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Pe drumul luminos deschis de marele forum comunist

PARTIDUL Șl POPORUL
într-o strînsă, indisolubilă unitate

„In întreaga noastră activitate trebuie să acționăm cu întreaga răspun
dere, să asigurăm creșterea continuă a rolului conducător al partidului în 
toate domeniile, a forței și unității sale. Sa asigurăm întărirea unității de 
granit între partid și popor 
lui, a înaintării ferme a patriei noastre pe 
independenței și suveranității

garanția victoriei socialismului și comunismu- 
calea progresului, a întăririi

României
NICOLAE CEAUȘESCU

INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat revistei „Times International11 din Nigeria

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit pe Dayo 
lului nigerian 
terviu :

,.Times International",

Stimate dom- 
contactele o- 
și un comerț

Alao, redactor-șef al săptămîna- 
căruia i-a acordat următorul in-

în inima și conștiința țării sînt vii, puternice și intense ecourile marelui forum al comuniștilor români, Congresul al XlV-lea al partidului, care a adoptat cu înaltă răspundere hotărîri istorice ce au înarmat partidul și poporul cu un limpede și mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară, deschizînd o largă perspectivă înaintării ferme a României spre piscurile civilizației comuniste.Concluzia cea mai importantă a acestor zile de vie efervescență politică o constituie adevărul că unitatea indestructibilă a poporului in jurul partidului, al secretarului său general, reprezintă o realitate definitorie a societății românești contemporane, trăsătura fundamentală a gindirii, voinței și acțiunii întregii noastre societăți. Această impresionantă unitate de simțire și de voință și-a aflat cea mai înaltă expresie în unanimitatea cu care toți delegații la Congres, îndeplinind mandatul încredințat lor de organizațiile de partid, de milioanele de comuniști, au votat pentru ca în suprema funcție de conducere în partid să fie reales tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustrul revoluționar patriot, în personalitatea căruia se întrupează cele mai alese însușiri ale poporului însuși, marele Erou între eroii neamului, simbolul unității, demnității și suveranității patriei și poporului.Rei.nvestindu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului, Congresul, in consens cu voința întregului partid și a întregului popor, a dat glas inaltei prețuiri pe care toți oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, o dau eroicei și îndelungatei sale activități revoluționare, desfășurată sub stindardul gloriosului nostru partid comunist, pentru împlinirea aspirațiilor și idealurilor supreme ale poporului. In această opțiune istorică se împletește statornica admirație și prețuire față de militantul comunist care s-a aflat mereu, dîrz și neșovăitor, in primele rînduri ale luptei revoluționare, față de comunistul neînfricat care în marile momente ale istoriei, în bătăliile de clasă, împotriva fascismului și războiului, pentru

apărarea libertății și ții patriei, a slujit piară responsabilitate vență, cu neabătută încredere cauza partidului, cauza socialismului. Pentru conducătorul de partid care, cu clarviziune și cutezanță revoluționară, la Congresul al IX- lea, a înlăturat din tea partidului practicile dogmatice, tendințele de ploconire în fața străinătății, făcînd să pătrundă în toate arterele vieții sociale un aer proaspăt și revigorator, redînd, totodată, încrederea partidului, a poporului în forțele proprii. Pentru conducătorul de țară, de a cărui gîndire și activitate sînt strîns gate toate uriașele transformări voluționare veac, toate au conferit unei epoci structiv, de deplină punere în valoare a energiilor creatoare ale națiunii, de înflorire multilaterală a societății românești. Pentru omul de stat care, prin dinamismul activității politico-diplomatice, prin caracterul constructiv al demersurilor internaționale, prin multitudinea inițiativelor politice, a avut • o marcantă contribuție la triumful unei noi gîndiri politice în lume, în consens cu aspirațiile și interesele fundamentale ale popoarelor, aducind țării noastre un larg prestigiu internațional.Istorica opțiune a celui de-al XlV-lea Congres, de seînvestire a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar. general al partidului, confirmă, astfel, istoricul vot din iulie 1965, cînd cu deplină și unanimă încredere partidul și poporul l-au ales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului, încredințîndu-i cir- ma destinelor națiunii. Votul din 24 noiembrie 1989 a validat, astfel, cu strălucire o linie politică aflată în consens cu gindurile și idealurile poporului, caracterizată prin fidelitate față de principiile fundamentale ale socialismului științific, prin aplicarea creatoare a adevărurilor general valabile la condițiile concrete ale țării, Ia realitățile și tradițiile naționale, c epocă pe frontispiciul căreia sînt gravate cele mai rodnice înfăptuiri din întreaga istorie a patriei.

Integrită- cu exem- și consec-
activita-

le- re- de cedin ultimul sfert mărețele realizări acestui răstimp pecetea de puternic avînt con-

Prin votul comunist din noiembrie 1989 a exprimat, deopotrivă, adevărul că, pentru întregul partid și popor, prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului constituie garanția înfăptuirii cutezătoarelor obiective pe care și le propune țara în actuala etapă, a împlinirii celor mai înaripate visuri ale fiecăruia dintre oamenii muncii. Tocmai de aceea au inimi și legămînt _ ____Nicolae Ceaușescu lucrărilor comuniștilor români : ___  ___
DEOSEBIT, AȘ DORI SA MULȚU
MESC CONGRESULUI, ÎNTREGU
LUI PARTID ȘI ÎNTREGULUI 
POPOR PENTRU ALEGEREA 
MEA ÎN ÎNALTA FUNCȚIE DE 
SECRETAR GENERAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN. AU 
TRECUT APROAPE 60 DE ANI 
DE CÎND AM INTRAT ÎN MIȘCA
REA MUNCITOREASCA, DE TI
NERET, ÎN PARTIDUL COMU
NIST. AM AVUT FERICIREA CA 
PARTIDUL SA-MI ÎNCREDINȚE
ZE ÎNCĂ DIN ACEI ANI MULTE 
MUNCI DE RĂSPUNDERE. 
ACȚIONAT ÎNTOTDEAUNA CA 
SOLDAT AL REVOLUȚIEI, 
SOLDAT AL PARTIDULUI, 
POPORULUI, PENTRU LIBERTA
TEA ȘI INDEPENDENȚA SA. AȘ 
DORI ACUM SA ASIGUR CON
GRESUL. PARTIDUL, POPORUL 
CA ȘI ÎN VIITOR VOI FI UN 
SOLDAT CREDINCIOS AL REVO
LUȚIEI. AL PARTIDULUI. AL 
SOCIALISMULUI ÎN ROMANIA. 
AM CONSIDERAT ÎNTOTDEAU
NA ȘI CONSIDER CA FUNCȚIA 
DE SECRETAR GENERAL SAU 
ORICE FUNCȚIE DE CONDUCE
RE, DE ACTIVIST AL PARTIDU
LUI NU ESTE ONORIFICA, CI 
ESTE O MUNCA DE RĂSPUNDE
RE — ȘI CERE DIN PARTEA TU
TUROR SA ACȚIONEZE ÎN AȘA 
FEL ÎNCÎT SA DEMONSTREZE, 
PRIN FAPTE, PRIN ACTIVITA
TEA DE ZI CU ZI, ÎNCREDEREA 
CE I SE ACORDA. ÎN ACEST 
SPIRIT AM ACȚIONAT ȘI ÎN 
TRECUT ȘI VOI ACȚIONA ȘI ÎN 
VIITOR !“.

său, marele forum din noiembrie

avut adine conștiințe rostite de la istoricului
ecou în cuvintele- tovarășul închiderea forum al 
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întreaga desfășurare a lucrărilor Congresului și, în primul rînd, strălucitul Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu au relevat uriașa forță politico-orga- nizatorică a partidului, capacitatea sa de a îndeplini cu succes misiunea istorică pe care și-a asumat-o : aceea de a conduce procesul transformărilor revoluționare din societatea românească, de a ridica patria socialistă pe culmi tot mai înalte de progres și bunăstare. Realizînd o amplă analiză a stadiului actual al operei de edificare a noii orînduiri în patria noastră, sintetizînd valoroase concluzii și învățăminte ale experienței construcției socialismului în România, stabilind principalele orientări ale dezvoltării economico-sociale a țării într-o largă perspectivă istorică, documentele Congresului al XlV-lea au relevat capacitatea partidului de a elabora o strategie larg cuprinzătoare privind înaintarea țării pe calea progresului multilateral, de a jalona obiective apte să asigure mobilizarea energiilor revoluționare ale națiunii, să deschidă luminoase orizonturi muncii și vieții poporului, în consens deplin atît cu cele mai legitime aspirații ale acestuia, cit și cu marile comandamente ale fiecărei epoci istorice. Unanimitatea cu care delegații la Congres au adoptat aceste hotărîri, îndeplinind voința organizațiilor pe care le-au reprezentat, a însemnat astfel o strălucită confirmare a marii încrederi cu care poporul urmează și înfăptuiește linia politică a partidului, în care vede propria sa politică destinată binelui țării și oamenilor săi. Cu un cuvînt, a fost validat astfel modul strălucit în care Partidul Comunist Român își îndeplinește rolul politic conducător în societate, poziția sa de centru vital al întregii națiuni de Ia care iradiază energia și lumina ce pun în mișcare întreg angrenajul social.In același timp, Congresul a adoptat în unanimitate Hotărî- rea privind aprobarea Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la

ÎNTREBARE: 
nule președinte, 
ficiale bilaterale 
înfloritor in domeniul economic 
au condus la situația ca relații
le dintre Nigeria și România să 
poată fi desemnate ca fiind 
foarte satisfăcătoare. Vă rugăm 
să ne prezentați opinia dum
neavoastră cu privire la dez
voltarea, in continuare, a rela
țiilor dintre cele două țări.RĂSPUNS : Aș dori să menționez cu multă satisfacție că relațiile dintre România și Nigeria au cunoscut o dezvoltare continuă, atit în domeniul economic, tehnico-științific și cultural, cît și în ce privește colaborarea într-o serie de probleme ale vieții internaționale.Deși — după cum este bine cunoscut — în acest deceniu problematica vieții mondiale a fost destul de complexă, iar situația țărilor în curs de dezvoltare s-a înrăutățit, aș dori să subliniez că țările noastre au menținut — și chiar au reușit să dezvolte într-o oarecare măsură — colaborarea economică și în diferite alte domenii de interes comun.Avînd în vedere atît preocupările României de dezvoltare economico- socială și de extindere a colaborării internaționale cu diferite state, precum și preocupările Nigeriei pentru dezvoltarea economico-socială, consider, pornind de la ceea ce am realizat pină în prezent, că avem perspective bune pentru o extindere a colaborării economice, tehnico-știin- țifice, inclusiv a cooperării în producție, precum și în multe alte domenii de interes pentru țări.Noi considerăm că tocmai tuala situație internațională noastre — împreună, de altfel, cu alte țări — trebuie să conlucreze mai strîns și au posibilitatea să soluționeze o serie de probleme în vederea progresului mai rapid prin dezvoltarea economiilor lor naționale și, de fapt, a întăririi pe a- ceastă cale a independenței și suveranității lor.Este evident, în același timp, că țările noastre au multe puncte de vedere comune în problemele internaționale și dorim să extindem colaborarea — împreună, repet, și cu alte state — pentru a participa mai activ la rezolvarea problemelor complexe ale vieții mondiale, în interesul tuturor popoarelor lumii, al întăririi independenței și suveranității fiecărei națiuni.ÎNTREBARE : Tn perspectiva 
hotăririlor celui de-al 
Congres al 
Român, vă 
președinte, 
rilor noștri 
prezentat , , ___
român la acest important eve
niment și ce opțiuni de dezvol
tare, în termeni sociopolitici și 
economici, se au in vedere, in 
folosul poporului român, pen
tru următorii cinci ani.RĂSPUNS : Cel de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Român a făcut bilanțul activității din

ambeleIn ac-țările Și

XlV-lea 
Partidului Comunist 

rugăm, domnule 
să înfățișați citito- 
cu ce bilanț s-au 

partidul și poporul

45 de ani care au trecut de la țării, a înfățișat stadiul societății socialiste româ- trasat programul de dez-

(Continuare in pag. a IV-a)

PENTRU 
REALIZAREA 
EXEMPLARĂ 

A PROGRAMELOR 
DE DEZVOLTARE 

ECONOMICO- 
SOCIALĂ 

A PATRIEI
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pentru Înfăptuirea programelor de dezvoltare a patriei socialiste
ADOPTATE DE CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI

X.

Comuniștii - mereu la datorie, in primele rînduri„Am convingerea că toți delegații, toate organele și organizațiile de partid, consiliile oamenilor muncii, adunările generale, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor, în deplină unitate, va asigura înfăptuirea in viață a hotăririlor Congresului al XlV-lea, că ne vom prezenta la a 50-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională cu îndeplinirea in cele mai bune condiții a celui de-al 9-lea cincinal**.Cuvinte de o mare încărcătură emoțională, revoluționară, rostite — la încheierea istoricului eveniment politic din viața națiunii noastre, Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român — de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, conducătorul care, așa cum s-a ilustrat cu putere și la marele forum al comuniștilor români, întruchipează mîndria și demnitatea revoluționară a partidului, a poporului.Cuvinte emblematice pentru climatul de puternică angajare a țării în efortul de a transpune la scară națională, pentru continua înflorire a României socialiste, pentru cucerirea unor noi parametri de progres și civilizație pentru popor, obiectivele strategice ale dezvoltării hotărîte la Congres.Ca de fiecare dată, la chemarea însăși a istoriei, comuniștii se află, cu întregul lor potențial de muncă și creație, în linia întii a afirmării marilor valori ale strădaniei unite, pătrunsă de abnegație și înflăcărat patriotism, pentru ca solemnul, fundamentalul cuvint al partidului, al conducătorului său iubit și stimat să se convertească în trăinicia faptei. In cele ce urmează vom încerca să cuprindem citeva momente — la inaltâ temperatură politică și de muncă a țării — din viața unor organe și organizații de partid, acțiuni ale acestora, de unire a energiilor și mobilizare a maselor largi, muncitoare, cu obiectiv major, esențial ; hotărîri ale marelui forum comunist recent încheiat. traducerea în viață a istoricelor
Cuvîntul-angajament 

înseamnă faptă— Am avut înalta cinste de a reprezenta gindurile și aspirațiile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din cadrul Întreprinderii Miniere Rovi- nari, județul Gorj, la marele forum al partidului — ne spune Gheorghe Dudâu, secretarul comitetului de partid de la a- mintita întreprindere gor- jeană. încă din prima zi de la revenirea mea acasă, m-am întiln’t cu ortacii mei care și-au exprimat acordul deplin la hotărîrile Congresului, documente ce prefigurează viitorul tot mai luminos al patriei, acord încununat prin adeziunea fierbinte la votul de inimă și conștiință dat rein vestirii

itovarășuluNicolae Ceaușescu, minerul nostru de onoare, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Am avut deja primele întilniri cu membrii comitetului de partid, dar și cu minerii din marile cariere de lignit de la Tismana I, Tis- mana II, Girla și Rovinari Est.— Ce anume a rezultat din aceste întilniri ale dumneavoastră, ca delegat la Congres și, în același timp, secretar de partid ?— In discuțiile purta-— In discuțiile te, de la comuniști la comuniști, s-au pus numeroase Întrebări cu privire la direcțiile viitoare de acțiune ale organelor și

organizațiilor de partid, la modul în care trebuie, în continuare, abordată problematica energetică, la tezele și orientările formulate în acest sens de secretarul general al partidului și, în egală măsură, la răspunderea tuturor comuniștilor în privința desfășurării unei activități politico-organizatorice temeinice, consacrate unirii energiilor minerești pentru onorarea exemplară a datoririlor de plan ce revin. Am discutat de om la om și am vut satisfacția să constat înțelegerea profundă a istoricelor hotărîri ale celui de-al XlV-lea Congres, a sarcinilor majore ce revin minerilor țării în noua etapă de edificare a societății socialiste în patria noastră.O primă concluzie care s-a cristalizat în aceste în-

în- ne la a-

tîlniri cu membrii de partid, cu ceilalți mineri de la întreprinderea noastră : angajamentul ferm de a perfecționa necontenit formele și metodele noastre de muncă, întreaga gamă de modalități politice în măsură să determine rezultate și mai bune în efortul de a da țării cit mai mult cărbune. Nu-i o sarcină ușoară, deoarece și pină acum noi ne-am înscris cu rezultate productive bune. Astfel, dacă la începutul deceniului livram economiei naționale 4—5 milioane tone de cărbune pe an, în 1989 asigurăm țării mai bine de 10 milioane tone lignit. In fiecare an din actualul cincinal am realizat creșteri de 10—15 la sută, folosind practic aceeași capacitate de producție. A- ceasta dovedește resursele inepuizabile pe care ni le oferă buna organizare a muncii, modernizarea procesului de producție.Secretarul general al partidului, documentele programatica adoptate de Congres ne cer să desfășurăm o asemenea activitate de partid care să a- sigure gospodărirea mai judicioasă a bazei energetice, să folosim mai bine mijloacele materiale și financiare, întregul potențial tehnic și uman de care dispunem. Minerii noștri și-au însușit cu răspundere aceste comandamente majore. în fiecare brigadă, în fiecare formație de lucru, la inițiativa și cu sprijinul membrilor de partid, se analizează și se caută soluții noi pentru îmbunătățirea indicilor de utilizare

a excavatoarelor cu rotor intensivă a pen-și folosirea timpului de lucru, tru întărirea răspunderii comuniste a tuturor celor care acționează la desco- perță și mărirea rezervei active de cărbune. Intenționăm ca toate aceste preocupări, căutări și propuneri să le dezbatem temeinic în primele adunări generale de partid, să le a- flăm posibilități concrete de finalizare. Comuniștii, toți minerii înțeleg bine că pentru a urca noi trepte de progres și bunăstare, așa cum a stabilit Congresul al XlV-lea al partidului, trebuie să realizăm în cele mai bune condiții sarcinile ce ne revin în acest an, în întregul cincinal.Așadar, spiritul novator al marelui forum comunist a catalizat conștiința și fapta harnicilor mineri de

la Rovinari, generînd în această perioadă de sfîrșit de an o atmosferă de amplă mobilizare, de răspundere și angajare comunistă pentru ridicarea la cote superioare a întregii activități de extracție. Este climatul de muncă al întregii țări ; este starea de spirit de efervescentă activitate politică în care, pe întreg cuprinsul patriei, acționează organele și organizațiile de partid, toți comuniștii, afirmîndu-și astfel și mai deplin rolul de conducător politic la fiecare loc de muncă, potențialul organizatoric în angajarea tuturor energiilor la îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XlV-lea al partidului....Din cîmpia de cărbune a Gorjului, comuniștilor stanța...
Obiectivele de înfăptuit 

* larg popularizate— Tovarășă Ioana Mo- canu, sînteți secretara comitetului de partid din comuna Mihail Kogălnicea- nu. Ați avut mandat să reprezentați organizația județeană de partid Constanta la Congresul partidului. Revenită la îndatoririle de activist al partidului în această așezare dobrogeană, ce acțiuni politico-organizatorice să inițiați în punderilor ce tății de partid le marelui forum al comuniștilor români ?— Mai întii de toate aș
v-ați propus spiritul răs- revin activi- din hotărîri-

dori să arăt, cu fapte concrete, cît de întemeiată și viabilă este teza subliniată răspicat în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în documentele Congresului, cu privire la așezarea pe trainice baze socialiste a agriculturii din țara noastră. Pe aceste temelii și numai pe aceste temelii am reușit să sporim an de an recoltele, satul românesc să înflorească continuu. Să ne referim și la argumente „de acasă*'. în anii parcurși după Con-
(Continuare în pag. a IV-a)

cei eliberarea actual al nești și a voltare viitoare, în cincinalul 1991— 1995 și, în perspectivă, pînă în anii 2000—2010.în cele patru decenii și jumătate care au trecut de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, România a obținut realizări remarcabile în toate domeniile de activitate. A- cum 45 de ani țara noastră dezvoltată, caracterizată, pe ca „eminamente agricolă**. România a devenit o țară trial-âgrară, cu o industrie nă, puternică, organizată pe celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu o agricultură înfloritoare.Despre aceasta vorbesc cel mal bine cifrele. Astăzi, industria românească produce de peste 145 de ori mai mult decît în urmă cu 45 de ani. Din aceasta, o creștere de circa 128 de ori a fost realizată după Congresul al IX-lea al partidului, din 1965. Producția agricolă este 'de 10 ori mai mare față dă aceeași perioadă, din care, după 1965, s-a realizat o creștere de peste 6 ori. Venitul național a crescut de peste 40 de ori, din care după cel de-al IX-lea Congres al partidului de circa 33 de ori.După cum vedeți, avem o dezvoltare foarte puternică în toate domeniile ! totodată, dezvoltarea

era slab atunci, Astăzi, indus- moder- baza

a economiei, Am asigurat, puternică a științei, învățămîntului și culturii. In același timp, dezvoltarea economică ne-a permis să realizăm un vast program de construcții de locuințe și sociale, de ridicare a nivelului general de viață al poporului. O dată cu dezvoltarea industriei, agriculturii și a altor sectoare, am construit milioane de locuințe, îndeosebi în orașele patriei noastre. Astăzi, circa 82 Ia sută din populația țării — iar în București circa 90 la sută — locuiește în case noi !Am asigurat dezvoltarea puternică a bazei materiale pentru învățămînt, am asigurat generalizarea învățămîntului de 10 ani, iar în acest an am trecut la învățămîntul de 12 ani pentru întregul tineret. Practic, întregul învățămînt, inclusiv cel superior, este gratuit.Am dezvoltat puternic instituțiile de ocrotire a sănătății, activitatea culturală șl alte domenii necesare ridicării zație și realizat forțele venitul cepînd sută pentru fondul de acumulare și dezvoltare. Pe această bază am dezvoltat puternic fondurile fixe, proprietatea socialistă — sub forma proprietății întregului popot sau cooperatiste — care constituie temelia întregii dezvoltări a patriei noastre, a construcției societății socialiste.Ce putem spune despre situația cu care ne-am prezentat la Congresul

nivelului general de civili- de viață al poporului. Am aceasta dezvoltînd puternic de producție, alocînd din național — îndeosebi în- din 1965 — circa 30—33 la

al XlV-lea ? Că am făcut bilanțul unor realizări mărețe în toate domeniile, demonstrînd că socialismul și-a dovedit pe deplin forța și capacitatea de a asigura progresul rapid al poporului și al patriei noastre Iîn același timp, ne-am propus ca, pe baza realizărilor de pină acum, să accentuăm programul de dezvoltare generală a patriei, punind accentul, o dată cu dezvoltarea generală a industriei și agriculturii, ca ramuri de bază ale economiei naționale — pe latura intensivă, a realizării unei calități superioare și a unui înalt nivel tehnic al activității din toate domeniile. Pornim de la obiectivul că produsele românești trebuie să fie competitive cu cele mai bune produse pe plan mondial — și ne propunem ca, în unele domenii, să fie cele mai bune !în acest scop, vom pune un accent deosebit pe activitatea de cercetare științifică și de învățămînt, pe ridicarea nivelului general de pregătire a oamenilor — de la muncitori pînă la ingineri —, pe înarmarea lor cu cele mai noi cunoștințe ale științei și tehnicii, în toate domeniile. Considerăm că ridicarea nivelului general de cunoștințe constituie o necesitate obiectivă, legică pentru progresul economiei noastre naționale, ca, de altfel, pentru dezvoltarea oricărei țări.Desigur, avem în vedere ca tot ceea ce realizăm să asigure progresul multilateral al țării, ridicarea la un nivel și mai înalt a nivelului de trai al poporului, care să ofere condiții bune de viață și, în același timp, cît mai egale — în spiritul echității socialiste — pentru toți locuitorii țării.Am realizat și dorim să continuăm aceasta și în viitor, să menținem un echilibru cît mai bun între veniturile mari și mici. Astăzi, raportul între retribuția maximă și minimă este de 1 la 4,7 și ne gîndim să menținem acest raport și în viitor, punînd însă accentul pe faptul că nimeni în societatea românească nu va putea trăi fără muncă, că fiecare trebuie să depună o activitate în raport cu pregătirea și capacitatea sa, iar veniturile, inclusiv retribuția, să fie determinate de activitatea și munca depusă. Insă, repet, avem în vedere să asigurăm tuturor cetățenilor venituri care să le asigure o viață demnă. Vrem ca în societatea românească să nu avem bogați, în sensul în care este cunoscut acest termen, dar să nu avem nici săraci. Vrem ca tot ceea ce producem să asigure pentru întregul popor condiții demne și bune de viață, din toate punctele de vedere. Considerăm că aceasta reprezintă, de fapt, una din cerințele fundamentale ale societății socialiste pe care noi o realizăm in România !Vom asigura, pînă în 1995, satisfacerea deplină a necesităților de locuințe pentru toți locuitorii din orașele țării. în general, în anii 2000 și începutul mileniului al treilea ne propunem ca România să devină o țară puternic dezvoltată domeniile — „multilateral dezvolta- tă“, cum am formulat noi —, o țară în care să fie asigurate cele mai bune condiții de muncă, de viață, de învățătură. Ne ..propunem
în toate

(Continuare in pag. a V-a)

Deplină aprobare, profundă satisfacție 
față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

în fruntea partidului
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
în suprema funcție de secretar general al P.C.R. 
—elocventă expresie a voinței întregii națiuni, ferm atașată 

idealurilor socialismului, independenței si păcii• Mesaje de felicitare adresate tovarășulu: Nicolae Ceaușescu® Ample relatări și comentarii ale presei inter naționale
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în mijlocul din Con-
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Arhitectură noua, modernă Jn municipiul AlexandriaFoto : S. Cristian
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PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A PROGRAMELOR
DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ A PATRIEI

înaltă calitate si eficientă 
în întreaga activitate productivă

Pianul la export-realizat ritmic, integral!

Cerința de prim-ordin, azi șl în perspectivă, a ridicării calității producției, ca factor determinant al dezvoltării intensive a economiei, al valorificării cu eficiență înaltă a resurselor tehnice, materiale și umane de care dispun întreprinderile, a fost in repetate rinduri subliniată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului. în acest sens, apreciind că România are asigurat un potențial economic ridicat, creat îndeosebi in anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, o importantă experiență de producție care ii permit să abordeze problemele activității eco- nomico-productive pe un plan superior de competență și eficiență, secretarul general al partidului sublinia în Raportul la Congresul al XIV-lea al P.C.R. : „Este necesar ca in toate ramurile și in toate sectoarele

să se acționeze pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor din I’rogramul-Directivă pentru ridicarea industriei noastre socialiste Ia un înalt nivel, calitativ și tehnic, care să realizeze produse competitive cu cele mai bune produse similare pe plan mondial și să facem astfel românească să se afle primul loc in lume".Dezbaterea pe tema asigurării unei înalte calități și eficiențe a producției — prin prisma exigențelor formulate în documentele Congresului al XIV-lea al partidului — și-a propus să releve modalități practice, de natură organizatorică și tehnică, precum și experiențe care atestă avantajele care decurg din aplicarea unor metode moderne, științifice de conducere a producției

ca, in unele domenii, industria pe primele Incuri și chiar pe

în domeniul la care ne referim.Redacția : Eficiență și calitate — trăsături esențiale și în același timp complementare ale evoluției economiei romanești. Calitate și eficientă — părți ale aceluiași întreg, ale ecuației satisfacerii in cit mai bune condiții a nevoilor societății in concordanță cu resursele de care dispune țara noastră. Mai sînt însă unii specialiști și cadre de conducere din întreprinderi, centrale și ministere caro încă mai cred că ar exista o opoziție între cei doi factori, că un plus de calitate atrage o majorare a cheltuielilor, deci reducerea eficienței. Așa să fie oare ?Prof. univ. dr.Academia de Studii Faptul că atit in secretarului general lui, în documentele

pentru Construc-nerie Tehnologică .ția de Mașini : Un studiu întreprins de institutul nostru intr-un mare număr de unități industriale a condus la concluzii demne de atenție. Volumul absolut al cheltuielilor legate de calitate diferă mult de la o întreprindere la alta. în funcție de specificul de fabricație : mal mici la cele cu o producție mai simplă.

ani. A fost stabilită o metodologie clară, iar evidenta contabilă arată fără echivoc eficienta preocupărilor constante și sistematice pentru ridicarea calității producției : numai în ultimii zece ani costurile pentru calitate au scăzut de 3,5 ori, iar calitatea produselor — exprimată prin timpul mediu de bună funcționare — a sporit de patru ori. Ceea
Tudor Baron, Economice : cuvîntările al partidu- Congresului al XIV-lea, cît si în activitatea practică de zi cu zi a întreprinderilor aspectele calității și eficienței revin cu pregnantă are o deplină motivație obiectivă. Așa cum se subliniază în Raportul la marele forum nist, în anii care de la Congresul al IX-lea al partidului. printr-o judicioasă politică de alocare a circa o treime din venitul național pentru dezvoltare, economia națională si-a creat o bază tehnico- materială puternică, modernă, armonios structurată, si-a format un personal muncitor bine pregătit profesional. capabil să răspundă exigentelor actuale ale producției. în cadrul sistemului democrației munci- torești-revoluționare. activitatea productivă' se desfășoară în climatul stimulativ, de răspundere creat prin aplicarea principiilor autoconducerii. autogestiunii si autofinanțării, a mecanismului economico-financiar. care mobilizează colectivele de oameni ai muncii spre obiective specifice unei creșteri economice intensive. în care criteriile de eficientă si competitivitate au un rol precumpănitor. De altfel, trecerea de la dezvoltarea extensivă la dezvoltarea de tip intensiv reprezintă momentul de maturitate al oricărei economii, „proba de foc" a însăsi eficientei strategiei de progres adoptate.între modificarea nivelului calitativ si efectele economice există o relație nemijlocită. în general. îmbunătățirea calității implică o creștere relativă a unor componente din structura costului de producție, dar și reducerea generală a acestora prin diminuarea mai accentuată a altor elemente de cheltuieli, iar, pe ansamblu, efortul pentru calitate conduce la o creștere a eficienței, a rentabilității.Redacția : Atunci, să reformulăm Întrebarea de la început. Cît de eficiente sint cheltuielile pentru ridicarea calității ?Paul Joița, cercetător științific la Institutul Național de Metrologie : în întreaga lume, ca și în tara noastră, se dovedește tot mai clar faptul că activitatea de sporire a calității reprezintă o investiție, și încă una extrem de rentabilă, cu amortizarea cea mai rapidă. Nu numai că nu există o opoziție între calitate si eficiență, dar practica multor unități a dovedit că. acolo unde calitatea producției se află în centrul atenției factorilor de conducere, implicit se rezolvă alte numeroase probleme importante ale întreprinderii : de reducere a consumurilor materiale, de creștere a productivității muncii, de ridicare generală a eficientei economice. Bunăoară, se afirmă uneori că ar exista o opoziție între calitate și productivitate. In realitate, stabilizarea și îmbunătățirea calității deschid automat căi nebănuite de creștere a productivității muncii. Dar să concretizăm. în multe unități din construcția de mașini ponderea lucrărilor de montaj este ridicată. Mecanizarea și automatizarea unor operațiuni de montaj ar permite reducerea substanțială a volumului de muncă necesar. De multe ori fosă, mecanizarea și automatizarea în acest sector sînt împiedicate nu de dificultăți legate de realizarea tehnică a dispozitivelor necesare, ci de lipsa de uniformitate a pieselor și subansamblelor. deci de o deficiență de ordin calitativ.Lector dr. Isalc-Maniu Alex, de 

la Academia de Studii Economice : Privind problema intr-o perspectivă mai largă, ridicarea calității prin intermediul parametrilor de durabilitate, fiabilitate si mentenabili- tate are ca efect direct sporirea volumului de nevoi de consum satisfăcute cu o unitate de produs intr-o anumită perioadă, fapt care, pe plan social, echivalează cu creșterea productivității muncii, cu reducerea consumului total de resurse consumate. in timp ce diminuarea calității reprezintă, in fond, risipă de muncă socială. De aici concluzia că metodologia de determinare a productivității muncii trebuie să ia in considerare și calitatea produselor. Altfel spus, pentru calculul productivității muncii, al eficientei fondurilor și a investițiilor etc., indicatorul care măsoară producția ar trebui corectat cu coeficientul mediu de calitate al produselor. Desigur, in prealabil se impune a fi bine fundamentat și determinat nivelul complex ai calității fiecărui produs în parte, respectiv al ansamblului producției. Intr-un asemenea caz, sînt necesare cercetări de profil în vederea găsirii celor mai adecvați indicatori pentru comensurarea nivelului calității si evaluarea modificării lui in timp.Radu Moțoiu. consilier la Institutul de Cercetare Științifică și Ingi-

comu- au trecut

® înaltă calitate și competitivitate - atestatul 
de maturitate al unei economii ® O „inves
tiție" rentabilă, care se recuperează rapid: 
cheltuielile pentru calitate • Ce împiedică 
extinderea automatizării și mecanizării mon
tajului în construcția de mașini ® Drum liber 
metodelor moderne de optimizare a calității!

* •• ®
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și mai mari ajungind pînă la 25—30 la sută din totalul costurilor — pentru produse electronice, pentru produse nucleare etc. mod deosebit absolut sau cheltuielilor in această privință am constatat că există situații diverse. Astfel, unele întreprinderi desfășoară acțiuni sistematice pentru reducerea și optimizarea cheltuielilor legate de calitate. In acestea. 30 pină la 100 la sută din sarcina de reducere a cheltuielilor la 1 000 lei produc- ție-martă pe întregul cincinal s-a asigurat prin diminuarea sumei globale a costurilor legate de calitate. In cele mai multe cazuri s-au redus substanțial cheltuielile legate de „stingerea" consecințelor defectelor apărute, pe seama unei ușoare creșteri a celor de prevenire si de constatare a defectelor. După cum in alte întreprinderi, unde nu a existat o preocupare evidentă pentru îmbunătățirea calității si reducerea costurilor aferente, s-au înregistrat oscilații ample ale acestor cheltuieli, ceea ce. desigur, a afectat și competitivitatea, si eficienta activității Întreprinderilor respective.Am mal putut constata că. pe lingă prevenirea defectelor, foarte importantă este constatarea lor la momentul optim. ~ ‘realizată pe reacția de

destinate centralelor Ceea ce contează in nu este însă volumul ponderea, ci dinamica pentru calitate, iar

Dacă aceasta este parcursul fabricației.„„ corectare este mai promptă, deci cheltuielile legate de calitate sînt mai mici decît în cazul în care verificarea se realizează numai după finalizarea producției.In ultimă instanță, avem de-a face cu o problemă de optim economic : nu dacă, ci cit anume și în ce etapă trebuie să cheltuiești pentru calitate. pentru a avea o eficientă maximă ? Este interesantă și o altă observație : mai multe întreprinderi ne-au cerut să le proiectăm diferite dispozitive automatizate, mai mult sau mai puțin sofisticate, dar sigur costisitoare, pentru controlul final, bucată cu bucată, al produselor. Or. în cele mai multe cazuri am demonstrat unităților solicitante că este mai economic — investiții mai mici și efecte mai mari — să introducă pe flux controlul statistic al fabricației si să realizeze un control final cu mijloace mai ieftine.Redacția : Un instrument deosebit de eficace in comensurarea raportului dintre calitate și eficiență il reprezintă gestiunea calității sau. cum mai este cunoscută această metodă, gestiunea costurilor calității. Ce concluzii se degajă din utilizarea ei in unitățile de producție ?Radu Călărașu. șeful serviciului control tehnic de calitate la întreprinderea „Electronica" : In întreprinderea noastră se realizează evidenta cheltuielilor legate de calitatea producției de mai bine de 15

ce înseamnă că strategia unității a fost corectă.Julien Bratu. șeful compartimentului de asigurare a calității din Centrala Industrială de Electronică și Tehnică de Calcul : In centrala noastră s-a inițiat implementarea gestiunji calității sau. mai corect, a conducerii calității prin costuri încă din 1979. ca urmare a apariției unui normativ în acest sens, elaborat la nivelul centralei și care, ulterior, a fost extins pentru toate unitățile constructoare de mașini. Rezultatele obținute au fost însă destul de diferite de la o unitate la alta pentru că nu toate conducerile de întreprinderi au înțeles rolul și importanta gestiunii calității, problema devenind. din păcate, cu timpul, o preocupare particulară a compartimentului de control tehnic de ceea ce i-a redus si forța, și aplicare.Redacția : Aceasta să fie cauză pentru care gestiunea
calitate, sfera desingura calității nu și-a intrat in drepturi, nu este utilizată ca instrument important in conducerea producției în numeroase întreprinderi ?

Radu Moțoiu : în Programul privind imbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, elaborat din inițiativa conducerii partidului in anul 1983, se prevede că ministerele, centralele și întreprinderile vor lua măsuri pentru a introduce metode moderne de urmărire a optimizării calității produselor, în raport cu costurile efectuate pentru aceasta, in toate unitățile proprii. O asemenea metodă modernă este tocmai gestiunea calității, care implică o organizare specifică a sistemului informațional și de evidență al întreprinderii, în cadrul căruia un rol important revine evidenței contabile care, după cum se cunoaște, se bazează numai pe date certe, rezultate din acte și documente. In conformitate cu prevederile programului amintit, în cadru) Ministerului Industriei Construcțiilor ele Mașini a fost elaborată o metodologie de gestiune a calității. Care însă reprezintă numai un cadru general, ea trebuind adaptată la specificul fiecărei întreprinderi. O altă dificultate privește conectarea gestiunii calității la contabilitatea generală a întreprinderii, în legătură cu care sînt de semnalat două probleme : defalcarea pe conturi analitice a cheltuielilor specifice gestiunii calității și normarea muncii personalului contabil și de altă specialitate implicat în asigurarea sistemului de evidență respectiv. Or, nici în prezent în planurile de conturi și instrucțiunile de aplicare a acestora, elaborate de Ministerul Finanțelor, nu este prevăzută activitatea specifică evidenței contabile pentru gestiunea calității.Dr. ing. Ulrich Wiener, șef de secție la Institutul Național de Metrologie : Problema participării aparatului financiar-contabil la implementarea metodei moderne de gestiune a calității s-a pus și acum un deceniu, comisie, avansat.Aș vrea acest moment, blemei. Noua ___ .rea și controlul calității produselor și serviciilor —• care a intrat de puțin timp în vigoare — stabilește expres obligațiile care revin Ministerului Finanțelor, băncilor și organelor lor teritoriale în acțiunea de perfecționare a sistemului de gestiune a calității. Desigur, aceasta nu înseamnă excluderea organelor C.T.C. din acțiune, dar prevederea legală Ia care m-am referit șansă în plus afirmării metodei gestiunii ment calității producției.Isaic-Maniu Alex : noastră, generalizarea acestui instrument de analiză și planificare, ale cărui valențe de cunoaștere au fost probate în cei cîțiva ani de experimentare în baza metodologiei propuse de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, este posibilă in următoarele condiții : 1. alcătuireala nivelul unităților producătoare a unor nomenclatoare cu defectele specifice posibile și cu cheltuielile necesare prevenirii, respectiv înlăturării defectelor ; 2. adoptarea de către forurile competente a unei noi variante de planuri de conturi, în care conturi sintetice și analitice a- decvate să permită colectarea diverselor cheltuieli legate de gestiunea calității producției.Traducerea în viață a acestor două măsuri, sub eventuala Îndrumare a consiliilor de coordonare a activității pe ramuri și a Ministerului Finanțelor, ar permite încadrarea acestei activități în sistemul curent al evidenței economice, elimi- nind caracterul „special", de cercetare, pe care îl are ta prezent munca de alcătuire a unui bilanț al costurilor calității. Totodată, ar crește gradul de unitate in caracterizarea activității legate de acest aspect în diferite unități, sporind și acuratețea indicatorilor ce se vor obține, cu toate efectele pozitive pe care acest instrument de decizie — bilanțul costurilor calității — a dovedit că le poate determina în procesul aplicării sale practice.
Corneliu CARIAN 
Gheorghe ION1ȚA

S-a constituit chiar și o dar lucrurile nu prea au

Oamenii muncii de la întreprinderea de Prelucrare a Lemnului din Reghin au obținut în cinstea Congresului ai XIV-lea al partidului rezultate deosebite in îndeplinirea planului la toți indicatorii, și cu deosebire la export, care în acest an se derulează exclusiv pe relația devize convertibile. Astfel, printre partenerii de peste hotare ai unității se numără firme din circa 30 de țări, intre care unele cu o mare tradiție industrială, cum sint Anglia, R.F. Germania, Italia, Franța, S.U.A. și, mai nou, Japonia. Acționînd energic pentru înnoirea și modernizarea producției, pentru onorarea promptă a tuturor comenzilor primite, colectivul întreprinderii a reușit ca în perioada care a trecut din acest an să livreze suplimentar partenerilor externi produse în valoare de circa 6 milioane lei.— întregul colectiv — ne spune lng. Emil Moldovan, directorul întreprinderii — s-a convins că promovarea exportului nu se poate asigura decît prin realizarea unor produse care să înglobeze cît mai multă inteligență, folosind cantități mai mici de materii prime și energie. Rod al acestei preocupări, al schimbărilor de fond care s-au produs în mentalitatea muncitorilor și specialiștilor, am reușit să demonstrăm că mecanică fină — de care vorbim, de regulă, in cazul prelucrării superioare a metalelor — se poate face și în prelucrarea lemnului, unde prin ingeniozitate, prin valorificarea potențialului creator al oamenilor se pot realiza produse de mare valoare, intens solicitate.Această preocupare — prezentă, în fapt, la scara întregii economii — am întîlnit-o pretutindeni ta unitate : secția de instrumente muzicale, secțiile de mobilă I și II, precum in secția de articole sportive. Așa și explică, de altfel, faptul că performanță în producția de nu o realizează atît mașinile lajele moderne din dotare, ci gența tehnică și indemînarea, talentul oamenilor. Să luăm, oară, ca exemplu, lungul drum venirii unei viori, care are un de fabricație deosebit de complex. Astfel, fabrica de instrumente muzicale este o adevărată uzină. Cu hale, cu ateliere, cu dispozitive și instalații

de tot felul. Numai că omul (și nu mașina) este acela care sculptează volute, trasează zone acustice, pune întărituri sau realizează asamblarea, culoarea, lăcuirea, montajul mecanismelor. Adică operațiile de care depinde calitatea producției se efectuează manual. De ce ? „La mobilă mai poți corecta ceva, ne spune Nicolae Bîzgan, inginerul-șef al secției. Aici. nu. în 30 de zile se poate face practic o chitară. în 60 de zile, o vioară. Dacă la una dintre cele 300 de
Oameni

cu temeinică
pregătire 

profesională

să subliniez însă că, în altele sint datele pro- Lege privind asigura

dă ocosturilor calității, ca instru- de conducere prin costuri aDupă opinia

in în și se marea export și uti- inteli- chiar bună- al de- proces

operațiuni, spre exemplu modelarea, fază deosebit de importantă, se greșește ceva, tot produsul este ratat".Lemnul este insă un material scump, tot mai prețios și, ca atare, pentru valorificarea lui superioară —- sarcină trasată colectivului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei de lucru efectuate aici in luna septembrie 1987 — s-au introdus în fabricație instrumente muzicale realizate prin mularea fețelor și spatelui din semifabricate și furnire. O altă inovație recentă, care asigură valorificarea superioară a lemnului, se referă Ia fabricația de instrumente muzicale laminate din furnire, deosebit de solicitate la export. Care este eficiența acestei investiții de inteligență tehnică ? Iată o singură cifră : față de valorificarea lemnului masiv, gradul de valorificare a masei lemnoase crește cu peste 15 000 lei Pe metru cub. Pentru aceasta, colectivul de aici — condus cu multă competență de Nicolae Bîzgan — a executat cu forțe proprii matrițe spe-

ciale, cu ajutorul cărora în atest an s-au fabricat, în plus față de plan, 3 000 de instrumente muzicale, planul la export fiind realizat în proporție de circa 140 la sută, cu mult peste media pe întreprindere.Neîndoios, dînd aceste exemple dintr-un sector de bază al unității nu înseamnă că preocupările pentru creșterea susținută a exportului au vizat doar acest domeniu. La fabrica de mobilă, de exemplu, profilată pe realizarea mobilei de tip „Rustic" — din lemn de stejar și de rășinoase — in perioada care a trecut din acest an au fost introduse în fabricație, în urma prospectării pieței, peste 30 tipuri noi de mobilă din rășinoase, solicitate în Franța, Olanda. Austria, Belgia și în alte țări europene și de pe alte continente. „Pentru a face față solicitărilor crescînde la export — ne-a precizat ing. Dorel Ignat, șeful secției mobilă I, care asigură aproape 30 la sută din producția de export a întreprinderii — lucrătorii s-au specializat pe tipuri de mobilier, tehnologii de finisare, pe firme și zone geografice. Efectul ? Pe lîngă creșterea exportului, valoarea producției realizate dintr-un metru cub de masă lemnoasă a crescut de peste trei ori.La sporirea producției de export au contribuit și alți factori, printre care: lansarea cu precădere in fabricație a comenzilor cu dispoziții și termene ferme de livrare, asigurarea în timp util a bazei materiale destinate producției de export și, nu in ultimul rînd, calificarea superioară a personalului muncitor.De bună seamă, competiția pentru realizarea unor produse de calitate superioară, cu performanțe tehnice și economice ridicate, care să ducă Ia creșterea susținută a exportului, nu se oprește la nivelul secțiilor la care ne-am referit. Ea se face simțită în toate secțiile întreprinderii și vizează atit activitatea curentă, cît și cea de perspectivă. Ca atare, in prezent, mai bine de 65 la sută din producția de export a anului viitor este contractată, urmind ca pînă la finele anului întregul plan de producție să fie acoperit cu comenzi ferme.
Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii*

ÎN JUDEȚUL BIHOR

A început să producă o nouă vatră de cărbuneLa lumina lămpii se vede cum „fug" pereții puțului. Cu 4 metri pe secundă coboară „colivia", cutia- lift care zornăie de lanțuri și grilaje. Inginerul Viorel Molnar, director adjunct al întreprinderii Miniere Voivozi, zîmbește înțelegător. A- daugă apoi : „Mecanismul de asigurare exclude practic orice accident". Colivia oprește la 300 metri sub pă- mînt. Primul gind stăruie asupra faptului că acest puț a fost săpat centimetru cu centimetru. Cum a fost și betonat, de altminteri. Și toate acestea pentru a se putea coborî acum în mai puțin de două minute. Pentru curiozitatea și lămurirea cititorului trebuie să precizăm că a- ceastă secvență nu se petrece la Voivozi, ci cîteva zeci de kilometri mai la sud, în Valea Crișului Repede. Mai exact la Borod-Borozel, unde prinde contur noua vatră a cărbunelui bihorean.Cu exact 10 zile în urmă aici începea să producă primul abataj din noua mină. De la „talpa" puțului pină la complexul mecanizat am străbătut, pe un plan înclinat, cale de aproape 1 kilometru. Acolo, sub- pămîntul ascunde în măruntaiele lui însemnate zăcăminte de lignit de foarte bună calitate. înțeleg în acele clipe că nu întotdeauna să scoți cărbunele din mină e cel mai greu, cl să ajungi pînă la el. Deși captivantă, nu alcătuirea intimă a acestor orizonturi — din sarmațian, apreciază geologii — ne atrăgea momente, cît gîndul de a oamenii și faptele lor, pe temeietori ai noii mine.ne-a fost însă mirarea să-i întîlnim aici pe 3 dintre cei mai vajnici brigadieri de la Voivozi, pe numele lor

Nicușor Mendea, Toma Izmă și Kovacs Vilhelm.— Era firesc să dăm o mină de ajutor. Aici, de altfel, nucleul e format din oameni de la noi, de la Voivozi. Și pentru mulți dintre noi e o școală să extragem în acest fel lignit. Nu numai că mașina de extracție de aici e un unicat, dar cred că sint foarte puțini și la Voivozi cei care au văzut o astfel de instalație. Noi însă, oricum, spre deosebire de oamenii locului, nu dăm pentru prima dată ochii cu stratul de cărbune. Dar stau și socot : ce bucurie mai mare poți încerca decît să știi că oameni care n-au văzut pînă acum mina s-au format sub mîna ta, că au dus și păstrat acolo pasiunea și competența, abnegația și spiritul muncitoresc, conchide destoinicul brigadier Nicușor Mendea.în tăcerea de-o clipă care se lasă între noi se face auzit, ca un zvon îndepărtat, „marșul" egal, uniform al combinei. Strat masiv, front de lucru bun, în care rămin doar stria- țiile proaspete, lucioase, în urma dislocării lignitului spulberat în scocurile transportorului. De aici, din inima abatajului, cărbunele urcă pe două transportoare cu racleți și 3 benzi pînă la silozul din subteran. Adică la cota plus 40, unde se încarcă în vagoneți, care sînt îmbarcați apoi în colivii etajate. Fiecare cursă două neți. Totul

producției. Mal mult, în ra- eficiența complexului me- pe care ii testăm, vom și un al doilea abataj, Acesta

ta acele „explora11 acești în- Nu mică

aduce, tot în mai puțin de minute, la suprafață 4 vago-Adică cel puțin 3 tone lignit, se desfășoară însă mecanizat.Este clar : mina Borod-Borozel aduce în peisajul Văii Crișului Repede o nouă resursă, chiar o nouă îndeletnicire. Mineri mai sînt ce-i drept la Șuncuiuș, în amonte, pentru argilă refractară. Dar la Borod- Borozel unitatea de măsură a ore-

lor este acum tona, de fapt sutele de tone de lignit Lucru cu semnificații multiple acum cînd noua etapă de dezvoltare a țării a fixat drept obiectiv prioritar dezvoltarea bazei de materii prime. Argumentele oferite de inginerul George Mihail, șeful sectorului, întregesc aceste preocupări stăruitoare :— După cercetările șl evaluările noastre, în Valea Crișului Repede sînt cantonate zăcăminte bogate de lignit. Gîndul nostru de zi cu zi este să ridicăm tot mai mult nivelul de extracție. Practic, ta luna viitoare din abatajul experimental pornit dorim să asigurăm aproape o dublare a port cu canizat echipacare este deja conturat, este răspunsul nostru mineresc la vibrantele îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu adresate minerilor la înaltul forum al comuniștilor români.Aceasta este în esență viața minei : noi abataje, noi orizonturi. Mai mult ca oricînd în acele clipe înțelegeam că toată munca ortacilor de aici are sensul unei deschideri spre viitor, apărînd ca un preludiu la freamătul exploatării zăcămintu- lui. Urmărindu-i la lucru, acolo, în adîncurile minei, eram de fapt martorii unui nou început. Al confirmării unor noi și noi resurse. Drumul lor viitor îl deslușeam în turlele sondelor geologilor care forau spornic la Topa, Gheghie, Valea Mare pînă către Copăcel, Borșa și Săcădat.
Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii

REALIZĂRI ÎN ECONOMIE
BUCUREȘTI : Produse noi, 

competitiveProdusele realizate de colectivul Întreprinderii de pompe „Aversa" din Capitală, destinate unor domenii prioritare ale economiei, cum sînt industria energetică, minieră, amenajări hidrotehnice, datorită calității și fiabilității ridicate sînt tot mai intens solicitate atît de beneficiarii din țară, cît și la export. Demn de ' subliniat este faptul că, în acest an, din totalul valorii producției-marfă, peste 85 la sută din ponderea produselor sînt noi și modernizate, acestea fiind competitive cu produsele similare realizate de firme cu tradiție în fabricația pompelor. Elocventă in acest sens este recenta realizare a colectivului — finalizarea pompei MVBB cu debit de 30 metri cubi pe secundă. Noul produs este executat cu un consum redus de metal, ca urmare a unor tehnologii de execuție perfecționate. Intre tehnologiile noi aplicate, amintim sudarea prin freeare și metalizarea fără pulberi, care contribuie la reducerea consumului de metal cu 50 la sută. Ca urmare a acțiunii de înnoire a produselor, intrării în funcțiune a

unor linii multifuncționale de prelucrare, economisirii unor însemnate cantități de metal și creșterii productivității muncii, sint create condiții pentru obținerea suplimentară, pină la finele acestui an, a unei producții fizice în valoare de 100 milioane lei. (Gheorghe Io- niță).
BÎRLAD: Sarcinile la export 
— onorate pe întregul anDeosebit de semnificativ pentru modul exemplar în care s-a mobilizat și a acționat colectivul de oameni ai muncii de la Întreprinderea de Rulmenți din Bîrlad pentru a cinsti cu noi fapte de muncă marele forum al comuniștilor români este remarcabilul succes obținut în aceste zile, pe care ni-1 prezintă Gheorghe Șubert, președintele consiliului muncii :— Puternicul colectiv prinderii noastre — cel producător și exportator rii de oțel din țară — îndeplinirea, înainte de planului la export pe întregul an 1989. Acordînd o atenție prioritară înnoirii și modernizării produselor, ridicării continue a nivelului lor tehnic și calitativ, sporirii produc-

oameniloral întremai mare de bijute- raportează termen, a

tivității muncii și urmăririi zilnice a livrărilor ritmice a producției către partenerii din peste 80 de țări ale lumii, destoinicul nostru colectiv se angajează să expedieze, pînă la finele anului, peste prevederile contractuale, rulmenți de nivel tehnic mondial în valoare de 120 milioane lei. (Petru Necula).
BISTRIȚA : Producții-recordZile de puternică efervescență creatoare și aici, în citadelele industriale ale județului Bistrița- Năsăud, la fel ca și ta întreaga țară, faptele de muncă exemplare dînd expresie aprobării unanime a mobilizatoarelor orientări și sarcini cuprinse în magistralul Raport prezentat Congresului al XIV-lea de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pe marile platforme industriale ale Bistriței, Becleanului și Năsăudu- lui, în nei. la găului onoare dat cuternicul detașament al constructorilor de mașini din cadrul întreprinderii de Utilaj Tehnologic din Bistrița a îndeplinit sarcinile anuale la producția fizică, precum

subteranele Munților Rod- Sîngeorz Băi, Prundu Bîr- și Lechința, schimburi de și schimburi-record s-au sol- rezultate de excepție. Pu-

și obligațiile contractuale la export, mai mari față de anul trecut cu mai bine de 75 de procente. Se acționează în continuare în mod organizat, cu multă responsabilitate și hărnicie, astfel incit să se finalizeze și să se expedieze către partenerii externi noi produse expres solicitate. Pină la finele anului, constructorii de mașini bistri- țeni și-au creat toate condițiile necesare să realizeze suplimentar 650 tone utilaje energetice, 580 tone utilaje chimice, 150 tone piese forjate. (Gh. Crișan).
DROBETA-TURNU 

SEVERIN :
La noile obiective — stadii 

de execuție avansateîn activitatea de zl cu zi, constructorii și montorii din cadrul Antreprizei de Construcții Industriale Drobeta-Turnu Severin urmăresc obiective și sarcini precise, o atenție deosebită fiind acordată, la fiecare loc de muncă, folosirii la întreaga capacitate a instalațiilor și utilajelor din dotare, extinderii unor tehnologii de înalt randament, folosirii la maximum a timpului bun de lucru, prin întărirea ordinii și disciplinei. Reali- zind integral, încă de la 30 octombrie, sarcinile de plan ce le revin în cel de-al patrulea an al cincinalului, brigăzile și formațiile de

muncă de aici măresc tot mai mult avansul obținut la noile obiective ce urmează a fi puse în funcțiune în 1990. Pînă la finele acestui an se vor realiza, peste prevederi, lucrări de construcții-mon- taj in valoare de peste 210 milioane lei. (Virgiliu Tătaru).
BOTOȘANI : Lucrări 

de îmbunătățiri funciarePentru sporirea continuă a rodniciei pămîntului, în județul Botoșani s-au efectuat, în ultimul timp, ample lucrări de îmbunătățiri funciare. O mare extindere au luat atît lucrările de combatere a eroziunii solului, însumînd suprafața de 6100 hectare, cît și cele de irigații, a căror suprafață se ridică la 1 100 hectare. în perioada următoare se va efectua recepția pe suprafețele amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului pe încă 2050 hectare. O atenție deosebită s-a acordat amenajărilor antierozionale în amplasamentele viitoarelor bazine pomicole și viticole. La irigații, lucrătorii din cadrul întreprinderii de Exploatare și Executare a Lucrărilor de îmbunătățiri Funciare Botoșani au realizat integral planul anual, cu două luni mai devreme, urmînd ca pînă la ăl decembrie să se execute un volum suplimentar de lucrări de peste două milioane lei. (Eugen Hrușcă).
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DEPLINĂ APROBARTreOFllTSATISFACȚIE FAȚĂ DE REALEGEREA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN FRUNTEA PARTIDULUI

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. se arată': Acum, cind țara intreagă trăiește atmosfera înălțătoare a unui nou și epocal eveniment, cind se scrie o emoționantă l’ilă in cronica socialistă a acestui timp eroic, comuniștii, toți cei ce trăiesc și muncesc înfrățiți în idealuri pe străbunele plaiuri românești ale Aradului, dau glas, din adîncul inimilor, marii lor bucurii, deplinei satisfacții față de istorica opțiune a Congresului al XIV-lea, in fapt opțiunea întregului popor, care v-a reînvestit in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, cinstind astfel pe conducătorul vizionar și plin de cutezanță al națiunii, strălucită personalitate a lumii contemporane, luptător ferm și consecvent pentru făurirea celei mai bune și umane orînduiri din cite a cunoscut omenirea —- socialismul. S-a împlinit astfel. încă o dată, dorința țării, s-a impus voința nestrămutată a poporului român.Vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună eu cele mai nobile sentimente de dragoste, stimă și recunoștință, sincerele noastre urări de multă sănătate și putere de muncă, de ani mulți și fericiți in fruntea partidului și a statului pentru ca, alături de mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, să conduceți poporul român cu geniala dumneavoastră clarviziune, cu eroism și patos revoluționar spre împlinirea aspirațiilor sale de fericire, bunăstare și pace.Tn telegrama COMITETULUI MUNICIPAL CONSTANȚA AL P.C.R. se relevă : Comuniștii, toți oamenii muncii din municipiul Constanța, au trăit momente de înaltă satisfacție și mindrie patriotică, cind prin voința întregii națiuni, Congresul al XIV-lea al partidului, v-a reînvestit pe dumneavoastră, mult, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai stimat fiu al națiunii noastre, conducător de excepție al destinelor patriei, proeminentă personalitate politică a lumii contemporane, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Răspunzînd prin fapte sarcinilor și orientărilor dumneavoastră, vom milita neobosit pentru a ne spori contribuția la accelerarea dezvoltării economico-sociale, la ridicarea nivelului de trai material și spiritual. în vederea creștinii aportului municipiului Constanța la înflorirea multilaterală a României socialiste și transpunerea in fapte a sarcinilor ce ne revin din documentele adoptate de Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.CONSILIUL JUDEȚEAN AL SINDICATELOR BUZĂU vă adresează rugămintea să primiți din partea celor 150 000 de membri de sindicat — muncitori, tehnicieni, intelectuali și alte categorii de oameni ai muncii de pe aceste meleaguri înfloritoare — cele mai calde felicitări pentru realegerea dumneavoastră, de către Congresul al XIV-lea, in înalta funcție'de secretar general al Partidului Comunist. Român — voință de inimă, cuget și conștiință a întregului partid si popor, izvorîtă din convingerea nestrămutată că avîndu-vâ. in continuare, în fruntea partidului, România se va înălța liberă, demnă, independentă și suverană, pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație.Exprimîndu-ne întreaga noastră adeziune la politica internă și internațională a partidului și statului, la documentele adoptate de Congresul al XIV-lea. vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că urmind permanent pilduitorul dumneavoastră exemplu de muncă și dăruire, de eroism și cutezanță revoluționară, vom acționa — sub conducerea Comitetului județean de partid — pentru înfăptuirea la un înalt nivel de calitate și eficiență a sarcinilor ce ne revin pe acest an și in 1990. pentru a realiza exemplar obiectivele actualului cincinal.In acest moment de referință istorică pentru întregul partid și popor — prilejuit de reinvestirea dumneavoastră, într-o impresionantă și vibrantă unanimitate, de către Congresul al XIV-lea, congresul marilor victorii socialiste, in suprema funcție de secretar general al gloriosului nostru partid — comuniștii, toți oamenii muncii din județul Galați vă adresează, împreună cu toți fiii patriei. din adincul inimilor, cele mai respectuoase felicitări. însoțite de călduroase urări de multă sănătate, nesecată putere de muncă și creație, de ani mulți in fruntea partidului și statului pentru a lumina, cu strălucită înțelepciune și clarviziune politică drumul nostru spre noi victorii, pe calea socialismului și comunismului — se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R.Exprimind acordul deplin și unanim. adeziunea noastră fierbinte la întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru, vă aducem dumneavoastră — mare te omagiu pentru exemplara dumn cași iubite conducător, cel mai fierbin

de aproape șaizeci de ani, idealurile și aspirațiile poporului român, năzuințele sale milenare de a trăi intr-o țară liberă și demnă, independentă și suverană în rindul națiunilor lumii.Răspunzînd cu abnegație și dăruire Vibrantei chemări patriotice pe care ati adresat-o întregului partid și popor. de la tribuna înaltului forum comunist, de a face totul pentru a ridica patria pe noi culmi de civilizație și progres, de a apăra ferm și a dezvolta marile cuceriri socialiste, ne angajăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să acționăm în spirit revoluționar, într-o deplină unitate cu toți fiii patriei, sub conducerea gloriosului partid, pentru a indeplini neabătut, istoricele hotăriri adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului, hotăriri în'care se află gravat cu litere de aur viitorul comunist al României.Cu deosebit respect și aleasă stimă. noi, copiii României socialiste — pionieri, școlari și șoimi ai patriei — vă rugăm să ne permiteți ca. in aceste momente de nețărmurită bucurie și vibrantă mîndrie patriotică pentru întreaga noastră națiune, să dăm glas, din adîncul inimilor noastre, emoției fierbinți și deplinei satisfacții de a vă avea in fruntea partidului și a țării pe dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, marele și genialul conducător al națiunii noastre socialiste, Erou intre eroii patriei, strălucit ctitor al României moderne, personalitate proeminentă, de înalt prestigiu a lumii contemporane — se arată in telegrama CONSILIULUI. NAȚIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR.Pentru copiii României socialiste acest act politic fundamental, de im
• Opțiune politică de înaltă responsabilitate revoluționară, expresie 

a unității de monolit a intregului popor in jurul partidului, al marelui său conducător

• Din adincul inimilor, tovarășului Nicolae Ceaușescu - urări fierbinți de viață 
îndelungată, sănătate și putere de muncă

• Voință nestrămutată, angajament unanim de a munci cu hărnicie și entuziasm 
pentru îndeplinirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIV-lea al partidului

portanță istorică înseamnă garanția unui viitor luminos, fericit. ip care tinerele vlăstare ale patriei vor crește și vor învăța ocrotiți de dragostea, grija și atenția dumneavoastră fără seamăn, avînd asigurate condiții excepționale de viață, muncă, învățătură și recreere, de formare și afirmare multilaterală in spirit comunist, patriotic, revoluționar, al devotamentului fierbinte față de cauza socialismului și comunismului.In glas și simțire cu întregul nostru partid și popor, oamenii muncii din MINISTERUL INDUSTRIEI U- ȘOARE, in frunte cu comuniștii, vă transmit din adincul inimilor lor, cu deosebită stimă și mindrie patriotică, calde felicitări și urări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă eu ocazia realegerii dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in suprema funcție de secretar general al partidului de către Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român.Avînd permanent ca obiectiv central in activitatea noastră Tezele de inestimabilă valoare teoretică și practică ale Congresului, sarcinile care ne revin din magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, din celelalte documente adoptate de către marele forum al comuniștilor, ne angajăm în mod plenar că vom acționa cu și mai multă fermitate și hotărire, cu răspundere și spirit revoluționar pentru îndeplinirea in mod exemplar a sarcinilor de plan pe luna decembrie și anul 1989, pentru crearea condițiilor de trecere la realizarea sarcinilor de plan pe anul 1990, spre a contribui la înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIV-lea, ale programului partidului.Realegerea dumneavoastră în fruntea partidului nostru, in suprema funcție de secretar general, hotărire istorică a Congresului al XIV-lea al comuniștilor români, reprezintă pentru întreaga țară, pentru întreaga națiune, certitudinea că România va merge ferm pe calea construcției socialiste și comuniste, garanție sigură a continuării cu succes a creșterii neîntrerupte a bunăstării materiale și spirituale a poporului român in mersul său avîntat spre comunism — se subliniază în telegrama COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU apArarea PĂCII.In deplină unitate de cuget și simțire cu intregul partid și popor, ne exprimăm recunoștința pentru modul exemplar în care dumneavoastră. eminentă personalitate a vieții politice internaționale. Erou al Păcii, înflăcărat militant revoluționar pentru o lume mai bună și mal dreaptă pe planeta noastră, acționați pentru apărarea valorilor socialismului, pentru strălucitele inițiative, teze și acțiuni prin care afirmați nobilele idealuri de progres, civilizație și pace ale României socialiste.Dăm glas, totodată, sentimentelor de aleasă stimă și prețuire față de tovarășa Elena Ceaușescu, remarcabil. pm politic șf savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția de o deosebită însemnătate la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, la dezvoltarea științei, învă- țămîntului și culturii românești.

In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se relevă : intr-un glas cu toți fiii scumpei noastre patrii socialiste, cu sentimente de nețărmurita bucurie și mindrie patriotică, de fierbinte dragoste și recunoștință, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Giurgiu vă adresează cele mai calde și respectuoase felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră, prin voința unanimă a partidului și poporului, in funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Marile înfăptuiri obținute in anii care au urmat după istoricul Congres al IX-lea al partidului sint indisolubil legate de puternica dumneavoastră personalitate, de activitatea eroică pe.care o desl'ășurați. dind strălucire fără seamăn și măreție perioadei celei mai rodnice din Întreaga noastră istorie, pe care cu legitimă mîndrie patriotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu**.Mîndri de a avea un conducător care este recunoscut ca una dintre cele mai de seamă personalități ale lumii contemporane și care Întruchipează cele mai nobile virtuți ale poporului român, ne angajăm solemn, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să urmăm neabătut insuflețitorul dumneavoastră exemplu de muncă și viață, consa- crindu-ne întreaga energie creatoare transpunerii in viață a mărețelor o- biective înscrise în documentele Congresului al XIV-lea. Vă asigurăm că vom milita cu dăruire revoluționară pentru realizarea în cele mai bune condiții a obiectivului fundamental stabilit de marele forum al comuniștilor români, făurirea etapei superioare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii muncii din SECTORUL 3 AL CAPITALEI, însuflețiți de sentimentele de fierbinte dragoste, profund respect și adîncă recunoștință cu care vă înconjoară, împreună cu întreaga țară, vă adresează din toată inima, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Exprimăm cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai alese mulțumiri, împreună cu întreaga noastră recunoștință pentru ceea ce ați făcut și faceți ca — o dată cu țara — sectorul 3, Capitala să devină o grandioasă ctitorie a socialismului, pentru sprijinul, orientările și indicațiile ce ni le dați in permanență cu grijă și căldură, în vederea perfecționării Întregii noastre activități, încredințîndu-vă cu solemn legămînt că însuflețiți de îndemnurile și exemplul dumneavoastră de dăruire patriotică, vom acționa cu toată energia și priceperea pentru realizarea sarcinilor și angajamentelor asumate în acest an și pe, întreg cincinalul actual.In atmosfera de puternică vibrația politică și angajare patriotică, revoluționară, generată în. întreaga țară de lucrările celui de-al XIV-lea Congres al partidului. membrii COMISIEI CENTRALE I)E REVIZIE A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, in deplină unitate de cuget și simțire cu întregul partid și popor, iși exprimă, din adincul inimii, adeziunea lor deplină la istoricele hotăriri adoptate de marele nostru forum comunist, la tezele, ideile și orientările de o excepțională valoare teoretică și practică, cuprinse în magistralul dumneavoastră Raport prezentat Congresului, la întreaga politică internă și externă a partidului și statului.Dind glas gindurilor și sentimentelor de stimă, considerație și inaltă prețuire, de nemărginită dragoste și profundă recunoștință pe care le nutrim față de dumneavoastră, ctitorul de geniu al României socialiste, marele Erou al Națiunii si Erou al Păcii, personalitate proeminentă a lumii contemporane, ne exprimăm satisfacția deosebită și marea bucurie pentru realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Adresîndu-vă, din toată inima, urări de multă sănătate și putere de muncă, ani mulți și rodnici in fruntea partidului și statului spre gloria și măreția poporului român, vă încredințăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. urmind strălucitul dumneavoastră exemplu de dăruire patriotică, revoluționară, vom acționa cu toate forțele, cu devotament și inaltă responsabilitate comunistă, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor și obiectivelor din actualul cincinal și in perspectivă din istoricele hotăriri adoptate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului.COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI ȘI VETERANILOR DE RĂZBOI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI, exprimind gîndurile și simțămintele de dragoste, prețuire și aleasă -stimă ale tuturor celor care, încă din anii ilegalității și ai războiului antifascist, s-au înrolat, cu 

trup și suflet, în frontul luptei pentru o Românie socialistă liberă, independentă și suverană, vă roagă să primiți cele mai respectuoase felicitări pentru realegerea dumneavoastră in. suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Noi vedem în această opțiune istorică, fermă, de profundă semnificație politică, patriotică cea mai elocventă expresie a inaltei considerații, nemărginitei încrederi și recunoștințe ale comuniștilor, ale tuturor cetățenilor patriei față de dumneavoastră, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, strălucit conducător revoluționar, patriot înflăcărat, ctitorul României socialiste moderne, luptător incercat pentru triumful socialismului și comunismului, pentru progresul și prosperitatea țării, apărarea independenței și suveranității naționale, pentru o politică de pace și colaborare cu toate popoarele lumii.Adresăm, de asemenea, expresia deosebitei stime și a întregii noastre gratitudini față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, ilustru militant revoluționar,. eminent savant de largă recunoaștere internațională, pentru remarcabila contribuție adusă la elaborarea. și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, la dezvoltarea continuă a științei, învățămin- tului și culturii, la folosirea cuceririlor geniului uman în slujba păcii și progresului popoarelor.Ne angajăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, încadrați în Frontul Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea Partidului Comunist Român vom milita în continuare cu răspundere, aducîndu-ne contribuția la cunoașterea și înfăptuirea, in fiecare localitate și cartier, a hotărîrilor Congresului al XIV-lea.

Solemnul șl Înălțătorul moment al reinvestirii dumneavoastră de către Congresul al XIV-lea în suprema funcție de secretar general al partidului — expresie a unității de voință a întregului nostru popor — a fost primit de către comuniștii, de toți oamenii muncii din județul Harghita cu vie însuflețire și nestăvilit entuziasm, cu marea bucurie și deplina satisfacție de a vâ ști și pe mai departe in fruntea partidului și statului nostru se spune in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R.Noi, cei care trăim și muncim în județul Harghita, împreună cu întreaga țară, ne facem și cu acest înălțător și deosebit de semnificativ prilej — al înaltei reinvestiri — o datdrie de conștiință din a sublinia că puternica dumneavoastră personalitate, gindirea prospectivă și acțiunea revoluționară, suflul înnoitor pe care l-ați imprimat, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, întregii vieți economice și sociale din patria noastră și-au pus definitiv amprenta și asupra dezvoltării județului Harghita care, în acești ani glorioși ăi epocii de aur. a devenit un județ puternic industrializat, cu o agricultură înfloritoare, în măsură să-și aducă o tot mai mare contribuție la progresul general al țării.Intr-o deplină unitate de gind și voință cu toți comuniștii țării, cu intregul nostru popor, ne exprimăm totala adeziune la politica internă și externă a partidului, al cărei inițiator și promotor înțelept și cutezător sinteți, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, hotărîți fiind să aplicăm cu toată fermitatea principiile socialismului științific și comunismului, să apărăm și să întărim proprietatea socialist^ — bun al intregului popor, izvor al progresului și bunăstării noastre — să combatem cu hotărire orice tendință și încercare — din partea oricui ar veni — de a submina cuceririle noastre revoluționare, să milităm neabătut pentru întărirea rolului conducător al partidului.CONSILIUL CULTURII SI EDUCAȚIEI SOCIALISTE vă adresează cele mai fierbinți felicitări și urări de sănătate și viață îndelungată cu prilejul realegerii dumneavoastră de către Congresul al XIV-lea, congresul marilor victorii socialiste, în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român. Prezența în fruntea partidului a dumneavoastră, făuritorul celei mai fertile epoci din istoria multimilenară a patriei — „Epoca Nicolae Ceaușescu" —, revoluționarul și patriotul înflăcărat, arhitectul genial al tuturor ctitoriilor socialiste cu poporul, pentru popor, constituie certitudinea realizării celor mai îndrăznețe idealuri ale națiunii noastre.Folosim acest emoționant prilej pentru a da expresie celor mai alese sentimente de stimă și recunoștință față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, proeminentă personalitate a științei românești, de largă recunoaștere și admirație internațională, a cărei remarcabilă contribuție la dezvoltarea fără precedent a științei, învățămîn- tului, culturii și artei românești se regăsește cu pregnanță în progresul multilateral al României socialiste.Noi, lucrătorii din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, toți 

creatorii de artă și cultură din patria noastră ne angajăm să ne sporim eforturile pentru a da țării, măreței epoci pe care o trăim, noi opere care să îmbogățească tezaurul național de valori spirituale, să ducă peste hotare faima înfăptuirilor fără egal din această epocă de aur a neamului nostru.Comuniștii, personalul muncitor din DEPARTAMENTUL APROVIZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE, își exprimă, din adîncul ființei lor, nemărginita satisfacție și mindrie patriotică pentru realegerea dumneavoastră, de către Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, în funcția supremă de secretar general, act unanim de voință al întregii națiuni.Puternic mobilizați de tezele, ideile și orientările profund științifice cuprinse în magistralul Raport prezentat celui de-al XIV-lea Congres al partidului nostru, în Programul- Directivă și în Tezele aprobate, la elaborarea cărora dumneavoastră ați avut un aport esențial, vă rugăm să ne permiteți, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm și cu acest prilej de întreaga adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, precum și de hotă- rirea noastră nestrămutată de a ne dedica «toate forțele îndeplinirii întocmai a sarcinilor ce ne revin in domeniul aprovizionării tehnico-ma- teriale, contribuind astfel la traducerea in viață a programelor de dezvoltare aprobate, chezășie a înaintării ferme a României pe culmile cele mai înalte ale civilizației socialiste și comuniste.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se menționează : Vă rugăm să ne permiteți să dăm glas imensei bucurii 

și profundei satisfacții a tuturor locuitorilor județului, și să vă adresăm, din adîncul inimilor noastre, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae! Ceaușescu, cele mai călduroase și respectuoase felicitări pentru realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Roman.Vă aducem cel mai inalt omagiu pentru rolul hotărîtor și contribuția dumneavoastră decisivă la elaborarea și aplicarea strategiei de înfăptuire a vastului proces revoluționar inaugurat de Congresul al IX-lea, care a pus capăt dogmatismului șl conservatorismului, concepțiilor și practicilor străine socialismului, de copiere și ploconire in fața a tot ce era străin, a renunțat la așa-zisul „model unic", deschizînd o nouă epocă de uriașă însemnătate in activitatea partidului și poporului, în dezvoltarea și perfecționarea construcției socialiste, corespunzător realităților din România, redînd întregii națiuni Încrederea în forțele proprii, sentimentul demnității și al ho- tărîrii de a înfăptui neabătut — pe baza principiilor socialismului științific. ale materialismului dialectic și istoric — noua orînduire socială, de a realiza socialismul cu poporul și pentru popor.Vă adresăm, cu toată căldura inimilor noastre, urarea de ani mulți și luminoși, în deplină sănătate și cu inepuizabilă putere de muncă pentru ca, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu, să ne conduceți cu aceeași înțelepciune și cutezanță revoluționară spre împlinirea visului da aur al României — societatea comunistă.Comuniștii, toți oamenii muncii din MINISTERUL CONTRACTĂRII ȘI ACHIZIȚIONĂRII PRODUSELOR AGRICOLE, dind glas celor mai alese sentimente de respect și prețuire, de profundă dragoste și nemărginită recunoștință față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, iși exprimă deplina satisfacție și nețărmurită bucurie pentru realegerea dumneavoastră, genial conducător al partidului și statului, Erou între eroii neamului, ctitor al României socialiste moderne, strălucită personalitate politică a lumii contemporane, în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român la cel de-al XIV-lea Congres al partidului.Pentru tot ce ați făcut și faceți spre binele și fericirea întregii națiuni, spre măreția patriei noastre libere și independente, spre gloria și strălucirea partidului comunist, alături de intregul popor, nutrim față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde sentimente de stimă, dragoste, prețuire și recunoștință și ne exprimăm dorința fierbinte de a vă ști mereu in fruntea partidului și statului.în telegrama CONSILIULUI U.A.S.C. DIN UNIVERSITATEA BUCUREȘTI se arată : într-o vibrantă unitate de gind și faptă comunistă cu intregul nostru popor, însuflețiți de un puternic avînt revoluționar, studenții din Universitatea din București dau glas celor mai fierbinți sentimente de dragoste nețărmurită față de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu — ilustru conducător de partid și țară, personalitate proeminentă a lumii contemporane — exprimîndu-și deplina și entuziasta adeziune la realegerea dumneavoastră în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă încredințăm că studenții din Universitatea din București vor face totul pentru transpunerea in viață a obiectivelor și sarcinilor ce le vor reveni din hotărîrile Congresului al XIV-lea al partidului, ferm convinși de justețea orientărilor mărețului program de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei in cincinalul următor și in perspectiva anilor 2000—2010, elaborat din inițiativa și prin contribuția dumneavoastră ho- tărîtoare.Intr-o vibrantă unanimitate de cuget și simțire cu întreaga națiune, comuniștii, toți locuitorii municipiului Timișoara își exprimă, în aceste momente de înălțătoare trăire patriotică și vibrantă efervescență revoluționară, bucuria nețărmurită pentru că, dînd glas voinței nestrămutate a tuturor fiilor neamului românesc, cel de-al XIV-lea Congres v-a reînvestit în suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, opțiune istorică ce constituie garanția sigură a înaintării ferme a țării spre noi și mărețe înfăptuiri, pe drumul ce duce către împlinirea visului de aur al omenirii — orînduirea comunistă — se spune în telegrama COMITETULUI MUNICIPAL TIMIȘOARA AL P.C.R.Puternic însuflețiți de istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIV-lea al P.C.R., vă rugăm să ne permiteți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne reafirmăm legămintul ferm de a acționa fără preget, cu răspundere 

comunistă și neprecupețită dăruire pentru a îndeplini in condiții exemplare mobilizatoarele sarcini ce ne revin în această perioadă și in perspectivă și, totodată, să vă adresăm din adincul inimilor, cu nețărmurită dragoste și aleasă recunoștință, dumneavoastră, precum și tovarășei Elena Ceaușescu, urarea fierbinte de viață lungă și. fericită, în deplină sănătate și aceeași nesecată putere de muncă, spre a ne conduce către noi și tot mai însemnate succese, spre comunism.La încheierea lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român, sintem animați de puternice sentimente de satisfacție partinică și mîndrie patriotică pentru realegerea dumneavoastră în suprema funcție de răspundere, de secretar general al partidului —* se subliniază in telegrama COMITETULUI 1)E STAT PENTRU PREȚURI.Totodată, aducem un respectuos omagiu de prețuire și respect tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. eminent om politie și savant de reputație internațională care, alături de dumneavoastră, are o contribuție remarcabilă la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, depu-, ne o neobosită și rodnică activitate pentru progresul neîntrerupt al științei, învățămîntului și culturii românești.In telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R . se arată : în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ dăm glas sentimentelor de înaltă mindrie patriotică, de profundă satisfacție și nețărmurită bucurie pentru reinvestirea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de către Congresul al XIV-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului, act de covîrșitoare semnificație istorică, de maximă responsabilitate partinică, națională, în care noi toți vedem dovada vie a unității de nezdruncinat a întregului popor in jurul Partidului Comunist Român, al dumneavoastră, strălucit conducător, expresia hotărîrii ferme a întregii națiuni de a vă urma neabătut pe calea construirii cu succes a socialismului și comunismului, a păcii, progresului și democrației in lume.Vă mulțumim din adîncul ființei noastre, pentru totdeauna recunoscători, că, sub semnul de geniu al gindirii și acțiunii dumneavoastră revoluționare, Sălajul, asemenea altor zone ale țării, a pășit pe calea marilor transformări înnoitoare, a progresului și civilizației socialiste, afirmîndu-se astăzi cu mîndrie ca o creație demnă a „Epocii Nicolae Ceaușescu", a cărei istorie nouă marchează drept evenimente decisive vizitele de lucru efectuate de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul nostru, sprijinul permanent acordat dezvoltării acestor străbune plaiuri românești.Facem legămînt solemn de a înfăptui exemplar mărețele hotăriri ale Congresului al XIV-lea, orientările și sarcinile programatice formulate de dumneavoastră în magistralul Raport prezentat marelui forum comunist, astfel incit unitatea noastră de gînd și faptă să constituie dovada elocventă a adeziunii depline la politica internă și externă a 

partidului, a atașamentului profu față de socialism, față de idealur revoluționare ale Partidului Corn nist Român.Cu prilejul istoric al reînvesti dumneavoastră, la Congresul XIV-lea, in suprema funcție de s cretar ’general al Partidului Corn nist Român, vă rugăm respectu să ne permiteți să vă prezentăm, numele cadrelor statelor majore al luptătorilor gărzilor patriotice pe intreg cuprinsul patriei, cele rr sincere și fierbinți urări de mul sănătate, fericire și deplină pute tie muncă, de viață îndelungată sp gloria și prosperitatea întregul nostru popor — se subliniază in t legrama trimisă de STATUL MAJC AL GĂRZILOR PATRIOTICE.Vă asigurăm și cu acest prii' mult stimate și iubite tovarășe s cretar general, că, însuflețiți de 1 minosul dumneavoastră exemplu < muncă și viață, vom acționa cu a negație și patos revoluționar pent îndeplinirea exemplară a sarcinii ce ne revin din documentele for’ mului comuniștilor români, conți buind la creșterea capacității găr2 lor patriotice, la afirmarea lor puternice detașamente revoluționa ale clasei muncitoare, țărănimii intelectualității, gata oricind apere, împreună cu forțele armat cu intregul popor, libertatea, ind pendența, suveranitatea și integrit; tea scumpei noastre patrii, Republ ca Socialistă România.în aceste momente solemne < înălțătoare atmosferă sărbătoreasi pentru intregul nostru partid și p( por, prilejuite de realegerea dun neavoastră, in deplină unitate și t nanimitate, de către cel de-al XII lea Congres al partidului, in supri ma funcție de secretar general Partidului Comunist Român, cu in mile pline de vie Satisfacție, profur dă mindrie și vibrant patriotism, < deosebit respect vă rugăm să ne pei miteți ca in numele comuniștilor, tuturor efectivelor DEPARTAME? TULUI SECURITĂȚII STATUIA să vă adresăm un fierbinte și st prem omagiu și cele mai alese ură de ani mulți luminoși de viață, per tru a conduce, cu aceeași clarvizii ne și strălucire, măreața operă c dezvoltare multilaterală a Români, socialiste, în deplină libertate, ind< pendență și suveranitate.Călăuziți permanent de exempli dumneavoastră luminos și înflăcări de viață și luptă revoluționară, vă a sigurăm, mult stimate și iubite te varășe comandant suprem, că, intr- unitate de nezdruncinat cu întregi popor in jurul partidului, al secreta rului său general, vom acționa făr preget pentru executarea întocmai ordinelor dumneavoastră, purtind i conștiință flacăra mereu vie a pa triotismului revoluționar, voința fer mă de a fi întotdeauna la datorie j a acționa cu toată dăruirea și abne gația pentru apărarea orinduirii so cialiste, a securității statului, a in dependenței și suveranității scumpe noastre patrii — Republica Socia listă România.CADRELE DIDACTICE DIN CO MUNA MĂGURELE, sectorul agri col Ilfov, municipiul București, stu diind cu viu interes Raportul pre zentat de dumneavoastră, mul iubite și stimate tovarăș Nicolae Ceaușescu. la cel de-al XIV lea Congres al Partidului Comunis Român, își exprimă bucuria și ade ziunea totală față de clarviziune științifică in care sint prezentat marile victorii socialiste, succese! deosebit de importante obținute ii toate domeniile de activitate in pe rioada de la Congresul al XlII-le; și pină în prezent, față de riguro zitatea științifică în care se jalo neaz'ă sarcinile de viitor ale po porului nostru spre noi culmi d civilizație și progres.Permiteți-ne, mult iubite și stima te tovarășe Nicolae Ceaușescu, ci în aceste momente — cind intregu riostru popor își exprimă mulțumire: față de realegerea dumneavoastri în înalta funcție de secretar genera al partidului — să ne exprimăm ș noi mulțumirile noastre și in acțdaș timp să vă adresăm cele mai sinceri și calde felicitări, multă sănătate fericire și putere de muncă pentri conducerea destinelor țării pe culmile înalte ale civilizației comunisteîn telegrama COMITETULUI JU DF.ȚEAN VILCEA AL P.C.R. st relevă : Intr-un moment de mari semnificație istorică pentru întreaga noastră națiune, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile vîlcene, asemenea întregului popor, iși exprimă imensa bucurie, nemărginita satisfacție patriotică pentru importanța și unanima opțiune a celui de-al XIV-lea Congres, care a exprimat voința fierbinte a tuturor fiilor țării de a vă reînvesti pe dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu —, genial ctitor al României socialiste moderne, suflet din sufletul neamului, strălucit Erou între eroii săi de seamă, eminentă personalitate a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, luptător ferm și consecvent pentru triumful cauzei socialismului și comunismului, a păcii și colaborării în lume — in suprema funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Această vibrantă hotărire a Înaltului forum comunist al patriei, eveniment politic de ample dimensiuni, dă expresie unei necesități obiective izvorîte din rolul determinant pe care dumneavoastră, mult stimate și iubite conducător, l-ați avut și îl aveți în procesul revoluționar neîntrerupt de dezvoltare economico-socială a țării, întemeiată pe puterea și vitalitatea unei economii moderne in cadrul căreia știința și tehnica înaintate reprezintă o adevărată forță propulsoare, iar proprietatea socialistă temelia ridicării necontenite a nivelului de trai material și spiritual al poporului.Adresîndu-vă din inimă călduroase felicitări, vă asigurăm, drag conducător al destinelor de azi și de mîine ale poporului, că nimic nu ni se va părea prea greu în activitatea consacrată îndeplinirii mărețelor sarcini ce ne revin din excepționalul Raport pe care l-ați rostit de la înalta tribună a forumului comuniștilor români, din istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XIV-lea.
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PARTIDUL Șl POPORUL
Urmare din pag. I)adiul actual al societății socialiste >mânești, la activitatea Comitetu- d Central intre Congresele al III-lea și al XIV-lea. la realiza- >a Programului-Directivă de dez- oltare economico-socială în cinci- alul al IX-lea și în perspectivă ină în anii 2000—2010, în vederea ideplinirii neabătute a Programu- ti de făurire a spcietății socialiste lultilateral dezvoltate și înaintare României spre irînd ca acesta _ ramul de muncă itregului partid, opor, să stea la

comunism, ho- să devină pro- și de luptă al al întregului ____ _ ______ ... baza activității îturor organelor și organizațiilor e partid pentru unirea și mobili- irea largă a oamenilor muncii la îfăptuirea politicii partidului de dificare a socialismului in țara oastră. Congresul a hotărit, de semenea, ca magistrala Expunere tovarășului Nicolae Ceaușescu Ig lenara lărgită a C.C, al P.C.R. in 24—25 octombrie 1989 să fie dopt.ată ca program al partidului rivind activitatea ideologică, tco- ?tică și politico-educativâ, pe aza căruia să se desfășoare în- ■eaga activitate in acest domeniu ină la următorul Congres al artidului. Adoptînd aceste istorice otărîri, marele forum al comuniș- ilor români a dat glas adeziunii itregului popor la marile idei ce trăbat aceste documente. Ia noile eze și concepte de inestimabilă aloare principială și practică -[corporate în acestea și care im- ogățesc în mod creator teoria și •ractica operei de construcție so- ialistă : făurirea orînduirii socia- iste ca cerință obiectivă a dezvol- ării societății românești și a asigu- ării viitorului luminos al poporu- ui : perfecționarea continuă a ctivității statului de conducere și Panificare a dezvoltării economico- ogiale, pe baza planului național mic :____ dezvoltarea democrațieinuncitoresti-revoluționare ca nece- itate legică a făuririi cu succes i socialismului ; cerința Întăririi ■ontinue a proprietății întregului ropor si a proprietății cooperatiste •a bază trainică a înfăptuirii programelor de dezvoltare economico- ’ocială ; creșterea continuă ă -olului conducător al partidu- ui comunist și întărirea răsoun- lerii sale revoluționare față de •ealizarea cu succes a noii orin- iuiri ; sporirea rolului organizațiilor de masă și obștești in sistemul

democrației noastre ; necesitatea intensificării activității de formare a conștiinței revoluționare, a omului nou. In cadrul dezbaterilor Congresului s-a subliniat că Raportul prezentat de secretarul general al partidului, celelalte documente supuse atenției inmănun- cheazâ orientări de maximă însemnătate. ce vor exercita o puternică înrîurire atît asupra dezvoltării și modernizării forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale a societății, cît și asupra perfecționării relațiilor de producție și so- ciaie, a dezvoltării conștiinței- socialiste, a formării profilului moral-politic al constructorilor noii orinduiri, autentificînd o viziune de factură superioară asupra aplicării adevărurilor universal-vala- bile, a principiilor și legităților generale la condițiile specifice, la realitățile proprii societății românești.Așa cum sublinia Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe baza Tezelor din aprilie 1988, a documentelor forumului democratic din noiembrie anul trecut, a Tezelor și Programului-Directivă pentru Congresul al XIV-lea, timp de un an și jumătate partidul, organismele democrației revoluționare, întreg poporul au dezbătut, in cadrul celei mai largi dezbateri democratice din întreaga perioadă de construcție a noii orinduiri, întreaga activitate desfășurată în anii edificării socialismului. La adunările și conferințele de dare de seamă și alegeri ale organelor și organizațiilor de partid au luat cuvîntul peste 615 000 de membri de partid și s-au făcut 462 160 propuneri. Se adaugă la aceasta ampla dezbatere democratică din organizațiile de masă și obștești. Toate acestea dovedesc faptul că documentele Congresului al XIV-lea exprimă ‘voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, poartă girul tuturor oamenilor muncii.Adoptînd hotărîri de însemnătate fundamentală pentru prezenlul și viitorul țării, Congresul al XIV- lea se înscrie în marea carte a vieții poporului ca un moment cu adevărat istoric, epocal, care va înriuri decisiv întreaga activitate de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Esențială devine acum acțiunea concretă, de zi cu zi, pentru Înfăptuirea programelor stabilite, deplina angajare revoluționară, pa-

triotică a fiecărui om al muncii in vederea realizării tuturor prevederilor pe care le conțin. înfăptuirea hotărîrilor adoptate impune ca toate organele și organizațiile de partid să se afirme și mai puternic drept conducători politici, perfecționindu-și necontenit stilul și metodele de muncă, conferin- du-le acestora o tot mai înaltă eficiență politică, întărind legăturile cu oamenii muncii, mobilizîndu-le energiile, întreg potențialul creator, punînd cît mai deplin în valoare marile lor resurse de creativitate, inițiativă și spirit gospodăresc. In fața organelor și organizațiilor de partid se află larg deschis un vast cîmp de acțiune, spre a se asigura cunoașterea aprofundată a documentelor și hotărîrilor adoptate de recentul Congres, a tezelor și ideilor de mare preț pe care le cuprinde Raportul prezentat de secretarul general al partidului, astfel îneît. acestea să dinamizeze și fertilizeze activitatea fiecărui colectiv muncitoresc, să determine o angajare și mai activă a fiecărui om al muncii pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin.Prin hotărîrile adoptate de Congresul al XIV-lea, partidul și poporul au un însuflețitor program de muncă, obiective limpezi spre a căror materializare își îndreaptă întreaga energie și capacitate creatoare. în Partidul Comunist Român țara are un strateg strălucit al dezvoltării sale multilaterale, o forță conducătoare clarvăzătoare, capabilă să unească și să mobilizeze la acțiune, sub semnul unor luminoase țeluri, întreaga noastră națiune. România se înfățișează ca o țară în care trăiește și munceșțe un popor liber și harnic, singur stăpin pe soarta sș, un popor adine convins că unitatea sa reprezintă o .mare forță de progres, o chezășie a îndeplinirii oricăror obiective și programe de dezvoltare economico-socială. în aceste realități definitorii ale societății românești de astăzi, în această unitate de gînd și voință a partidului și poporului rezidă marea încredere cu care poporul român privește viitorul prefigurat de documentele Congresului al XIV-lea, convingerea sa că tot ceea ce și-a propus la marele forum comunist se va materializa în viață, României deschizîndu-i-se un făgaș nou, mai înalt, de dezvoltare liberă, suverană, demnă.

Centrul de creație ți cultura „Cîntarea României" al sindicatelor din ConstanțaFoto : S. Cristian
Comuniștii mereu

(Urmare din pag. I)gresul al IX-lea al partidului, in comuna Mihail Kogainiceapu s-a realizai un program de investiții in valoare de peste 2 miliarde lei. Volumul fondurilor fixe a crescut de aproape 30 ori ; averea obștească a unităților agricole cooperatiste a sporit de la 1 milioane lei la 136 milioane lei ; suprafața arabilă a crescut cu 480 hectare ; s-au amenajat pentru irigații aproape 10 000 hectare, adică 93 la sută din suprafața arabilă ; s-a dublat zestrea parcului unităților agricole cu tractoare, mașini și utilaje de înaltă tehnicitate și mare randament ; s-au dezvoltat și modernizat sectoarele zootehnice ale unităților agricole, au sporit efectivele de animale ; s-a deschis și dotat cu mijloace dintre cele mai moderne cariera pentru extracția pentru construcții Sitor- man ; suprafața comercială a crescut de peste 4 ori ; s-au dat in folosință, spre satisfacția locuitorilor de aici, peste 1 000 de apartamente : s-a construit un liceu, cu 21 săli de clasă, laboratoare și cabinete metodice ; s-au extins de peste 3 ori spațiile destinate activităților cultural- educative și artistice ; in această perioadă, volumul producției globale agricole a sporit de mai multe ori, iar cel al industriei și prestărilor de servicii de 14 ori.Insușindu-ne pe deplin prețioasele teze, idei șl orientări cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la înalta tribună a Congresului, din Programul-Directi- vă privind dezvoltarea economico-socială a României in cincinalul viitor și in perspectivă pînă în anii

pietrei

2000—2010, am și trecut la îndeplinirea obiectivelor ce ne revin. In comitetele și organizațiile noastre -de partid, după instruirea comisiilor de propagandă și a colectivelor de agitatori, s-a trecut la popularizarea, prin metodele muncii politice adecvate, a tuturor ideilor și orientărilor cuprinse în Raport, în documentele Congresului. De asemenea, în fiecare unitate de pe teritoriul comunei am inceput reactualizarea propagandei vizuale, am organizat colective speciale pentru a face larg cunoscute principalele sarcini ce ne revin din docu- menteje adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului.Programul de dezvoltare economico-socială a comunei in perioada celui de-al IX-lea cincinal și in perspectivă prevede ridicarea localității Mihail Kogălni- ceanu din punct de vedere economic și social la nivelul unui puternic centru agroindustrial, în care să se realizeze, în 1995, o activitate economică pe locuitor de peste 200 000 lei, din care cel puțin 70 000 lei din activități agricole și crearea unor condiții de muncă și viață tot mai bune pentru locuitorii săi. Se va dezvolta, diversifica și moderniza producția industrială, îndeosebi a celei din industria mică, ajun- gindu-se, împreună cu prestările de servicii, la sfirșitul cincinalului viitor la un volum de cel puțin 15 500 lei pe locuitor. Iată un program de muncă cuprinzător, cu larg orizont si pentru organizația noastră comunală de partid. Ea are competența și forța de a asigura concentrarea tuturor eforturilor oamenilor muncii pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite în marele forum comunist al țării.

cu tovarășul Iulian Lungu, prim-secretar al Comitetului de partid de pe platforma Combinatului Siderurgic Galați, delegat la Congres :— De îndată ce m-am întors de la Congres împreună cu membrii comitetului nostru de partid am inițiat măsuri concrete poli tico-organizatorice pentru a asigura cunoașterea, însușirea și aplicarea în viață, în toate secțiile, uzinele și întreprinderile de pe marea platformă siderurgică, a tezelor, ideilor și orientărilor din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, din celelalte documente programatice. Prin activiștii de partid și întregul activ, prin propaganda vizuală și munca politică de la om la om, insistăm, în prezent, asupra mobilizării siderurgiștilor la realizarea sarcinilor economico-sociale pe care le avem de îndeplinit în acest cincinal, precum și în viitor. Ne angajăm să valorificăm mai bine baza materială de care dispunem, astfel incit, în funcție de aceasta, să dovedim că sînt posibile producții medii zilnice sporite de oțel și laminate, așa cum au dovedit comuniștii, toți siderurgiștii in acest al 45-lea an de destin liber al patriei, anul Congresului al XIV-lea al partidului, cînd s-au obți-

în primul rînd,Comuniștiî au, 
mari răspunderiMarele Combinat Siderurgic de la Galați.Vatră de metal pe care anii care au trecut de la istoricul Congres al IX-lea al partidului au consacrat-o drept cel mai puternic izvor de oțel al patriei noastre socialiste. Mai concret : in cetatea de foc de la Galați, cu debut productiv in perioada ,,Epocii

Nicolae Ceaușescu", realizează 50 la sută producția de oțel a României socialiste.Dincolo de acest nivel productiv — marile răspunderi ale siderurgiștilor, comuniști și necomuniști, în asigurarea cu metal a economiei naționale. Tocmai asupra acestor răspunderi s-a oprit și dialogul

se din

Capacitatea 
a organizației 

din plinPuternica citadelă muncitorească bucureșteană — întreprinderea dc Mașini Grele.Ctitorie realizată în „Epoca Nicolae Ceaușescu".Loc decenii, meroase manță, moderna țării, in tare.Secretarul comitetului de partid de aici, tovarășul Ilie Virgil, a fost delegat la Congresul al XIV-lea al partidului. îl solicităm direct :— Conturați citeva acțiunile politice se ca urmare a ce revin muncii din documentele de Congres.— în marea sală a Con

unde, în ultimele s-au făurit nu- utilaje de perfor- care au înzestrat bază energetică a continuă dezvol-
din întreprinsa rcinilor de partid adoptate

Spirit științific in interpretarea progreselor cunoașterii,
aîn istoria umanității per-Existăsonalități de mare valoare care se remarcă i lor, prin profunzimea erudițieiprin vastitatea cupoștințe-’■■■ i și. deopotrivă, prin generozitatea cu care se consacră unui ideal social, luptei pentru dreptate și libertate socială. O asemenea personalitate a fost Friedrich Engels, de la a cărui naștere se împlinesc 169 de ani. Savant de impresionantă multilateralitate, organizator-, alături de prietenul și tovarășul său Karl Marx, al luptei de eliberare socială și politică a proletariatului, Engels a înscris un aport deosebit de important lâ dezvoltarea tuturor laturilor revoluției săvirșite în gîndirea socială de către materialismul dialectic și istoric. Alături de Marx, Engels a adus o mare contribuție la transformarea socialismului din utopie în știință, la descoperirea unor legități care au călăuzit și călăuzesc lupta revoluționară a maselor pentru progres social.în cadrul „diviziunii muncii" cu prietenul său Karl Marx, Engels și-a concentrat cu deosebire eforturile în direcția elaborării sistemului de categorii și principii explicative ale materialismului dialectic prin generalizarea marilor transformări petrecute în cunoașterea științifică din epoca sa, cît și prin reevaluarea critică a gîndirii filozofice și științifice de pînă atunci.Așa cum se știe, Engels a trăit într-o perioadă de furtunoasă dezvoltare a științelor particulare, care a impus dialectica materialistă drept „o necesitate absolută pentru științele naturii". Principiul pe care l-a enunțat — „cu fiecare mare descoperire științifică materialismul trebuie să-și schimbe forma" a fost ilustrat cu strălucire de Engels însuși în întreaga sa operă teoretică.Desigur, un tablou al ideilor filozofice formulate de autorul „Dialecticii naturii" ar fi greu de reconstituit. Din el nu pot lipsi însă asemenea contribuții, cum ar fi elaborarea conceptului de materie, prevenirea împotriva pericolului sub- stanțialismului și realismului naiv, dezvăluirea de noi laturi dialectice ale principiului unității dintre materie și mișcare, evidențierea aspectului calitativ al ideii inepuizabili- tății și indestructibilității materiei, conceperea într-o perspectivă dialectică a principiului determinismului.Dintre aceste contribuții de mare actualitate în epoca contemporană, se cuvine să reliefăm importanța ideii de devenire, de evoluție. Engels a dezvoltat una dintre cele mai aspre critici la adresa modurilor statice, mecaniciste de gîndire ; el sublinia că pentru filozofia dialectică „nimic nu este definitiv, absolut, sacru, ea dezvăluie nestatornicia la toate și în fața el nu rămîne în picioare nimic în afară de procesul continuu al devenirii". împotriva concepției despre adevărurile imuabile, el sublinia, virtuțile metodei dialectice și istorice, care „dizolvă toate reprezentările despre un adevăr absolut și definitiv".Ca in toate perioadele de puternică afirmare a științei, astăzi capătă o deosebită importanță ideea unității dialectice dintre filozofie și știință. Adevărul formulat de Engels potrivit căruia „celui care se ocupă de problemele teoretice rezultatele științei moderne a naturii i se impun cu aceeași putere irezistibilă care îi constrînge și pe cercetătorii actuali ai naturii să ajungă, cu sau fără voia lor, la concluzii teoretice generale,", este cu atît mai valabil în epoca noastră, epoca .unor prestigioase progrese în domeniul fi-

la datorienut, în oțelării, cantități medii zilnice de oțel cu adevărat performante.Se vor accentua preocupările organelor și organizațiilor de partid, ale consiliilor oamenilor muncii din uzine și din centrala siderurgică, ale specialiștilor și muncitorilor pe linia promovării noului, a căutărilor în direcția asimilării de produse noi, necesare domeniilor de virf ale industriei și exportului, pentru implementarea noi tehnologii, finind mod deosebit seama sarcina economică de mare semnificație politică pe care o avem privind reducerea în mod sistematic _ a consumurilor materiale, îndeosebi la cocs, vom mobiliza în acest scop activul și cadrele de partid investite cu responsabilități, pe toți cei peste douăzeci mii- de comuniști de platformă, specialiștii producție, din cercetare inginerie tehnologică, angajăm să acționăm

de in de

de pe din și Ne __ = ____ ____ _ în spirit revoluționar, să perfecționăm continuu munca de partid pentru înfăptuirea neabătută a tuturor sarcinilor pe care le'avem, în lumina hotărîrilor a- doptate de Congres, astfel îneît comuniștii, toți cei ce muncesc in Siderurgic de să-și aducă o tot mai importantă în dezvoltarea economico-socială a patriei noastre socialiste.
Combinatul la Galați contribuție

de mobilizare 
de partid - 

afirmatăascultînd ma- Raport prezen- tovarășul Ceaușescu. mă D________ la marile realizăripe care le-am obținut de-a lungul anilor de construcție socialistă. Reprezentative sînt, pentru performanțele atinse de colectivul nostru, în care acționează peste 15 000 de comuniști, finalizarea multor premiere tehnice pentru economia națională — de la manipulatorul destinat forjei de 12 000 tone/forță la asimilarea unor componente necesare Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. Pentru o fracțiune de timp mi-au revenit, de asemenea, in memorie, primii arbori cotiți pentru turbinele de 330 MW, carcasele, alternatorii

greșului, gistralul lat de Nicolae gindeam

primei turbine românești de 330 MW care a trecut probele de montaj cu brio, întors de la Congres, simbătă dimineața am organizat o discuție cu biroul comitetului de partid din întreprindere. La aceasta au participat și membri ai biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, specialiști și muncitori de înaltă calificare. Cu toții — comuniști destoinici, cuprinși în activul nostru de partid. Aici am dezbătut, la obiect, sarcinile de perspectivă ce revin colectivului nostru din magistralul Raport al tovarășului Nicolae Ceaușescu^ Am stabilit modalitățile în care trebuie să acționăm pentru îndeplinirea întocmai a hotărîrilor Congresului al XIV-lea, a programelor adoptate, care prefigurează chipul mîndru, viguros al României anilor ce vin. Colectivul nostru are o- bligații mari în ce privește realizarea la termen a echipamentelor destinate centralelor nuclearo-elec- trice. Am stabilit noi responsabilități pentru toți comuniștii ducere Membrii tului de pactizați ții, unde mărească aspecte : cele mai planului pe pregătirea producției anului viitor. Pentru perspectivă am stabilit ca, sub directa îndrumare a biroului comitetului de partid, să analizăm periodic, împreună cu consiliul oamenilor muncii, măsurile politice și de organizare care se impun și stabilirea unor programe ferme în vederea scurtării ciclurilor de fabricație, creșterii gradului de scoatere la oțe- lării, ridicării calității produselor, creșterii ponderii exportului în valoarea totală a producției-marfă. Pentru aceasta vom antrena mai intens consiliul oamenilor muncii, comisiile pe probleme, organizațiile de sindicat și U.T.C....Intensă viață de partid, în aceste zile de puternică angajare politică a țării, ca reflex firesc al istoricelor hotărî'ri ale Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român.

pentrucadre de con- din întreprindere, biroului comite- partid au fost re- pe fabrici și secau sarcina să ur- îndeosebi îndeplinirea bune condiții acest an temeinică anului
două in a și a

Ilie TANASACHE
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii

realităților sociale contemporanezfeii, chimiei, biologiei, astronomiei.Relația dintre știință-filozofie trebuie in contextul contemporaneității integrată unei concepții mai largi, care să includă problema utilizării sociale a științei, a valorificării pașnice, în interesul omului și umanismului, a cuceririlor sale. Este vorba în primul rînd, așa cum se sublinia și în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea, despre ‘deturnarea științei spre scopuri distructive. în direcția perfecționării arsenalelor nucleare — pericol dintre cele riiai amenințătoare pentru om și umanitate, la înlăturarea căruia trebuie să se angajeze mai hotărît și oamenii de știință ; în același timf> există posibilitatea — și realitatea — utilizării științei ca pîrghie de manipulare a omului, de perfecționare a modalităților de dominare a sa, ambele ipostaze contravenind profund con

nomenecare nu își găsesc răspuns integral în nici o lucrare fundamentală a socialismului științific. Construcția socialistă este o operă de vaste proporții in cimpul căreia apar numeroase probleme, unele eminamente noi, care se cer operativ sesizate, descifrate, înțelese și soluționate. A te limita în aceste condiții la repetarea unor teze generale, Ia a- plicarea lor mecanică înseamnă a contraveni spiritului fundamental al teoriei revoluționare, a pune chiar sub semnul întrebării reușita acțiunii practice de transformare socială. „Activitatea noastră politico-ideolo- gică — se .subliniază in Raportul la Congresul al XIV-lea — trebuie să dea un răspuns științific, pe baza concepției revoluționare despre lume și viață, la problemele noi apărute in dezvoltarea socialismului, la problemele dezvoltării mondiale și să înarmeze partidul, întregul popor cu
169 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels

cepției marxiste despre știință ca instrument de emancipare a ființei umane, de dezvoltare multilaterală a sa.Este pilduitor și astăzi modul in care Engels a combătut, mai ales după moartea tovarășului său de luptă Karl Marx, diferite variante neștiințifice de socialism, a luptat împotriva concepțiilor burgheze și mic burgheze despre socialism, a a- narhismului, reformismului, lichida- torismului, a altor orientări pseudo- revoluționare, arătînd cît de importantă este pentru izbînda luptei clasei muncitoare respectarea principiilor de căpetenie ale teoriei revoluționare. „Făurirea socialismului științific, a concepției unitare revo- > luționare a proletariatului privind înțelegerea și transformarea lumii pe cale revoluționară — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — a reprezentat victoria spiritului revoluționar in mișcarea muncitorească și a dat perspective luptei unite a clasei muncitoare, a proletariatului și forțelor progresiste de pretutindeni pentru răsturnarea orînduirii capitaliste, bazate pe exploatare și asuprire și realizarea unei orinduiri noi, bazate pe egalitate și echitate, in care oamenii muncii, popoarele să fie cu adevărat libere, independente și stăpine pe destinele lor".Făuritorii socialismului științific nu au considerat niciodată teoria elaborată de ei definitiv încheiată. Dimpotrivă, cu nenumărate prilejuri au subliniat cît de important este ca aceasta să fie mereu îmbogățită și dezvoltată cu concluziile puse în lumină de practica socială, de dezvoltarea științei, tehnicii, a cunoașterii în general.Abordarea in spirit creator a teoriei revoluționare se impune cu stringență, în zilele noastre, datorită multitudinii de procese noi, de fe-

o concepție clară și o Înțelegere științifică a căilor de făurire a socialismului, de înaintare fermă a patriei noastre, a întregii omeniri spre comunism”.Experiența construcției socialiste din patria noastră ilustrează cu putere adevărul că succesele în opera de făurire a noii societăți sint strins legate de capacitatea partidului de a ține permanent seama de condițiile specifice, de a promova soluții, orientări în deplină concordanță cu acestea. Dacă astăzi putem aprecia că perioada inaugurată de Congresul al IX-lea se înscrie drept o etapă de mărețe împliniri în toate domeniile, aceasta se datorează în primul rînd faptului că procesul de edificare a noii societăți a fost regîndit in toate laturile și componentele sale sub semnul mărețelor principii ale socialismului științific, în toate articulațiile vieții sociale fiind promovat suflul novator, autentic al gîndirii revoluționare. In vasta creație teoretică și practică a secretarului general al partidului sînt abordate și îmbogățite în spirit creator principiile teoriei revoluționare. Tezele privind rolul conducător al partidului, răspunderile statului socialist, legătura indisolubilă, organică dintre socialism și democrație, contradicțiile și soluționarea lor, noua viziune asupra industriei socialiste, corelației indus- trie-agricultură, concepțiile noi de o deosebită semnificație teoretică și practică referitoare la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, partidul ca centru vital, statul democrației muncitorești-revoluțio- nare, autoconducerea și autogestiu- nea economico-financiară, noua revoluție agrară acest sens.Se cuvine damental că . implică în nici un fel părăsirea, de-
etc., sint grăitoare însubliniat adevărul fun- aplicarea creatoare nu

formarea sau chiar eludarea principiilor revoluționare, a acelor principii care formează matricea teoretico-i- deologică a socialismului științific, ci presupune asigurarea condițiilor optime pentru materializarea, pentru izbînda, pentru triumful lor. Spiritul creator — așa cum rezultă cu limpezime din opera lui Marx și Engels — înseamnă studierea condițiilor specifice, respectarea acestora tocmai pentru ca legitatea socială fundamentală să-și croiască mai repede drum, să se înfăptuiască integral. Astfel, în lumina socialismului științific cucerirea și exercitarea puterii în stat de către clasa muncitoare, în strînsă alianță cu țărănimea și intelectualitatea, exercitarea rolului conducător al partidului revoluționar al clasei muncitoare, instaurarea și dezvoltarea proprietății socialiste, ca bază economico-socială a sistemului politie, unica in măsură să garanteze înfăptuirea valorilor centrale de dreptate și egalitate ale socialismului, edificarea noii orinduiri cu poporul și pentru popor, se înscriu între principiile fundamentale, intre cerințele ale construcției socialiste, care socialismul nu poate conceput teoretic, nici practic.Este cunoscută atenția deosebită a- cordată de Marx și Engels întăririi solidarității internaționale a celor ce muncesc, ca o premisă esențială a victoriei în lupta revoluționară. A- nalizînd factorii in măsură să-i asigure trăinicia, ei n-au pregetat să insiste asupra cerinței respectării independenței tuturor națiunilor, a egalității lor in drepturi, subliniind că lupta pentru statornicirea unor relații internaționale noi, întemeiate pe aceste principii, are un caracter revoluționar.Pornind de Ia acest adevăr, partidul nostru situează la baza relațiilor sale internaționale principiile respectului independenței naționale și egalității în drepturi a fiecărei națiuni, ale solidarității active, militante, cu lupta oamenilor muncii pentru dreptate și egalitate din întreaga lume, dezvoltă în acest spirit legăturile de prietenie și colaborare cu țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești, cu forțele democratice și progresiste, militează pentru înfăptuirea unei noi ordini economice și politice internaționale, a unei lumi noi, demne și mai drepte. ,Sărbătorind împlinirea a 169 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels, poporul nostru își reafirmă cu putere hotărîrea de a-și consacra toate forțele transpunerii in viață a hotărîrilor adoptate de Congresul al XIV-lea al partidului, înfăptuirii politicii partidului nostru de înflorire multilaterală a României socialiste, de creștere a contribuției sale la cauza socialismului, păcii și prieteniei intre popoare.

obiective fără de fi nici înfăptuit

Paul DOBRESCU

Chipul eroului contemporan
în dramaturgia româneascăSubliniind importanta procesului educațional, al cărui demers. în etapa marilor transformări revoluționare. îsi propune angajarea întregii activități educative în procesul complex de formare a omului nou. secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, arăta că trebuie să ne propunem să obținem astfel de rezultate incit conștiința, nivelul politico-ideologic să devină o puternică forță a dinamizării și dezvoltării generale a societății noastre.Această idee privind necesitatea ca întreaga activitate politico-educativâ ■ să se transforme într-o adevărată forță motrice a înaintării poporului român pe calea socialismului si comunismului este puternic Subliniată in documentele programatice adoptate de Congresul al XIV-lea al P.C.R., eveniment de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste în următoarea perioadă. Subiectul înfăptuirii noilor mutații trebuind să fie omul — omul concret, nu cel abstract, omul ca deținător al unui asemenea nivel de cultură și conștiință, care să îl facă cu adevărat liber, dar si stăpîn cu adevărat pe propriul destin, astfel îneît să poată acționa în mod conștient la înfăptuirea noii societăți. Omul — care trebuie să aibă nu numai conștiința că societatea din care face parte este aptă să ii satisfacă exigentele de viată si de muncă. dar care să aibă si voința si capacitatea necesară de a corela interesele generale cu cele particulare. Omul, ca făurar de Istorie, care îsi consacră integral capacitatea creativă. talentul și pasiunea pentru propășirea societății din care face parte si în care se simte integrat pe deplin. Este vorba, așadar, de acest nou tip uman, cu o temeinică pregătire teoretică, științifică și poii- tico-ideologică. cu un dezvoltat simt al datoriei, cu un înalt simtămînt patriotic și spirit revoluționar, cu o puternică personalitate. în stare să dovedească prin fantele sale de zi cu zi atașamentul fată de tară, fată de Partidul Comunist Român.în aceste condiții este firesc ca responsabilitatea socială a creatorilor din tara noastră să cnească considerabil — inclusiv a dramaturgilor, pentru care problema principală este de a prezenta în piesele de teatru pe care le scriu cît mai multe figuri de eroi cu putere exemplară, cu capacitate formativă și forță de impulsionare, eroi care există în număr tot mai mare în realitatea socialistă românească. In acest sens, în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIV-lea al P.C.R. se subliniază : „Trebuie să se realizeze noi opere literare, cu un înalt conținut patri- otic, noi filme, piese de teatru, care să oglindească viața, realizările poporului nostru, să fie puternic trunse de înaltele idealuri ale manismului să sădească a întregului patrie, față față de interesele generale ale întregii națiuni." Potrivit specificului artei noastre, asemenea înalte sentimente, trăsături minunate ale omului nou trebuie să se regăsească în eroii lucrărilor noastre, mesageri ai idealurilor socialiste, eroi ai măreței opere înfăptuite de întregul nostru popor.Fără îndoială, deși acești eroi nu

pă- u- revoluționar, socialist, în conștiința tineretului, popor dragostea față de de socialism, de partid,

sînt „scumpi la vedere", nu este deloc ușor să pătrunzi în chimia complexă a sentimentelor lor. să descoperi în acest fenomen impresionant, in această „muzică" nouă a eroismului de masă „acordurile" care tălmăcesc gindurile si simțămintele lor. Desigur, literatura noastră dramatică s-a apropiat simțitor de silueta morală a omului nou si ea se indreaptă tot mai mult către revelarea multiplă si adincă a acestui om. care acționează ca erou titular, necontestat in piesele noastre de teatru.Există însă o evoluție a profilării tipului acestui erou de-a lungul anilor. o evoluție explicabilă. Dacă la început eroul central era folosit în principal pentru „ilustrarea ideilor" care demonstrau conștiința istorică a momentului, cu timpul el a fost dezvăluit mult mai profund si veridic. prin personaje puternic conturate. cu caractere mari, viguroase. Si aceasta — eroul — sufletește.Dar plină gia a acest ascendent, că ea a fost un însoțitor credincios al vieții oamenilor. în toate transformările revoluționare care au avut loc la noi ; că ea s-a născut din această viată și. la rîndul ei. a exercitat, prin cele mai valoroase creații, o puternică influentă asupra spectatorilor, deci a maselor largi.In stadiul actual, cînd munca po- litico-educativă de formare si perfecționare a omului nou trebuie să capete un conținut mult mai bogat, să se ridice la cote valorice mult superioare, dramaturgia trebuie să facă si ea un salt calitativ substanțial. să se îmbogățească cu noi piese de teatru, care să exprime în forme artistice cît mai variate si cît mai perfecte întreaga bogăție de ginduri și sentimente, de năzuințe si idealuri care însuflețesc pe oamenii muncii din tara noastră. în acest sens, dramaturgii sint chemați să propună atenției publicului lucrări care, prin problematica abordată si prin poziția lor militantă, să pledeze pentru adevăr. pentru cinste si responsabilitate morală si socială ; opere care să nu ocolească situațiile conflictuale lzvo- rite din înfruntările dintre nou și vechi, care să ia atitudine fermă fată de tot ce este străin concepției noastre despre lume și viată, fată de tot ce contravine principiilor eticii si echității socialiste, care să combată hotărit manifestările retrograde. misticismul, obscurantismul, naționalismul și șovinismul si alte manifestări care însoțesc si degradează ființa umană — așa cum se recomandă în documentele programatice adoptate de marele forum comunist recent încheiat. Oglindind astfel în dramaturgia noastră elementul pozitiv, să nu se piardă din vedere faptul că acest erou nu apare de la sine. Că el se naște și se afirmă tocmai ca rezultat al acestei lupte permanente care se dă între bine și rău. între concepțiile înaintate și cele înapoiate, fiind rodul de fapt al acestor ciocniri, al acestor conflicte care au loc în viată. Să prezentăm, așadar, eroii vii. adevă- rati. dezvăluind multilateral caracterele lor. motivînd cît mai convingător acțiunile, faptele lor. Iar motivarea caracterelor, a faptelor lor este posibilă numai prin dezvăluirea condiționării sociale, a interdepen-

pentru că el insusi a crescut, s-a îmbogățitce putem afirma cu de-ceea certitudine este că dramatur- cunoscut în toti acești ani. si fapt este esențial, un drum

dentel lor cu împrejurările concrete de viată in care trăiesc acești eroi și care îi îndeamnă să acționeze tocmai așa și nu altfel. Să nu i se creeze, deci, eroului principal un mediu fals, ci unul real de viată, avind tocmai în vedere faptul că manifestarea deplină a personalității umane se realizează într-un proces complex, care nu decurge lin. fără zguduiri.Cit de neverosimili sînt acei eroi, care, dună cum îi descria Engels, aidoma metafizicianului : ..gindeste numai în antagonisme : felul lui de a vorbi este da. da. nu. nu ; tot ca e în plus vine de la necuratul”. Or, eroii pozitivi trăiesc și ei ca toti ceilalți oameni, au însușiri comune, adică se bucură, rid. pling. se supără, au și simpatiile, și antipatiile lor. au și slăbiciuni. Dar pentru a-i înfățișa așa cum sînt ei de fapt, trebuie să-i cunoaștem bine, nu din auzite, nu numai din articole, ci printr-un contact direct, căci pentru dramaturg nimic nu poate înlocui puterea impresiilor nemijlocite. Să ne străduim, așadar, să înfățișăm eroul zilelor noastre, cu trăsăturile lui specifice, originale, cu drumul, cu viata lui personală, fără a-i ascunde lipsurile, fără a-1 Idealiza. Pentru că spectatorul caută în piesele de teatru sensul intim, viata lăuntrică a personajelor, care pot imprima faptului de viată adevărata semnificație si putere de influențare.O piesă de teatru capătă cu adevărat semnificație și totodată audientă cînd trece de la un fapt de conștiință individuală la un fapt de conștiință socială, adică reușește să influențeze gîndirea. sentimentele si voința spectatorilor, devine un stimulent al acțiunii lor practice. Acest lucru depinde nu numai de ideile cuprinse în piesa respectivă, de însemnătatea lor. Depinde. în același timp, și de măsura în care piesa, așa cum este ea scrisă, corespunde simțului estetic, gustului artistic al spectatorului, reușește să pătrundă in sfera emoțional-spirituală. să atingă cele mai ascunse strune ale sufletului omenesc.Vremurile pe care le trăim azi sint de natură să fertilizeze generos creația literar-artistică. să o îmbogățească cantitativ si să o înalte calitativ către dorințele si idealurile cele mai îndrăznețe, să stimuleze o dramaturgie care să slujească cu devotament și sinceritate poporul, să îmbogățească prin piese de teatru cît mai valoroase patrimoniul nostru cultural, piese a căror valabilitate să trăiască in timp, exprimind cît mai fidel personalitaiea inconfun- dabilă a poporului român, factura lui psihică, însușirile sale proprii, sentimentul mîndriei și demnității naționale.TranSfigurînd artistic aspectele majore ale realității noastre, dramaturgia îsi poate dovedi în perspectivă o si mai mare eficientă dacă ea va releva, cu pricepere și măiestrie. devotamentul oamenilor, constructori de viață nouă, noblețea angajării lor. dar și strădania lor de a învinge greutățile, de a afirma ce este bun. înaintat în luptă permanentă cu concepțiile învechite, retrograde. Numai în felul acesta ea va putea determina în rîndul spectatorilor atitudini fundamentale, comportamente superioare, va putea acționa asupra profilului lor moral, civic și patriotic.
Eugenia BUSUIOCEANU
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
acordat revistei „Times International" din Nigeria

(Urmare din pag. I)— și vom avea — un popor cu u.i înalt nivel de cultură și civilizație !ÎNTREBARE : Unele organe 
de presă din Vest au prezentat 
contradictoriu evoluțiile ce se 
produc în satele din România. 
Vă rugăm să explicați citito
rilor noștri ce înseamnă aceste 
transformări.RĂSPUNS : încă din 1968 am realizat o nouă reorganizare teritorial- administrativă a țării. Am redus unele verigi intermediare, revenind, de fapt, la organizarea din trecut a țării, ceea ce a asigurat condiții pentru o dezvoltare mai bună, generală, a zonelor și localităților.Am acordat o atenție deosebită repartizării pe teritoriu în toate județele a industriei, a altor sectoare de activitate. Am depus, în același timp, eforturi pentru dezvoltarea a- griculturii. Practic, am pornit de la necesitatea de a realiza o.dezvoltare cit mai echilibrată și apropiată a tuturor județelor și zonelor țării, considerînd că numai pe această bază vom asigura ridicarea generală a gradului de civilizație și vom realiza adevărata egalitate în drepturi între toți cetățenii.Așa cum am menționat, am construit foarte mult în orașe. Am realizat, totodată, zeci de orașe noi. Am acordat atenție și organizării și îmbunătățirii situației comunelor și satelor, însă față de orașe ele continuă să rămînă la un stadiu mult mai puțin dezvoltat. De aceea, bazat pe progresul orașelor și soluționarea, în linii generale, in acestea, a problemei locuințelor, avem în vedere să acordăm mai multă atenție dezvoltării comunelor și satelor. Vom face aceasta pornind, în primul rînd, de la necesitatea dezvoltării econo- mico-sociale a fiecărei localități rurale. Avem în vedere ca în toate comunele să dezvoltăm puternic agricultura și mica industrie, serviciile, activitățile comerciale, pentru a ridica și nivelul general de viață al oamenilor din aceste localități.în același timp, vom acorda, în continuare, o atenție deosebită învă- țămîntului, inclusiv creării condițiilor ca tinerii să poată urma cit mai aproape de localitățile lor și liceul de 12 ani. Vom perfecționa sistemul de asistență sanitară, astfel incit în toate comunele să asigurăm posibilități cit mai bune de prevenire a bolilor și de tratament, urmînd ca cetățenii să se deplaseze în orașe numai pentru cazuri deosebit de grave. Vom dezvolta, totodată, puternic activitatea cultural-artistică.în acest cadru, dorim să construim, cu sprijinul statului, pentru muncitorii și specialiștii din comune, locuințe noi, tnai confortabile și, în același timp, să ajutăm țărănimea cooperatistă, pe ceilalți locuitori ai satelor să-și construiască case mai bune intr-un sistem de organizare și sistematizare cit mai rațional. Ne dăm seama că aceasta va cere un timp îndelungat, dar pornind) de la ceea ce am realizat pînă acum apreciem că, într-o perioadă totuși nu prea îndelungată, vom soluționa — în linii generale — și ridicarea nivelului de civilizație al satelor. Noi pornim de la faptul că nivelul de viață al oamenilor de la sate trebuie să fie cit mai apropiat de al celor de la orașe, pentru că nu putem realiza socialismul asi- gurînd pentru orașe un nivel înalt și menținind satele în înapoiere. Trebuie să ridicăm nivelul general de civilizație al întregii națiuni. în acest spirit acționăm și vom acționa cu toată consecvența și în viitor 1ÎNTREBARE : Am dori să 
cunoaștem, domnule președinte, 
punctul dumneavoastră de ve
dere in legătură cu așa-numi- 
tele „perestroika" și „glasnost" 
din U.R.S.S., cu schimbările ce 
au loc in Ungaria și Polonia. 
In ce măsură acestea pot si 
afecteze viața internațională ?RĂSPUNS : în răspunsul la prima întrebare am subliniat dezvoltarea României după cel de-al IX-lea Congres al partidului. Am făcut aceasta pentru că, începînd cu acei congres, România, partidul nostru au adoptat măsuri hotărîte de perfecționare și organizare mai bună a întregii activități de construcție socialistă. în primul rînd, am pus capăt așa-zisului „model unic", am renunțat la copierea mecanică, necritică a altora, la ploconirea față de alții. Am redat partidului șl poporului sentimentul de demnitate, de încredere în forțele proprii și spiritul revoluționar în dezvoltarea societății.Noi am pornit și pornim de la faptul că socialismul se realizează in mod diferit de la o țară la alta, de la o etapă la alta de dezvoltare și că fiecare partid, fiecare popor trebuie să găsească cele mai bune forme, care răspund intereselor și nivelului de dezvoltare al poporului respectiv. 1Ne-am propus șl acționăm pentru a construi socialismul cu poporul și pentru popor. în acest scop, am dezvoltat larg formele democratice. Am trecut la autoconducere și au- togestiune, în toate domeniile de activitate.Aș putea spune că tocmai datorită acestor măsuri am și reușit să obținem marile realizări de care am vorbit !Mă refer la toate acestea pentru a sublinia că ceea ce se întîmnlă in Uniunea Sovietică, în alte țări socialiste trebuie privit ca o activitate în direcția perfecționării și dezvoltării societății socialiste. Desigur, însă, că, în unele țări, unele dintre măsurile adoptate au depășit a- cest caracter. De fapt, au deschis calea spre forme de proprietate și de activitate capitaliste, ceea ce este de natură să creeze probleme deosebite în procesul dezvoltării eco- nomico-sociale a popoarelor respective și, fără nici o îndoială, e»e pot avea repercusiuni negative și in viața internațională.Noi considerăm că perfecționarea și organizarea mai bună a activității de construcție socialistă t.-e-w buie să se realizeze pe baza principiilor socialismului, nu prin reîntoarcerea spre forme capitaliste ! Orice analiză obiectivă demonstrează că țările socialiste au obținut realizări importante și că socialismul și-a demonstrat forța și capacitatea de soluționare a multor probleme. Greutățile apărute in unele țări nu se datoresc socialismului, ci neaplicării în viață a principiilor socialiste ! De aceea, depășirea greutăților trebuie realizată nu prin reîntoarcerea spre forme capitaliste, ci prin aplicarea fermă a principiilor socialiste de organizare, 

de repartiție, de proprietate. Numai așa se va asigura înaintarea fermă spre o viață mai bună a popoarelor !în acest sens, aș dori să mă refer la activitatea unor cercuri imperialiste care propovăduiesc că socialismul s-a dovedit neviabil și desfășoară o activitate de tipul „războiului rece", antisocialistă, anticomunistă, de destabilizare și de amestec în treburile interne ale unor țări socialiste.De fapt, aceasta face parte din întreaga politică a cercurilor imperialiste împotriva tuturor popoarelor care doresc să se dezvolte independent, să-și asigure independența a- devărată — economică și politică !Imperialiștii speră că vor reuși, prin destabilizarea situației din unele țări socialiste, să-și consolideze pozițiile de dominație și de asuprire.Doresc să vă spun deschis că, după părerea mea, toate acestea sînt sortite eșecului ! De altfel nu este prima dată cînd întreprind asemenea acțiuni. Ele însă vor eșua și de data aceasta, iar socialismul se va afirma cu și mai multă putere, ca orînduirea care asigură popoarelor cele mai bune condiții de progres economico-social, de egalitate, de bunăstare și independență 1ÎNTREBARE : In Africa de 
Sud s-au produs schimbări e- 
vidente. Cum apreciați dum
neavoastră, domnule președinte, 
această evoluție ? Ce sugestii 
aveți cu privire la modul în 
care comunitatea internațională 
trebuie să abordeze subiectul 
„Africa de Sud" pentru a se 
pune capăt cit mai rapid siste
mului de apartheid ?RĂSPUNS : într-adevăr, în Africa de Sud au fost și au loc în continuare o serie de schimbări în direcția slăbirii — este adevărat prea lentă — a vechii politici de apartheid și rasiste. Aceste schimbări sînt determinate de intensificarea acțiunilor popoarelor africane împotriva politicii de apartheid, de mișcarea popoarelor din întreaga lume, inclusiv de poziția Organizației Națiunilor Unite, care acționează pentru lichidarea cit mai rapidă a politicii de apartheid, pentru realizarea unui stat cu adevărat democratic, care să asigure deplina egalitate în drepturi pentru toți cetățenii.Se poate spune că se vor obține noi rezultate, avînd în vedere preocuparea atît a opiniei publice mondiale, a mișcării de eliberare națională, dar, în mod deosebit, a intensificării luptei forțelor democratice progresiste din Africa de Sud, a majorității populației, care dorește să se pună capăt cit mai rapid acestei politici.Consider că este necesar ca țările africane să-și întărească solidaritatea cu forțele progresiste de pretutindeni, cu organizațiile internaționale, cu toate popoarele în vederea lichidării aDartheidului și asigurării unei depline egalități pentru toti cetățenii.în ce o privește — ca și pînă acum —, România va acorda întregul său sprijin luptei poporului din Africa de Sud, pentru a-și asigura pe deplin drepturile de participare egală la întreaga viață economică, socială și politică, de a fi. ca să mă exprim așa, stăpîn în propria țară. Și avem convingerea că acest o- biectiv se va îndeplini !ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, dezarmarea rămîne o 
opțiune vitală pentru asigu
rarea păcii, pentru ferirea ome
nirii de un război pustiitor. Am 
dori să prezentăm cititorilor 
noștri poziția României, concep
ția dumneavoastră in probleme
le dezarmării.RĂSPUNS : Situația internațională continuă să fie deosebit de complexă și gravă. Este adevărat, s-au făcut unii pași în direcția dezarmării, dar foarte mici, pentru că se continuă, de fapt, experiențele nucleare, producerea de noi arme nucleare. N.A.T.O. a hotărit să modernizeze rachetele și armamentul cu rază scurtă de acțiune și tactic și a reafirmat așa-zisa doctrină a „descurajării nucleare", care reprezintă, de fapt, doctrina șantajului nuclear, a politicii de forță și dictat.în aceste împrejurări, este greu să se spună că s-a diminuat'In mod radical pericolul unui război în care s-ar folosi armele nucleare, că se merge spre o politică de destindere. S-au făcut numai primii pași I De aceea, considerăm că problema fundamentală a epocii noastre o reprezintă dezarmarea și, în primul rind, dezarmarea nucleară, renun- țîndu-se cu desăvîrșire la experiențele nucleare, la producerea de noi arme nucleare, la modernizarea lor și treeîndu-se Ia lichidarea deplină a armelor nucleare. Numai în asemenea împrejurări omenirea va putea să spună că s-au realizat pași serioși, care să-i asigure existența și care să apere viața însăși pe planeta noastră !Este necesar, totodată, să se facă totul pentru eliminarea armelor chimice, pentru reducerea radicală a armamentului convențional și a uriașelor cheltuieli militare, care depășesc 1 200 miliarde dolari. Numai o reducere cu 50 la sută a acestor cheltuieli ar asigura mijloace foarte importante pentru soluționarea celor mai grave probleme sociale din lume — inclusiv din țările capitaliste dezvoltate — și acordarea unui sprijin mai puternic pentru țările în curs de dezvoltare.Realizarea acestor obiective impune întărirea solidarității tuturor țarilor, participarea la rezolvarea problemelor — alături de marile puteri — a tuturor statelor, inclusiv a țărilor mici șl mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate.în același timp, este necesar să crească mai puternic rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale pe arena mondială. Dar hotărîtor este faptul ca popoarele să-și întărească solidaritatea, să acționeze mai unit pentru a determina realizarea unei politici noi, care să asigure dezarmarea și pacea în lume !ÎNTREBARE : Stimate dom
nule președinte, decalajele din
tre țările dezvoltate, pe de o 
parte, și țările in curs de dez
voltare sau cele mai puțin dez
voltate, pe de altă parte, sînt 
foarte mari și se accentuează. 
Cum considerați' dumneavoas
tră că pot fi reduse sau elimi
nate aceste decalaje ?RĂSPUNS : în ultimii ani, situația economică mondială a cunoscut, de fapt, o înrăutățire continuă. Sub o formă sau alta, are loc o pu

ternică criză economică, socială și politică internațională și, în primul rind, in țările capitaliste dezvoltate. Ca și în alte perioade din trecut, și de această dată statele capitaliste dezvoltate, monopolurile și capitalul financiar internațional doresc să treacă aceste greutăți pe seama altor popoare, inclusiv pe seama maselor populare din propriile țări, să-și mențină și chiar să-și dezvolte veniturile, beneficiile. Așa se prezintă situația, așa arată faptele după datele oficiale, publicate de Înseși organismele internaționale, în acest deceniu.Realitatea este că decalajele dintre țările bogate și sărace s-au accentuat. Țările în curs de dezvoltare au devenit mai sărace. Anual, zeci de miliarde de dolari din țările in curs de dezvoltare merg în țările dezvoltate, spre monopoluri și capitalul financiar internațional. De fapt, s-a ajuns la o situație inacceptabilă — și anume că săracii care devin mai săraci continuă să-i finanțeze pe cei bogați, care devin mai bogați. Or, evident că situația aceasta nu poate continua multă vreme ! în țările sărace trăiesc peste două treimi din populația lumii și aceste miliarde de oameni nu vor putea să accepte la infinit situația nedreaptă în care sînt ținuți, înrăutățirea continuă a nivelului lor de trai !România consideră deci că este necesar să se pună capăt mai repede acestei situații. Ne pronunțăm pentru o conferință internațională, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, la care să participe și țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate, pentru a găsi împreună căile care să pună capăt politicii de pînă acum și a asigura condiții pentru progresul economico-social, în primul rînd al țărilor în curs de dezvoltare, dar și pentru o stabilitate generală a economiei mondiale.Sîntem pentru o soluție globală a problemelor datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și a- ceasta pornind de la anularea cel puțin a unei părți însemnate a a- cestor datorii pentru țările cele mai sărace, reducerea radicală a dobin- zilor excesiv de mari și o eșalonare pe termen lung, cu o dobîndă mică sau chiar fără dobîndă, a creditelor care mai rămîn de plătit.în același timp, este necesar să se ajungă la un acord privind acordarea de noi credite, însă în condiții avantajoase, pe alte principii, care să permită un progres rapid al eco-' nomiei naționale din aceste țări. Trebuie ca în lume să se realizeze noi relații economice, de egalitate, de avantaj reciproc — ceea ce se numește noua ordine economică internațională ! Aceasta este și în interesul țărilor dezvoltate, pentru că stabilitatea economică mondială va asigura progresul general, inclusiv soluționarea gravelor probleme sociale din țările dezvoltate.Sintem pentru o întărire a solidarității și colaborării țărilor în curs de dezvoltare. Considerăm că ele pot — acționînd într-o mai strînsă colaborare și solidaritate — să soluționeze multe probleme ale progresului economico-social și să acționeze în comun cu țările dezvoltate și bogate pentru soluționarea problemelor progresului, ale subdezvoltării și noii ordini economice internaționale. Aș putea spune că întărirea solidarității și colaborării țărilor în curs de dezvoltare — care reprezintă peste două treimi din omenire — constituie o necesitate vitală pentru aceste popoare, pentru însuși viitorul umanității.în ce o privește, România va acționa cu toate forțele ei pentru dezvoltarea colaborării, pentru a contribui activ la soluționarea problemelor complexe și greutăților pe care le întîmpină țările în curs de dezvoltare, pentru progresul și prosperitatea tuturor popoarelor lumii. ÎNTREBARE : Țările din lu
mea a treia se confruntă cu 
un fenomen ce devine tot mai 
îngrijorător : plecarea din țară 
a personalului calificat. Am 
dori să consemnăm opinia dum
neavoastră față de această pro
blemă gravă, a „furtului de in
teligență".RĂSPUNS : într-adevăr, pe lîngă problemele grave ale subdezvoltării, țările lumii a treia sînt supuse unei politici de racolare a cadrelor de către aceleași țări capitaliste dezvoltate, care urmăresc, de fapt, să-și asigure forța de muncă ieftină, calificată, în scopul creșterii profiturilor și beneficiilor lor, fără a-și asuma obligații permanente față de acești oameni. Pentru că, atunci cînd nu mai au nevoie de ei, îi trimit acasă — și dumneavoastră cunoașteți foarte bine acest lucru !Este, într-adevăr, necesar să se pună capăt politicii de „furt de inteligență", de racolare a cadrelor și a diferiților specialiști, sub diferite forme, cu promisiuni șl anumite avantaje vremelnice, dar care accentuează lipsa de specialiști, lipsa forței de muncă specializate, necesară țărilor în curs de dezvoltare, în vederea progresului economico-social. De fapt, și pe această cale țările bogate acționează în direcția menținerii la un nivel scăzut de dezvoltare economică, științifică și culturală a țărilor în curs de dezvoltare, pentru a accentua împărțirea lumii în bogați și săraci. De fapt, și aceasta este o parte a politicii generale de exploatare, dusă de cercurile Imperialiste ! Este necesar, astfel, ca — în cadrul activității de soluționare a problemelor subdezvoltării și a progresului economico-social — să se acționeze pentru a se cere țărilor dezvoltate să renunțe la această politică.Dimpotrivă, ele trebuie să ajute la dezvoltarea învățămîntului, a științei, la formarea cadrelor pentru țările în curs de dezvoltare. Pentru că fără cadre calificate țările în curs de dezvoltare nu vor putea să realizeze progresul lor economico- social !Este o problemă asupra căreia trebuie ca țările în curs de dezvoltare să reflecte mai aprofundat și să elaboreze și în această problemă o poziție comună, inclusiv In cadrul Organizației Națiunilor Unite. Pentru că aceasta, repet, reprezintă o necesitate absolută — aceea de a-și asigura cadrele, forța științifică, culturală pentru progresul lor economico-social, pentru lichidarea analfabetismului, pentru ridicarea nivelului general de civilizație și de viață !Aș dori, în încheiere, să adresez cititorilor publicației dumneavoastră și poporului nigerian prieten cele mai bune urări de progres, de bunăstare și de pace 1

Domnului colonel
MAAOUYA OULD SID’AHMED TAYA

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 
Șef al Statului Republica Islamică Mauritania

NOUAKCHOTTCu prilejul aniversării sărbătorii naționale a Republicii Islamice Mauritania îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului maurita- nian prieten.Exprim convingerea că, acționînd pe baza înțelegerilor și acordurilor convenite împreună, relațiile de prietenie și cooperare dintre România și Mauritania se vor dezvolta tot mai mult, în interesul popoarelor român și mauritanian, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Republicii Libanezeîn legătură cu încetarea din viață a președintelui Republicii Libaneze, Rene Muaawad, la ambasada acestei țări la București a avut loc, luni, prezentarea de condoleanțe.Din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Consiliului de Stat și guvernului, au prezentat con
Cronica zileiCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a proclamării Republicii Populare Mongole, ambasadorul acestei țări la București, Osoryn Ghenden, a oferit, luni, o recepție.Au luat parte Ludovic Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, miniștri, adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor' ministere, organizații de masă și obștești, oameni de cultură, generali și ofițeri, ziariști.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.

★Cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a Zilei naționale a Albaniei, luni s-a deschis în Capitală, sub auspiciile Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, expoziția fotodocumentară „Albania, azi", care prezintă aspecte ale dezvoltării economice și sociale a acestei țări. în continuare a fost vizionat un program de filme documentare albaneze.Au participat membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Ex
tv

19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărîrile 
marelui forum al comuniștilor 
români !

19,30 Congresul al XIV-lea — Congre
sul marilor victorii socialiste O 
Pe temeliile indusțrializării

vremea
Prognoza meteorologică pentru in

tervalul 28 noiembrie (ora 20) — 1 
decembrie (ora 20). în țară : Vremea 
va fi rece pe alocuri, chiar geroasă 
noaptea și dimineața. Cerul va fi va
riabil, cu înnorări accentuate în nor
dul, centrul și estul țării, unde, pe 
alocuri, vor cădea precipitații slabe 
sub formă de ninsoare. Vîntul va mai 
prezenta unele intensificări la începu
tul intervalului în estul țării și la

TELEGRAME EXTERNE
Plenara extraordinară

a C. C. al P. C. din Cehoslovacia
A fost hotărită convocarea Congresului extraordinar al P.C.C. 

la 26 ianuarie 1990PRAGA 27 (Agerpres). — La Praga s-au desfășurat lucrările Plenarei extraordinare a C.C. al P.C. din Cehoslovacia consacrată analizării situației din țară — transmite agenția C.T.K. Plenara a hotărit convocarea congresului extraordinar ' al Partidului Comunist din Cehoslovacia Ia 26 ianuarie 1990, care va examina programul de acțiune al P.C.C. pînă la cel de-al XVIII-lea congres al partidului, prevăzut a avea loc la 10 mai 1990.Plenara i-a eliberat pe Josef Lenart din funcțiile de membru al Prezidiului și Secretariatului C.C. al P.C.C., Miroslav Stepan și Miroslav Zavadil din funcțiile de membri ai Prezidiului C.C, al P.C.C., Jan Fojtik, din funcția de președinte al Comisiei ideologice a C.C. al P.C.C., Jozef Haman, Vladimir Herman, Ondrej Saling — din funcțiile de membri supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C.C.Plenara i-a ales pe Bretislav Benda, Hana Kozesnikova, Antonin
★PRAGA 27 (Agerpres). — Prezidiul Adunării Federale a R.S. Cehoslovace a hotărit convocarea sesiunii comune a celor două camere ale parlamentului cehoslovac pentru ziua

Congresul Partidului Comunist 
din Marea BritanieLONDRA 27 (Agerpres). — Participant la cel de-al 41-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie continuă dezbaterea documentelor aflate pe ordinea de zi. Un loc important ir» a- ceste dezbateri, relevă agenția T.A.S.S., îl ocupă problemele asigurării păcii și eliminării războiului. O atenție deosebită este acordată problemei dezarmării, evidențiindu-se necesitatea participării comuniștilor la activitatea organizațiilor antimili- tariste.

DUPĂ RECENTELE ALEGERI GENERALE

Dizolvarea Camerei inferioare 
a parlamentului indianNEW DELHI 27 (Agerpres). — Președintele Indiei, Ramaswami Venka- taraman, a anunțat, luni seara, dizolvarea Camerei populare (inferioare) a parlamentului țării. Hotărîrea a fost luată — relevă agenția T.A.S.S., citind agenția P.T.I. — la recomandarea actualului cabinet, întrunit în aceeași zi sub președinția primului- ministru, Rajiv Gandhi. Se menționează că această legislatură a camerei ar fi trebuit să dureze pină la 14 ianuarie anul viitor. însă în India 

doleanțe tovarășul Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, alte persoane oficiale. Au fost transmise, de asemenea, sentimente de compasiune familiei fostului președinte al Libanului.S-a păstrat un moment de reculegere și s-a semnat în cartea de condoleanțe.
terne, ai I.R.R.C.S., reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost prezenți Piro Vito, ambasadorul Republicii Populare Socialiste Albania la București, șefi ai altor misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Mauritania, luni a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și ai Ligii Române de Prietenie cu Popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, un numeros public.A fost prezent Cheikh Mohamed Fadhel Kane, ambasadorul Republicii Islamice Mauritania la București. (Agerpres)
19,45 Suprema unitate de granit. Cîn- 

tece patriotice, revoluționare
20,00 Hotărîrile Congresului al XIV- 

lea al partidului — mobilizator 
program de muncă pentru între
gul nostru popor. Dezvoltarea 
bazei de materii prime și ener
getice

20,20 Teatru TV. „Cătălina44. Adaptare 
TV după piesa „Ecaterina Teo- 
doroiu44 de Nicolae Tăutu.

21,50 Telejurnal.

munte, unde, trecător, va spulbera 
zăpada. Temperatura aerului va marca 
o creștere ușoară în ultima zi. Mini
mele vor fi cuprinse între, minus 15 
și minus 5 grade, mai coborîte în de
presiuni, dar mai ridicate în sud-est, 
iar maximele, în general, între minus 
5 și plus 5 grade. Dimineața, pe 
alocuri, ceață cu depunere de chiciură. 
In București : Vremea va fi rece, 
iar cerul variabil. Condiții de ninsoa
re slabă în prima zi. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 10 și 
minus 5 grade, cele maxime între 0 și 
4 grade. Dimineața, ceață slabă.

Mlady, Vasil Mohorita, Valerija Petrincova, Ondrej Saling și Miroslav Valek membri ai Prezidiului C.C. al P.C.C. Vasil Mohorita și Ondrej Saling au fost aleși, de asemenea, în funcțiile de secretari ai C.C. al P.C.C.Luind cuvîntul la plenară, Karel Urbanek, secretar general al C.C. al P.C.C., a relevat că hotărîrea privind convocarea congresului extraordinar al P.C.C. a fost luată în vederea consolidării unității și forței de acțiune a partidului. Secretarul general al C.C. al P.C.C. a recomandat crearea, pe baza platformei Frontului Național, a unei largi coaliții politice, unirea tuturor partidelor politice, organizațiilor și grupărilor sociale care se pronunță pentru socialism. Problemele noastre — a spus vorbitorul — trebuie să le soluționăm singuri, în conformitate cu condițiile de la noi, aceasta ne va ajuta să înaintăm ferm pe calea socialismului, cu poporul și pentru popor.
★de 29 noiembrie 1989. Deputății, Informează agenția C.T.K., vor dezbate Declarația cu privire la situația politică actuală din țară.

Delegații Ia forum s-au pronunțat, totodată, pentru unirea tuturor forțelor politice ale țării în acțiunile vizînd democratizarea vieții sociale, reforma actualului sistem e- lectoral, îmbunătățirea condițiilor de muncă din întreprinderi, eliminarea discriminărilor în ce privește retribuirea femeilor în raport cu bărbații, pentru schimbarea sistemului inechitabil de impozite, care pune semnul egalității între bogați și păturile nevoiașe ale populației.Lucrările congresului continuă.

au avut loc, la 22, 24 și 26 noiembrie, alegeri generale anticipate. Rezultatele scrutinului, cunoscute pînă luni seara, indicau o scădere substanțială a ponderii deținute în parlament de partidul de guvernămînt, Congresul Național (I), concomitent cu o sporire a numărului de locuri deținute de partidele de opoziție, agențiile de presă estimînd că, în lipsa unei majorități absolute a vreunei formațiuni politice, se conturează necesitatea unui guvern de coaliție.

SĂRBĂTOAREA națională a republicii

POPULARE SOCIALISTE ALBANIA

Președintelui Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania 

RAMIZ ALIA

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Socialiste Albania 

ADIL CARDAN!
TIRANACu prilejul celei de-a 45-a aniversări, jubiliare, a Zilei naționale a Albaniei, în numele poporului român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și poporului prieten albanez calde salutări și cele mai bune urări de noi succese în dezvoltarea socialistă a țării, în întărirea independenței și suveranității sale.Sintem încredințați că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre România și Albania se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, securității și înțelegerii în Balcani, în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

• Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul albanez sărbătorește, la 29 noiembrie, împlinirea a 45 de ani de la eliberarea patriei sale și victoria revoluției populare, eveniment memorabil, care a încununat lupta eroică a patrioților, a maselor populare, în frunte cu comuniștii, împotriva forțelor de ocupație ale Italiei fasciste și Germaniei naziste, mareînd o cotitură istorică în destinele țării. Tot în aceste zile se împlinesc 77 de ani de la proclamarea independentei naționale a Albaniei. Aceste două date reprezintă evenimente cu adinei semnificații ale istoriei poporului albanez.De-a lungul secolelor, poporul albanez a luptat împotriva a numeroși dușmani, împotriva ocupan- ților străini și a regimurilor antipopulare, împotriva sărăciei și înapoierii. Calea salvării naționale a fost prefigurată de partidul comuniștilor, înființat la 8 noiembrie 1941.Victoria revoluției populare a creat premisele unor adîncl prefaceri economice și sociale, în scopul făuririi unei vieți mai bune pentru cei ce muncesc. Albania a înaintat cu succes pe calea socialismului, a progresului economic șl social. Dintr-o țară agrară înapoiată s-a transformat într-o țară a- grar-industrială. Produsul social a crescut, comparativ cu perioada dinainte de eliberare, de peste 39 de ori, adică de nouă ori mai mult decît creșterea populației. Producția industrială pe locuitor este în prezent de 12,5 ori mai mare decît cea obținută în 1960 și de patru ori mai ridicată în comparație cu cea din 1970.. Albania se numără printre primele țări din lume în ce privește producția de crom și cupru. Agricultura a înregistrat șl eâ schimbări însemnate, asigurind de peste 15 ani independența țării în acoperirea necesarului de cereale.Pe plan extern, Albania socialistă promovează o politică de pace și bună vecinătate, participînd activ

„ÎNTĂRIREA rolului conducător 
AL PARTIDULUI - FACTOR HOTĂRÎTOR PENTRU 
AFIRMAREA SUPERIORITĂȚII SOCIALISMULUI" 

Un articol din ziarul „Nodom Sinmun*PHENIAN 27 (Agerpres). — Ziarul „Nodom Sinmun", din R.P.D. Coreeană, publică un articol în care subliniază importanța rolului conducător al partidului, în vederea asigurării unității ideologice și de voință a poporului, pentru afirmarea superiorității socialismului și înaintarea spre comunism. întărirea rolului conducător al partidului reprezintă, totodată, un factor hotărîtor în promovarea procesului revoluției pe toate planurile — economic, social, în formarea personalității umane, a
Convorbiri sovieto - chineze

cu privire la principiile de bază ale reducerii reciproce 
a trupelor în regiunea de graniță $1 pentru întărirea 

încrederii în domeniul militarMOSCOVA 27 (Agerpres). — în perioada 13—27 noiembrie, la Moscova s-au desfășurat lucrările primei sesiuni sovieto-chineze a grupurilor de experți diplomatici și militari care au examinat principiile de bază ale reducerii reciproce a trupelor în regiunea de graniță și pentru întărirea încrederii în domeniul militar. Părțile — informează agen
! |

| AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
, COMUNICATUL COMUN SO-

VIETO-POLON dat publicității la* încheierea vizitei oficiale înU.R.S.S. a președintelui Consiliu- I lui de Miniștri al R.P. Polone evi- I dențiază dorința ambelor țări de a extinde relațiile bilaterale pe baza I principiilor încrederii reciproce,respectării dreptului de opțiune asupra căii de dezvoltare economi- co-socială, a deplinei egalități și I neamestecului în treburile interne. I în analiza situației internaționale, cele două părți și-au afirmat ho- Itărîrea de a acționa în vederea consolidării securității europene și internaționale, reducerii înarmări- Ilor, democratizării relațiilor dintre state, a extinderii colaborării internaționale.
I SOVIETUL SUPREM AL U.R.S.S. | a adoptat legea cu privire la autonomia economică a celor trei repu- | blici unionale baltice — R.S.S. Le- I tonă, R.S.S. Lituaniană și R.S.S.Estonă, transmite agenția T.A.S.S. ISe precizează că prevederile legiise aplică în aceste republici în cadrul sistemului federal al U.R.S.S.
I 

la reuniunile interbalcanice desfășurate în ultimii ani, la procesul de conlucrare și adîncire a înțelegerii între statele din Peninsula Balcanică.Realizările Albaniei socialiste în cei 45 de ani de viață liberă și independentă ilustrînd vitalitatea o- rînduirii socialiste sînt o mărturie a forței creatoare a unui popor stăpîn pe destinele sale, care a înlăturat pentru totdeauna exploatarea și asuprirea.în prezent, oamenii muncii albanezi sînt angajați în realizarea directivelor Corigresului al IX-lea al Partidului Muncii din Albania, menite să accelereze procesul multilateral al dezvoltării sociale, creșterea avuției naționale și ridicarea, în continuare, a nivelului de trai al poporului.Poporul român urmărește cu sentimente prietenești succesele oamenilor muncii din Albania în dezvoltarea patriei lor. între popoarele român și albanez s-au statornicit, de-a lungul istoriei, raporturi de prietenie și colaborare, care s-au dezvoltat în anii socialismului pe baza egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. O evoluție ascendentă cunoaște colaborarea economică, volumul schimburilor de bunuri materiale mareînd, în ultimii ani, creșteri semnificative. Anul acesta au fost semnate Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul R.P.S. Albania privind colaborarea economică, industrială și tehnică, precum și protocolul primei comisii mixte de colaborare în acest domeniu — des- chizînd, astfel, noi perspective schimburilor dintre cele două țări.Dezvoltarea relațiilor de prietenie și conlucrare româno-albaneze este în interesul celor două popoare, contribuind, în același timp, la promovarea cauzei păcii și înțelegerii în Balcani și în Europa.

conștiinței. Numai în condițiile existenței unui partid puternic al clasei muncitoare, conducător consecvent al activității de educație politică și ideologică, masele de oameni ai muncii sînt capabile să accelereze ritmul construcției socialiste, în timp ce neglijarea acestei activități duce la contaminarea cu idei greșite, face imposibilă însăși menținerea societății socialiste, așa cum o dovedește experiența istorică — arată, între altele, organul de presă al Partidului Muncii din Coreea.

țiile T.A.S.S. și China Nouă — au subliniat că reducerea forțelor armate ale celor două state în zona de graniță și consolidarea încrederii au o importanță majoră pentru dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și prietenie între U.R.S.S. și R.P. Chineză.S-a convenit ca negocierile pe aceste probleme să continue la Beijing.

REUNIUNE. Lucrările unei noi reuniuni a Comisiei tripartite de I supraveghere a procesului de re- I glementare a situației din sud-ves- tul Africii, din care fac parte i Angola, Cuba și R.S.A., au început I luni în localitatea sud-africană 1 Sambonani,
CREȘTERI DE PREȚURI ÎN PO- I 

LONIA. După cum anunță Ministerul de Finanțe al Poloniei, citat I de agenția P.A.P., începînd de luni, I 27 noiembrie, prețurile cu amănuntul la lapte, produse din lapte . pentru hrana copiilor sugari șl la I unele sortimente de pîine au eres- * cut cu peste 600 la sută.
ATENTAT. Președintele Republi- I cii Federale Islamice a Comorelor, Ahmed Abdellah Abdel Rahman, i și-a pierdut viața într-un atentat | organizat de un grup de militari, care au încercat să preia puterea, i Potrivit prevederilor Constituției, | funcția de șef al statului a fost asumată de președintele Tribunalu- | lui Suprem al Insulelor Comore, | Haribu Shebani.

___________________________ ___________I



PAGINA 6 SClNTEIA — marți 28 noiembrie 1989

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 păcii

MESAJE DE FELICITARE ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, vă adresez felicitări în numele Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania.Vă rog să’ fiți încredințat că Partidul Socialist Unit din Germania va fi și în viitor disponibil și hotărit să dezvolte in continuare prietenia și colaborarea dintre partidele și statele noastre, în interesul păcii și socialismului.Vă rog să-mi permiteți să urez tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Socialistă România succes și putere de muncă în activitatea de făurire a societății socialiste, spre binele poporului.Cu salutări socialiste,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA 

EGON KRENZ
Secretar general

îmi exprim convingerea că prietenia și colaborarea tradiționale dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și aprofunda în continuare spre binele poporului mongol și român, în interesul cauzei socialismului, securității și păcii generale.Folosesc acest prilej pentru a vă transmite cele' mai bune urări de sănătate și mari succese în activitatea dumneavoastră de mare răspundere.
JAMBÎN BATMUNH

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revoluționar Mongol

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Românîn funcția de secretar

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, precum și al meu personal, vă adresez cordiale felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.îmi exprim convingerea că noul Comitet Central ales de cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român va acționa pentru întărirea în continuare a prieteniei și colaborării multilaterale dintre partidele, statele și popoarele noastre.Vă urez dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu, Comitetului Central și întregului partid mult succes în activitatea de răspundere pentru îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român.

KAREL URBANEK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Cu ocazia realegerii dumneavoastrăgeneral al Partidului Comunist Român, vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian și al meu personal, cele mai .......................convingerea că, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, poporul român va obține succese și mai mari, îndeplinind hotăririle celui de-al XIV-lea Congres al partidului, astfel încit Republica Socialistă România să devină tot mai puternică și prosperă.Sint pe deplin încredințat că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre partidele, guvernele și popoarele laoțian și român se vor întări în continuare, ir. interesul reciproc, al păcii și socialismului.Vă doresc multă sănătate și mari voastră misiune.

Popular Revoluți____  ____calde felicitări. îmi exprim

succese in nobila dumnea-
PHOMVIHANE

al Comitetului Central

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, vă adresez calde felicitări în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam si al meu personal.Vă urez multă sănătate și să îndepliniți victorios misiunea dumneavoastră de înaltă răspundere.Urez comuniștilor și poporului frate român noi succese în opera de construcție a socialismului.Urez, de asemenea, ca relațiile de prietenie și cooperare dintre partidele și popoarele vietnamez și român să se consolideze și să se dezvolte necontenit.Cu salutări comuniste,

NGUYEN VAN LINH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol și al meu personal, vă transmit felicitări cordiale cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.

IC AYSON E
Secretar general 

al Partidului Popular Revoluționar Laoțian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi este deosebit de plăcut ca, in numele meu și al conducerii Partidului Baas Arab Socialist, să vă adresez sincerele noastre felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, împreună cu cele mai calde urări de succes continuu în conducerea țării dumneavoastră.Folosesc acest prilej pentru a reafirma convingerea că relațiile trainice de prietenie și colaborare existente între partidele și țările noastre vor continua să se extindă și să se dezvolte și in viitor.Vă adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului prieten român succese și prosperitate.
HAFEZ AL-ASSAD

Secretar general al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, 

Președintele 
Republicii Arabe Siriene

al la vă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMult stimate tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu,Realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general Partidului Comunist Român, prin voința unanimă exprimată cel de-al XIV-lea Congres, îmi oferă plăcutul prilej de aadresa dumneavoastră personal, partidului, guvernului și poporului român prieten sincere și calde felicitări tovărășești, împreună cu cele mai bune urări de succes în conducerea partidului și a poporului prieten român pe calea realizării nobilelor sale obiective naționale.Realegerea dumneavoastră, pentru a 6-a oară în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român, este expresia stimei și prețuirii de care vă bucurați în rîndul comuniștilor români, a înaltei încrederi pe care v-a conferit-o

Hotărîri de importanță istorică pentru

partidul pentru a conduce Republica Socialistă România pe drumul înfăptuirii progresului socialist și al bunăstării sociale a poporului român prieten. Vă felicităm pentru această încredere și felicităm partidul și poporul român pentru gerea dumneavoastră.Folosesc acest prilej pentru a reinnoi sentimentele de noștință și aleasă apreciere față de solidaritatea și . . permanent pe care l-ați acordat poporului nostru, cauzei sale juste, precum și glorioasei sale revolte populare, condusă de Organizația pentru Eliberarea Palestinei, reprezentantul unic și legitim al poporului palestinian, pentru realizarea victoriei, încetarea ocupației israeliene în teritoriile ocupate și traducerea în viață a actului de independență națională prin constituirea unui stat palestinian independent cu capitala în Ierusalimul răsăritean.Sprijinul ferm pe care îl acordați poporului nostru în această etapă decisivă a activității sale revoluționare juste este de natură să întărească hotărîrea sa de a-și continua drumul de luptă și rezistență populară pînă la realizarea unei păci juste și durabile în zonă și redobîndirea drepturilor noastre naționale inalienabile.Reînnoind felicitările fierbinți adresate, vă doresc, mult stimate și iubite tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten progres continuu și bunăstare sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și cutezătoare.

inaltă reale-recu-sprijinul

YASSER ARAFAT
Președintele Statului Palestina, 

Președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia încheierii cu succes a lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român și realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general, îmi face deosebită plăcere să vă transmit călduroase felicitări tovărășești, in numele Comitetului Central al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, precum și al meu personal.Sintem convinși că, sub conducerea dumneavoastră, poporul român va obține noi și însemnate succese pe calea socialistă de dezvoltare a patriei.Dorim să vă asigurăm că vom acționa și pe viitor pentru a întări raporturile de prietenie existente intre partidele și popoarele noastre. Prietenia cu poporul român constituie o mare mîndrie pentru poporul palestinian, ea reprezentind un adevărat sprijin in’ lupta sa pentru realizarea drepturilor legitime Ia autodeterminarea și constituirea propriului stat independent, sub conducerea Organizației pentru Eliberarea Palestinei, singurul reprezentant legitim al poporului palestinian.Ne exprimăm convingerea că, și în continuare, poporul român iși va manifesta solidaritatea cu revolta poporului palestinian din teritoriile ocupate pentru realizarea aspirațiilor sale naționale de libertate și independență.
GEORGES HABACHE

Secretar general al Comitetului Central 
al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Etiopian, al tuturor oamenilor muncii etiopieni, cit și al meu personal, doresc să vă adresez cordiale felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.După înfăptuirea revoluției sociale și dobîndirea independenței naționale prin lupta sa antifascistă și antiimperialistă, poporul român a obținut, in ultimii 45 de ani, victorii remarcabile în domeniile politic, economic, social, științific și cultural.Eforturile poporului român pe calea accelerării dezvoltării socialiste și rezultatele obținute sub înțeleaptă și clarvăzătoarea conducere a dumneavoastră și a partidului, îndeosebi după Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, sînt de cea mai mare importanță.Sîntem ferm convinși că orientările elaborate și strategia trasată de cel de-al XIV-lea Congres vor avea un rol deosebit în continuarea ritmului susținut și ridicarea la un nivel superior a dezvoltării multilaterale a României.Realegerea dumneavoastră în funcția supremă de partid este o dovadă vie a admirației și Încrederii pe care Partidul Comunist Român, comuniștii și toți oamenii muncii din România o au în dumneavoastră.Doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a reafirma angajarea noastră fermă în realizarea obiectivului consolidării relațiilor de prietenie și cooperare existente între partidele, guvernele și popoarele noastre.în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Etiopian, al tuturor oamenilor muncii etiopieni, cit și în numele meu personal, vă adresez cordiale urări de sănătate dumneavoastră și familiei dumneavoastră, precum și deplin succes în îndeplinirea supremei dumneavoastră responsabilități, urări de pace, progres și prosperitate poporului român prieten.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele ~ ........... ~ ‘ ~Dragă tovarășe,Cu ocazia realegerii general al Partidului țările noastre cordiale și urări de noi succese în porului român prieten.Cu convingerea că relațiile frățești, care leagă popoarele noastre, constituie o bază solidă pentru lor în continuare, vă dorim din nou mult succes.
VASSOS LYSSARIDES

Președintele
Partidului Socialist din Cipru E.D.E.K.

TAKIS HADJIDEMETRIOU
Secretar general

al Partidului Socialist din Cipru E.D.E.K.

Republicii Socialiste România

dumneavoastră în funcția de Secretar Comunist Român, vă transmitem felici- folosul po-partidele și promovarea

MENGISTU HAILE MARIAM
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Etiopian, 
Președintele

Republicii Populare Democrate Etiopia, 
Comandant suprem 

al Forțelor Armate Revoluționare

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele conducerii, al oamenilor muncii aparținînd tuturor claselor sociale, cit și al meu personal, vă adresez cordiale felicitări cu prilejul realegerii în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Ne exprimăm speranța și ferma convingere că sub conducerea dumneavoastră, personalitate de mare înțelepciune, înaltă competență și vastă experiență, legăturile de prietenie trainică dintre Partidul Comunist Român și Partidul Național Republican se vor întări, adinei și consolida continuu și in viitor.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite cele mai cordiale salutări, împreună cu cele mai bune urări dumneavoastră personal și prin dumneavoastră poporului prieten al măreței Românii socialiste.Cu respectuoase și sincere salutări,
Dr. MD. ZAHIR KHAN

Președintele Partidului Național Republican 
din Bangladesh

prezentul și viitorul României socialiste
Presa internațională continuă să publice numeroase articoje și co

mentarii, evidențiind importanța hotărîrii comuniștilor români de a-l re
alege pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar 
general al Partidului Comunist Român - expresie a voinței unanime a 
întregului popor, chezășia sigură a înfăptuirii operei de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României 
spre comunism. Mijloacele de informare în masă scot în evidență, oma
giul adus de comuniști, de poporul român celui mai strălucit și iubit 
fiu al națiunii române, aprecieri care dau glas convingerii că numai 
sub conducerea Partidului Comunist Român și a secretarului său ge
neral vor putea fi înfăptuite neabătut linia politică, strategia prefigurate 
la Congres, care vor duce România mai departe pe drumul socialismu
lui, spre o etapă superioară de dezvoltare.

Amplele ecouri din presa internațională pun, de asemenea,^ în 
lumină deplina unitate de faptă și 
adeziune a comuniștilor români, a 
externă a României socialiste.în ultima zi a Congresului comuniștilor români — relevă ziarul sovietic „IZVESTIA" — delegații au aprobat, în unanimitate, recomandarea Plenarei C.C. al P.C.R. și l-au reales pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al partidului. în ampla sa corespondență din București, ziarul face o trecere în revistă a lucrărilor Congresului, a- preciind că ele s-au desfășurat sub semnul ideilor conținute în Raportul prezentat de secretarul general al partidului. Cei 554 delegați care au luat cuvîntul, se arată în corespondență, au relevat succesele în domeniul politic, social-economic, tehnico-științific.Vorbitorii au acordat o deosebită atenție problemelor internaționale actuale, în primul rînd dezarmării. Pornind de la tezele Raportului, ei au relevat intensificarea încercărilor forțelor imperialiste de a destabiliza țările socialiste, de a îndepărta conducerile de partid de la rezolvarea problemelor economice, au supus unei critici severe modelul „socialismului de piață" și așa-zisa teză a „dezideologizării relațiilor internaționale".La sfîrșitul celei de-a patra zile a Congresului, scrie ziarul, delegații au adoptat documentele programatice. Ei au aprobat in unanimitate Programul-Directivă de dezvoltare economico-socială a României în cincinalul al 9-lea și în perspectivă pînă în anii 2000— 
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gindire dintre partid și popor, totala 
întregului popor la politica internă ți

2010, precum și Expunerea secretarului general la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din octombrie cu privire la problemele socialismului, ale activității ideologice și e- ducative, pentru dezvoltarea conștiinței revoluționare, formarea o- mului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului, care va reprezenta programul ideologic al P.C.R. pînă la cel de-al XV-lea Congres al partidului.TELEVIZIUNEA CENTRALĂ SOVIETICA a transmis, în cadrul emisiunii informative duminicale „Șapte zile", imagini. însoțite de comentarii, din sala Congresului, reflectind entuziasmul delegaților în momentul anunțării realegerii tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului. Au fost prezentate, de a- semenea, . .dezbătute, precum și documentele adoptate. S-a relevat că Partidul Comunist Român „urmează linia . stabilită de Congresul al IX-lea din 1965, pe care o consideră singura corespunzătoare condițiilor României, pronunțîndu-se pentru întărirea proprietății socialiste, pentru întărirea rolului conducător al partidului în societate".Ziarele iugoslave „BORBA", „POLITICA". „DNEVNIK" au marcat, de asemenea, în paginile lor evenimentul realegerii Nicolae Ceaușescu in funcție de secretar partidului. „Dnevnik" relatarea sub titlul

principalele probleme

tovarășului suprema general al inserează „Ceaușescti

se-

au primit spriji- intregului popor

reales", evidențiind cuvintele cretarului general că, „in pragul noului mileniu, țara va trece spre comunism". „Borba" prezintă, de asemenea, atmosfera însuflețitoare din sala Congresului și din Piața Palatului în timpul marii adunări populare care l-a ovaționat îndelung pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se menționează, totodată, că „programele adoptate de Congres nul deplin al român".POSTURILE TELEVIZIUNE . CHINEZE au relatat despre „Realegerea în unanimitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român". Imaginile filmate, prezentate la televiziune, au relevat entuziasmul ce a dominat ședința de încheiere a lucrărilor Congresului al XIV-lea al P.C.R.Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND", organul C.C. al P.S.U.G., informează despre realegerea, in ultima zi a Congresului al XIV- lea al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar generalîn cuvîntarea scrie ziarul —, a vorbit despre . nit" dintre partid și popor, subliniind necesitatea întăririi rolului conducător al partidului in toate domeniile. în următorii 10 pînă la 20 ani, după aprecierile secretarului general, se va urmări realizarea obiectivului strategic superior de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și crearea bazelor pentru trecerea, la începutul celui de-al treilea mileniu, spre comunism — relevă „Neues Deutschland".RADIOTELEVIZIUNEA ȘI PRESA DIN ALBANIA au informat despre Încheierea lucrărilor Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român și despre realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului. în relatările RADIOULUI și TELEVIZIUNII ALBANEZE, precum și în ziarele „ZERI I POPULLIT" și „BASHKI- MI“ s-a evidențiat că, în cadrul lucrărilor Congresului, la care au

al partidului.de închidere — Nicolae Ceaușescu „unitatea de gra-

3 300 de delegați, Raportul prezentatparticipat peste a.fost dezbătut de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Au fost evidențiate ideile din Raport privind hotărirea României de a continua calea dezvoltării sale socialiste. Participant^ la Congres — relevă ziarele menționate — au dezbătut, de asemenea, activitatea Comitetului Central al P.C.R. în perioada dintre cele două Congrese, au analizat și aprobat Progra- mul-Directivă de dezvoltare econo- mico-socială a țării pe perioada 1991—1995 și în perspectivă pină in anii 2000—2010.Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român este obiectul unor ample relatări în presa din Zair.Astfel, POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE au transmis ample reportaje privind desfășurarea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, care — dînd glas voinței unanime a întregului popor — l-a reales în înalta funcție de secretar general al partidului pe eminentul om politic, personalitate marcantă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.BULETINUL AGENȚIEI ZAIRE- ZE DE PRESĂ — A.Z.A.P. consacră un amplu articol Congresului al XIV-lea al Partidului Comunist Român. Intitulat „România la ora Congresului victoriei socialiste, independenței economice și politice absolute", în articol se subliniază : „Congresul al XIV-lea al P.C.R. este menit să ducă România spre o etapă superioară de dezvoltare economică și socială — edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate șl crearea condițiilor necesare aplicării principiilor comuniste de muncă și viață în societate".Cotidianul „ELIMA" din R. P. Congo publică, sub titlul „încheierea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Român; președintele reales secretar general lui", un amplu articol cestui mare eveniment, _ arată: „Dezbaterile Congresului au permis poporului român să facă bilanțul dezvoltării economico-so- 
Comunist Ceausescu al partidu- dedicat a- în care se

ciale ce a avut loc între Congresul al XIII-Iea și Congresul al XIV-lea ale Partidului Comunist Român. Poporul român, care a apreciat la justa sa valoare dezvoltarea armonioasă a României, realizată sub conducerea secretarului general Nicolae Ceaușescu, nu a ezitat să-i exprime din nou încrederea nețărmurită, încredințîndu-i și la acest Congres destinele țării".In articol sînt prezentate aprecierile făcute de secretarul general al partidului cu ocazia încheierii lucrărilor Congresului Partidului Comunist Român, subliniind cerința adresată tuturor forțelor națiunii române de a acționa în continuare pentru dezvoltarea multilaterală a țării, în lumina prevederilor celui de-al 9-lea cincinal și a Progra- mului-Directivă aprobat în unanimitate de Congres.Ziarul relevă pozițiile României față de problemele fundamentale ale lumii contemporane : dezarmarea, pacea și securitatea, eradicarea subdezvoltării.„Ceaușescu reales în fruntea Partidului Comunist Român" este titlul sub Care ziarul algerian „EL MOUDJAHID" a informat desore evenimentul deosebit României — realegerea general al partidului a Nicolae Ceaușescu.POSTURILE ALGERIENE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE au inserat, de asemenea, în emisiunile lor informative, telegrame de presă anunțînd realegerea în funcția premă a tovarășul Nicolae Ceatișescu.„Nicolae Ceaușescu a fost ales în unanimitate în funcția secretar general al Partidului Comunist Român, pentru a șasea oară consecutiv" — scrie ziarul irakian „AL JUMHURIYA". „Cei peste 3 300 delegați prezenți la Congresul al XIV-lea al P.C.R. au ovaționat îndelung alegerea sa."Ziarul arată că, dur>ă încheierea lucrărilor Congresului, a avut loc o mare adunare populară în fața Pa'atului Republicii din București.Principalele ziare indiene „TIMES OF INDIA". ..THE INDUS- TAN TIMES". „THE ECONOMIC TIMES". „THE STATESMAN" — au subliniat. în articolele lor că cei 3 308 delegați la Con-

flin viața ca secretar tovarășului
su- u irede

al XIV-lea al P.C.R. au vo- unanimitate pentru reale-greșul tat în gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al Partidului Comunist Român.Articolele menționează, de asemenea, deosebita importanță a acestei alegeri pentru partidul și statul nostru, subliniind că aceasta a fost „convingerea fermă a întregului popor român că numai realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului va asigura continuitatea procesului revoluționar de construire a socialismului și comunismului pe teritoriul României".Comentînd desfășurarea lucrărilor celui de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, ziarul japonez „ASAHI EVENING NEWS" scoate în evidență aprecierile tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la o serie de evenimente internaționale actuale, punind accentul pe necesitatea participării tuturor statelor la soluționarea problemelor globale, subliniind că aceasta nu este o răspundere numai a celor două mari puteri, ci incumbă tuturor statelor lumii.Principalele ziare din Elveția au informat despre realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Astfel, cotidianul de limbă franceză „LE MATIN" publică o relatare despre realegerea in funcția supremă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către cei 3 308 delegați la Congres. Se menționează că alegerea entuziastă, pentru a șasea oară consecutiv, în postul de secretar general al partidului, a fost primită cu profundă satisfacție de cei peste 100 000 oameni ai muncii veniți să-l ovaționeze, în Piața Palatului Republicii, scandînd „Ceaușescu — comunism!", „Ceaușescu — România !“.Ziarul „NEUE ZURCHER ZEI- TUNG" informează că, „la încheierea lucrărilor Congresului, a avut loc realegerea, în unanimitate. în funcția de secretar general al partidului, a Iui Nicolae Ceaușescu. Delegații au ovaționat și au aplaudat îndelung. în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor, Nicolae Ceaușescu a subliniat uni

lucrărileși „EL informa- despre

tatea de nezdruncinat dintre partid și popor, independența deplină a României, necesitatea întăririi rolului conducător al partidului".In Mexic, multe canale ale TELEVIZIUNII au relatat despre realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in suprema funcție de partid și despre’ aprobarea documentelor care prevăd dezvoltarea economică și socială a României în următorul cincinal și deceniu. Au fost prezentate imagini grăitoare, simbolice pentru entuziasmul mobilizator ce a dat nota caracteristică celor cinci zile cit au durat Congresului.Ziarele „EXCELSIOR" UNIVERSAL" au inserat țiile agențiilor de presă ___r__importantul eveniment, au publicat fotografii înfățișîndu-1 pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în mijlocul mulțimii ce l-a ovaționat îndelung, în Piața Palatului din București, la marea adunare populară ce a urmat încheierii lucrărilor Congresului.MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ CANADIENE — TELEVIZIUNEA, POSTURILE DE RADIO, ca și principalele cotidiane „THE GLOBE AND MAIL", „TORONTO STAR", „THE GAZETTE", „LE DEVOIR", „THE OTTAWA CITIZEN" — au prezentat realegerea, la Congresul al XIV-lea al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului. Televiziunea a prezentat reportaje din sala Congresului, in special momente din timpul expunerii Raportului de către secretarul general al partidului.Marele eveniment din Istoria partidului și a țării noastre reprezentat de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român a mai fost reflectat de ZIARE ȘI DE POSTURI DE RADIO, TELEVIZIUNE fran- peze, ca postul de televiziune T.F. 1, și ziarele „LE FIGARO", „LIBERATION", „L’HUMANITE", de ziare și POSTURI DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE din Belgia și din R.F. Germania.
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