit ca Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
24—25 octombrie să se constituie în 
program al partidului în domeniile 
ideologic și al activității teoretice 
și politico-educative pînă la viitorul 
congres.

T.A.S.S. relatează, totodată, despre 
alegerea noului Comitet Central, 
a Comisiei Centrale de Revizie și 
Colegiului Central de Partid' ale 
partidului, despre alegerea la pri
ma plenară a noului Comitet Cen
tral, a Comitetului Politic Execu
tiv, precum și a Secretariatului Co
mitetului Central.

în încheierea lucrărilor Congre
sului al XIV-lea al P.C.R. — trans
mite T-A-S.S. — a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Se relatează, de asemenea, despre 
marele miting al oamenilor muncii 
care, s-a desfășurat în Piața Repu
blicii din București.

Agenția albaneză de presă A.T.A. 
informează, de asemenea, despre 
realegerea, în funcția de secretar 
general al partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și despre desfă
șurarea lucrărilor Congresului, sub
liniind ideea cuprinsă. în Raport că 
România își va continua drumul 
ascendent către o nouă etapă de 
dezvoltare istorică. Agenția infor
mează, de asemenea, despre ale
gerea organelor conducătoare ale 
partidului.

Mijloacele de informare în masă 
japoneze au relatat despre reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român. Astfel, 
ziarul „DAILY YOMIURI", sub 
titlul „Ceaușescu reales în fruntea 
partidului român", publică, pe pri
ma pagină, o corespondență din 
București, în care se arată că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost reales, în unanimitate, pentru 
a șasea oară consecutiv, lider al 
Partidului Comunist Român de către 
delegații la cel de-al XIV-lea 
Congres.

După vot, care a fost transmis 
in direct la televiziune, delegații 
au ovaționat, in picioare, pe lide
rul partidului.

In cuvîntarea rostită la înche
ierea lucrărilor, Nicolae Ceaușescu 
a spus că noul Comitet Central, 
format din 467 de membri, include 
un mare număr de muncitori, ță
rani și intelectuali care lucrează 
direct în producție, ceea ce va ac
centua caracterul de muncă și 
luptă al noului Comitet Central.

Știrea despre realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu a fost 
transmisă și de POSTUL NAȚIO
NAL JAPONEZ DE TELEVIZIU
NE in programul politic din seara 
de 24 noiembrie, împreună cu ima
gini filmate din sala Congresului 
și de la marea adunare populară 
care a avut loc în București, după 
încheierea lucrărilor Congresului.

Agenția kuweitiană de presă 
KUNA informează : Participan
ții la cel de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân l-au reales în unanimitate 
pe Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului pen
tru un nou mandat de cinci ani. Re
alegerea lui Nicolae Ceaușescu în 
această funcție de către cei peste 
3 000 de delegați reprezintă — după 
cum s-a declarat la Congres 
— un eveniment istoric de im
portanță națională. Realegerea lui 
Nicolae Ceaușescu reprezintă cea 
mai sigură garanție pentru dez
voltarea socialismului.

Informînd pe larg despre des
fășurarea lucrărilor Congresului, 
ziarul Uruguayan „LA REPU
BLICA" redă pasaje din Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, referitoare la 
lichidarea datoriei externe, la dez
voltarea în perspectivă a Româ
niei, care va deveni o țară mediu 
dezvoltată, la faptul că, in 1995, 
necesitățile de energie electrică 
ale țării vor fi acoperite, in pro
porție de 50 la sută, de energia nu
cleară. că în perioada 1991—1995 
venitul național va crește cu 6—7 
la sută.

Ziarul „EL DIA" publică o re
latare în care se menționează că 
Raportul prezentat la Congres a 
făcut o analiză amănunțită a sta
diului dezvoltării economico-socia- 
le a României și a perspectivelor 
de progres în viitorii 20 de ani, pină 
în 2010.

Ziarul „LA HORA DEL PUE
BLO", arătînd că la Congres au 
fost stabilite direcțiile de dezvol
tare economico-socială a țării 
în cincinalul 1991—1995 și orien
tările de perspectivă pină în anii 
2000—2010, subliniază că în cin
cinalul care se încheie in 
1990 au fost obținute impor
tante realizări în dezvoltarea 
economică și ridicarea nivelu
lui de trai, un ritm de creștere 
medie anuală de peste 6 la sută 
a produsului social. Se arată, tot
odată, că, în prezent, România nu 
mai are datorii externe.

In perioada următoare — con
tinuă ziarul — comuniștii români 
își propun să intensifice procesul 
de modernizare a activității eco
nomice și de întărire a proprietă
ții socialiste, a întregului popor și 
a celei cooperatiste. In articol se 
amintește aprecierea Partidului 
Comunist Român că socialismul se 
înfăptuiește în condiții diferite de 
la o țară la alta, că nu există 
clișee și modele, și ideea că noua 
orinduire nu se poate infăptui 
decit pe baza principiilor socia
lismului științific.

■<i (Agerpres)
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