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Puternică manifestare a unității in jurul partidului, 
al secretarului său general, a angajării muncitorești, 
revoluționare pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate 

de Congresul al XlV-lea, ieri s-a desfășurat

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Republicii Populare Polone

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, miercuri după-amiază, 
pe Jerzy Wozniak, ambasadorul Re
publicii Populare Polone, în vizită 
de rămas bun, cu prilejul încheierii 
misiunii sale în țara noastră.

In cadrul întrevederii s-au rele
vat relațiile de prietenie și colabo
rare româno-polone, exprimîndu-se 

i dorința de a se acționa pentru dez
voltarea și întărirea în continuare 
a acestor bune raporturi, în inte
resul ambelor țări și popoare, al 
cauzei socialismului și păcii.

Ambasadorul polonez a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat și guvernu
lui român calde mulțumiri pentru 
sprijinul ce i-a fost acordat în înde
plinirea misiunii sale in Româ
nia.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat asociațiilor de radioteleviziune ARD 
din Republica Federală Germania

IN PAGINA A VI-A

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
în unități industriale și de cercetare științifică din Capitală

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general cl Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat, miercuri, 29 noiembrie, o vizitâ de lucru 
in întreprinderi industriale și institute de cercetare științifică 
din Capitalâ.

Desfășurată la puține zile după 
încheierea celui de-al XlV-lea Con
gres al partidului, vizita a pus în 
evidență realizările importante cu 
care aceste colective de muncă, ase
menea muncitorilor și specialiștilor 
întregii țări, au întîmpinat marele 
eveniment din viața partidului, a 
poporului român, puternica mobili
zare pentru realizarea exemplară a 
planului pe anul 1989 și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor adoptate de foru
mul democratic al comuniștilor — 
Congresul al XlV-lea al P.C.R. — 
de maximă însemnătate pentru pre
zentul și viitorul țării.

Manifestîndu-și profunda dragoste 

și prețuire, aleasa recunoștință față 
de conducătorul partidului și statu
lui pentru preocuparea nedezmin
țită cu care urmărește și asigură 
dezvoltarea puternică a Capitalei, 
oamenii muncii din unitățile vizi
tate și-au exprimat și cu acest pri
lej deplina satisfacție față de reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar gene
ral al partidului, elocventă expresie 
a voinței unanime a- comuniștilor, a 
întregii noastre națiuni de a păși 
cu fermitate pe calea edificării cu 
succes a socialismului și comunis
mului în România.

Aceleași calde sentirftente i-au 
fost exprimate secretarului general 

al partidului de oameni ai muncii, 
aflați în număr mare, în această 
dimineață de sfîrșit de noiembrie, 
pe traseul străbătut. Chipul nou al 
orașului, așa cum se înfățișează in 
acest al 45-lea an de viață liberă a 
României, reprezintă o convingătoare 
mărturie a preocupării constante a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu față 
de construirea intr-un ritm intens 
a unor mari ansambluri de locu
ințe, magazine diverse, alte dotări 
social-edilitare, față de continua 
modernizare și înfrumusețare a 
Bucureștiului, sporirea calității vie
ții locuitorilor săi. Sînt acestea ar
gumentele concrete pe care se în
temeiază entuziasmul bucureștenilor 
la fiecare întîlnire cu conducătorul 
iubit și stimat al partidului și al 
țării. Miile de cetățeni ai Capitalei, 
tineri și vîrstnici, au salutat cu 
multă însuflețire, cu puternice 
aplauze și aclamații pe conducă
torul partidului și statului, scandind 
urări la adresa partidului și a 

secretarului său general, a patriei 
noastre socialiste și eroicului popor 
român.

Semnificativă ilustrare a rodnicu
lui dialog pe care conducătorul 
partidului și statului îl poartă în 
permanență cu făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale de pe întreg 
cuprinsul țării, noua vizită de lucru 
s-a constituit într-o amplă și con
cretă analiză a modului în care se 
acționează in direcția sporirii și di
versificării fabricației, ridicării ni
velului tehnic, calitativ și de com
petitivitate al fiecărui produs, mo
dernizării tehnologiilor, îmbunătă
țirii condițiilor de lucru, stabilirii, 
la fața locului, a măsurilor necesare 
pentru perfecționarea în continuare 
a întregii activități, pentru îmbună
tățirea eficienței economice.

Bucuria deosebită și înalta min- 
drie patriotică de a fi primul co
lectiv muncitoresc cu care se întâi-, 
nește tovarășul Nicolae Ceaușescu 
după Congresul al XlV-lea al parti

dului și-au găsit o emoționantă ex
presie în primirea entuziastă, plină 
de căldură făcută la ÎNTREPRIN
DEREA „23 AUGUST".

Muncitorii de la ,,23 August" sînt 
obișnuiți cu vizitele de lucru ale 
conducătorului iubit al partidului și 
statului, venit adesea să le cunoas
că activitatea, rezultatele obținute, 
să le îndrume preocupările. Prin 
putenice urale și ovații ei au dat 
glas și acum recunoștinței fierbinți 
față de cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, care conduce și îndrumă cu 
fermitate și clarviziune amplul pro
ces de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a patriei pe calea luminoasă a co
munismului.

O formație alcătuită din membri 
ai gărzilor patriotice și ai detașa
mentelor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Grupuri de tineri muncitori, pio

nieri șl elevi — copii ai oame
nilor muncii din acest destoinic 
detașament muncitoresc cu vechi 
tradiții revoluționare — au venit 
în întâmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, oferindu-i, în 
semn de aleasă dragoste și consi
derație, frumoase buchete de flori.

La sosire, secretarul general al 
partidului a fost întâmpinat cu deo
sebită stimă de membri ai consi
liului de conducere al întreprinde
rii, de tovarășii Barbu Petrescu, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid, Ion Radu, viceprim- 
ministru al guvernului, Eugeniu Ră- 
dulescu, ministrul industriilor con
strucțiilor de mașini, de reprezen
tanți ai centralei industriale de re
sort.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu colectivul cunoscutei 
întreprinderi bucureștene s-a axat 
de la început pe problemele esen
țiale ale dezvoltării și modernizării 
fabricației. Au fost înfățișate date 
semnificative referitoare la creș

terea, diversificarea șl modernizarea 
producției, care au evidențiat progre
sele remarcabile înregistrate, îndeo
sebi în perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului. A 
fost reliefat în special faptul că a 
crescut substanțial potențialul pro
ductiv și de creație al întreprinderii, 
unde se realizează în momentul de 
față o gamă largă de motoare, com- 
presoare, locomotive, utilaje com
plexe, echipamente pentru diferite 
ramuri industriale, produse de nivel 
tehnic ridicat, solicitate tot mai 
mult și pe piața externă. Raportul 
muncitoresc prezentat secretarului 
general al partidului cuprinde 
realizări importante la principalii 
indicatori ai planului, evidențiate 
elocvent de obținerea ' In primele 
zece luni ale acestui an a unei pro- 
ducții-marfă cu 27 la sută mai mari 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

(Continuare în pag. a III-a)

REZOLUȚIA
CaNGHSULOI Al XIM-1EA Al MIIIIILII COMUNISI ROMAN

I. Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist Român, 
eveniment epocal în istoria milenară a poporului român

Congresul al XlV-lea al Partidului Co
munist Român — eveniment de impor
tanță epocală în viața partidului și a po
porului nostru, înscris în istoria patriei 
drept Congresul marilor victorii socialiste, 
al triumfului socialismului, al afirmării 
depline a independenței și suveranității 
Româhiei — și-a desfășurat lucrările la 
București, în zilele de 20—24 noiembrie 
1989.. Cu înaltă responsabilitate și exigență 
revoluționară, marele forum al comuniști
lor — pornind de la drumul parcurs de 
poporul român pe calea socialismului — a 
făcut bilanțul general al stadiului actual 
al societății socialiste românești și, cu 
nestrămutată încredere in viitorul comu
nist al patriei, a elaborat și adoptat, în 
unanimitate, programele de dezvoltare 
economico-socială a României in cincinalul 
1991—1995 și orientările de perspectivă 
pină in anii 2000—2010, în vederea dezvol
tării continue a forțelor de producție, a ști
inței, invățămîntului, culturii, creșterii ni
velului de trai, material și spiritual, al 
poporului, a înfăptuirii neabătute a prin
cipiilor socialismului științific și comunis
mului în toate domeniile de activitate, a 
ridicării României pe noi culmi de pro
gres și civilizație, a întăririi independen
ței și suveranității sale.

In deplin consens cu voința unani* 
mă a comuniștilor, a tuturor celor ce 
muncesc, exprimată in Torurile demo
crației noastre muncitorești-revoluțio- 
nare, dînd glas celor mai alese sen
timente de inaltă stimă și prețuire, de 
nețărmurită dragoste și profundă re
cunoștință ale intregului popor, Con
gresul al XlV-lea a reales — într-o at
mosferă de puternic entuziasm și înăl
țătoare vibrație patriotică - in func
ția supremă de secretar general al 
Partidului Comunist Român pe to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU - cel 
mai iubit și stimat fiu al națiunii 
noastre, ctitorul de geniu al Româ
niei socialiste moderne, strălucit con
ducător de partid și de țară, perso
nalitate de înalt prestigiu a vieții 
politice contemporane, ce s-a impus 
in conștiința întregii omeniri ca mare 
Erou al păcii, al înțelegerii și colabo
rării între toate națiunile lumii.

Prin inestimabila sa contribuție teore
tică și practică la fundamentarea științi
fică și transpunerea în viață a Programu
lui partidului, a planurilor și programelor 
de dezvoltare economico-socială a patriei 
și edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, la elaborarea și

înfăptuirea întregii politici interne și 
externe a partidului și statului, prin 
îmbogățirea teoriei revoluționare a clasei 
muncitoare, a gîndirii social-politice con
temporane, cu teze, concepte, idei și o- 
rientâri noi, profund originale, asupra pro
blemelor esențiale ale socialismului, ale 
evoluției lumii contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a atras înalta stimă 
și nemărginita recunoștință a tuturor fii
lor României socialiste, respectul și 
prețuirea popoarelor iubitoare de pace și 
progres de pe toate meridianele lumii.

Congresul iși exprimă profunda con
vingere că actul politic, de importan
ță istorică, al reinvestirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in suprema func
ție de secretar general al partidului 
reprezintă garanția cea mai sigură a 
continuității procesului de făurire a 
socialismului cu poporul și pentru po
por, a inaintârii neabătute a Româ
niei, libere, independente și suverane, 
pe calea socialismului și comunismu
lui - visul de aur al omenirii I

Congresul dă cea mai înaltă apreciere 
și aprobă în unanimitate Raportul cu pri
vire Ia stadiul actual al societății socia
liste românești, la activitatea Comitetului 
Central intre Congresele al XHI-lea și al 
XlV-lea, la realizarea Programului-Directi- 
vă de dezvoltare economico-socială în cin
cinalul a! IX-lea și in perspectivă pină in 
anii 2000—2010, în vederea îndeplinirii 
neabătute a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism, pre

zentat de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Congresul iși însușește pe deplin te
zele, ideile și orientările formulate in 
acest istoric document, hotărăște ca 
Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
să devină programul de luptă și de 
muncă al partidului, al întregului po
por, în vederea ridicării neabătute a 
României la un nou stadiu, superior 
al dezvoltării sale socialiste, in înain
tarea sa spre comunism.

Congresul apreciază că, prin analiza de 
Înaltă rigoare științifică a problemelor so
cialismului, a stadiului actual de dezvol
tare economico-socială a patriei noastre, a 
realizărilor istorice obținute în construc
ția socialismului, a activității organizato
rice, ideologice și politice a partidului, a 
evoluției vieții internaționale și tendințe
lor de dezvoltare a lumii contemporane, 
Raportul constituie un document progra
matic de inestimabilă valoare teoretică și 
practică, ce sintetizează în mod strălucit 
experiența partidului și poporului nostru 
în construcția socialismului și îmbogățeș
te creator concepția revoluționară despre 
lume și viață cu noi concluzii desprinse 
din practica socială, din cuceririle științei, 
ale gîndirii umane. Raportul fundamen
tează în mod științific direcțiile priorita
re de acțiune ale partidului și poporului și 
principalele obiective ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale în cincinalul 1991—1995 și in 
perspectivă, pină în anul 2000 și în primul 
deceniu al mileniului al treilea, în vederea

înfăptuirii neabătute a Programului parti
dului și formulează răspunsuri clare la 
problemele actuale ale dezvoltării socia

lismului, la tendințele complexe ale vieții 
mondiale, determinate de marile transfor
mări sociale din lume.

II. Dezbaterea documentelor Congresului - cea mai largă 
dezbatere democratică din întreaga istorie modernă a României

Pe baza Tezelor din aprilie 1988, a docu
mentelor înaltului forum democratic din 
noiembrie 1988, a Tezelor și Programului- 
Directivă, în întregul nostru partid și 
împreună cu întregul nostru popor a avut 
loc, timp de un an și jumătate, o largă 
dezbatere democratică, fără precedent în 
întreaga istorie modernă a patriei noastre, 
în cadrul căreia a fost analizată — în lumina 
principiilor socialismului științific, a con
cepției revoluționare despre lume și viață

— în spirit critic și autocritic, întreaga 
activitate desfășurată de poporul nostru 
în anii construcției socialiste. Aceasta a 
asigurat ca documentele ce au fost dezbătu
te și adoptate la Congres să reprezinte 
voința unanimă a comuniștilor, a întregii 
noastre națiuni, hotărirea întregului popor 
de a acționa în strînsă unitate, sub con
ducerea partidului, pentru înfăptuirea 
Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare 
neabătută spre comunism.

III. Edificarea orînduirii socialiste - continuare legică a 
procesului istoric de formare și afirmare a poporului român

Edificarea cu succes a orînduirii socia
liste în patria noastră constituie o con
tinuare legică a procesului istoric de for
mare a poporului român, a națiunii și a 
statului național unitar român, a luptei 
împotriva dominației străine și a asupririi, 
pentru libertate și independență, pentru 
progres economic și social.

Congresul dă o inaltă apreciere vibrantu
lui omagiu adus de secretarul general al

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
poporului român — adevăratul făuritor al 
istoriei — care în milenara sa existență a 
dus lupte grele, eroice pentru apărarea și 
păstrarea ființei proprii și care in nici o 
împrejurare nu a capitulat, a ținut sus 
steagul luptei și a făcut totul pentru a 
asigura viitorul urmașilor lui, viitorul

(Continuare în pag. a IV-a)
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în acest moment de » profundă 
semnificație, cînd Congresul al 
XIV-lea v-a reînvestit în funcția 
supremă de secretar general al Parti
dului Comunist Român, alăturîn- 
du-ne cu înflăcărare și aleasă pre
țuire gîndurile și simțămintele la 
nestăvilita satisfacție și mîndrie pa
triotică a întregii națiuni, din 
adîncul inimilor, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
timișeni, vă rugăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să primiți cele mai sincere și calde 
felicitări, se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R.

Adresăm cele mai alese gînduri de 
Înaltă considerație, fierbinte dragoste 
și vie recunoștință tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, strălucit 
om de știință de largă recunoaștere 
internațională, pentru contribuția de 
excepție pe care o aduce la elabora
rea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a României, la dezvoltarea 
științei, învățămîntului și culturii 
naționale, la îmbogățirea patrimoniu
lui cunoașterii universale. Ne 
angajăm să dăm viață exemplar 
hotăririlor adoptate de cel de-al 
XIV-lea Congres al partidului, de a 
pune la temelia întregii activități 
economico-sociale imperativele fun
damentale stabilite de dumneavoas
tră pentru noua etapă, calitativ su
perioară, a construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră. Sîntem pe deplin în
credințați că, urmind exemplul 
neobositei dumneavoastră activități 
revoluționare, aplicînd cu fermitate 
prețioasele dumneavoastră idei, 
orientări și indicații, realizările de 
pînă acum ale județului Timiș vor 
dobîndi noi străluciri, sporindu-ne 
astfel contribuția Ia dezvoltarea 
mereu ascendentă a țării.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din COMBINATUL SIDERURGIC 
HUNEDOARA, își exprimă legitima 
satisfacție și unanima aprobare față 
de actul politic de însemnătate 
istorică — realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot 
și revoluționar, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, în 
funcția de secretar general al parti
dului, prilej de a vă adresa cele mai 
calde felicitări, împreună cu urarea 
de multă sănătate și putere de 
muncă pentru a ne conduce cu 
aceeași dăruire și înalt patriotism pe 
calea luminoasă a socialismului și 
comunismului în patria noastră 
liberă, independentă și suverană.

Siderurgiștii hunedoreni, asemenea 
tuturor oamenilor muncii din În
treaga țară, își reafirmă legămintul 
de credință de a traduce; neabătut 
in viață documentele programatice 
adoptate de înaltul forum al comu
niștilor.

Vom acționa în spiritul înflăcăra- 
telor chemări și îndemnuri pe care 
le-ați adresat de la înalta tribună a 
Congresului, vom face totul pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcini
lor de plan pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a vastelor obiec
tive de dezvoltare economico-socială 
a patriei, contribuind prin aceasta 
la realizarea unei noi calități a 
muncii și vieții întregului nostru 
popor, rațiunea și țelul suprem al 
politicii Partidului Comunist Român.

în telegrama CONSILIULUI 
POPULAR AL JUDEȚULUI BRA
ȘOV, se arată : Comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Brașov, 
asemenea întregului nostru popor, 
din adincul inimilor, cu vibrantă 
mîndrie patriotică, vă adresează 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, un 
cald și vibrant omagiu cu prilejul 
realegerii în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân.

Cu acest prilej, adresăm, din adîn
cul inimilor, calde felicitări to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, marcantă perso
nalitate politică și savant de recu
noaștere mondială pentru contribu
ția pe care o aduceți la afirmarea 
scumpei noastre patrii pe arena 
mondială, la dezvoltarea învățămîn
tului, științei, culturii și artei ro
mânești.

Vă încredințăm, mult Iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom mobiliza întregul potențial 
uman și tehnico-material din jude
țul Brașov pentru îndeplinirea sar
cinilor ce ne revin din documentele 
adoptate de Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
se arată: Uniți in gînd și simțire 
cu întreaga națiune, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Satu 
Mare, "vă adresează cu profund res
pect cele mai vibrante felicitări 
pentru realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta func
ție de secretar general al partidu
lui, garanția cea mai sigură a în
făptuirii pe mai departe a cuteză
torului program de edificare socia
listă și comunistă a patriei, a creș
terii necontenite a contribuției și 
prestigiului României în edificarea 
păcți și securității pe continentul 
european și pe întreaga planetă, în 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Aducem totodată un fierbinte 
omagiu și adresăm expresia celor 
mai alese simțăminte de prețuire 
și profund respect mult stimatei to
varășe Elena Ceaușescu, pentru con
tribuția remarcabilă pe care o adu
ce, prin neobosita activitate șl ex
cepționalele calități de conducător 
politic și savant de înalt presti
giu științific, de largă recunoaștere 
internațională, la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru, la orientarea fermă a 
cercetării științifice, a învățămîntu
lui și culturii românești.

Dorim să dăm glas, mult iubite șl 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajamentului nostru fierbinte de 
a ne situa cu demnitate la înălți
mea acestui timp eroic, înscriin- 
du-ne, cu toată capacitatea noastră 
creatoare, în eforturile întregii na
țiuni de a realiza la cel mai înalt 
nivel calitativ mărețele sarcini ce 

ne revin din actualul șl viitorul cin
cinal 1991—1995 și în perspectivă.

Strins uniți în jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, comu
niștii, toți locuitorii de pe această 
vatră de istorie străbună și de cti
torii socialiste emblematice, alături 
de întregul popor român, trăiesc 
clipe de înaltă, aleasă și îndreptățită 
mîndrie patriotică determinate de 
reînvestirea dumneavoastră, de că
tre cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, în su
prema fuheție de secretar general al 
partidului și vă adresează, din 
adîncul inimilor, cu deosebit respect, 
un fierbinte omagiu, urarea de viață 
îndelungată, sănătate și putere de 
muncă pentru a ne conduce cu 
aceeași clarviziune și cutezanță revo
luționară spre noi și mari victorii, 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN CONSTANȚA AL 
P.C.R.

Documentele adoptate de Con
gresul al XIV-lea — elaborate cu 
aportul determinant al dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, și care 
au la bază marile victorii repurtate 
de poporul român în anii socialismu
lui, strălucitele succese obținute în 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, asigu
ră continuarea operei de construcție 
socialistă în patria noastră, întă
rirea și mai puternică a bazei teh- 
nico-materiale, dezvoltarea societății 
românești în noua etapă, întărirea 
independenței și suveranității națio
nale și reprezintă pentru noi un 
înălțător program de muncă și via
ță.

Cu legitimă mîndrie patriotică vă 
adresăm dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri 
și recunoștința vie pentru grija sta
tornică cu care ne îndrumați perma
nent, pentru sprijinul multilateral 
pe care ni-1 acordați în vederea în
făptuirii sarcinilor ce ne revin în 
edificarea noului destin socialist șl 
comunist pe această vatră strămo
șească.

In telegrama CONSILIULUI 
POPULAR AL JUDEȚULUI VAS
LUI se arată : In aceste momente de 
aleasă sărbătoare, de înaltă eferves
cență politică, prilejuită de reale
gerea dumneavoastră la Cel de-al 
XIV-lea Congres în funcția supremă 
de secretar general al Partidului 
Comunist Român, toți locuitorii- ju
dețului Vaslui, într-o deplină unita
te de gînd și faptă, dau glas celor1 
mai alese sentimente de nețărmuri
tă dragoste, profundă stimă și 
prețuire față de dumneavoastră, 
mult., iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit con
ducător al națiunii noastre pe dru
mul glorios al socialismului și comu
nismului, creatorul vizionar al po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, promotor neobo
sit al cauzei păcii, înțelegerii și 
colaborării între popoare.

Noi, cei ce trăim și muncim In ju
dețul Vaslui, am simțit și simțim 
grija dumneavoastră permanentă, 
îndrumarea plină de căldură și în
țelepciune și afirmăm cu mîndrie, 
cu satisfacție, cu răspundere comu
nistă că dezvoltarea fără precedent 
a acestor meleaguri încărcate de 
istorie se leagă indestructibil de 
numele și activitatea dumneavoas
tră, pentru care vă exprimăm dra
gostea noastră nemărginită, întreaga 
gratitudine și recunoștință.

CONSILIUL SANITAR SUPERIOR, 
In consens cu întregul popor, cu ne
țărmurită dragoste și aleasă prețuire, 
vă adresează, din adîncul inimii, 
călduroase felicitări, adueîndu-vă și 
cu acest prilej, un respectuos omagiu 
pentru activitatea strălucită pe care 
o desfășurați în fruntea partidului și 
a țării, cu pilduitor spirit revoluțio
nar, pentru binele și prosperitatea 
națiunii noastre socialiste.

în deplină unitate de cuget și 
simțire cu toți fiii patriei, cadrele 
medico-sanitare, Consiliul Sanitar 
Superior își însușesc Tezele și apre
cierile cuprinse în Raportul prezen
tat de dumneavoastră Congresului 
partidului și își exprimă adeziunea 
deplină față de toate documentela 
adoptate la marele forum al comu
niștilor români, documente ce poar
tă pecetea inconfundabilă a gîndirii 
dumneavoastră vizionare, model de 
analiză științifică a strategiei dezvol
tării economico-sociale a țării, de 
afirmare a aspirațiilor de libertate, 
independență și fericire ale poporu
lui nostru, angajîndu-se să-și orien
teze toate forțele umane și materia
le spre îmbunătățirea în continuare 
a principalilor indicatori demogra
fici, creșterea calității asistenței 
medicale, sporirea eficienței acțiuni
lor profilactice și de supraveghere 
activă a sănătății personalului mun
citor, întărirea muncii de educație 
sanitară, de respectare a tuturor mă
surilor de igienă și sănătate publică.

Realegerea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la cîrma destinu
lui nostru socialist și comunist, act 
politic de covîrșitoare importanță 
pentru prezentul și viitorul scumpei 
noastre patrii, oferă garanția unită
ții de nezdruncinat a întregului po
por în jurul partidului — centrul 
vital al națiunii — a împlinirii cu 
succes a mărețelor obiective pre
figurate de documentele de excep
țională valoare teoretică și practică, 
privind dezvoltarea economico-socia
lă multilaterală a României, aproba
te de cel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, dovada 
adeziunii depline față de înțeleaptă 
și clarvăzătoarea politică internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, al cărui genial promotor sînteți, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral — se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
CARAȘ-SEVERIN AL P.C.R.

Asigurăm partidul, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, pe mult stimată tovară
șă Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului și statului nos
tru, savant de unanimă recunoaștere 
internațională, că noi toți cei ce 
muncim în județul Caraș-Severin 
ne vom uni eforturile în realizarea 
programelor prioritare din industrie, 
îmbunătățirea tehnologiilor, ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, creșterea mai rapidă a 
productivității muncii, în înfăptui

rea obiectivelor noii revoluții agra
re, perfecționarea autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale și ridi
carea bunăstării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc.

Avem o organizație județeană de 
partid puternică, colective muncito
rești cu tradiție, destoinice, capabile 
să asigure, așa cum ne-ați cerut, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, formarea și 
educarea unor adevărați revoluțio
nari, cu dragoste față de patrie, 
partid și popor, cu un ridicat nivel 
de pregătire politică și științifică și 
vă asigurăm că sîntem hotărîți să 
ne îndeplinim exemplar planul și 
angajamentele pe acest an și pe 
întregul cincinal, sporindu-ne con
tribuția la realizarea programului 
partidului, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste, stimă și prețuire, cu 
profundă recunoștință și admirație, 
cu îndreptățită mîndrie patriotică, 
comuniștii din ÎNTREPRINDEREA 
DE ALUMINA TULCEA, alături de 
întregul personal muncitor își expri
mă totala adeziune, nemărginita 
bucurie și deplina satisfacție față de 
hotărîrea Congresului al XIV-lea 
privind realegerea dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta funcție 
de secretar general al partidului, 
garanție sigură a înfăptuirii hotă- 
rîrilor istorice adoptate de marele 
forum al comuniștilor.

întregul colectiv de oameni ai 
muncii din întreprinderea de Alu
mină Tulcea, sub conducerea orga
nizației de partid, va acționa cu de
votament și abnegație pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din hotărîrile marelui fo
rum, angajîndu-ne cu toată fermi
tatea să asigurăm cît mai multă 
alumină calcinată economiei națio
nale la nivelul sarcinilor din actua
lul cincinal și în perspectiva deschi
să de documentele programatice a- 
doptate de Congresul al XIV-lea.

în atmosfera de bucurie fierbin
te, de nețărmurită satisfacție, în 
care toți fiii patriei sărbătoresc 
realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului, cadrele didactice, studenții și 
cursanții ACADEMIEI DE STUDII 
SOCIAL-POLITICE DE PE LINGĂ 
C.C. AL P.C.R. vă aduc omagiul lor 
profund de prețuire și recunoștință, 
de neclintit devotament pentru mo
dul în care conduceți partidul și 
țara pe calea celor mai mari izbînzi 
politice, economice, sociale și spiri
tuale, pe calea socialismului și co
munismului.

Prin bogăția Ideilor, tezelor, orien
tărilor și soluțiilor de mare origina
litate și curaj revoluționar. Raportul 
pe care l-ați prezentat la Congres 
constituie o contribuție la dezvol
tarea socialismului științific, la îm
bogățirea teoriei și practicii revolu
ționare a clasei muncitoare, un 
exemplu de aplicare creatoare a le
gităților generale la condițiile speci
fice țării noastre.

Ne exprimăm și cu acest minunat 
prilej stima și aprecierea deosebite 
pentru contribuția de cea mai mare 
însemnătate a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic și savant de 
renume mondial, la elaborarea și 
înfăptuirea politicii noastre interne 
și externe, la înflorirea învățămîntu
lui, științei și culturii din țara noas
tră.

Ne angajăm să acționăm neabătut 
ca activiști comuniști, revoluționari 
de profesie, să muncim și să luptăm 
fără preget, cu întreaga energie, în 
orice condiții și împrejurări, pentru 
a contribui la înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de partid, la dezvoltarea 
multilaterală și. înaintarea spre co
munism a scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 
arată : într-o atmosferă de puterni
că vibrație patriotică, în consens cu 
întreaga națiune, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Covas- 
na au participat cu vie emoție și 
deplină satisfacție la actul istoric 
cînd, exprimînd cea' mai fierbinte 
dorință a poporului român, delegații 
la marele forum al comuniștilor au 
hotărît realegerea dumneavoastră, 
în funcția supremă de secretar gene
ral al partidului, chezășia continui
tății amplului proces revoluționar 
de transformare socialistă și comu
nistă a țării declanșat de neuitatul 
Congres al IX-lea. Această opțiune 
de cuget și simțiri reprezintă cea 
mai elocventă manifestare a unității 
de monolit a întregii națiuni în ju
rul partidului, al secretarului său ge
neral, a voinței de neclintit de a În
făptui, sub conducerea dumneavoas
tră, mărețele programe de dezvoltare 
economico-socială a patriei noastre 
suverane, libere și independente.

Vă rugăm să ne îngăduiți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să relevăm și cu 
această ocazie meritul dumneavoas
tră nepieritor în dobîndirea unui 
strălucit succes al societății socialis
te din România, acela al soluționării 
problemei naționale, al asigurării 
egalității în drepturi a tuturor fiilor 
patriei pe temelia repartizării judi
cioase, armonioase a forțelor de 
producție pe teritoriul țării și apli
cării neabătute a principiilor eticii 
și echității socialiste, asigurînd ast
fel bunăstarea și prosperitatea în
tregii națiuni.

Cu sentimente de aleasă recunoș
tință și profundă gratitudine adre
săm un respectuos omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent conducător poli
tic, savant de largă reputație inter
națională, pentru contribuția sa de 
inestimabilă valoare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului nos
tru, a programelor de dezvoltare 
economico-socială, la afirmarea fără 
precedent a științei, învățămîntului 
și culturii românești în lume.

Dînd glas voinței unanime a comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii 
de la ÎNTREPRINDEREA DE CON
FECȚII TlRGU JIU, ne exprimăm 
cu justificată mîndrie patriotică sa
tisfacția deplină față de mărețul act 
de voință comunistă hotărît într-o 
unanimitate deplină la Congresul al 
XIV-lea al partidului, al realegerii

• Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Congresul al 
XIV-lea, în înalta funcție de secretar general al partidului - opțiune 
de istorică însemnătate, expresie a unității de nezdruncinat a întregului 
popor în jurul partidului, al marelui său conducător, garanție a 
progresului continuu, multilateral al patriei

• Angajament ferm al tuturor colectivelor de oameni ai muncii 
de a îndeplini exemplar obiectivele de dezvoltare economico-socială 
a patriei, asigurînd realizarea unei noi calități a muncii și a vieții 
întregului popor, rațiunea și țelul suprem a! politicii 
Partidului Comunist Român

dumneavoastră în Înalta funcție de 
secretar general al Partidului Co
munist Rcmân.

în această hotărîre, luată în deplin 
acord cu întreg partidul și poporul 
român, noi vedem o recunoaștere 
a calităților dumneavoastră de pa
triot înflăcărat, conducător de ex
cepție, comunist de omenie, apărător 
al dreptății și echității sociale, ex
ponent al idealurilor de progres, li
bertate și pace ale poporului român, 
ale întregii noastre națiuni socialis
te. Suprema dumneavoastră învesti
tură în funcția de secretar general 
al partidului ne dă certitudinea unui 
viitor fericit al patriei, al indepen
denței și suveranității ei, a edifică
rii cu succes în România a celei mai 
drepte și mai umane orînduiri, orîn- 
duirea socialistă și comunistă.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din ÎNTREPRINDEREA MECANI
CA PENTRU AGRICULTURA 
ARAD își exprimă marea satisfac
ție, imensa bucurie pentru realege
rea în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comu
nist Român a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și 
stimat fiu al națiunii noastre, ctito
rul României moderne, militant 
neobosit pentru cauza partidului, 
pentru împlinirea celor mai nobile 
idealuri și năzuințe de libertate, fe
ricire ale poporului, eminentă per
sonalitate a vieții politice internațio
nale, stimat și respectat pe toate 
meridianele globului.

Ne angajăm cu această ocazie, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să acționăm cu 
înaltă răspundere șl spirit revoluțio
nar, cu dăruire comunistă pentru 
înfăptuirea neabătută a documente
lor istorice adoptate de Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român.

In telegrama ÎNTREPRINDERII 
MINIERE HARGHITA se arată : 
In aceste momente înălțătoare avem 
ferma convingere că realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
funcția de secretar general al Parti
dului Comunist Român constituie, 
pentru întreaga activitate viitoare a 
partidului, pentru îndeplinirea cu 
succes a mărețelor obiective adopta
te, cel mai de preț catalizator, este 
însăși chezășia împlinirii celor mai 
Înalte idealuri și aspirații de inde
pendență, libertate, progres și pros
peritate ale poporului nostru, a ri
dicării patriei pe cele mai înalte 
culmi de civilizație.

Comuniștii, minerii, toți oame
nii muncii, vă asigurăm, mult 
stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în 
viitor ne vom canaliza eforturile șl 
puterea noastră de muncă pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
la toți indicatorii pe acest an și pe 
Întregul cincinal, a hotăririlor adop
tate de marele forum al comuniști
lor pentru sporirea contribuției în
treprinderii noastre la propășirea și 
progresul României socialiste.

însuflețiți de cele mal Înalte sen
timente de stimă, respect și mîndrie 
patriotică față de grija părintească 
ce o purtați dezvoltării și moderni
zării întregii economii românești, vă 
asigurăm că toți oamenii muncii din 
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ 
METALURGIC BUZĂU, In frunte 
cu comuniștii, nu vor precupeți nici 
un efort și vor acționa neabătut, cu 
abnegație revoluționară pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor de 
plan.

In aceste mpmente solemne, ne 
angajăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, să facem totul 
pentru a transpune în viață istorice
le hotărîri ale Congresului al 
XIV-lea al partidului, pentru a 
realiza In mod exemplar sarcinile 
trasate, indicațiile și orientările 
privind dezvoltarea și modernizarea 
întreprinderii noastre, îmbunătățirea 
continuă a metodelor de muncă, de 
organizare și conducere, întreaga 
activitate politico-educâtivă, pentru 
creșterea substanțială a contribuției 
noastre la dezvoltarea generală a 
patriei libere și independentă.

In telegrama DEPARTAMENTU
LUI AVIAȚIEI CIVILE se arată : 
Comuniștii, toți oamenii muncii din 
aviația civilă își exprimă, cu adîncă 
emoție și profundă bucurie, deplina 
satisfacție pentru realegerea dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de că
tre Congresul al XIV-lea, în func
ția de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, act ce se con
stituie ca o dovadă elocventă a uni
tății de monolit a întregului nostru 
popor în jurul gloriosului partid co
munist pentru asigurartea continuă
rii neabătute a făuririi socialismului 
și comunismului pe pămîntul scump 
al patriei și afirmarea României tot 

mai mîndră și mai demnă în rîndul 
statelor lumii.

Vă raportăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul personal al aviației civile, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor <5e partid, a trecut cu însu
flețire la studierea și aprofundarea 
documentelor Congresului al XIV- 
lea și sîntem ferm hotărîți de a face 
totul pentru transpunerea în viață a 
hotăririlor adoptate de marele fo
rum al comuniștilor români, a Te
zelor, orientărilor și sarcinilor rezul
tate din Raportul pe care l-ați pre
zentat în deschiderea lucrărilor 
Congresului, document de excepțio
nală însemnătate teoretică și prac
tică, program de muncă și luptă re
voluționară al întregului partid și 
popor pentru dezvoltarea economi
co-socială a României în cel de-al 
IX-lea cincinal și în perspectivă 
pînă în anii 2000—2010.

In aceeași unitate de cuget șl 
simțire cu întreaga națiune, cu ar
mata revoluționară a României so
cialiste, comuniștii, întregul perso
nal din MARELE STAT MAJOR, 
comandamentele și unitățile subor
donate au primit cu vie satisfacție, 
mîndrie patriotică și nețărmurită 
admirație actul istoric al realegerii 
dumneavoastră de către Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist 
Român, in înalta funcție de secre
tar general\al partidului.

Asemenea întregii țări, fiilor săi 
care slujesc sub faldurile tricoloru
lui de luptă, comuniștii din Marele 
Stat Major, comandamentele și uni
tățile subordonate dau o înaltă a- 
preciere activității neobosite pe care o 
desfășurați de aproape șase decenii 
în mișcarea comunistă, muncitoreas
că și de aproape 25 de ani în frun
tea partidului și statului, patosului 
revoluționar cu care promovați cu 
consecvență și fermitate principiile 
socialismului științific, grijii perma
nente pe care o acordați dezvoltării 
economico-sociale, întăririi continue 
a capacității de apărare, salvgardă
rii independenței și suveranității pa
triei.

Exprimîndu-ne convingerea că is
toricele hotărîri adoptate vor da noi 
și impresionante dimensiuni operei 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, vor propulsa 
țara noastră pe noi culmi de civili
zație, bunăstare și progres, vă ru
găm să ne îngăduiți să vă asigurăm 
pe dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe comandant suprem, 
că vom acționa într-o unităte de 
monolit cu toate elementele siste
mului național de apărare, cu între
gul popor, sub conducerea partidului 
pentru înfăptuirea exemplară a ro
lului de organism politico-militar 
încredințat Marelui Stat Major, pen
tru apărarea, în orice condiții, a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

împreună cu întregul partid șl 
popor, comuniștii, toți oamenii mun
cii din cadrul COMBINATULUI MI
NIER MOTRU, județul Gorj, trăiesc 
clipe de vibrantă simțire patriotică, 
de profundă mîndrie și nemărginită 
satisfacție prilejuite de realegerea 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în func
ția supremă de secretar general al 
partidului, la cel de-al XIV-lea 
Congres, forumul strălucitelor vic
torii socialiste. Cu inimile pline de 
dragoste și recunoștință in numele 
celor peste 20 000 de mineri din ba
zinele miniere Motru și Jilț, vă 
transmitem un ales omagiu, urări de 
viață lungă, multă sănătate și 
aceeași neostenită putere de muncă 
și acțiune revoluționară, spre binele 
partidului, al întregului nostru popor, 
pentru cauza păcii și socialismului 
în lume.

Ne angajăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, ca urmind strălu
citul dumneavoastră exemplu de 
muncă și luptă, de slujire cu nemăr
ginit devotament, adîncă prețuire șl 
cutezanță revoluționară a interese
lor poporului, să depunem întreaga 
noastră capacitate și putere de mun
că pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor ce ne revin în acest an 
și pe întregulcincinal, sporind pro
ducția de cărbune, la parametrii ca
litativi .ceruți de beneficiar, întă- 
rindu-ne contribuția la înfăptuirea 
programului energetic național. Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți 
minerii Motrului și Jilțului, în frunte 
cu comuniștii, vor acționa fără pre
get cu întreaga hotărîre și răspun
dere, cu consecventă și spirit revo
luționar, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor reieșite din magis
tralul Raport prezentat de dumnea
voastră mărețului forum comunist.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R. se 
arată : în aceste momente înălță
toare, de vibrantă angajare patrio

tică, revoluționară, cînd partidul și 
țara trăiesc marea bucurie și deplina 
satisfacție a realegerii dumneavoas
tră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, în nu
mele celor peste 100 000 comuniști, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Bacău vă adresăm cele mai 
călduroase felicitări, împreună cu 
urarea de mulți ani fericiți, în 
deplină sănătate și putere de muncă 
pentru a ne conduce cu aceeași 
cutezanță și clarviziune pe drumul 
victorios al socialismului și comu
nismului.

Asemenea tuturor fiilor acestui 
pămînt de bogată istorie românească 
și noi, toți care trăim șl muncim în 
această zonă înfloritoare a țării, 
vedem în această opțiune expresia 
dragostei cu care întregul popor 
român vă înconjoară pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, înflăcărat patriot 
și revoluționar, care de aproape 6 
decenii v-ați consacrat înfăptuirii 
celor mai nobile aspirații de liber
tate, independență și prosperitate ale 
poporului nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Bacău facem un nou și 
solemn legămînt în fața dumnea
voastră, de a da viață minunatelor 
planuri și programe adoptate de 
Congresul al XIV-lea al partidului, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin, adueîndu-ne 
o contribuție tot mai mare la pro
gresul și prosperitatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socialis
tă România.

Să ne trăiți ani mulți șl fericiți, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, strălucită persona
litate a vieții noastre politice și 
științifice, spre-binele și prosperita
tea neamului românesc și a patriei 
străbune.

Colectivul de oameni ai muncii 
din COMBINATUL METALURGIC 
TULCEA, aduce un vibrant omagiu 
și o înaltă apreciere activității dum
neavoastră, comunist și patriot în
flăcărat, conducător înțelept și clar
văzător, care și-a închinat întreaga 
viață partidului comunist și activi
tății revoluționare, conducînd cu 
clarviziune și cutezanță drumul as
cendent al României contemporane.

Intr-o entuziastă unanimitate toți 
metalurgiștii tulceni aprobă din 
adincul inimii istorica hotărîre a 
marelui forum privind realegerea 
dumneavoastră în funcția supremă 
de secretar general al gloriosului 
nostru partid, garanție sigură a edi
ficării pe mai departe, cu deplin 
succes, a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Noi, comuniștii, toți cei care trăim 
și muncim în combinatul creat în 
ultimul deceniu, urmare a indicațiilor 
dumneavoastră, reafirmăm cu ho
tărîre voința neabătută de a vă 
avea in continuare în fruntea parti
dului și a țării. Știm că astfel na
țiunea noastră va avea în’ conti
nuare la cirma destinelor sale pe 
omul care și-a contopit viața cu 
idealurile supreme ale partidului și 
ale patriei, revoluționarul neînfri
cat, patriotul care prin strălucitele 
sale calități de conducător : cute
zanță, energie și neobosită activi
tate, și-a legat totdeauna numele 
de tot ce s-a făurit vreodată mai 
măreț, mai durabil, pe pămîntul ro
mânesc.

In telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DIN COMBI
NATUL MINIER AL CUPRULUI 
ROȘIA POENI se arată : Realege
rea dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție de secre
tar general al Partidului Co
munist Român constituie pentru 
comuniștii și toți oamenii muncii de 
pe marea -platformă industrială a 
cuprului românesc de la Roșia 
Poeni, județul Alba, minunatul 
prilej de a vă adresa sincere felici
tări, gratitudinea noastră deplină 
pentru întreaga și neobosita dum
neavoastră activitate revoluționară 
dedicată făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, realizării unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră. urarea de viață îndelungată în 
deplină sănătate, spre binele și 
prosperitatea întregului popor 
român.

Raportul prezentat de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. de la 
înalta tribună a Congresului al XIV- 
lea al partidului, reprezintă pentru 
noi comuniștii, toți oamenii muncii 
de pe marea platformă industrială 
a cuprului un document de excep
țională' valoare teoretică și practi
că, strălucită sinteză a marilor vic
torii obținute în țara noastră în e- 
dificarea societății socialiste multi

lateral dezvoltate, un grandios pro
gram consacrat continuării procesu
lui de înaintare a României spre 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu hotărîre și dăruire 
revoluționară pentru a da patriei 
mai mult cupru, pentru a transpune 
în viață sarcinile ce ne revin din 
Hotărîrile Congresului al XIV-lea 
al partidului, spre binele și ferici
rea națiunii noastre.

Cu deplină satisfacție și mîndrie 
patriotică se arată în telegrama 
CONSILIULUI UNIC AGROINDUS
TRIAL LIPOVA, vă aducem, aseme
nea întregului popor, un cald și 
vibrant omagiu cu prilejul realege
rii dumneavoastră în funcția de se
cretar general al partidului, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat 
și revoluționar consecvent, proemi
nentă personalitate a lumii contem
porane, care v-ați dedicat întreaga 
viață înfăptuirii idealurilor de liber
tate socială și independență naționa
lă, fericirii națiunii noastre.

Strins uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe secretar general, lu
crătorii ogoarelor din Consiliul Unic 
Agroindustrial Lipova, vă asigură că 
vor înfăptui neabătut obiectivele 
noii revoluții agrare, astfel ca toa
te unitățile să devină, în cel mai 
scurt timp, erou al noii revoluții 
agrare. Vom milita neîntrerupt pen
tru creșterea producțiilor agricole, 
vom folosi eficient baza tehnico- 
materială care ne este asigurată prin 
grija statornică pe care o acordați 
agriculturii noastre socialiste și vom 
acționa pentru dezvoltarea și întări
rea proprietății de stat și coopera
tiste.

In telegrama COMITETULUI 
UNIUNII SINDICATELOR DIN ÎN
TREPRINDERILE MINIERE, PE
TROL, GEOLOGIE ȘI ENERGIE 
ELECTRICĂ se arată : In deplină 
unitate de cuget și simțire cu în
tregul nostru popor, cu cele mai 
alese sentimente de adincă prețuire 
și nemărginită recunoștință, minerii, 
petroliștii, geologii și energeticienii 
își exprimă profunda satisfacție și 
înalta mîndrie patriotică față de 
Hotărîrea marelui forum comunist 
privind reînvestirea în funcția de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
neobosit militant pentru triumful 
idealurilor nobile de pace, colabora
re și progres social, pentru înain
tarea României spre cele mai înalte 
trepte ale civilizației socialiste și 
comuniste.

Pe baza orientărilor cuprinse In 
Raport, în celelalte documente ale 
Congresului, vom intensifica întreaga 
activitate ideologică și politico-edu- 
cativă, pentru mobilizarea susținută 
a tuturor oamenilor muncii din 
ramură, la îndeplinirea planului de 
cărbune, petrol și energie electrică, 
militînd cu fermitate pentru aplica
rea hotăririlor adoptate de Congre
sul al XIV-lea al Partidului Comu
nist Român.

In aceste înălțătoare momente, de 
aleasă vibrație și mîndrie patriotică, 
de nețărmurită bucurie și admirație 
Cu care partidul și poporul sărbăto
resc reînvestirea dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în suprema func
ție de conducere în partid de către 
Congresul al XIV-lea, comuniștii, 
toți lucrătorii RADIOTELEVIZIU- 
NII ROMANE, în deplină consonan
ță cu sentimentele și voința comună 
a întregii noastre națiuni, își expri
mă, cu deosebit respect și profundă 
prețuire, deplina satisfacție și entu
ziasta aprobare față de istorica șl 
memorabila opțiune a marelui fo
rum al comuniștilor de a vă avea 
mereu în fruntea partidului și a 
țării, garanție de neclintit a înfăp
tuirii cu succes a mărețelor obiec
tive prefigurate de remarcabilele do
cumente adoptate de Congresul al 
XIV-lea.

însuflețiți permanent de genero
sul exemplu pe care ni-1 oferiți, de 
înflăcăratele dumneavoastră îndem
nuri, vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
întregul colectiv al Radioteleviziunii 
este hotărît să-și îndeplinească 
exemplar, cu totală angajare și ab
negație comunistă, sarcinile ce-i re
vin din importantele hotărîri ale 
Congresului al XIV-lea, să acționeze 
cu toată dăruirea, priceperea și pa
siunea revoluționară în vederea ri
dicării necontenite a calității pro
gramelor, a creșterii contribuției a- 
cestora la cunoașterea istoricelor 
documente ale Congresului al XIV- 
lea, la mobilizarea oamenilor mun
cii pentru înfăptuirea lor neabătută.
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1 efect Spo- 
productivității 
calității pro-

Ceaușescu a 
să se intensi-

Prezentînd stadiul îndeplinirii in
dicațiilor primite în cursul prece
dentelor vizite de lucru, direc
torul întreprinderii, Ion Tudor, 
a subliniat efectele deosebite înre
gistrate îndeosebi în ceea ce priveș
te îmbunătățirea calității și sporirea 
competitivității produselor. Un exem
plu concludent în acest sens îl con
stituie modernizarea familiilor de 
motoare aflate în fabricația curentă, 
amplă acțiune ce se realizează în 
colaborare cu Institutul Național de 
Motoare Termice.

Au fost analizate, prin prisma ca
lității, a parametrilor tehnico-func- 
ționali, noile tipuri de motoare pen
tru grupuri electrogene și utilaj pe
trolier, pentru autobasculantele gre
le și utilaje terasiere, pentru loco
motive. Apreciind realizările obținu
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut specialiștilor să acționeze în 
continuare pentru diversificarea ga
mei de motoare,, pentru asimilarea 
de noi tipuri, cu utilizări multiple, 
ținîndu-se seama în permanență dp 
necesitatea reducerii consumurilor 
de carburanți, la nivelul înregistrat 
pe plan mondial.

Aceleași aspecte au fost analizate 
șl în cursul vizitării fabricii de com- 
presoare și utilaje complexe, unde 
s-a remarcat organizarea în flux a 
fabricației componentelor pe linii 
tehnologice automatizate, precum și 
montajul diverselor repere și suban- 
samble, ceea ce are ca 
rirea substanțială a 
muncii, îmbunătățirea 
duselor.

Tovarășul Nicolae 
arătat că este necesar 
fice ritmul de asimilare și introdu
cere în fabricația curentă a noilor 
tipuri de compresoare, care trebuie 
să țină pasul cu cerințele impuse de 
progresele înregistrate de industria 
chimică și alte ramuri ale econo
miei. Arătînd că întreprinderea 
„23 August" dispune de un potențial 
tehnic și uman deosebit, de o bună 
experiență in producția de motoare 
și compresoare, secretarul general 
al partidului a cerut să se acționeze 
în direcția extinderii fabricației, 
concentrării și specializării în acest 
domeniu.

Faptul că îmbunătățirea organiză
rii și modernizarea proceselor de 
producție constituie o preocupare de 
prim plan în activitatea marii între
prinderi bucureștene a fost pus în 
lumină și pe parcursul vizitării 
turnătoriilor de oțel și fontă. Aici au 
fost prezentate noile linii mecaniza
te de formare și turnare, realizate la 
indicația expresă a secretarului 
general al partidului. In aceste 
sectoare s-au reorganizat și moderni
zat fluxurile tehnologice în ansam
blul lor, ceea ce a condus la mă
rirea considerabilă a cantității de 
piese turnate din oțel și fontă, la 
ridicarea calității pieselor turnate, la 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. 
Au reținut atenția modernele proce
dee tehnologice aplicate, la finali
zarea cărora o contribuție deosebită 
au adus-o specialiștii din cadrul In
stitutului Central de Cercetare pen
tru Sectoare Calde și ai Politehnicii 
bucureștene.

Secretarul general al partidului a 
avut cuvinte de apreciere față de 
realizările prezentate în cele două 
secții de turnătorie ale întreprinderii 
„23 August". Adresindu-se conduce
rii ministerului, specialiștilor de la 
Institutul Central pentru Sectoare 
Calde, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se acționeze, în continuare, 
pentru concentrarea turnării pieselor 
din oțel și fontă în unități dotate cu 
mașini și utilaje moderne, pentru or
ganizarea unor linii de turnare spe
cializate pe grupe de piese și, în ge
neral, pentru folosirea experienței 
dobîndite aici în vederea moderniză
rii tuturor secțiilor de profil existen
te în întreprinderile din țară.

In toate secțiile și atelierele vizi
tate, secretarul general al partidului 
a stat de vorbă cu grupuri de munci
tori, interesîndu-se îndeaproape de 
problemele organizării producției, de 
modul în care se îndeplinesc sarci
nile de plan, de calitatea fabricației.

Aveți condiții să realizați cele mai 
bune produse de acest fel din Eu
ropa, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.- Să muncim deci 
cît mai bine, să dovedim altora, din 
țări cu tradiție, că pot veni să vadă 
cum lucrăm noi, că au ce învăța de 
la noi.

Exprimîndu-și în mod spontan de
plina satisfacție pentru această nouă 
vizită de lucru, recunoștința pentru 
grija pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o poartă dezvoltă
rii și modernizării întreprinderii 
unde lucrează, îmbunătățirii condiții
lor de muncă și de viață, oamenii 
muncii și-au făcut cunoscută hotă
rîrea de a acționa exemplar pentru 
realizarea planului, de a-și spori 
contribuția la progresul necontenit 
al țării.

Conducătorul partidului și statului 

a cerut să vadă cantina-restaurant a 
întreprinderii. Aici s-a interesat de 
modul de organizare și desfășurare 
a activității acestei unități, unde 
zilnic iau masa circa 7 000 de oameni 
ai muncii. Au fost apreciate preocu
pările în direcția asigurării unei 
aprovizionări corespunzătoare, di
versificate, pregătirii unei game va
riate de meniuri, de preparate cu
linare și semipreparate, puse în 
vînzare aici, precum și microcanti- 
nele și bufetele existente în diferite 
secții. La plecarea din uzină, secre
tarul general al partidului a spus :

„Dragi tovarăși, mi-a făcut o 
deosebită plăcere $1 bucurie ceea 
ce am constatat în secțiile și fabri
cile pe care le-am vizitat, in ce 
privește aplicarea programelor de 
modernizare, ridicarea continuă a 
nivelului tehnic calitativ al produ
selor și preocuparea de creștere a 
eficienței economice.

Adresez tuturor oamenilor mun
cii, consiliului de conducere, spe
cialiștilor din producție și cerce
tare cele mai calde felicitări pen
tru ceea ce au realizat, dar și 
urarea de a continua să depună 
toate eforturile pentru realizarea 
în cele mai bune condiții și in cel 
mai scurt timp a programelor de 
modernizare în

Multe, cît mai 
toate domeniile !

Multă sănătate .
Cuvintele conducătorului partidu

lui și statului au fost primite cu 
entuziasm de miile de oameni ai 
muncii prezenți. Ei au dat expresie, 
prin puternice aplauze și ovații, 
mulțumirii și satisfacției profunde, 
angajamentului de a transpune în 
practică, în mod exemplar, orientă
rile și indicațiile primite pe 
parcursul vizitei, de a-și îndeplini 
întocmai sarcinile ce le

toate sectoarele, 
multe succese in

$1 fericire

revin.

Cu aceleași entuziaste manifestări 
de bucurie și satisfacție a fost în
tîmpinat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la INSTITUTUL DE CERCETA
RE ȘTIINȚIFICĂ Șl INGINE
RIE TEHNOLOGICĂ PEN
TRU MAȘINI-UNELTE, 8ituat 
pe platforma industrială din partea 
de est a Capitalei. înființat în anul 
1966 la indicația secretarului gene
ral al partidului,- institutul a pus 
bazele fabricației de mașini-unelte 
de concepție românească.

întîlnirea conducătorului partidu
lui și statului nostru cu cercetăto
rii, proiectanții și ceilalți oameni ai 
muncii din institut, la care erau 
prezenți ministrul industriei electro
tehnice, Nicolae Vaidescu, membri 
ai conducerii centralei industriale de 
profil, ai consiliului de conducere 
al institutului, a prilejuit analiza 
modului în care s-a acționat pen
tru înfăptuirea sarcinilor trasate co
lectivului pe linia diversificării pro
ducției de mașini-unelte, creșterii 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, ridicării întregii activități la 
cote superioare de eficiență.

Directorul institutului, Aurel 
Sandu, a prezentat o serie de as
pecte semnificative pentru modul în 
care este promovată experiența ro
mânească în domeniul dezvoltării e- 
conomice — integrarea cercetării 
științifice cu producția și învățămîn- 
tul, avind la bază cerințele obiecti
ve ale progresului societății, strîns 
legat de tradițiile științifice româ
nești, de realitățile țării noastre, ți- 
nind seama de cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnologiei contem
porane, de tendințele cercetării pe 
plan mondial.

In cursul vizitării unor laboratoare 
și ateliere de producție au fost în
fățișate rezultatele concrete obținu
te prin aplicarea indicațiilor primite 
anterior, cînd secretarul general al 
partidului s-a aflat în mijlocul spe
cialiștilor și muncitorilor din acest 
mare și vestit institut de cercetare 
și proiectare. Cu participarea și 
contribuția institutului a sporit sub
stanțial ponderea mașinilor speciale 
și la temă, a celulelor și sisteme
lor flexibile, a mașinilor cu coman
dă numerică și a liniilor tehnologi
ce complexe și automate. S-a asi
gurat astfel realizarea în țară a 
unor serii de mașini-unelte specia
lizate în efectuarea de operații com
plexe, de mare precizie, corespun
zător solicitărilor industriilor ener
getică, metalurgică și petrolieră, 
sectoarelor de automobile, de trac
toare și rulmenți.

Institutul dispune de o modernă 
bază tehnico-materială. Prin extin
derea activității de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică pen
tru tipizarea și modularizarea ele
mentelor și subansamblelor de ma
șini-unelte s-a ajuns, în acest an, 
la un grad de tipizare pentru ma
șini-agregat șl linii automate de 
65—80 la sută. A fost relevat fap-

mașinl-unel- 
nivel mon-

modemele 
pentru de- 
de așchiere

tul că în perioada 1985—1989 ș-a 
realizat, pe baza documentațiilor de 
execuție elaborate de institut, un 
mare număr de mașini-unelte spe
ciale, mașinl-agregat și sisteme fle
xibile destinate beneficiarilor in
terni și diverșilor parteneri ex
terni.

Dialogul purtat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu specialiștii 
din laboratorul de încercări mașini- 
unelte, celule și sisteme flexibile de 
prelucrare, precum și din secția de 
prototipuri de microproducție a scos 
în relief preocupările desfășurate de 
cercetare și producție pentru asimi
larea de noi tipuri de 
te cu performanțe la 
dial.

Au fost prezentate 
standuri de încercări 
terminarea regimurilor 
și optimizarea structurilor de ma
șini-unelte, prin prelucrarea auto
mată a datelor realizate prin co
laborarea cu Întreprinderi speciali
zate din țară și cu diverse institute 
și unități de învățămînt. ‘

In discuția cu cadrele de condu
cere, cu specialiști și muncitori din 
cadrul institutului, cu care s-a oprit 
să discute în repetate rînduri, 
secretarul general al partidului a 
indicat să se țină seama de ritmul 
rapid al dezvoltării științei și teh
nicii, ceea ce impune introdu
cerea cît mai rapidă în producție a 
rezultatelor cercetării științifice și 
ingineriei tehnologice, scurtarea 
ciclului cercetare-proiectare-execu- 
ție-aplicare în producție. S-a cerut 
să se acționeze pentru generalizarea 
rezultatelor obținute, pentru promo
varea de tehnologii noi, care să 
asigure creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor, reducerea consumurilor ma
teriale, de energie și combustibil, 
rentabilizarea tuturor produselor.

Indicațiile și îndemnurile secretaru
lui general al partidului au fost 
primite cu interes și responsabilitate 
de colectivul institutului. Factorii 
de răspundere al institutului au re
afirmat hotărîrea colectivului de 
cercetători de a munci susținut, de 
a îndeplini exemplar sarcinile ce le 
revin din planul de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, din progra
mele speciale, din hotărîrile Con
gresului al XIV-lea al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi- 
«itat ÎNTREPRINDEREA DE 
MAȘINI-UNELTE Șl AGRE
GATE — una dintre cele mal pu
ternice și moderne unități ale In
dustriei românești. Creată în anii 
construcției socialiste, întreprinderea 
s-a dezvoltat îndeosebi în perioada 
de după Congresul al IX-lea al parti
dului, cînd și-a sporit producția de 
aproape 20 de ori.

Muncitorii și specialiștii de aici, pe 
deplin conștienți că întreaga dezvol
tare a unității, dotată cu utilaje de 
cea mai înaltă tehnicitate, este rezul
tatul direct al preocupării permanen
te a secretarului general al parti
dului, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire deosebit 
de entuziastă, plină de căldură. Prin 
ovații și urale puternice, cei veniți 
în întîmpinare și-au exprimat deo
sebita bucurie de a-1 saluta din nou 
în mijlocul lor pe conducătorul parti
dului și statului, caruia i-au ex
primat profunda lor recunoștință și 
i-au adresat, din adîncul inimilor, 
urări de bun venit, de sănătate și 
viață îndelungată, pentru a conduce 
țara spre noi victorii în construcția 
socialismului și comunismului.

In cadrul analizei desfășurate în 
această unitate, la care au participat 
membri ai conducerilor ministerului, 
centralei industriale și institutului 
de specialitate, a fost examinat mo
dul în care colectivul întreprinderii, 
cu o importantă contribuție în asi
gurarea cu mașini-unelte a economi
ei naționale, precum și cerințelor la 
export, își îndeplinește sarcinile de 
plan, de îmbunătățire continuă a pa
rametrilor tehnici și funcționali ai 
mașinilor-unelte, de creștere a cali
tății și competitivității lor pe piața 
mondială.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate de către directorul 
întreprinderii, Constantin Dinică, re
alizările obținute în creșterea pro
ducției și diversificarea acesteia, 
precum și măsurile luate pentru a- 
sigurarea îndeplinirii în cele mai 
bune condiții a planului pe acest an 
și pe întregul cincinal. S-a subliniat 
faptul că indicațiile și orientările 
date de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitelor anterioare 

. în unitate au fost transpuse în prac
tică. Au fost evidențiate rezultatele 
înregistrate de colectivul întreprin
derii, cu sprijinul Comitetului Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
și al institutului de specialitate, în 
realizarea de mașini-agregat specia
lizate și mașini-unelte foarte grele, 
de mare complexitate, comparabile 
cu produsele similare cunoscute pe

cu mîn- 
partidu- 

au 
forumul comuniștilor 

un succes deosebit — în- 
integrală a planului pro- 
export pe anul 1989, fapt

plan mondial. S-a raportat 
drie secretarului general al 
lui că muncitorii și specialiștii 
întîmpinat 
români cu 
deplinirea 
ducției de . .
ce le-a permis trecerea la realizarea 
unor produse prevăzute în contracte
le pe anul viitor. De altfel. în pri
mele 10 luni din acest an, planul a 
fost depășit și la principalele pro
duse din nomenclatorul întreprinde
rii : strunguri carusel, mașini de 
alezat, frezat șl rectificat, de găurit 
în coordonate, mașini-agregat și ma
șini-unelte pentru prelucrarea me
talelor, linii de transfer și sisteme 
flexibile.

Vizitînd sectoarele de uzinaj și 
montaj ale unității, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost prezen
tate aspecte privind reorganizarea 
fluxurilor tehnologice, care au con
tribuit la sporirea productivității 
muncii, precum și produse reprezen
tative ale întreprinderii, aflate în 
diferite faze de execuție. Intre uti
lajele asimilate în cursul acestui an. 
se află și agregatul complex de pre
lucrare pentru alezare și frezare, li
niile -tehnologice de transfer pentru 
prelucrarea corpului compresor, in
stalații de înalt nivel tehnic, com
plet automatizate, începînd cu încăr
carea și pînă la descărcarea pieselor 
supuse prelucrării, inclusiv controlul 
calității produselor pe fluxul teh
nologic.

Punînd în evidență preocuparea 
constantă a întregului colectiv in 
direcția reducerii consumului de 
metal șl a greutății mașinilor-unelte 
fabricate aici, specialiștii întreprin
derii au informat, totodată, despre 
extinderea unor tehnologii perfec
ționate de fabricație, creșterea pu
terii și preciziei agregatelor realiza
te, concomitent cu micșorarea con
sumurilor de energie la beneficiar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat preocuparea constantă a 
acestui harnic colectiv muncitoresc 
în direcția ridicării calității șl com
petitivității mașinilor-unelte, rezul
tatele obținute în acest sens. Por
nind însă de la experiența cîștigată, 
de la condițiile existente, secretarul 
general al partidului a cerut, tot
odată, să se acționeze, în continuare, 
pentru valorificarea la maximum a 
suprafețelor de producție existente 
și extinderea tipizării unor familii 
de produse, astfel îneît să se asigu
re creșterea productivității muncii, 
reducerea timpului de execuție a 
mașinilor-unelte, sporirea producției 
pe ansamblul întreprinderii.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stat de vorbă cu 
numeroase grupuri de muncitori, care 
l-au înconjurat cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și stimă, pen
tru grija ce o acordă dezvoltării și 
modernizării economiei naționale, 
ridicării nivelului de viață material 
și spiritual al întregului popor.

Secretarul general al partidului l-a 
întrebat cum își îndeplinesc sarci
nile de producție și cum acționează 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor, adresîndu-le Îndemnul de a 
se preocupa pentru continua îmbu
nătățire a calității mașinilor-unelte, 
pentru creșterea producției între
prinderii.

Mupcitorî de toate vîrstele au 
adresat vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija ce 
le-o poartă și au ținut să-l asigure 
că nu vor precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului, convinși că prin aceasta își 
vor aduce și ei contribuția la efor
turile întregului popor pentru înflo
rirea continuă a României socialiste.

In încheierea vizitei, adresindu-se 
colectivului întreprinderii și celui al 
Institutului de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus :

„Dragi tovarăși, mi-a făcut o 
deosebită plăcere și bucurie să 
constat rezultatele obținute în în
făptuirea programelor de moder
nizare a întreprinderii, de realiza
re a unor mașini-unelte de mare 
complexitate și de precizie tot mai 
ridicată.

Aș dori să vă adresez felicitări 
tuturor — colectivului institutului 
și oamenilor muncii din această 
mare uzină constructoare de ma
șini-unelte — și să vă urez să 
obțineți rezultate tot mai bune in 
întreaga activitate. Să faceți astfel 
incit această uzină să fie printre 
cele mai bune din Europa — și 
dacă este posibil cea mai bună. Și 
este posibil. încă o dată, vă doresc 
rezultate cît mai bune, multă 
sănătate și fericire".

Emoționați de aprecierile și 
îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inginerii, ceilalți 
oameni ai muncii din întreprindere, 
din institut au exprimat, prin aplau
ze, ovații și urale, angajamentul 
ferm de a depune și de acum înainte 
eforturi susținute pentru îndeplinî- 

rea In cele mâl bune condiții a 
sarcinilor de plan pe anul în curs 
și pe întregul cincinal, pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIV-lea al partidului.

Vizita secretarului general al parti
dului a continuat la ÎNTREPRIN
DEREA „TRICODAVA", unita- 
te-etalon a industriei de tricotaje din 
țara noastră.

Ctitorie a epocii Nicolae Ceaușescu, 
construită de specialiștii români 
după o concepție originală, între
prinderea dispune de utilaje moder
ne și realizează produse de recunos
cută calitate. Intr-o atmosferă entu
ziastă, de vibrant patriptism, munci
torii întreprinderii au înconjurat pe 
secretarul general al partidului cu 
cea mai înaltă considerație, adresîn- 
du-i calde urări de sănătate și mul
tă putere de muncă pentru binele și 
fericirea României socialiste, a în
tregii națiuni.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au venit membrii 
consiliului de conducere al între
prinderii, tovarășul Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, tovarășa Maria Flucsă, ministrul 
industriei ușoare, reprezentanți ai 
conducerii centralei industriale de 
profil.

Colectivul întreprinderii „Tricoda- 
va“ s-a prezentat la noua întîlnire 
cu conducătorul partidului și statu
lui cu succese remarcabile în pro
ducție. Angajamentele luate în cin
stea marelui forum al comuniștilor 
au fost înfăptuite. Prevederile de 
plan pe zece luni au fost îndeplinite 
și depășite.

Secretarul general al partidului a 
fost informat de directorul între
prinderii, Elena Tănăsescu, în legă
tură cu înfăptuirea indicațiilor 
primite cu prilejul precedentelor vi
zite de lucru, cu direcțiile de acțiune 
pentru realizarea programului de 
modernizare a unității, pentru mă
rirea gradului de valorificare a ma
teriilor prime și materialelor, pentru 
creșterea calității și competitivității 
produselor. S-a raportat că, prin 
modernizarea tehnologiilor, amplu 
proces la care participă în mod 
practic toți muncitorii, inginerii și 
tehnicienii — în calitatea lor de pro
prietari, producători și beneficiari 
— s-a reușit ca 78 la sută din volu
mul producției să se situeze la ni
vel mondial.

Creșterea continuă a nivelului ca
litativ, introducerea de noi materii 
prime, realizarea unei game sorti
mentale deosebit de bogate, atît din 
punct de vedere coloristic, cît și al 
contexturilor, în ton cu cele mai noi 
cerințe ale modei, au făcut ca trico
tajele realizate aici să fie tot mai 
apreciate atît pe piața internă, cît 
și la export.

Talentul, măiestria șl priceperea 
acestui destoinic colectiv sînt oglin
dite și de gama variată de tricotaja 
prezentată în cadrul unei expoziții. 
Grafice și panouri au pus în evi
dență perspectivele de dezvoltare a 
întreprinderii în lumina obiectivelor 
stabilite de cel de-al XIV-lea Con
gres al partidului.

Pe parcursul vizitării principa
lelor hale de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
de muncitoarele aflate la locul lor 
de muncă cu deosebită căldură. To
varășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit 
în repetate rînduri pentru a discuta 
cu grupuri de oameni ai muncii des
pre modul cum se îndeplinește pla
nul, cum se realizează exportul. 
Muncitoarele au arătat că le sînt 
create toate condițiile pentru înde
plinirea sarcinilor de plan, pentru 
onorarea la termen și chiar în de- 
vans a contractelor pentru export, 
că întregul colectiv acționează în a- 
cest scop. Ele au adresat vii mulțu
miri secretarului general al partidu
lui pentru grija permanentă ce o 
manifestă față de continua îmbună
tățire a condițiilor lor de muncă și 
de viață — expresie a profundului 
umanism al politicii partidului și 
statului nostru.

Sute de muncitoare au venit în 
secția de confecții a Întreprinderii 
pentru a saluta, la încheierea vizi
tei, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe care l-au înconjurat cu vibrante 
manifestări de profundă stimă și 
respect. Timp îndelungat au scandat 
numele partidului, al secretarului 
său general, al patriei noastre socia
liste.

în această ambianță entuziastă, 
pionieri și șoimi ai patriei — copii 
ai muncitoarelor de la „Tricodava" — 
au ieșit în întîmpinarea conducătoru
lui iubit, oterindu-i cu emoție și 
gingășie buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre- 
sîndu-se muncitoarelor și muncitori
lor, specialiștilor din întreprindere, 
a spus :

„Dragi tovarășe și tovarăși, mi-a 
făcut o deosebită plăcere și bucurie 
să constat realizările pe care le-ați 

obținut și in acest an, și, mai cu 
seamă, preocuparea de îmbunătăți
re a calității, de a realiza produse 
apreciate, care să oglindească 
munca harnicului colectiv de aici 
și să asigure creșterea rentabilită
ții in toate domeniile.

Vă felicit călduros pentru aceste 
rezultate șl vă urez realizări tot 
mai bune în întreaga activitate 1 
Multă sănătate și fericire 1“

Toți cei prezenți au aplaudat pu
ternic, au ovaționat îndelung, cu> 
inimile pline de bucuria prilejuită 
de întîlnirea cu secretarul general 
al partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat, în continuare, CENTRUL 
NAȚIONAL DE FIZICĂ - im* 
portantă citadelă a științei și învă
țămîntului românesc.

Creat la indicația secretarului ge
neral al partidului, acest modern și 
unitar complex, inaugurat în urmă cu 
un deceniu și jumătate, constituie 
un elocvent exemplu pentru modul 
în care este concepută și se asigură 
integrarea cercetării cu invățămîn- 
tul și producția într-un domeniu de 
vîrf al științei și tehnicii. Condițiile 
create, ca și puternica bază, mate
rială de care dispune centrul asigură 
pregătirea și formarea de specialiști 
cu înaltă calificare, potrivit cerințe
lor economiei naționale, valorificarea 
superioară a capacității de creație 
științifică.

Cercetătorii, cadrele didactice, spe
cialiștii și muncitorii, Studenții și 
elevii de pe renumita platformă a 
fizicii românești au întîmpi
nat cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vizita constituind 
pentru toți un prilej de a prezenta 
realizările obținute în îndeplinirea 
importantelor sarcini ce le revin 
din planurile și programele de dez
voltare a țării, contribuția adusă la 
promovarea largă în producție a ce
lor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, la extinderea aplicațiilor 
pașnice ale energiei nucleare în toate 
domeniile vieții economice și so
ciale.

La sosire tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat, cu 
deosebit respect, de Ion Ursu, prim 
vicepreședinte al Comitetului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
Ion Teoreanu, ministrul educației și 
învățămîntului, Cornel Mihulecea, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, Marin 
Ivașcu, director general al Institu
tului Central de Fizică, Valentin 
Ceaușescu, secretar științific al In
stitutului de Fizică și Inginerie Nu
cleară, Ion Dodu Bălan, rectorul 
Universității București.

Vizita a început la Facultatea 
de Fizică, unde secretarul general 
al partidului a fost informat de că
tre Iancu Iova, decanul facultății, 
în legătură cu modul în care se 
desfășoară procesul de instruire și 
pregătire a viitorilor specialiști, 
constructorii de mîine ai socialismu
lui și comunismului. în cadrul dife
ritelor laboratoare vizitate au fost 
înfățișate rezultatele obținute de 
cadrele didactice și studenți în acti
vitatea de cercetare, concretizate în 
realizarea de aparatură și 
de înaltă tehnicitate, de noi 
gii, cu implicații în diverse 
ale industriei.

Apreciind rezultatele 
secretarul general al partidului a 
cerut să fie intensificate eforturile 
în vederea sporirii contribuției ca
drelor didactice și studenților la în
făptuirea importantelor sarcini ce 
revin fizicii din programele priori
tare din diverse domenii de activi
tate.

Au fost prezentate, totodată, mun
ca și realizările obținute de cadrele 
didactice și elevii Liceului de ma- 
tematică-fizică — amplasat în a- 
cest complex — In activitatea de 
integrare a învățămîntului cu cerce
tarea și producția.

Vizitarea principalelor unități ale 
Institutului Central de Fizică a pri
lejuit prezentarea rezultatelor obți
nute în fizica atomică, în alte do
menii de înaltă specializare. S-a 
relevat faptul că specialiștii insti
tutelor din cadrul Centrului Națio
nal de Fizică au îndeplinit, încă de 
la începutul lunii noiembrie, în cin
stea Congresului partidului, sarci
nile ce le-au revenit pe acest an. 
Pe baza cercetărilor efectuate, s-a 
asigurat realizarea unui mare număr 
de prototipuri, de aparate, echipa
mente și instalații noi, cu parame
tri tehnico-funcționali ridicați, pre
cum și de tehnologii corespunzătoa
re. A fost relevată contribuia in
stitutelor la înfăptuirea programelor 
speciale pentru diferite sectoare ale 
economiei naționale, pentru moder
nizarea proceselor de fabricație, ri
dicarea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, realizarea de noi ma
teriale, cu caracteristici superioare.

instalații 
tehnolo- 
sectoare

obținute.

i

mi-a 1 
plăcere să constat pre 
și unele rezultate bune 
la Institutul de Fizică 
și, desigur, la Facultate

A fost subliniat sprijinul per 
nent acordat de tovarășa acad< 
cian doctor inginer Elena Ceaușc 
președintele Consiliului Naționa 
Științei și învățămîntului, în or 
tarea și dezvoltarea activității de 

. cetare științifică și inginerie te' 
logică, în toate domeniile, incluși 
acest domeniu de vîrf al științe

In cadrul unor expoziții au 
înfățișate cele mai recente real 
pe linia creării de noi mater 
precum și de aparatură și insts 
pentru măsurători de precizie, 
sisteme de control moderne.

Pe parcursul vizitei au fost ' 
în evidență preocupările existen 
direcția creșterii aportului cert 
rii de fizică și energie nuclear 
soluționarea unor probleme de 1 
complexitate pe care le ridică 
voltarea actuală și în perspecti' 
economiei naționale, scurtarea c 
lui de introducere în product 
noilor cuceriri ale științei.

Tovarășul Nicolae Ceaușesct 
apreciat rezultatele obținute în 
drul unităților Centrului Națion; 
Fizică și a cerut să fie sp 
preocupările pentru găsirea de 
soluții privind creșterea calități 
productivității muncii și a ritn 
de realizare a centralelor nuclt 
electrice. S-a indicat, de asemt 
să se acționeze, în continuare, 
tru punerea la punct de tehnc 
cît mai eficiente care să per 
modernizarea proceselor industi 
pentru intensificarea activității 
cercetare in domenii de vîrf, 
tru îndeplinirea rolului de avar 
dă ce revine fizicii ca știință.

La plecare, tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, adresînc 
specialiștilor de pe moderna 
formă a fizicii de la Măgure) 
spus :

„Dragi tovarăși, 
multă 
pările 
ținute 
cleară 
Fizică, unde se lucrează în s 
să legătură cu producția și c< 
tarea. Sînt rezultate bune, pre 
pări bune, dar dumneavo: 
știți bine că in domeniul fi 
sînt încă multe de făcut, ca, 
altfel, în toate domeniile. Trt 
să facem astfel ca în domeniu 
zicii, al fizicii nucleare, să a 
rezultate dintre cele mai bune 
facultatea să dea cadre cu o ii 
pregătire.

Va trebui să facem astfel 
realizările din domeniul fizic 
aibă un rol tot mai importau 
dezvoltarea țării, în făurirea 
cietății socialiste și comuniste 
ridicarea bunăstării generale i 
porului. Atunci vom putea s 
că cei ce lucrează in domeniu 
zicii au muncit bine.

Eu vă felicit pentru rezult 
bune și vă doresc rezultate tot 
bune !

Multă sănătate și fericire !*
Chemările secretarului gener 

partidului au avut un larg ecc 
rîndul cercetătorilor, cadrelor d 
tice, elevilor și studenților pre: 
Prin însuflețite manifestări e 
exprimat clar și decis hotărîrea 
îndeplini întocmai indicațiile p 
te, de a obține rezultate pe m; 
condițiilor create, a cerințelor de 
greș ale societății noastre socia

Cadrele de conducere au ad 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mulțumiri pentru vizita efect 
care pune cu putere în lumină 
permanentă pe care conducă 
partidului și statului o acordă de 
tării cercetării științifice și ingir 
tehnologice, afirmării tot mai put 
ce a științei ca principală forț 
producție. Ei l-au asigurat pe s 
tarul general al partidului că o 
țările stabilite cu acest prilej cc 
tuie pentru toți cei ce munces 
această mare și modernă platf 
— în cercetare, învățămînt, pre 
ție — un adevărat program de s 
nută activitate pusă în slujba 
greșului societății noastre, a R 
niei socialiste.

Desfășurarea vizitei de lucru a 
urmărită cu interes și de un 
de corespondenți de presă acre, 
in țara noastră și ziariști st 
aflați în aceste zile la Bucureșt

Prin întreaga sa desfășurare, f 
tovarășului Nicolae Ceaușescu s- 
scris ca un moment de cea mai : 
însemnătate în activitatea colec 
lor de oameni ai muncii din Cap 
cărora le-a oferit un nou pril< 
reafirmare a hotărîrii tuturor 
ce muncesc de a acționa, în st 
unitate în jurul partidului, 
secretarului său general, pentri 
făptuirea hotărîrilor de impor 
istorică adoptate de Congres' 
XIV-lea, pentru ridicarea Rom 
socialiste pe culmi tot mai î 
de progres și civilizație.
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lemn și luminos al patriei noastre libere, 
independente și suverane.

Congresul își însușește pe deplin aprecie
rea din Raportul prezentat de tovarășul 
Vicolae Ceaușescu că numai înțelegînd

Pornind de la problemele complexe ale 
deții mondiale actuale, de la dezbaterile 
:are au loc în lume cu privire la căile de 
iezvoltare ale societății omenești, Con- 
'resul subliniază importanța deosebită a 
iprecierii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
>rivind rolul și misiunea istorică ce revin 
■lașei muncitoare de a lichida orînduirea 
mpărțită în clase antagoniste și de a făuri 
> nouă orînduire, fără clase exploatatoare 
:i fără asupritori, bazată pe egalitate și 
ireptate socială, pe libertatea deplină a 
jopoarelor, a oamenilor. întreaga istorie a 
•menirii demonstrează că lichidarea orîn- 
luirii capitaliste și făurirea orînduirii so- 
lialiste constituie o cerință legică a dezvol- 
ării societății omenești. Sub conducerea

L Principalele etape ale procesului revoluționar de făurire 
i socialismului în România. Congresul al IX-lea, eveniment 
le importanță istorică în viața partidului și poporului nostru

Desfășurîndu-și lucrările în anul celei 
ie-a 45-a aniversări a revoluției de elibe- 
are socială și națională, antifascistă și 
mtiimperialistă, Congresul a făcut bilanțul 
storicelor realizări obținute de poporul 
omân, sub conducerea partidului, în edi- 
icarea noii orînduiri. într-o perioadă isto- 
ică scurtă, România a parcurs mai multe 
•tape de dezvoltare — de la orînduirea 
iurghezo-moșierească, în care existau încă 
•uternice forme feudale de viață economi- 
ă, socială și politică, la etapa făuririi so- 
ietății socialiste multilateral dezvoltate, 
'ara noastră s-a transformat dintr-o țară 
lab dezvoltată într-o țară industrial- 
igrară în plină dezvoltare, cu un nivel de 
lunăstare tot mai ridicat pentru întregul 
lopor, bucurîndu-se de un înalt prestigiu 
nternațional pentru politica sa activă și 
onsecventă de promovare a colaborării, 
>ăcii și înțelegerii între popoare.

In desfășurarea procesului revoluțio
nar din țara noastră se inscrie cu litere 
de aur Congresul al IX-lea al partidu
lui - eveniment de importanță epocală 
in activitatea partidului ți a poporului 
nostru, in dezvoltarea și perfecționarea 
construcției socialiste corespunzător 
realităților din România - care a ales 
in fruntea Partidului Comunist Român 
pe marele fiu al țârii, eroul comunist al 
națiunii române moderne, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Pe baza analizei critice șl autocritice a 
ictivității de 20 de ani de construcție so- 
:ialistă, Congresul al IX-lea a pus cu de- 
■.ăvirșire capăt stărilor negative, abuzurilor, 
legalităților, a restabilit încrederea în for
jele partidului, ale clasei muncitoare, re-

1 Stadiul actual al dezvoltării societății socialiste românești, 
larile realizări obținute de poporul român în construcția 

socialistă, îndeosebi după Congresul al IX-lea
înfăptuind neabătut orientările Congre

sului al IX-lea, clasa muncitoare, țărăni- 
nea, intelectualitatea, întregul popor au 
•bținut sub conducerea partidului, a secre- 
arului său general cele mal mari realizări 
lin întreaga sa istorie multimilenară. Pro- 
iucția industrială este, la sfîrșitul ac- 
malului cincinal, de 145 de ori mai 
nare decît în 1945, din care o creștere 
le 128 de ori a fost realizată după Con- 
;resul al IX-lea. Producția agricolă a 
irescut de peste 10 ori, din care de peste 
i ori după 1965. Venitul național este de 
ieste 43—44 de ori mai mare față de 
945, o creștere de peste 36 de ori reve- 
îind perioadei de după Congresul al IX- 
ea. Fondul de retribuție a sporit, com
parativ cu anul 1950, de peste 33 de ori, 
isigurîndu-se, pe această bază, creșterea 
•etribuției medii de aproape 10 ori. Au 
,-rescut puternic cheltuielile sociale, care 
n 1990 vor fi de aproape 33 de ori mai 
nari decît în 1950 ; s-au construit circa 
I milioane de apartamente, din care 2,6 
nilioane după 1965, s-au dezvoltat puter
nic rețeaua sanitară și activitățile de ocro- 
ire a sănătății populației.
Toate aceste mărețe realizări — bazate 

pe existența proprietății întregului popor 
■i proprietății cooperatiste asupra rnijloa- 
:elor de producție — pun cu putere în 
pvidență justețea hotărîrilor Congresului al 
[X-lea, a orientărilor secretarului general 
îl partidului, de a se aloca pentru fon- 
iul de dezvoltare și acumulare peste 30 
a sută din venitul național — factorul 
ieterminant al progresului realizat de 
Somânia în această perioadă, avuția națio
nală crescînd de peste 22 de ori, în 1990, 
[ață de 1945, din care de 19 ori după 1965.

întreaga dezvoltare economico-socială din 
anii de după Congresul al IX-lea este 
strînș legată de afirmarea viguroasă — ca 
[actori hotăritori ai progresului multilate

HI. Cincinalul 1986-1990 - parte integrantă a bilanțului 
înfăptuirilor istorice din anii construcției socialiste

Pe ansamblu. In actualul cincinal s-au 
îbținut rjoi și importante succese în toate 
domeniile de activitate : producția-marfă 
industrială crește cu 40 la sută, productivi
tatea muncii în industria republicană cu 
peste 35 la sută, în condițiile sporirii ren
tabilității produselor și a eficienței fondu
rilor fixe. în agricultură s-au obținut pro
ducții medii anuale de peste 30 milioane 
tone cereale, iar în acest an s-a realizat 
cea mai mare producție din istoria țării, 
de peste 60 milioane tone cereale. In toate 
județele s-a Înfăptuit un vast program de 
construcții de locuințe și așezăminte so- 
cial-culturale, de amenajare a centrelor 
civice, de sistematizare a localităților, s-a 
extins baza materială a științei, învăță- 
mîntului și culturii, s-au îmbunătățit per
manent asistența medicală și ocrotirea să
nătății populației. Față de anul 1985, a 
crescut cu peste 10 la sută retribuția reală 
a oamenilor muncii, au sporit în medie cu 
8 la sută pensiile și cu peste 40 la sută 
pensiile mici, în condițiile stabilității pre
turilor și tarifelor, al căror indice s-a si
tuat sub cel planificat, asigurîndu-se astfel 
o creștere sistematică a nivelului de trai

bine marile învățăminte ale istoriei po
porului nostru vom putea să tragem con
cluzii corespunzătoare pentru activitatea de 
făurire a socialismului, de dezvoltare vi
itoare a patriei pe calea socialismului, pen
tru întărirea independenței și suveranității 
României 1 •

popoarelor
partidului său revoluționar, clasa munci
toare, în strînsă unitate cu țărănimea, cu 
intelectualitatea, cu întregul popor, și-a de
monstrat capacitatea de a răsturna vechea 
orînduire socială și de a înfăptui societatea 
socialistă, pe baza principiilor socialismului 
științific. Făurirea primului stat al munci
torilor și țăranilor în U.R.S.S. și trecerea 
pe calea socialismului a noi și noi popoare, 
marile realizări pe care ele le-au obținut 
în dezvoltarea economico-socială de
monstrează cu putere uriașa forță a socia
lismului, capacitatea sa creatoare, faptul 
că el reprezintă viitorul întregii omeniri, 
că — mai devreme sau mai tîrziu — toate 
popoarele vor păși pe această cale, asigu- 
rîndu-și o viață demnă, de libertate și in
dependență, de bunăstare și fericire.

dînd națiunii noastre sentimentul demni
tății, al hotărîrii de a înfăptui neabătut 
noua orînduire socială, de a realiza socia
lismul cu poporul și pentru popor.

Este meritul istoric al Congresului al 
IX-lea, al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de a fi pus capăt concepțiilor și practicii 
străine socialismului, de copiere și ploco
nire în fața a tot ce este străin, de a fi re
nunțat cu hotărîre la așa-zisul „model 
unic" obligatoriu pentru construcția socie
tății socialiste și a fi proclamat principiul 
realizării socialismului pe baza legilor o- 
biective și a principiilor socialismului ști
ințific. Congresul a pus capăt cu hotărîre 
dogmatismului, conservatorismului, închis
tării în gîndire și activitate, stabilind obiec
tivul perfecționării conducerii procesului 
de făurire a noii orînduiri, al așezării clare 
a întregii activități pe baza autoconducerii, 
autogestiunii și autofinanțării, asigurînd 
aplicarea fermă a cuceririlor științei și 
tehnicii în toate domeniile — ca o cerință 
legică a făuririi cu succes a socialismului. 
Congresul al IX-lea a subliniat cu toată 
fermitatea necesitatea dezvoltării largi a 
democrației muncitorești-revoluționare în 
vederea participării întregului popor la con
ducerea tuturor sectoarelor de activitate.

. Congresul dă o înaltă apreciere și își în
sușește pe deplin concluzia profund știin
țifică prezentată in Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia fără ho- 
tăririle Congresului al IX-lea al partidului, 
fără noua orientare revoluționară adoptată 
de partid în 1965, care presupune aplicarea 
fermă a principiilor socialismului în toate 
domeniile de activitate, poporul nostru nu 
ar fi putut obține marile realizări de astăzi, 
nu ar fi putut înfăptui cu succes socialis
mul și trece la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ral al patriei — a științei, învățămîntului 
și culturii.

Marile șl strălucitele înfăptuiri reali
zate în perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului — intrată în isto
rie și în conștiința întregii națiuni drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu" — sînt indiso
lubil legate de gîndirea și activitatea re
voluționară ale secretarului general al 
partidului, care, identificîndu-se total cu 
aspirațiile supreme ale poporului, a acțio
nat și acționează cu clarviziune și profund 
spirit creator, cu pasiune revoluționară și 
fierbinte patriotism pentru a asigura înain
tarea fermă a patriei pe calea socialismu
lui și comunismului, pentru ridicarea țării 
noastre pe noi și noi trepte ale progresu
lui, bunăstării și civilizației socialiste.

Congresul evidențiază cu deplină satis
facție și legitimă mîndrie patriotică marea 
victorie a poporului român — lichidarea în 
întregime a datoriei externe — care de
monstrează elocvent politica profund ști
ințifică a partidului nostru, potențialul și 
vitalitatea economiei noastre. Pentru pri
ma dată în întreaga sa istorie multimile
nară, România nu mai plătește nimănui 
tribut, devenind cu adevărat independentă 
și politic, și economic.

Congresul aduce un profund omagiu șl 
cele mai vii mulțumiri clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, întregului nos
tru popor, pentru activitatea plină de 
abnegație și răspundere revoluționară, des
fășurată sub conducerea partidului, in ve
derea înfăptuirii programelor de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

Congresul apreciază că rezultatele obți
nute pină acum și prevederile pentru 1990 
asigură îndeplinirea obiectivului strategic 
al celui de-al VIII-Iea cincinal — trecerea 
României Ia stadiul de țară socialistă me
diu dezvoltată.

material și spiritual — țelul suprem al po
liticii partidului.

Congresul apreciază că toate aceste mă
rețe înfăptuiri demonstrează cu putere 
justețea politicii partidului comunist de 
aplibare creatoare a legilor obiective, a 
principiilor socialismului științific la reali
tățile din România, forța și superioritatea 
socialismului, capacitatea unui popor har
nic — atunci cînd devine cu adevărat stă- 
pîn pe propriile destine — de a lichida 
într-un timp scurt înapoierea și a învinge, 
sub conducerea partidului revoluționar al 
clasei muncitoare, toate greutățile și a păși 
cu demnitate pe calea progresului econo- 
mico-social, a bunăstării, independenței și 
suveranității naționale, a socialismului și 
comunismului.

Pornind de la toate aceste istorice reali
zări, cel de-al XlV-lea Congres al parti
dului se va inscrie in istorie drept Con
gresul marilor victorii, al triumfului socia
lismului, al apărării depline a independen
ței șl suveranității naționale, al inaintării 
României spre înfăptuirea visului de aur, 
spre comunism !

VIII. Programul-Directivă privind dezvoltarea
economico-socială a României în cincinalul 1991-1995

și în perspectiva
Congresul al XlV-lea al partidului apro

bă în unanimitate Programul-Directivă cu 
privire la dezvoltarea economico-socială 
a României în cincinalul 1991—1995 și ori
entările de perspectivă pînă în anii 2000— 
2010, elaborat cu contribuția directă și ho- 
tărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Prin obiectivele și orientările adoptate, 
Congresul al XlV-lea al partidului mar
chează trecerea României la o nouă etapă 
de dezvoltare — la realizarea fazei supe
rioare a Programului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și 
crearea condițiilor necesare înfăptuirii în 
viață a principiilor de muncă și viață co
muniste.

Congresul stabilește ca obiectiv funda
mental al celui de-al IX-lea cincinal con
tinuarea dezvoltării intensive a tuturor 
sectoarelor de activitate, realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții, a unui nivel 
tehnic tot mai ridicat al întregii producții, 
pe baza aplicării ferme a celor mai avansata 
cuceriri ale științei și tehnicii. Pornind de la 
rolul forțelor de producție ca factor hotărî- 
tor al dezvoltării economico-sociale și făuri
rii cu succes a societății socialiste, Congre
sul cere să se acorde, în continuare, o 
atenție deosebită dezvoltării și repartizării 
armonioase a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării și perfecționării rela
țiilor de producție, a întregului ansamblu 
de relații sociale.

Congresul subliniază necesitatea de a se 
lua, în continuare, măsuri ferme în vede
rea perfecționării organizării, modernizării 
și dezvoltării producției, în concordanță cu 
tendințele revoluției tehnico-șțiințifice con
temporane, în scopul creșterii mai însem
nate a productivității muncii, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al produselor, 
valorificării - cu rezultate maxime a mate
riilor prime și materialelor. Trebuie să 
fie intensificate eforturile pentru dezvolta
rea bazei proprii de materii prime și re
surse energetice, în condițiile exploatării 
lor raționale, pentru utilizarea deplină, cu 
randament ridicat, a tuturor capacităților 
de producție, asigurîndu-se, astfel, o creș
tere substanțială a producției și venitului 
național pe unitatea de fonduri fixe. Se 
va continua cu fermitate politica de dez
voltare a industriei prelucrătoare, cu prio
ritate a sectoarelor tehnicii de vîrf, astfel 
încit România să devină o țară a produse
lor de înaltă calitate, la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial și, in 
unele domenii, să fie cele mai bune.

Congresul stabilește că în întreaga 
activitate din agricultură trebuie să avem 
permanent în vedere că pămîntul repre
zintă cel mai important bun național, al 
întregului popor, că folosirea lui rațională, 
ridicarea potențialului productiv al fondu
lui funciar și creșterea continuă a produc
ției pe hectar constituie o obligație 
fundamentală a întregii politici de făurire 
a socialismului și comunismului. Congresul 
cere să se acționeze cu toate forțele pen
tru înfăptuirea obiectivelor noii _ revoluții 
agrare, prin dezvoltarea intensivă și mo
dernizarea acestei importante ramuri de 
bază a economiei naționale. Avînd în ve
dere recolta record din acest an la cereale, 
ca și la alte culturi — care demonstrează 
posibilitățile agriculturii noastre socialiste 
de a obține recolte bogate pe întreaga su
prafață arabilă a țării — Congresul cere 
organelor de partid și de stat, organelor 
agricole să acționeze în modul cel mai 
ferm pentru îndeplinirea indicației 
secretarului general al partidului de a 
obține și în anii viitori producții mari și 
stabile, cel puțin la nivelul anului 1989. 
Va trebui să se acorde, în continuare, o 
atenție deosebită dezvoltării culturii plan
telor tehnice de mare randament, creșterii 
producției în legumicultura, viticultură și 
pomicultură, sporirii efectivelor de ani
male, a producției de carne, lapte, lînă, 
ouă. Se vor dezvolta mai rapid piscicultu
ra, sericicultura și apicultura. In mod deo
sebit se va urmări înfăptuirea prevederi
lor programului național pentru conser
varea și dezvoltarea fondului forestier, 
mai buna gospodărire a apelor. în vederea 
satisfacerii atît a nevoilor consumului pu-

IX. Ridicarea nivelului de trai material și spiritual 
al poporului - țelul suprem al politicii partidului, 

esența societății socialiste multilateral dezvoltate
Congresul dă o înaltă apreciere și aprobă 

pe deplin orientările cuprinse în Raport șl 
în Programul-Directivă cu privire la ridi
carea, în continuare, a nivelului de trai 
al întregului popor. Prevederile cuprinse 
în documentele Congresului privind crește
rea retribuției medii reale, în 1995 față de 
1990, cu 5—8 la sută, iar a veniturilor to
tale ale țărănimii cooperatiste tot cu 5—8 
la sută ca și celelalte prevederi privind sa
tisfacerea în tot mai bune condiții a con
sumului oamenilor muncii de produse 
agroalimentare și bunuri industriale, re
zolvarea completă a problemei serviciilor 
pentru populație și a necesarului de locu
ințe confortabile pentru toți cetățenii, prin 
asigurarea unei suprafețe locuibile, la 
orașe, de circa 12 mp pe locuitor, îmbu
nătățirea, în continuare, a ocrotirii sănătă
ții, a apărării și păstrării mediului încon
jurător — atestă cu putere că ridicarea

X. Proprietatea întregului popor și cooperatistă - temelia 
de granit a edificării socialismului

Congresul aprobă pe deplin politica de 
întărire continuă a proprietății întregului 
popor, a proprietății cooperatiste, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate domeniile, apreciind că 
aceasta constituie o necesitate obiectivă 
a construirii și dezvoltării noii orînduiri, a 
progresului continuu al forțelor de produc
ție, a creșterii nivelului de trai, a asigu
rării independenței și suveranității patriei.

Congresul subliniază necesitatea crește
rii răspunderii oamenilor muncii, în calita
tea lor de proprietari, producători și be
neficiari, în buna gospodărire a părții din 
avuția națională încredințate, în conduce

XI. Perfecționarea continuă a activității statului 
de conducere și planificare a activității 

economico-sociale pe baza planului național unic
Congresul al XlV-lea al, partidului hotă

răște să se acționeze, în continuare, cu în
treaga răspundere și cu spirit revoluționar 
in vederea perfecționării permanente a ac
tivității de conducere și planificare, pe baza 
democrației muncitorești-revoluționare, pen
tru îmbunătățirea muncii organelor de stat 
din toate sectoarele de activitate. La baza 
întregii activități viitoare trebuie să stea 
planul național unic de dezvoltare econo
mico-socială, care asigură îmbinarea inte
reselor generale de dezvoltare a întregii țări 
pe calea socialismului, cu folosirea expe
rienței și forței unităților economice și țe- 
ritorial-administrative.

anilor 2000-2010
blic, cît și a necesarului rațional al in
dustriei și celorlalte ramuri ale economiei 
naționale.

Congresul ișl insușeste pe deplin orien
tarea prevăzută în Raport cu privire la 
necesitatea de a continua repartizarea a 
circa 28—30 la sută din venitul național 
pentru fondul de acumulare și dezvoltare.

Prin politica în domeniul investițiilor — 
care se vor ridica în deceniul următor la 
3 200—3 500 .miliarde lei, din care in cinci
nalul al 9-lea la 1 600—1 700 miliarde lei 
— trebuie să se urmărească cu prioritate 
dezvoltarea mai puternică a bazei de ma
terii prime, realizarea programului ener
getic, modernizarea mijloacelor de muncă, 
finalizarea, pînă in anul 2000, a programu
lui național de irigații și îmbunătățiri 
funciare, înfăptuirea programului de 
construcții de locuințe și social-culturale, 
de dezvoltare și modernizare a localități
lor patriei.

Congresul cere ca în cadrul programelor 
de dezvoltare economico-socială a ju
dețelor, municipiilor, orașelor și comune
lor — părți integrante ale planului națio
nal unic — să se asigure, și în continuare, 
înfăptuirea neabătută a politicii de 
repartizare echilibrată a forțelor de pro
ducție pe teritoriul țării și intensificarea 
procesului de organizare și modernizare a 
localităților. In comune vor trebui să șe 
dezvolte mai puternic agricultura și unele 
activități industriale, îndeosebi mica in
dustrie, să fie perfecționate învățămîntul, 
asistența sanitară, rețeaua comercială, să 
se dezvolte activitățile culturale, asigurîn
du-se, astfel, condiții de viață .cît mai 
apropiate de cele din orașe.

Congresul dă o înaltă apreciere și aprobă 
pe deplin orientările din Raport și din 
Programul-Directivă potrivit cărora înfăp
tuirea marilor obiective ale construcției 
socialiste din patria noastră impune dez
voltarea și mai puternică a învățămîntului, 
științei și culturii, ridicarea nivelului ge
neral de pregătire profesională, tehnico- 
științifică și de cultură generală a între
gului popor. Ca urmare, în perioada ime
diat următoare — pînă Ia sfirsitul mile
niului al doilea și în primele decenii ale 
mileniului al treilea — țara noastră va 
trebui să devină o puternică forță a pro
gresului tehnico-științific, cu un inalt nivel 
de dezvoltare în toate domeniile. Cerce
tarea și învățămîntul vor fi orientate în 
direcția modernizării industriei, sporirii 
producțiilor agricole vegetale și animale, 
dezvoltării tuturor domeniilor vieții eco
nomice și sociale, asigurării de cadre cu o 
temeinică pregătire profesională, teoretică 
și practică necesare dezvoltării multilate
rale a patriei. Congresul cere să se ia 
toate măsurile ca, o dată cu generalizarea 
învățămîntului de 12 ani, să se asigure 
toate condițiile necesare pentru creșterea 
continuă a nivelului de cunoștințe al tutu
ror oamenilor muncii, de formare a unei 
clase muncitoare și țărănimi cooperatiste 
cu un nivel ridicat de pregătire tehnico- 
științifică, de sporire a cunoștințelor în
tregii națiuni, îneît, în deceniul următor, 
să devină un popor cu înalte cunoștințe, 
cu o înaltă cultură, cu un înalt spirit re
voluționar, un popor cu un nivel intelec
tual ridicat.

Congresul cere guvernului să acționeze 
pentru aplicarea fermă în toate sectoarele 
economiei naționale a principiilor autocon
ducerii, autogestiunii și autofinanțării, 
pentru sporirea puternică a eficienței eco
nomice în toate ramurile și în toate uni
tățile, pentru creșterea aportului fiecărei 
întreprinderi la sporirea venitului național. 
Trebuie să se ia măsuri ferme ca siste
mul de prețuri și, în general, ansamblul 
pîrghiilor financiar-valutare să exercite 
un rol tot mai important în dezvoltarea 
eficientă a economiei naționale.

Congresul cere să se asigure perfecțio
narea, în continuare, a controlului activi
tății economico-sociale, urmărindu-se în
deplinirea exemplară a prevederilor de 
plan, gospodărirea judicioasă a fondurilor 
materiale și bănești, ridicarea rentabilită
ții producției, întărirea ordinii și a disci
plinei financiare.

permanentă a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor reprezintă țe
lul suprem al politicii partidului, rațiunea 
însăși a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe care o edificăm cu succes în 
România. Vor trebui promovate neabătut 
principiile socialiste de retribuție, de echi
tate și dreptate socială, asigurindu-se1, în 
continuare, un raport just, de 1 la 4,5 între 
retribuțiile mici și mari.

Congresul cere să se aplice cu toată fer
mitatea, în continuare, principiul socialist 
„de la fiecare după capacitatea sa, fiecă
ruia după munca sa". Să facem îneît prin
cipiul socialist „nici muncă fără pîine, dar 
nici pîine fără muncă" să stea permanent 
la baza întregului sistem de retribuire și 
de venituri în țara noastră. Nimeni în 
România nu trebuie să realizeze venituri 
fără muncă, nimeni nu trebuie să trăiască 
exploatînd munca altuia !

rea tuturor sectoarelor de activitate, în în
tărirea și dezvoltarea proprietății socialis
te — sursa unică și sigură a creșterii bu
năstării întregii societăți și a fiecăruia în 
parte. în acest sens, trebuie întărit și per
fecționat sistemul de proprietate comună, 
urmărindu-se legarea tot mai strînsă a co
interesării oamenilor muncii, prin aplica- 
carea acordului global de retribuire, a 
participării la beneficii de aportul la creș
terea generală a proprietății socialiste, pre
cum și de participarea personală, cu părți 
sociale, la fondul de dezvoltare a între
prinderilor de stat și cooperatiste.

Trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru creșterea și perfecționarea activită
ții consiliilor populare, ca organe ale auto
conducerii și autoaprovizionării. în vederea 
înfăptuirii neabătute a obiectivelor dezvol
tării tuturor zonelor și localităților patriei.

Este necesar, de asemenea, să perfecțio
năm în continuare activitatea Marii Adunări 
Naționale, a Consiliului de Stat și a gu
vernului, ca organisme care asigură ca toate 
legile și hotărîrile privind activitatea statu
lui nostru socialist să fie expresia voinței 
întregii națiuni și să se înfăptuiască neabă
tut în viață, în întreaga activitate econo

mico-socială, de edificare a noii orînduiri. 
întreaga activitate a organelor de stat, cen
trale și locale, trebuie să aibă la bază Con

XII. Dezvoltarea democrației muncitorești-revoluționare 
- necesitate legică a făuririi cu succes a socialismului, 

înfăptuirea consecventă a principiului construirii 
socialismului cu poporul și pentru popor

Subliniind superioritatea sistemului demo
crației muncitorești-revoluționare din pa
tria noastră, Congresul își însușește pe de
plin aprecierea secretarului general al parti
dului cu privire la necesitatea perfecționă
rii continue a întregului cadru democratic, 
creșterea rolului maselor populare în în
treaga viață economică și socială, îmbinarea 
armonioasă a activității organelor de stat 
cu cea a organelor democrației muncitorești- 
socialiste, realizînd un sistem unitar, 
care să garanteze înfăptuirea neabătută a 
programelor de făurire a socialismului, de 
ridicare a nivelului de trai material și' spi
ritual al poporului, de întărire necontenită 
a forței, independenței și suveranității 
României.

Trebuie să facem astfel îneît adunările 
generale ale proprietarilor și producători
lor, consiliile oamenilor muncii — în care 
muncitorii reprezintă cel puțin 30 la sută 
— să aibă un rol tot mai important în ad
ministrarea cu rezultate cit mai bune a 
mijloacelor încredințate fiecărui colectiv, 
să participe la elaborarea și înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economico-socia
lă a fiecărei unități, a întregii țări.

Să asigurăm buna funcționare a orga
nismelor județene ale democrației munci
torești-revoluționare, o bună desfășurare a 
activității în toate sectoarele !

Un rol tot mai important în dezbaterea 
și adoptarea hotărîrilor trebuie să aibă 
Congresele și Consiliile naționale ale oa

XIII. întărirea legalității socialiste în toate domeniile
vieții economice și sociale

Aprobînd în întregime sublinierea făcută 
în Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— potrivit căreia la baza întregii activități 
trebuie să se afle Constituția țării, Carta 
fundamentală a dezvoltării socialiste, a in
tegrității și independenței României — Con
gresul cere tuturor organizațiilor de partid, 
tuturor organelor de stat să asigure apli
carea neabătută și perfecționarea legisla
ției democrației noastre muncitorești-revo
luționare, astfel îneît toate compartimentele 
societății să funcționeze exclusiv pe baza 
legilor, în spiritul ordinii și disciplinei.

Este necesar să se acționeze pentru per
fecționarea în continuare a activității or
ganelor de procuratură și justiție, chemate 
să vegheze la respectarea strictă a legilor 
tării.

Va trebui să se asigure buna funcționare 
a consiliilor și comisiilor de judecată, par
ticiparea maselor largi la activitatea de 
apărare a ordinii, a apărării proprietății 
socialiste, a bunei conviețuiri sociale.

Este necesar, totodată, ,să se perfecțio
neze continuu activitatea organelor de or
dine internă, ale miliției și securității în 
vederea apărării cu fermitate a proprie
tății întregului popor și cooperatiste, a bu
nurilor poporului, a muncii și vieții tutu
ror cetățenilor, a cuceririlor noastre revo
luționare.

XIV. Organizațiile de masă și, obștești în sistemul 
democrației noastre muncitorești-revoluționare. Frontul 

Democrației și Unității Socialiste - expresie a unității 
întregului popor în jurul și sub conducerea partidului

Congresul își însușește pe deplin apre
cierea din Raport cu privire la rolul tot 
mai mare pe care trebuie să-l aibă organi
zațiile de masă și obștești, ca factori de 
importanță deosebită ai democrației noas
tre muncitorești-revoluționare.

Congresul apreciază că sindicatele, fn 
calitate de reprezentante ale oamenilor 
muncii, — și care cuprind în rîndurile lor 
peste 7 milioane de membri — trebuie să-și 
perfecționeze în continuare activitatea, să 
acționeze cu cda mai înaltă exigență și 
competență pentru mai buna gospodărire a 
avuției sociale, pentru desfășurarea în cele 
mai bune condiții a activității tuturor în
treprinderilor și instituțiilor, precum și pen
tru perfecționarea pregătirii profesionale a 
oamenilor muncii și soluționarea, în spiritul 
politicii partidului, a problemelor de viață 
ale acestora, să-și aducă o contribuție și 
mai însemnată la educația lor socialistă 
revoluționară.

Subliniind rolul important al femeilor în 
societatea noastră socialistă, Congresul cere 
Organizației femeilor să-și sporească 
aportul la afirmarea plenară a maselor de 
femei în întreaga 'viață a societății, la 
creșterea rolului lor în înfăptuirea po
liticii partidului, în educația tinerei ge
nerații, în buna gospodărire a proprietății 
socialiste, în ridicarea nivelului de viață 
și de civilizație al națiunii noastre. 
Congresul aprobă pe deplin orientarea 
prezentată in Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, referitoare la necesita
tea promovării femeilor în întreaga activi
tate de partid, de stat, economico-socială.

Evidențiind dragostea și atenția cu care 
este înconjurat, de către partid, de către 
întreaga noastră societate, tineretul patriei, 
Congresul cere organizațiilor Uniunii Tine
retului Comunist — care cuprind peste 4 
milioane de tineri — să acționeze cu 
hotărîre în direcția pregătirii temeinice 
pentru muncă și viață a tinerilor, a educării 
și înarmării acestora cu cele mai noi cu

XV. Creșterea rolului conducător al Partidului 
Comunist Român - centrul vital al națiunii, 

forța politică conducătoare a întregii națiuni
Congresul dă cea mai înaltă apreciere 

concepției revoluționare, profund științifice, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu privire 
la locul și rolul Partidului Comunist Român 
— forța politică conducătoare a întregii 
națiuni — în procesul edificării socialis
mului și comunismului. Congresul consideră 
că, sub conducerea secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Partidul Co
munist Român, identificîndu-se cu interesele 
vitale ale clasei muncitoare, ale întregului 
nostru popor, își îndeplinește cu cinste mi
siunea și răspunderea istorică față de pre
zentul și viitorul României. Partidul repre

stituția și legile țării, trebuie să se desfă
șoare permanent, în strînsă unitate și sub 
controlul nemijlocit al poporului.

menilor muncii din industrie, agricultură, 
din știință și învățămînt, educație și cul
tură, Congresul consiliilor populare și Ca
mera Legislativă. Pornind de la principiul 
științific, revoluționar al făuririi socialis
mului cu poporul și pentru popor, să dez
voltăm și să perfecționăm continuu siste
mul democrației noastre muncitorești-revo
luționare, să asigurăm ca toate hotărîrile 
și legile să fie supuse discutării și dezba
terii largi cu toți oamenii muncii și numai 
după aceea să fie prezentate spre aprobare 
Marii Adunări Naționale.

Este necesar ca toate organismele demo
crației muncitorești-revoluționare să reali
zeze o conlucrare tot mai strînsă cu orga
nismele statului socialist, să asigurăm cea 
mai largă democrație în întreaga dezvol
tare a societății noastre socialiste.

Trebuie să pornim de Ia faptul că socia
lismul nu se poate realiza decît pe baza 
celei mai largi democrații ! Să avem per
manent în vedere că socialismul însuși 
presupune cea mai înaltă formă democra
tică, asigură cele mai bune condiții — in
comparabile cu oricare altă formă a de
mocrației burgheze — că numai și numai 
prin făurirea unei societăți a adevăratei 
egalități și dreptăți sociale se poate rea
liza adevărata democrație, se pot crea con
diții ca poporul însuși să fie cel care hotă
răște și asigură intreaga dezvoltare a pa
triei, făurirea cu succes a socialismului !

Avind în vedere cerințele apărării inte
grității și independenței patriei, Congresul 
apreciază că trebuie acordată în continua
re toată atenția întăririi capacității de lup
tă a armatei, participării active a între
gului popor la apărarea cuceririlor revo
luționare, a independentei și suveranității, 
a societății noastre socialiste. Vor fi în
tărite colaborarea și cooperarea forțelor 
armate cu gărzile patriotice, cu de
tașamentele de pregătire militară a ti
neretului, cu celelalte formațiuni de apărare, 
în conformitate cu obligațiile ce îi revin 
în cadrul Tratatului de la Varșovia, 
România va acționa pentru dezvoltarea și 
perfecționarea colaborării cu armatele ță
rilor din acest tratat. In același timp, țara 
noastră se pronunță ferm pentru desfiin
țarea concomitentă, într-un timp cît mai 
scurt, a celor două blocuri militare. 
Congresul apreciază că, în orice condiții, 
un factor important al apărării indepen
denței naționale îl constituie colaborarea 
cu armatele țărilor socialiste și alte armate 
prietene.

Congresul subliniază că apărarea patriei 
și a socialismului este și trebuie să fie 
întotdeauna opera întregului popor, care 
trebuie să-și asigure un viitor liber, inde
pendent, așa cum ii dorește !

ceriri ale științei și tehnicii, ale .cunoașterii 
umane, pe baza concepției revoluționare 
despre lume și viață a partidului nostru.

De asemenea, Organizația pionierilor și 
șoimilor patriei trebuie să-și perfecționeze 
continuu activitatea de educare a pionieri
lor, a tuturor copiilor, pentru a învăța și 
pregăti temeinic, pentru a se forma ca 
adevărați revoluționari, ca cetățeni ' demni 
ai patriei noastre.

Congresul cere organizațiilor de tineret 
să militeze necontenit pentru formarea ti
neretului într-un spirit revoluționar, com
bativ, pentru dezvoltarea conștiinței sale 
patriotice, a devotamentului nemărginit față 
de cauza socialismului și comunismului, a 
hotărîrii de a face totul pentru progresul 
și înflorirea României socialiste.

Congresul subliniază în mod deosebit im
portanța Organizației Democrației și Unită
ții Socialiste — care cuprinde peste patru 
milioane de oameni ai muncii" nemembri de 
partid —-care participă, în acest cadru, la 
dezbaterea, adoptarea și transpunerea în 
viață a tuturor hotărîrilor, în strînsă uni
tate cu comuniștii, cu toate organele și or
ganizațiile obștești.

Congresul pune, de asemenea, cu putere 
în evidență importanța deosebită și rolul 
Frontului Democrației și Unității Socialiste 
— cel mai larg și reprezentativ forum al 
democrației noastre muncitorești-revoluțio
nare — și își exprimă convingerea că, prin 
transpunerea în viață- a principiului fun
damental al partidului nostru de făurire a 
socialismului cu poporul și pentru popor, 
sub conducerea politică a partidului, va 
căpăta o amploare tot mai mare dialogul 
cu oamenii muncii, participarea maselor la 
conducerea vieții economico-sociale, se va 
intensifica activitatea tuturor organizațiilor 
și organismelor democratice componente, 
de mobilizare largă a tuturor forțelor na
țiunii noastre pentru ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civilizație.

zintă centrul vital al pațiunii noastre, con
știința patriotică, revoluționară a întregului 
popor ; de la partid iradiază spiritul revo
luționar, marile impulsuri de înnoire și 
transformare a patriei noastre, de ridicare 
continuă a României pe‘ noi culmi de pro
gres și civilizație.

Congresul apreciază că, în perioada care 
a trecut de la Congresul al XIII-lea, s-au 
întărit rolul și răspunderea organizațiilor 
de partid, ale tuturor comuniștilor în 
elaborarea și înfăptuirea politicii interne

(Continuare. în pag. a V-a)_____  J
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și externe a Partidului Comunist Român. 
Au crescut continuu rindurile partidului. 
Numărînd peste 3,8 milioane de membri, 
din care peste 55 la sută muncitori, Parti
dul Comunist Român se prezintă astăzi ca 
un partid revoluționar al clasei muncitoa
re, cu puternice organizații la toate locu
rile de muncă, in toate domeniile de ac
tivitate.

Congresul consideră că Înfăptuirea mă
rețelor programe de dezvoltare a patriei 
impune întărirea continuă a partidului, 
creșterea și mai puternică a rolului său 
politic conducător, perfecționarea activită
ții sale în concordanță cu noile cerințe șl 
realități.

Congresul apreciază că trecerea la eta
pa superioară a societății socialiste multi
lateral dezvoltate face necesară perfecțio
narea și dinamizarea continuă a activită
ții organelor și organizațiilor de partid, a- 
plicarea fermă a principiilor și prevede
rilor statutare, ale democrației și discipli
nei de partid, ridicarea continuă a nive
lului muncii organizatorice, a controlului 
de partid, a răspunderii revoluționare a co
muniștilor pentru întreaga activitate eco
nomică, socială și politică. Congresul sta
bilește ca, în întreaga activitate de partid, 
să se dezvolte puternic critica și autocri
tica, atitudinea fermă, combativă, față de 
lipsuri, recunoașterea deschisă a stărilor 
de lucruri negative și stabilirea măsurilor 
pentru înlăturarea acestora — ca o condi
ție obligatorie a mersului înainte. Toate 
hotărîrile de partid, toate legile statului 
trebuie să fie larg dezbătute în partid, în 
adunările generale, cu toți oamenii mun
cii,- în cadrul organizațiilor democrației 
muncitorești-revoluționare, astfel încît a- 
cestea să reprezinte expresia gîndirii crea
toare a tuturor comuniștilor, a întregului 
popor.

Pornind de la rolul fundamental al cla

XVI. Activitatea ideologică, teoretică și politico-educativă 
de formare a omului nou, constructor conștient 

al socialismului și comunismului în România
Congresul hotărăște ca Expunerea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu „C.U 
privire la problemele socialismului, 
ale activității ideologice, politico- 
educative, de dezvoltare a conștiinței 
revoluționare, de formare a omului 
nou, constructor conștient al socialis
mului și comunismului in România" 
să fie adoptată ca program al parti
dului privind activitatea ideologică, 
teoretică și politico-educativă, pe baza 
căreia să se desfășoare întreaga acti
vitate in acest domeniu pină la urmă
torul Congres al partidului.

Congresul dă o înaltă apreciere contri
buției originale a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
dezvoltarea gîndirii șl activității ideologice, 
aportului său uriaș la îmbogățirea tezau
rului gîndirii social-politice contemporane, 
a teoriei revoluționare a clasei muncitoa
re, în concordanță cu schimbările din so
cietatea noastră și din întreaga lume.

Pornind de la marile schimbări revolu
ționare petrecute în țara noastră, de la 
mutațiile profunde care s-au produs pe 
arena mondială și de la uriașele cuceriri 
ale științei și tehnicii, ale cunoașterii u- 
mane. Congresul subliniază necesitatea in
tensificării studiului noilor fenomene so
ciale, a generalizării teoretice — pornind 
de la practică, de la realități — a expe
rienței în construcția socialismului. Tre
buie să punem cu putere în evidență ma
rile succese obținute în făurirea noii orîn- 
duiri, forța revoluționară transformatoare 
a socialismului, faptul că numai socialis
mul asigură progresul în deplină libertate 
al omenirii, realizarea unei lumi mai drep
te și mai bune.

Congresul pune In fața activității poli- 
tico-ideologice sarcina de a înarma între
gul partid și popor cu o concepție unitară 
revoluționară, care să dea perspectivă 
clară mersului înainte, să lumineze dru
mul înaintării neabătute a patriei noastre 
spre înaltele piscuri ale civilizației comu
niste.

Congresul stabilește ca întreaga acti
vitate politico-educativă să promoveze ferm 
concepția revoluționară, științifică a parti
dului nostru despre lume și viață, de for
mare a omului nou, constructor conștient 

sei muncitoare, clasa conducătoare a so
cietății, factorul determinant al făuririi 
socialismului și comunismului, al luptei 
pentru progres economic și social, pentru 
libertate, dezarmare și pace în întreaga 
lume. Congresul își însușește întru totul 
aprecierea din Raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la necesita
tea păstrării și întăririi permanente a. ca
racterului muncitoresc al partidului, atît 

în ce privește ponderea muncitorilor în 
partid, cît și promovarea în conducerea 
organizațiilor și organelor de partid a acti
viștilor din rîndul muncitorilor — aceasta 
reprezentînd o condiție esențială pentru 
asigurarea caracterului revoluționar, com
bativ al partidului. Congresul stabilește să 
șe aplice ferm politica de cadre a parti
dului, principiile promovării pe bază de 

concurs si prin rotație, să fie ridicat ne
contenit nivelul de cunoștințe al activului, 
al tuturor cadrelor, de jos pînă sus, atît 
în domeniul pregătirii tehnice, profesiona
le, cît și în problemele de conducere, apro
fundarea legităților și proceselor dezvol
tării economico-sociale.

Congresul cere tuturor organelor și or
ganizațiilor de partid să-și perfecțio
neze continuu activitatea, să acționeze cu 
toată răspunderea pentru întărirea rolului 
politic conducător al partidului, pentru 
dezvoltarea largă a legăturii sale organi
ce cu poporul, cu celelalte organisme ale 
democrației muncitorești-revoluționare — 
aceasta constituind o necesitate obiectivă a 
construcției socialismului. în toate împre
jurările partidul clasei muncitoare trebuie 
să-și păstreze spiritul revoluționar, să se 
manifeste ca un partid al înnoirilor revo
luționare, al promovării noului, a tot ceea 
ce este progresist și înaintat în gîndirea 
și practica socială, să conducă neabătut 
poporul pe calea făuririi celei mai drepte 
și umane orinduiri — socialismul și comu
nismul I 

al socialismului și comunismului, cu înalte 
trăsături revoluționar-patriotice, cu un larg 
orizont de cunoștințe teoretice, științifice, 
profesionale și de cultură generală, cu un 
spirit revoluționar militant.

Congresul cheamă organele șl organiza
țiile de partid, toți factorii educaționali să 
ridice la un nivel superior Întreaga activi
tate politico-educativă în vederea educării 
întregului tineret, a întregului popor. în 
spiritul cunoașterii și cinstirii glorioaselor 
tradiții de luptă ale înaintașilor, al pre
țuirii limbii și culturii româng, al patrio
tismului socialist, revoluționar, al atașa
mentului și dragostei față de partid și față 
de patrie, al hotărîrii neabătute ca, in orice 
împrejurări, să fie gata de a apăra cuceri
rile revoluționare, socialismul.

Congresul cere ca activitatea politico- 
educativă să sădească In rindul poporului, 
și îndeosebi al tineretului, spiritul de drep
tate și răspundere, sentimentul de apărare 
a proprietății socialiste și a socialismului, 
a independenței și suveranității patriei. In 
același timp, este necesară desfășurarea 
unei activități necruțătoare față de lipsa 
de răspundere în gospodărirea avuției na
ționale, de manifestările de indisciplină, 
delăsare și neglijență în muncă, de necins
te, de furt și sustragere din avutul obștesc.

Congresul subliniază necesitatea creșterii 
combativității i evoluționare față de curen
tele de gîndire reacționare, față de propa
ganda mistificatoare, denigratoare promo
vată de cercurile imperialiste, revanșarde 
și revizioniste din Occident, a întăririi ne
contenite a vigilenței împotriva tentativelor 
forțelor anticomuniste și antisocialiste de a 
destabiliza situația din țările socialiste, de 
a abate socialismul de la calea dezvoltării 
sale revoluționare.

Propaganda de partid, întreaga activitate 
ideologică trebuie să adopte o poziție com
bativă, fermă, față de diferitele manifes
tări naționaliste, șovine, antisemite, să pună 
cu putere în evidență justețea politicii na
ționale a partidului nostru, de asigurare a 
deplinei egalități în drepturi pentru toți 
cetățenii patriei, faptul că, indiferent de 
naționalitate, toți cetățenii au aceleași drep
turi și aceleași îndatoriri, că, in deplină 
unitate, trebuie să se facă totul pentru înăl
țarea patriei spre noi culmi de progres și 
civilizație. Trebuie demascată permanent 
politica cercurilor reacționare de ațițare a 
vrajbei naționale în scopul promovării in
tereselor lor de dominație și asuprire.

Congresul cere unirea tuturor forțelor 
care acționează în activitatea politico-edu
cativă în vederea ridicării nivelului gene
ral de cultură, de cunoștințe, al tuturor 
oamenilor muncii, al întregului popor. 
Trebuie sporită preocuparea pentru ca 
Festivalul național „Cîntarea României" să 
devină o forță tot mai puternică în parti
ciparea maselor la întreaga activitate de 
creație și cultural-artistică — garanția 
strînsei legături a artei, culturii și știin
ței cu poporul, adevăratul creator al limbii 
și literaturii române, a tot ce este mai bun 
în acest domeniu în țara noastră.

Congresul cere, de asemenea, să se a- 
corde o atenție sporită organizării și des
fășurării marii competiții naționale de 
masă „Daciada", să crească rolul acesteia 
in educarea și dezvoltarea viguroasă a ti
neretului patriei.

Relevînd realizările obținute In dezvol
tarea literaturii și artei, a culturii noastre 
socialiste, Congresul — însușindu-și pe de
plin tezele și concluziile cuprinse în Ra-

XVII. Politica externă a partidului și statului nostru de pace 
și largă colaborare internațională, de participare 
activă la soluționarea constructivă a problemelor 

complexe ale lumii contemporane
Congresul al XIV-lea al partidului își 

Însușește pe deplin aprecierile din Raport 
cu privire la situația politică, economică 
și socială mondială, la evoluția mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale și 
aprobă în totalitate politica externă activă 
și dinamică a partidului și statului 
nostru, inițiativele și acțiunile României, 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
soluționarea problemelor lumii contempo
rane, înfăptuirea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, promovarea 
păcii, înțelegerii și colaborării egale între 
toate națiunile lumii.

Congresul dă cea mal înaltă apre
ciere rolului hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceausescu în elaborarea și înfăp
tuirea politicii externe a partidului și sta
tului nostru, de a cărui gîndire novatoare 
și activitate neobosită sînt indisolubil le
gate prezența tot mai activă a Româniți în 
viața internațională — și cere ca și în vii
tor să se acționeze cu toate forțele pentru 
sporirea aportului României la soluționarea 
constructivă a problemelor care confruntă 
omenirea, la lupta pentru triumful cauzei 
independenței și libertății popoarelor, a în
țelegerii, colaborării și păcii în lume.

Congresul aprobă pe deplin poziția con
secventă a României de dezvoltare largă a 
relațiilor cu toate țările socialiste, de în
tărire a colaborării și solidarității lor, ca 
factor de importanță hotărîtoare pentru 
dezvoltarea socialismului in fiecare țară, 
pentru afirmarea forței socialismului în 
lume. In acest sens, România va acționa și 
în viitor pentru dezvoltarea și perfecțio
narea activității in cadrul C.A.E.R., în ve
derea înfăptuirii acordurilor de .colaborare 
economică, tehnico-științifică de lungă du
rată. Avînd în vedere unele probleme eco
nomice din țările socialiste. Congresul sub
liniază necesitatea organizării unei analize 
speciale a acestora, în vederea stabilirii de 
comun acord a măsurilor pentru depășirea 
greutăților și dezvoltarea Continuă a con
strucției socialiste.

Congresul aprobă ampla activitate a 
partidului și statului nostru pentru dezvol
tarea puternică a relațiilor cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările mici și mijlocii, cu 
țările nealiniate — și reafirmă hotărîrea 

■partidului și statului nostru de a continua 
și în viitor această politică, ca factor deo
sebit de important în lupta pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună. De asemenea, țara 
noastră va extinde relațiile de colaborare 
cu statele capitaliste dezvoltate, în spiritul 
și pe baza principiilor coexistenței pașnice.

Congresul dă o înaltă apreciere orientă
rilor din Raport privind dezvoltarea largă 
a relațiilor României cu toate statele - lu
mii, fără deosebire de orînduire socială, pe 
baza principiilor deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, a respectă* 
rii dreptului fiecărei națiuni la dezvoltarea 
liberă, independentă, așa cum o dorește, 
fără nici un amestec din afară.

Apreciind că problema fundamentală a 
epocii noastre o reprezintă dezarmarea, și 
în primul rînd dezarmarea nucleară, Con
gresul cere partidului și statului nostru so
cialist să acționeze, împreună cu toate țările 
și popoarele iubitoare de pace, pentru eli- 

port cu privire la rolul șl răspunderile li
teraturii, artei și culturii în societatea 
noastră — subliniază necesitatea ridicării 
la un nivel mai înalt a activității în acest 
domeniu și adresează creatorilor de artă 
chemarea de a realiza și pune la îndemîna 
poporului opere cu un bogat conținut edu
cativ, pătrunse de un înalt spirit revolu
ționar, inspirate din realitățile țării noas
tre, care să însuflețească și să dinamizeze 
activitatea oamenilor muncii, a tineretului, 
a constructorilor socialismului din patria 
noastră.

Congresul subliniază necesitatea ca în
treaga activitate politico-educativă să de
vină un factor mai activ, o puternică forță 
de acțiune revoluționară care să lumineze 
calea mersului nostru înainte, să mobili
zeze întregul popor la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare a patriei, de ridicare 
a bunăstării materiale și spirituale, de în
făptuire a comunismului pe pămintul 
României.

minarea completă a tuturor armelor nuclea
re din Europa și pentru realizarea unui 
acord general în această privință — pînă în 
1995 — cu participarea tuturor statelor euro
pene, pentru încetarea experiențelor nuclea
re, a producerii de noi arme nucleare și de 
distrugere în masă. Congresul respinge cu 
toată hotărîrea teza agresivă cu privire la 
„descurajarea nucleară" — teza șantajului 
nuclear, de dominație și asuprire a altor 
popoare.

Congresul reafirmă poziția consecventă a 
României privind soluționarea tuturor con
flictelor și problemelor litigioase din dife
rite regiuni ale lumii numai pe cale pașnică, 
prin tratative, de eliminare a forței și ame
nințării cu forța din viața internațională. 
Considerînd că numai prin respectarea 
neabătută a independenței și dreptului fie
cărui popor de a-și alege calea dezvoltării 
și' orînduirea pe care o dorește, se poate 
asigura o politică de progres economic și so
cial, de colaborare șl pace, Congresul se 
pronunță pentru renunțarea la amestecul, 
sub orice formă, in treburile interne ale 
altor țări, la orice Încercare de a le impune 
o anumită cale de dezvoltare economico- 
socială, de viață politică.

Congresul subliniază necesitatea desfășu
rării unei largi activități internaționale pen
tru întărirea solidarității și colaborării din
tre state, în vederea dezvoltării economico- 
sociale de sine stătătoare, pentru apărarea 
independenței, lichidarea deplină a oricăror 
forme ale politicii neocolonialiste, pentru 
respectarea neabătută a independenței fie
cărui popor.

Reafirmînd hotărîrea României de a ac
ționa în continuare pentru dezvoltarea co
laborării între toate statele europene în spi
ritul documentelor de la Helsinki — la elabo
rarea cărora și-a adus o contribuție activă — 
Congresul se pronunță pentru o Europă 
unită, bazată pe respectarea neabătută a 
diversității orînduirilor sociale, pentru o 
Europă a colaborării largi — economice, 
tehnice, științifice ți culturale — a po
poarelor independente, suverane, care să-șl 
asigure dezvoltarea așa cum o doresc, fără 
nici un amestec din afară.

Aprobînd poziția exprimată în Raport cu 
privire la necesitatea condamnării și anu
lării tuturor acordurilor încheiate cu Ger
mania hitlerlstă, a urmărilor acestor acor
duri și dictate, Congresul subliniază nece
sitatea trecerii la tratative între statele in
teresate in vederea încheierii tratatelor de 
pace și lichidării cu desăvirșire a urmărilor 
celui de-al doilea război mondial. Con
gresul consideră că aceasta nu trebuie să 
ducă la schimbări în Europa și că exis
tența celor două state germane trebuie să 
continue să fie o realitate a Europei de azi 
și de mîine. Toate aceste acțiuni au o im
portanță deosebită pentru consolidarea 
păcii și colaborării, pentru întărirea încre
derii și pentru asigurarea unOr progrese 
reale in problemele dezarmării, ale instau
rării unei păci trainice în Europa și în lume.

Congresul reafirmă hotărîrea României 
de a acționa ferm pentru o largă colaborare 
in Balcani, care să deschidă calea înlătu
rării treptate a diferitelor obstacole și să 
ducă la apropierea și dezvoltarea cooperării 
și conlucrării popoarelor noastre, la trans
formarea acestei regiuni într-o zonă fără 

arme nucleare șl chimice, fără baze militare 
străine.

Exprimlnd preocuparea față ,de proble
mele subdezvoltării — una din problemele 
deosebit de grave ale lumii contemporane 
— Congresul consideră necesară intensifi
carea eforturilor tuturor statelor și po
poarelor pentru instaurarea în viața inter
națională a unor relații noi, a unei noi or
dini economice mondiale, bazată pe deplină 
egalitate, care să favorizeze progresul mai 
rapid al tuturor țărilor, și în primul rînd 
al celor rămase în urmă, să asigure accesul 
lor larg Ia cuceririle civilizației moderne. 
Aceasta impune să se ajungă la o soluțio
nare globală a problemelor datoriilor ex
terne, să se pună capăt politicii neocolonia
liste, de dominație a monopolurilor și ca
pitalului financiar, să se realizeze o poli
tică nouă, de egalitate și colaborare, de 
lichidare a subdezvoltării — condiții esen
țiale ale asigurării stabilității economiei 
mondiale, ale dezvoltării fiecărei națiuni 
pe calea independenței, a progresului și 
bunăstării.

In deplin consens cu aprecierile șl con
cluziile din Raport, Congresul subliniază 
cu putere necesitatea de a se face totul 
pentru respingerea politicii antisocialiste, 
anticomuniste, împotriva forțelor progre
siste, a independenței popoarelor, de a se 
da o ripostă fermă activității forțelor re
vanșarde, neonaziste. Nu trebuie făcută 
nici o concesie celor care, într-o formă sau 
alta, urmăresc o nouă reîmpărțire a lumii, 
punind in pericol însăși existența civiliza
ției, a omenirii, a vieții pe planeta noas
tră! Congresul cere să se pună capăt cu 
desăvirșire politicii Imperialiste, de ames
tec in treburile interne ale altor state, po
litică In flagrantă contradicție cu Carta

antiimperialiste și progresiste din întreaga lume
Congresul tșl însușește pe deplin orientă

rile cuprinse în Raport cu privire la dez
voltarea in continuare a relațiilor Partidului 
Comunist Român cu partidele comuniste și 
muncitorești, întărirea solidarității acestora 
și realizarea unei unități noi, care să ex
cludă amestecul In treburile interne și să 
se bazeze pe respectul neabătut al indepen
denței și dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora linia politică, strategia, cores
punzător realităților din țara unde își des
fășoară activitatea.

Congresul consideră că, In actualele Îm
prejurări internaționale, apare ca deosebit 
de necesară organizarea de Intilniri sub 
diferite forme, inclusiv prin organizarea 
de conferințe regionale și a unei conferin
țe internaționale In vederea discutării In 
comun a problemelor ce preocupă întreaga 
mișcare comunistă și muncitorească, — și 
dă mandat Comitetului Central al partidu
lui să acționeze pentru a se ajunge cît mal 
curînd la convocarea unei asemenea con
ferințe.

Congresul se pronunță, totodată, pentru 
dezvoltarea șl Întărirea colaborării Parti
dului Comunist Român cu partidele socia
liste și social-democrate, militează pentru 
dezvoltarea unei largi colaborări cu mișcă
rile de eliberare națională, cu partidele de 
guvernămînt din țările în curs de dezvol
tare, cu toate partidele care se pronunță 
pentru pace, pentru înțelegere și colabo
rare.

Congresul apreciază că stă în puterea 
partidelor comuniste și muncitorești, a ce
lorlalte partide și forțe muncitorești, pro
gresiste, de eliberare națională, de a de
păși diferite obstacole, de a-și întări con
lucrarea și solidaritatea, de a avea un rol 
tot mai important în dezvoltarea societă
ții omenești pe calea progresului, a liber
tății, independenței și păcii, de a da o 
perspectivă nouă umanității prin edificarea 
unei lumi fără arme și războaie, a inde
pendenței și libertății tuturor națiunilor 1 

★
Cel de-al XIV-lea Congres al partidului — 

Congresul marilor victorii și al triumfului 
socialismului in România — a adoptat un 
minunat program de construcție socialistă, 
care asigură înflorirea multilaterală a țării, 
creșterea continuă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al poporului — țelul 
suprem al politicii partidului, esența socie-

O.N.U., cu reglementările șl normele in
ternaționale, cu principiile coexistenței 
pașnice — și cheamă popoarele, forțele 
înaintate, democratice și progresiste de 
pretutindeni la luptă unită pentru zădăr
nicirea planurilor imperialiste, colonialis
te și neocolonialiste de dominație și asu
prire, pentru afirmarea tot mal puterni
că a politicii de egalitate și independență, 
de progres, colaborare și pace între toate 
națiunile lumii. —

Considerînd că problemele complexe, 
inclusiv ale dezarmării nucleare, nu pot fi 
soluționate doar de cele două mari puteri 
sau de cîteva state, Congresul apreciază ca 
absolut necesar să crească și mai mult rolul 
țărilor mici și mijlocii, al țărilor în curs 
de dezvoltare, al țărilor nealiniate în rezol
varea problemelor grave și complexe ce 
confruntă lumea contemporană. România 
va acționa și în viitor pentru perfecționarea 
activității și creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organisme inter
naționale In soluționarea democratică a 
tuturor problemelor care privesc pacea și 
progresul întregii omeniri, cu participarea 
tuturor statelor și, îndeosebi, a țărilor mici 
și mijlocii, vital interesate într-o politică 
de independență, de colaborare, pace și 
progres social.

Congresul reafirmă hotărîrea României 
socialiste de a acționa cu toată fermitatea 
șl în viitor pentru soluționarea marilor și 
complexelor probleme ce confruntă lumea 
contemporană, pentru unirea eforturilor 
tuturor popoarelor în lupta pentru făurirea 
unei lumi mal bune și mai drepte, fără 
arme și fără războaie, a unei lumi a păcii 
și colaborării, a națiunilor libere șl inde
pendente.

tății socialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm cu succes în patria noastră.

Acest luminos program face necesară creș
terea continuă a rolului organelor și orga
nizațiilor de partid în mobilizarea comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii, întărirea 
permanentă a unității întregii națiuni în 
jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, chezășia 
înfăptuirii neabătute a tuturor obiectivelor 
de dezvoltare economică și socială a Româ
niei.

Congresul se adresează eroicei noastre 
clase muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii — fără deosebire
— întregului popor, cu chemarea de a ac
ționa întotdeauna in spirit revoluționar și 
cu întreaga răspundere față de interesele 
socialismului, ale patriei și poporului, ale 
asigurării independenței și suveranității 
României I Mîndri de mărețele realizări 
obținute in construcția socialismului, să de
monstrăm In orice împrejurări — așa cum 
națiunea noastră a făcut de-a lungul în
delungatei sale Istorii — că poporul, oame
nii muncii, făuritorii noii societăți sînt și 
reprezintă factorul hotărîtor al victoriei so
cialismului pe pămintul patriei I

Să demonstrăm, prin întreaga activitate
— urmînd neabătut luminoasele Îndemnuri 
ale secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, — că 
nimic și nimeni nu vor putea abate parti
dul și poporul nostru de la Îndeplinirea 
telului suprem — asigurarea unui loc demn 
națiunii șl patriei noastre in cea mai 
dreaptă șl umană dintre societăți, societa
tea comunistă, In deplină libertate și in
dependență I

Să facem totul pentru afirmarea neabă
tută a nobilelor aspirații ale poporului ro
mân și României socialiste — de prietenie 
și colaborare cu toate statele și popoarele, 
pentru pacea și progresul întregii omeniri 1

Congresul își exprimă convingerea că, 
sub conducerea gloriosului nostru partid, 
toți oamenii muncii, întregul popor vor ac
ționa cu toate forțele, in spirit revoluțio
nar, pentru realizarea minunatelor obiec
tive de dezvoltare economico-socială adop
tate de marele forum al comuniștilor ro
mâni, că vor face totul pentru triumful 
socialismului și comunismului in România, 
pentru ridicarea patriei pe culmi tot mal 
înalte de civilizație, bunăstare și progres I

Adunare consacrată „Zilei internaționale 
de solidaritate cu poporul palestinian"

Sub auspiciile Institutului Român 
pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea și Ligii Române de Prietenie 
cu Popoarele din Asia și Africa, in 
Capitală a avut loc, miercuri, o 
adunare consacrată „Zilei interna
ționale de solidaritate cu poporul 
palestinian".

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe, Comitetului Central al 
U.T.C., U.A.S.C.R., Consiliului Na
țional al Femeilor, activiști de partid 
și de stat, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice ai țărilor arabe acre
ditați in țara noastră.

Semnificația acestui eveniment a 
fost evocată de tovarășul Ion Sîrbu, 
secretar al Consiliului Național al 
F.D.U.S., care a arătat că, în spiritul 
politicii sale externe principiale, 
constructive, între Partidul Comunist 
Român, România socialistă și Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
Intre popoarele român și palestinian 
s-au statornicit relații tradiționale de 
prietenie, România fiind printre 
primele țări din lume care au salutat

tv
19,00 Telejurnal • înfăptuim hotărî

rile marelui forum al comuniști
lor români !

19,30 Congresul al XIV-lea — Congre
sul marilor victorii socialiste O 
Noua calitate a muncii — noua 
calitate a vieții

19,45 Agricultura românească în per
spectiva Programului-Directivă 

proclamarea Statului Palestina. Vor
bitorul a evidențiat consecvența cu 
care țara noastră acționează pentru 
o reglementare politică globală, 
justă și durabilă In Orientul Mijlo
ciu, pentru asigurarea dreptului po
porului palestinian la autodetermi
nare, la existența unui stat propriu, 
independent.

Vorbitorul a subliniat impor
tanța deosebită a intîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Yasser Arafat pentru amplificarea 
relațiilor de strînsă prietenie, so
lidaritate și conlucrare dintre po
poarele român și palestinian.

In cuvîntul său, Ismail Ahmad 
Mohammad, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Statului Palestina la 
București, a exprimat calde mulțu
miri la adresa Partidului Comunist 
Român, a României socialiste, a 
conducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul și solidaritatea ma
nifestate față de cauza poporului 
palestinian, față de lupta dusă pen
tru afirmarea drepturilor sale 
legitime.

(Agerpres)

adoptat de înaltul forum al co
muniștilor români

20,05 Copiii cîntă patria șl partidul. 
Program literar-muzical-coregra- 
flc

20,30 Țara în anul Congresului al XIV- 
lea al P.C.R. 0 împliniri și per
spective. Producție a Studioului de 
film TV. Documentar.

20.50 Itinerar iugoslav.
21,05 Film serial. „Explozia*. Produc

ție a Studioului cinematografic 
„București*. Ultima parte.

21.50 Telejurnal.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 45-a aniver

sări a Zilei eliberării Albaniei și a 
victoriei revoluției populare, amba
sadorul Republicii Populare Socialis
te Albania la București, Piro Vito, a 
oferit miercuri o recepție.

Au participat tovarășii Barbu Pe
trescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., primarul 
general al' Capitalei, Ștefan Andrei,

ARGEȘ : Construcții social-edilitare
în aceste zile, In localitățile ju

dețului Argeș au fost date în folo
sință noi blocuri de locuințe, pre
văzute la parter cu spații comer
ciale și unități prestatoare de ser
vicii pentru populație. De la în
ceputul anului, constructorii arge
șeni au realizat aproape 3 000 a- 
partamente și 10 000 mp spații co
merciale. în anii actualului cinci
nal, în județ au fost construite

INFORMAȚII SPORTIVE

FOTBAL. Meciurile disputate 
miercuri în etapa a 14-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Steaua — Universitatea Craiova 1—2 
(0—0) ; Dinamo — F.C. Olt 4—0 
(3—0) ; Jiul — F.C. Farul 1—1 
(1—1) ; F.C. Argeș — F.C.Bihor 2—1 
(1—0) ; Petrolul — F.C.M. Brașov 

0—0 ; Politehnica Timișoara — Vic
toria 0—0 ; Corvinul — S.C. Bacău 
1—0 (1—0) ; F.C. Inter — Sportul 
studențesc 3—0 (0—0) ; Universitatea 
Cluj-Napoca — Flacăra Moreni 2—2 
(2—0). în clasament conduce echipa 
Dinamo — 26 puncte, urmată de for

membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mem
bri ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, organizații de ma
să și obștești, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

13 328 apartamente și peste 160 000 
mp suprafață comercială. Au fost 
înălțate noi și moderne ansambluri 
și cartiere la Pitești, Curtea de Ar
geș, Cîmpulung, Costești și Topo- 
loveni. Pe harta județului a apă
rut un nou oraș — Colibași — ci
tadelă a constructorilor de autotu
risme „Dacia". La sate numărul de 
apartamente noi se ridică la 2.400. 
(Gheorghe Cirstea).

mațiile Steaua — 23 puncte și Uni
versitatea Craiova — 20 puncte.

ȘAH. întîlnirile din runda a pa
tra a Campionatului european mas
culin de șah pe echipe, de la Haifa, 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Iugoslavia — Cehoslovacia 
3,5—2,5 ; Bulgaria — România 4—2 ; 
U.R.S.S. — Israel 3,5—2,5 ; Suedia
— Grecia 3,5—2,5 ; R.F. Germania
— Finlanda 2,5—2,5 (1) ; Franța — 
Italia 3,5—2,5 ; Ungaria — Polonia 
3,5—2,5 ; Norvegia — Austria 4—2 ; 
Elveția — Scoția 4—2. în clasament 
conduce Iugoslavia, cu 18 puncte, 
urmată de Bulgaria — 15 puncte, 
U.R.S.S. — 14,5 puncte etc.

CLUJ : Prin aplicarea 
programului 

de perfecționare 
și modernizare a producției

Colectivul Institutului de Cerce
tări și Proiectări Miniere pentru 
Substanțe Nemetalifere Cluj-Napo
ca a întreprins ample acțiuni pre
văzute în programul de perfecțio
nare și modernizare a producției, 
pentru extinderea șl îmbogățirea 
bazei de materii prime minerale 
necesare economiei naționale. Un 
accent deosebit este pus pe promo
varea tehnologiilor de extracție și 
prelucrare, care asigură randamen
te ridicate de valorificare a sub
stanțelor utile din zăcăminte. A- 
flăm de la ing. dr. Iosif Fodor, di
rectorul institutului, că au fost fi
nalizate cercetările pentru unele 
produse noi, care se aduceau pînă 
acum din import, și au fost omolo
gate înainte de termen două teh
nologii noi/ care vizează triplarea 
capacității de producție pe sondă 
la extracția sării prin dizolvare. 
De asemenea, s-a acționat pentru 
înlocuirea produselor petroliere 
tehnologice cu aer comprimat la 
sondele de medie adîncime. Oame
nii muncii din această unitate de 
cercetare și proiectare sînt în con
tinuare mobilizați pentru transpu
nerea în practică a unor noi mă
suri care să conducă la creșterea 
vitezelor de săpare a lucrărilor 
miniere, creșterea calității produ
selor minerale nemetalifere și a 
randamentelor de extracție în ele
mente utile, modernizarea utilaje
lor de preparare și reducerea con
sumurilor de metal și lemn de 
mină. (Marin Oprea).

BOTOȘANI : Noi unități școlare
Baza tehnico-materială a lnvăță- 

mîntului cunoaște o puternică șl 
continuă dezvoltare șl în județul 
Botoșani. în prezent, ea cuprinde 
circa 800 unități școlare cu 2 480 
săli de clasă, 384 laboratoare, 25 
săli de gimnastică, 127 ateliere de 
practică productivă, în care se in
struiesc aproape 117 000 elevi. în 
acest an școlar, datorită investiți
ilor alocate, precum și muncii 
prestate de părinții elevilor și alți 
cetățeni, baza tehnico-materială a 
sporit cu noi unități școlare în lo
calitățile Orășeni-Deal și Șendri- 
ceni. La Dorohoi, în zona Plevnei, 
cel mai populat cartier muncitoresc 
al orașului, perimetru cu un mare 
număr de copii, s-a dat în folosin
ță clădirea unei școli noi cu 16

VREMEA IN LUNA DECEMBRIE
După cum comunică Institutul da 

Meteorologie și Hidrologie, In luna 
decembrie temperaturile se vor situa 
in limitele normale, exceptind sudul șl 
nord-vestul teritoriului, unde vor fi 
mai scăzute, iar in nord-estul țării se 
vor înregistra sl valori mal ridicate 
decît mediile multlanuale.

In prima decadă a lunii vremea se 
va încălzi treptat. Cerul va fi variabil 
șl vor cădea precipitații predominant 
sub formă de ninsoare in jumătatea 
de nord a țării. In rest, precipitații 
izolate. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat, exceptind zona de munte, 
unde va prezenta intensificări de 
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor oscila intre minus 6 și plus 4 gra
de, pe alocuri mal coborite, iar cele 
maxime se vor situa intre zero șl 10 
grade, mal ridicate in sud-vestul te
ritoriului, mai ales in a doua parte a 
decadei. Se vor înregistra condiții de 
ceață, mai ales seara șl dimineața.

In a doua deqadă timpul se va răci 
treptat, devenind friguros. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros in sudul țării. 
Vor cădea precipitații, mai Intil sub 
formă de ploaie și lapovlță, apoi sub 

săli de clasă. Prin efortul edililor, 
al colectivului Trustului de Antre
priză Generală pentru Construcții 
Montaj din județ, în municipiul 
Botoșani și-a deschis porțile un 
modern edificiu de învățămînt — 
Școala nr. 17. Noua construcție dis
pune de 24 săli de clasă repartizate 
pe 3 nivele, dotată cu laboratoare 
și mobilier funcțional, cabinete 
medicale. Amplasată în tînărul car
tier muncitoresc „Primăverii" care 
numără tot atîția locuitori cîți avea 
întreg orașul Botoșani înainte de 
23 August 1944, noua unitate com
pletează rețeaua școlară a acestei 
zone, care în numai două cincinale 
s-a extins cu 4 școli gimnaziale și 
4 unități de învățămînt preșcolare. 
(Eugen Hrușcă).

formă de ninsoare, în majoritatea 
zonelor țării. In a doua parte a de
cadei, vîntul va prezenta intensificări 
temporare, viscolind zăpada in Mol
dova și în regiunile sudice. La munte 
va ninge viscolit. Temperaturile mi
nime se vor situa intre minus 12 șl 
minus 2 grade, mal coborite in ulti
mele nopți, cind Izolat in centrul șl 
nordul țării se vor apropia de minus 
25 grade. Maximele vor oscila între 
minus 8 și plus 2 grade, mai ridicate 
In primele zile ale intervalului. Pe 
alocuri, mal ales în zonele sudice șl 
de fest ale țării, se va produce polei.

In ultima decadă a lunii decembrie 
vremea se va încălzi treptat. Vor că
dea precipitații temporare mal intil 
sub formă de ninsoare, apoi sub 
formă de lapoviță șl ploaie in majori
tatea zonelor țârii. Vîntul va prezenta 
Intensificări de scurtă durată în estul 
teritoriului șl în zona de munte. Tem
peraturile minime vor oscila intre 
minus 7 și plus 3 grade, mal coborite 
in centrul și nordul țării, iar maximele 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade, mai ridicate in sud-vestul 
teritoriului. Se va semnala ceață mal 
ales dimineața șl seara. (Agerpres).
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

acordat asociațiilor de radiotelene ARD din Republica Federală Germania

Mesaje de felicitare adresate tovarășului
Nicolae Ceausescu cu prilejui re;
iu funcția de secretar general al P.C1

Dupâ cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a primit, la 23 noiembrie a.c., pe Dagobert 
Lindlau, șeful Biroului din Viena al asociațiilor de radioteleviziune ARD 
din Republica Federală Germania, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in Raportul dumnea- 

. voastră la Congresul al XIV-lea 
al Partidului Comunist Român, 
ați subliniat că in lume au loc 
multe schimbări. Am dori să 
cunoaștem opinia dumneavoas
tră in legătură cu schimbările 
care au loc pe arena mondială 
și îndeosebi in unele țări 
socialiste.

RĂSPUNS : Intr-adevăr, trăim o 
epocă de profunde transformări in 
raportul <je forțe — transformări 
sociale, naționale, politice — care 
exercită o influență puternică asu
pra întregii vieți internaționale.

în primul rînd, aș dori să subli
niez faptul că in lume continuă să 
se mențină nerezolvate multe pro
bleme grave. Pe primul plan rămin 
ca un pericol grav pentru însăși 
existența omenirii înarmările, ar
mele nucleare — care, din păcate, 
în loc să se reducă, continuă să se 
acumuleze. Se discută chiar despre 
modernizarea lor !

De aceea, prima problemă care 
trebuie să atragă atenția tuturor 
popoarelor și, cu deosebire, a celor 
din Europa este necesitatea dezar
mării, a eliminării armelor nuclea
re și renunțării de către Europa, in 
primul rind, la orice fel de arme 
nucleare, in cel mai scurt timp.

O altă problemă complexă este 
aceea a subdezvoltării, a accentuă
rii decalajului dintre țările bogate 
și sărace, a faptului că din rîndul 
țărilor sărace — care reprezintă, 
după cum este bine cunoscut, mai 
mult de două treimi din omenire — 
anual zeci de miliarde dolari se în
dreaptă spre țările bogate, ceea ce 
agravează și mai mult viața ihter- 
națională.

în fine, este situația din Europa. 
Deși au trecut mulți ani de la re
uniunea de la Helsinki, în Europa 
s-au realizat puține din _ obiecti
vele stabilite la această conferință. 
Europa continuă să fie împărțită 
în blocuri militare. Se discută 
despre multe probleme. Dar, din 
păcate, soluționarea lor întîrzie 
mult. Mă refer la faptul că poli
tica de bariere vamale, precum și 
de măsuri restrictive, de tot felul, 
în relațiile economice și tehnico- 
știfrițifice — ca să spunem drept — 
s-a accentuat !

Se pare că interpretările diver
se asupra unor probleme europene 
privind modul în care să fie solu
ționate stările de lucruri care pro
vin din trecut, ca și proble
mele actuale, sînt de așa natură 
încit, de fapt, împiedică adoptarea 
unor măsuri raționale in sensul do
cumentelor de Ia Helsinki, adică al 
unei largi colaborări — bazată pe 
principii de egalitate și neamestec 
în treburile interne —, între toate 
țările Europei.

In acest cadru, aș dori să mă re
fer la problemele existente azi in 
Europa, inclusiv în unele țări so
cialiste.

In ce o privește, România a afir
mat și a acționat — incă din 1965 — 
pentru realizarea socialismului cores
punzător realităților din țara noas
tră, rennnțînd la „modele* și șa
bloane. Am pornit de la necesitatea 
realizării socialismului pe baze știin
țifice, de la faptul că el trebuie să

asigure poporului adevărata egalitate 
și un înalt nivel de civilizație, mate
rială și spirituală.

In unele țări socialiste se realizea
ză acum unele transformări care sint 
declarate ca avind drept scop perfec
ționarea socialismului. Pornind de la 
poziția noastră principială, nu putem 
decit să salutăm acest lucru ! Aceas
ta pentru că socialismul — ca orice 
orînduire socială — trebuie să fie 
continuu organizat pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și de aceea 
trebuie ca, permanent, să fie înlătu
rat tot ce este vechi, in toate dome
niile, și nu mai corespunde noilor 
realități.

Ceea ce este greu pentru noi să 
Înțelegem este faptul că unii consi
deră că ar trebui să realizeze aceas
tă perfecționare revenind la vechile 
forme, pe care socialismul 16-a în
lăturat cu mulți, mulți ani în urmă 
și care — atunci cind fuseseră folo
site — nu au ajutat in nici un fel 
dezvoltarea țărilor respective.

Am vorbit și despre aceasta în 
Congres.

Noi considerăm că popoarele, for
țele politice din țările respective vor 
reuși să găsească cea mai bună cale 
pentru perfecționarea activității de 
dezvoltare socialistă, care să răspun
dă intereselor popoarelor respective 
și care să fie în conformitate cu 
principiile socialismului științific.

Doresc să subliniez că noi nu pu
tem concepe socialismul fără rezol
varea problemelor sociale de bază — 
fără egalitatea intre oameni, fără li
chidarea împărțirii oamenilor în bo- 
gați și săraci !

ÎNTREBARE,: Domnule pre
ședinte, care sint cele mai im
portante linii directoare prin 
care Congresul al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român va 
orienta dezvoltarea României in 
anii următori ?

RĂSPUNS : In cadrul Congresului 
am făcut bilanțul general al dezvol
tării României pe calea socialismului, 
în ultimii 45 de ani, și; în mod deose
bit, după Congresul al IX-lea al 
partidului, din 1965.

Am parcurs un drum lung ! Româ
nia era o țară slab dezvoltată. în a- 
ceastă perioadă am ridicat nivelul 
general al patriei noastre pînă la 
stadiul de țară industrial-agrară, cu 
o industrie modernă, cu o agricul- 
tură socialistă înfloritoare, cu un 
înalt nivel de viață, materială și spi
rituală, a poporului. Oricine vizitea
ză țara noastră poate constata ce s-a 
realizat în această perioadă scurtă — 
sau, cum spun unii, o perioadă care 
în istorie reprezintă doar cîteva clipe 
— dar care a ridicat România la acest 
nivel.

Sîntem însă conștienți că am par
curs numai o etapă — foarte impor
tantă, desigur, dar numai o etapă ! 
Pentru a realiza obiectivele socialis
mului multilateral dezvoltat — așa 
cum ne exprimăm noi — trebuie să 
mai parcurgem incă un drum lung, 
în acest scop, Congresul al XIV-lea 
are in vedere să traseze obiectivele 
înaintării României în etapa urmă
toare, astfel încît, într-0 perioadă nu 
prea îndepărtată — pînă în anii 
2000—2010 — România să devină o 
țară socialistă multilateral dezvolta
tă, care să asigure din plin satisfa
cerea tuturor cerințelor întregului 
popor și să se prezinte în lume ca o

țară dezvoltată din toate punctele de 
vedere.

Avem în vedere ca, încă în cinci
nalul viitor, să perfecționăm indus
tria românească și să încheiem, în 
linii generale, organizarea ei pe baze 
moderne, pornind de la cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Avem, în același timp, in vedere 
să ridicăm nivelul agriculturii — 
care, de altfel, anul acesta ne-a asi
gurat o recoltă record, așezînd Româ
nia printre primr-le țări din lume, din 
acest punct de vedere. Vrem să fa
cem o agricultură care să asigure din 
plin tot ceea ce este necesar pentru 
dezvoltarea țării. Ne propunem să 
ridicăm, totodată, nivelul general de 
viață al satelor, al țărănimii.

Ne mai propunem ca, încă pînă în 
1995, să rezolvăm complet în orașe 
problema asigurării locuințelor pen
tru toți cetățenii. De altfel, astăzi, 
după cum ați auzit in Congres, avem 
asigurate locuințe noi pentru 80 la 
sută din populația orașelor țării, iar 
în București pentru peste 90 la sută.

Vrem să perfecționăm învățămîn- 
tul, cultura. Am trecut la învățămîn- 
tul obligatoriu de 12 ani și aș men
ționa că întregul învățămînt, inclusiv 
cel universitar, este complet gratuit. 
Vrem — prin aceste măsuri — să 
asigurăm ca tineretul nost tu să-și în
sușească cele mai înalte cunoștințe 
ale științei, tehnicii, ale legilor de 
dezvoltare a societății omenești, ca 
întregul popor român să cunoască o 
dezvoltare puternică a nivelului său 
științific. Așa cum spunem noi — și 
ne place să spunem acest lucru — ne 
propunem să avem un tineret și, în 
general, un popor cu o înaltă cul
tură. Aceasta ne va asigura mersul 
înainte !

După cum vedeți, punem un mare 
accent pe știință, pe învățămînt, pe 
cultură. Am făcut acest lucru și în 
trecut — și-1 vom face și în viitor — 
pornind de la faptul că numai pe 
această bază vom putea să realizăm 
obiectivele noastre de dezvoltare, de 
a ridica nivelul poporului român, 
astfel incit acesta să se înscrie in 
rîndul națiunilor libere, demne, cu 
un nivel de viață ridicat.

Și avem convingerea că vom reuși 
acest lucru !

Iată, acestea sînt, sintetic, obiecti
vele economice și sociale pe care le 
avem în vedere.

In același timp, doresc să subli
niez că ne propunem să dezvoltăm 
larg colaborarea internațională, eco
nomică, tehnico-științifică și cultu
rală cu toate statele, fără deosebire 
de orinduire socială, să participăm 
activ la soluționarea problemelor 
complexe ale vieții mondiale.

■ Vrem să contribuim la făurirea u- 
nei lumi din care să dispară inegali
tățile, să dispară politica de forță și 
dictat, de amestec in treburile in
terne ale altor state. Luptăm pentru 
o lume fără arme, fără războaie, iar 
aceasta este în interesul tuturor po
poarelor !.

în același timp, dorim ca în Eu
ropa să se realizeze relații realmente 
noi, în spiritul documentelor de la 
Helsinki, să se asigure o largă cola
borare — care să excludă amestecul 
in treburile interne —, să se creeze 
condiții pentru progresul fiecărei na
țiuni, al fiecărui popor. Dorim să 
trăim într-o Europă unită, dar o Eu
ropă unită a națiunilor libere, egale 
și independente !

Noi considerăm că numai o ase
menea Europă va putea să creeze 
condiții corespunzătoare pentru pro
gresul tuturor popoarelor, posibilita
tea însăși de a se asigura un rol im
portant continentului nostru în viața 
internațională 1

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist Român, vă adresez cele mai cordiale felicitări în nu
mele Partidului Comunist din Cuba și al poporului cubanez.

De asemenea, exprimindu-ne satisfacția pentru realizările obținute de 
poporul român în opera de construcție a socialismului, reafirmăm dorința 
noastră de a continua să dezvoltăm relațiile fructuoase și frățești existente 
între partidele și popoarele noastre, în scopul apărării socialismului și păcii.

Cu salutări frățești,

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist 'din Cuba

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

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

Partidului Comunist Român, vă adresez cele mai calde felicitări și cele mai 
bune urări de succes continuu în înalta dumneavoastră misiune.

Vă transmit cele mai călduroase urări de sănătate și fericire personală, 
iar poporului român prieten, progres și prosperitate.

Exprim, de asemenea, dorința noastră pentru continua întărire și con
solidare a relațiilor dintre țările noastre.

GHIORGHIOS VASSILIOU
Președintele Republicii Cipru

„ Viitorul Cehoslovaciei este socialismul"

Cuvîntul secretarului general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
la întîlnirea cu activul de partid

PRAG A 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la Praga, la o întîlnire cu 
activul P.C. din Cehoslovacia, Karel 
Urbanek, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a relevat că 
există forțe care încearcă să abuzeze 
de actuala situație din țară prin 
folosirea ei împotriva comuniștilor 
și a socialismului în general —■ 
relatează agenția C.T.K. De fapt — 
a subliniat el — aceste forțe nu 
doresc dialog, ci monolog, în care să 
acuze pe comuniști.

Opinia publică — a declarat Karel 
Urbanek — trebuie să știe că parti
dul apreciază ca primordială evita
rea unei crize economice. Nu este

permisă admiterea unei evoluții 
asemănătoare cu cea poloneză, care 
a inițiat trecerea uzinelor înapoi în 
patrimoniu particular sau vinderea 
lor capitalului străin.

Schimbările structurale — a con
tinuat secretarul general al C.C. al 
P.C.C. — trebuie să se înfăptuiască 
pe o bază socialistă, în condițiile 
respectării integrale a intereselor 
sociale ale oamenilor muncii, pe 
baza respingerii concepțiilor potrivit 
cărora trebuie să revenim la capi
talism. Sîntem convinși că viitorul 
țării noastre este statul socialist, a 
conchis vorbitorul.

Atacurile la adresa P.M.U.P. constituie o parte integrantă
a concepției strategice a forțelor de dreapta

— s-a subliniat la ședința Biroului Politic al C.C. 
ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez

VARȘOVIA 29 (Agerpres) — In 
cadrul unei ședințe a Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., consacrată 
proceselor politice în curs de desfă
șurare în Polonia, s-a subliniat că 
atacurile propagandistice la adresa 
P.M.U.P. constituie o parte inte
grantă a concepției strategice a. for

țelor de dreapta, care năzuiesc spre 
transformarea orînduirii sociale în 
Polonia potrivit intereselor lor, slă
besc realizările poporului polonez, 
creează pericolul destabilizării si
tuației din țară, amenință solidarita
tea poporului polonez in activitatea 
de depășire a greutăților.

Convorbiri sovieto-italiene
ROMA 29 (Agerpres). — Miercuri 

a început vizita oficială în Italia a lui 
M. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. A avut loc 
o primă întrevedere între președin
tele Italiei, Francesco Cossiga, și

M. Gorbaciov. De asemenea, — In
formează agenția T.A.S.S. — au în
ceput convorbirile dintre președin
tele Consiliului de Miniștri al Ita
liei, Giulio Andreotti, și președin
tele Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Bapnrtiil tovarășului Nicalae Ceaușescu la Congresal al XW-fea -analiză realistă, iijei si propuneri 
constructive pentru afirmarea unui curs nou, ca adevărat democratic, iu viata internaționalăPENTRU 0 EUROPĂ UNITĂ A NAJIUNROR LIBERE ȘI SUVERANE

Tovarășului ALI SALEM AL-BEEDH
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit

Tovarășului HAIDAR ABOU BAKR AL-ATTAS 
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem 

al Poporului din Republica Democrată Populară Yemen
ADEN

Cea de-a XXII-a aniversare a proclamării independenței Republicii De
mocrate Populare Yemen îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa sincere 
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de progres și prosperitate poporului yemenit prieten.

Sînt încredințat că raporturile existente între partidele și țările noastre 
vor cunoaște, și in viitor, un curs ascendent.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Domnului MATHIEU KEREKOU
Președintele Comitetului Central

al Partidului Revoluției Populare din Benin,
Președintele Republicii Populare Benin, șef al statului,

Președintele Consiliului Executiv Național
COTONOU

Cea de-a XlV-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Populare Benin 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa calde felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres, pace și prospe
ritate poporului beninez prieten.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie șl cooperare stator
nicite între partidele și țările noastre vor cunoaște și în viitor o dezvoltare 
tot mai amplă, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă tovarășului Yassin Saeed 
Numan, prim-ministru al Republicii 
Democrate Populare Yemen, cu oca
zia aniversării proclamării inde
pendenței acestei țări, prin care, în 
numele Guvernului Republicii So
cialiste România și al său personal, 
adresează calde felicitări și cele mai 
bune urări de fericire și succes.

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă primului-ministru al Sta
tului Barbados, Erskine Sandi- 
ford, cu prilejul celei de-a 23-a a- 
niversări a Zilei naționale a aces
tei țări, prin care, in numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia 'și al său personal, transmite 
cordiale felicitări, împreună cu cele 
mai bune urări.

Festivitățile din capitala Albaniei
TIRANA 29 (Agerpres). — Cu pri

lejul Zilei naționale a Albaniei, la 
Tirana au avut loc o paradă mili
tară și demonstrația oamenilor mun
cii. După cum transmite agenția 
ATA, în tribuna oficială erau pre- 
zenți Ramiz Alia, prim-secretar al

C.C. al Partidului Muncii din Alba
nia, alți conducători de partid și de 
stat ai R.P.S. Albania.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Prokop Murra, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.

IN LEGĂTURĂ CU PROBLEMELE PRIVIND RELAȚIILE
■ ■ —' ■ ■ " '   —    .    —  .................... ......... — »

DINTRE CELE DOUĂ STATE GERMANE

Program propus de cancelarul R. F. Germania
BONN 29 (Agerpres). — Cancela

rul R.F. Germania, Helmut Kohl, a 
prezentat, in cadrul dezbaterilor 
bugetare din Bundestag, un „Pro
gram in 10 puncte cu privire la politi
ca germană" — informează agențiile

D.P.A. și A.D.N. Obiectivul acestui 
program — a arătat cancelarul Kohl 
— este „dezvoltarea unor structuri 
confederative" intre cele două state 
germane, avind ca scop final reunifi- 
carea.

Poziția Guvernului R. D. Germane
BERLIN 29 (Agerpres). — Guver

nul R.D. Germane consideră că 
„Programul în 10’ puncte cu privire 
la politica germană", prezentat de 
cancelarul Kohl în Bundestag, nu 
numai că nu corespunde realității, 
dar contravine și prevederilor fun
damentale ale Actului final de la 
Helsinki, care garantează suveranita
tea și independența celor două state, 
a declarat purtătorul de cuvînt al 
Guvernului R.D.G., Wolfgang Meyer, 
citat de agenția A.D.N. Acest pro

gram — a spus el — ar putea 
produce iritare.

Relațiile dintre R.D.G. și R.F.G., a 
arătat Meyer în continuare, trebuie 
să se desfășoare în condițiile respec
tării suveranității, integrității teri
toriale și egalității în drepturi. 
„Reunificarea" nu se află pe ordinea 
de zi și nimeni, din Est și din Vest, 
nu are în vedere modificarea echi 
librului european. Condiția esențial, 
a stabilității și securității in Europa 
este menținerea stabilității în rela
țiile dintre cele două state germane.

In favoarea convocării unei conferințe internaționale
de pace pe problemele Orientului Mijlociu

Document programatic de excep
țională insemnâtate pentru activita
tea partidului nostru într-o amplă 
perspectivă, Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
dc-al XIV-lea Congres definește, in 
domeniul politicii externe, pe baza 
analizei științifice, materialist-dia- 
lectice a evoluțiilor și proceselor din 
viața internațională, poziții și di
recții de acțiune în spiritul unei 
Înalte răspunderi față de prezentul 
și viitorul națiunii noastre socialis
te, față de destinele întregii uma
nități.

Ca în întreaga perioadă, de a- 
proape un'sfert de veac, inaugurată 
de Congresul al IX-lea, pozițiile și 
aprecierile partidului nostru, ale 
secretarului său general se impun 
atenției prin abordări profund prin
cipiale, bazate pe realități. Partidu
lui Comunist Român, care a respins 
la vremea respectivă „modelul 
unic", șablonul ce s-a încercat a se 
impune in construcția socialistă, îi 
sint deopotrivă străine și șabloanele 
„la modă“ in ce privește unele a- 
precieri euforice asupra momentului 
interhațional actual.

Una din concluziile de cea mai 
mare însemnătate este sublinierea 
cuprinsă în Raport cu privire la 
necesitatea de a nu se uita nici un 
moment învățămintele istoriei — 
și cu deosebire cele ce s-au întîm- 
plat în perioada premergătoare ce
lui de-al doilea război mondial. 
Obligă la această permanentă reme
morare a evenimentelor trecutului 
prețul imens plătit de popoare în 
cursul acestei teribile conflagrații, 
de la a cărei declanșare s-au îm
plinit 50 de ani.

Sînt bine cunoscute împrejurările 
care au dus la izbucnirea celui de-al 
doilea război mondial. Faptele au 
arătat, in primul rînd, că politica 
de concesii, de cedare și capitulare 
în fața Germaniei .fasciste nu nu
mai că nu a oprit agresiunea, ci de 
fapt a încurajat-o. în al doilea rînd, 
este unanim recunoscut astăzi — 
de către unii abia astăzi — că a- 
cordurile dintre Germania hitleristă 
și Uniunea Sovietică au fost gre
șite și nu au înlăturat pericolul de 
război. Dimpotrivă, politica de în
țelegeri — publice sau secrete — 
pe seama altor țări și popoare a în
semnat un ..cec in alb“ acordat re
ciproc, in virtutea căruia s-a recurs 
Ia acțiuni arbitrare, ultimatumuri și 

dictate, care au adus imense daune 
popoarelor.

lată de ce, așa cum se subliniază 
în Raport, apare necesar, să se a-' 
dopte o poziție clară, fără echivoc, 
de condamnare și anulare a tuturor 
acordurilor încheiate cu Germania 
hitleristă, inclusiv a prevederilor 
secrete ale așa-numitelor acorduri 
Molotov-Ribbentrop, trăgindu-se 
concluziile practice pentru anularea 
tuturor urmărilor acestor acorduri 
și dictate.

Aceasta ar reprezenta un necesar 
act de justiție pentru trecut, dar și 
dovada însușirii învățămintelor ce 
se desprind pentru prezent și pen
tru viitor.

De o deosebită actualitate este 
astfel concluzia, pusă cu putere in 
evidență de Congresul al XIV-lea 
al P.C.R., potrivit căreia problemele 
mondiale care privesc soarta unor po
poare întregi nu pot fi lisate spre so
luționare pe seama a două puteri, că 
nimeni nu își poate aroga dreptul 
de a decide în numele țărilor ce 
nu se află la masa negocierilor. A- 
ceasta a fost valabil ieri și este și 
mai valabil azi, în condițiile cînd 
problemele ce se pun sint de impor
tanță vitală, in accepțiunea cea 
mai directă a acestui cuvînt, pen
tru toate popoarele. Este pe deplin 
explicabil de aceea, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cursul intîlnirii din zilele Congresu
lui cu reprezentanții unor partide de 
pe continentul american, ca opinia 
publică din diverse țări să fie atentă 
și preocupată în legătură cu un e- 
ventual nou acord intre Statele Unite 
ale Americii și Uniunea Sovietică 
realizat in dauna altor popoare.

In noua configurație politică a Eu
ropei coexistă, cum se știe, țări de o 
mare diversitate, atit ca mărime sau 
forță economică,, cit și in ce privește 
orînduirea socială. De-a lungul ulti
melor decenii s-au afirmat tot mai 
puternic țările care au optat pentru 
dezvoltarea socialistă, pentru edifi
carea unei societăți noi, eliberată de 
exploatare, a echității și dreptății so
ciale. In procesul dezvoltării lor au 
apărut, în mod firesc, o serie de pro
bleme, a căror dezbatere și soluțio
nare se află în atenția forțelor poli
tice, a popoarelor din aceste țări. 
Nimeni altcineva nu iși poate aroga 
dreptul de a pune în discuție ase
menea probleme și cu atit mai puțin 
de a încerca să se substituie facto
rilor de decizie din țările respective.

Europa spre care aspiră popoare
le continentului trebuie să fie o Eu
ropă a națiunilor libere și suverane, 
pe deplin stăpine pe propriile des
tine.

Edificarea unei Europe unite, a 
păcii și securității — obiectiv con
sacrat prin voința solemn exprima
tă de cele 35 de state semnatare ale 
Actului final de la* Helsinki — im
pune respectarea neabătută a orîn
duirii sociale, a opțiunilor funda
mentale ale fiecărui popor, a drep
tului sacru la dezvoltare liberă și 
independentă.

In ceea ce o privește, „România — a- 
răta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— se pronunță cu toată fermitatea 
pentru o Europă unită, bazată pe res
pectarea neabătută a diversității o- 
rinduiriior sociale, pentru o Europă 
a colaborării largi — economice, teh
nice, științifice și culturale — a po
poarelor independente, suverane, 
care să-și asigure dezvoltarea așa 
cum o doresc, fără nici un amestec 
din afară".

Este o gravă anomalie că, la 45 de 
ani de la încheierea războiului, în 
Europa nu s-au realizat încă tratatele 
de pace între toate statele.-Din punct 
de vedere juridic, de fapt nu s-a in
staurat pacea. România consideră de 
aceea necesar să se treacă la .tratative 
între statele inteiesate în vederea în
cheierii tratatelor de pace și lichidă
rii cu desăvîrșire a urmărilor celui 
de-al doilea război mondial. Antici- 
pînd eventuale întrebări în le
gătură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia cu clari
tate de la tribuna Congresului că 
țara noastră consideră că aceasta 
nu trebuie să ducă la. schimbări în 
Europa și că existența celor două 
state germane trebuie să continue, 
să fie o realitate a Europei de 
astăzi și de mîine.

In Europa există, totodată, o gravă 
anomalie, care ar fi trebuit să îm
prăștie euforia ce pare a se fi in
staurat în anumite cancelarii diplo
matice ; este vorba de realitatea a- 
cumulârii, in această regiune geo
grafică, in pofida lecțiilor istoriei, a 
unor imense arsenale, inclusiv nu
cleare, care reprezintă o mare a- 
menințare la adresa popoarelor 
continentului.

In lumina învățămintelor trecutu
lui, soluționarea acestei probleme 
presante, ca și a tuturor celorlalte 
probleme care le privesc nemijlo
cit, nu se poate realiza insă cu 

adevărat decît cu participarea tu
turor statelor europene. Popoarele 
care au cunoscut direct consecințele 
înțelegerilor realizate peste capul 
lor și în disprețul intereselor lor 
fundamentale nu pot accepta repeta
rea unor asemenea practici. Cu atît 
mai mult, cu cît este vorba de o 
problemă ce se pune în termeni ca
tegorici — de viață și de moarte 
pentru popoarele de pe ansamblul 
continentului — și este de ne
conceput ca ele să-și încredințeze 
destinele la două sau mai multe 
puteri nucleare.

Desigur, țările nucleare, și în 
primul rind cele două mari puteri 
nucleare, poartă principala răspun
dere pentru dezarmarea nucleară. 
România consideră insă că este impe
rios necesar ca toate statele europene 
să participe activ la realizarea unui 
acord corespunzător privind elimina
rea tuturor armelor nucleare de pe 
continent.

Unul din marile învățăminte ale 
trecutului trebuie să fie, așa cum 
s-a subliniat cu putere la Congres, 
inadmisibilitatea practicilor politicii 
de forță și dictat, de amestec în 
treburile interne ale altor state. O 
asemenea cerință este cu atît mai 
actuală, în Europa, ca și în general 
în lume, cu cît cercurile reacționare, 
imperialiste au declanșat o adevăra
tă ofensivă generalizată împotriva 
socialismului, urmărind destabiliza
rea situației din țările socialiste, 
subminarea socialismului, slăbirea 
pozițiilor sale pe plan mondial. în 
această ofensivă se recurge țdin nou 
la mijloace din cele mai diverse din 
panoplia discreditatului „război rece" 
(despre care, cu surprinzătoare ușu
rință, se spune că va fi înmormin- 
tat chiar în aceste zile pe fundul 
Mediteranei) — de la acțiuni de de
nigrare și dezinformare, presiuni, 
șantaj și diversiune, pînă la sub
venționarea directă a unor grupări 
și forțe antisocialiste, antinaționale. 
Interesele supreme ale popoarelor 
impun respingerea categorică a unor 
asemenea tentative, inevitabil sorti
te eșecului. Partidul Comunist Ro
mân, România socialistă, în spiritul 
poziției consecvent principiale ex
primate de la tribuna Congresului, 
resping cu fermitate acțiunile 
destabilizatoare ale cercurilor reac
ționare, subliniind că nimic și ni
meni nu va putea opri lupta po
poarelor pentru libertate și inde

pendență, pentru o nouă orinduire 
socială.

în lumina învățămintelor istoriei, 
se impune să fie respinse cu toată 
hotărîrea tendințele de reactivare a 
forțelor revanșarde, neonaziste. Se 
știe unde- a dus îngăduința față 
de asemenea activități. O condamna
bilă îngăduință se manifestă în unele 
țări și azi, în numele așa-zisel li
bertăți de exprimare. Nu poate e- 
xista libertate pentru revanșarzi, 
pentru fasciști, pentru cei care pun 
la cale o nouă reîmpărțire a lumii, 
care pun în pericol însăși existen
ța civilizației, a omenirii.

Popoarele Europei nu pot și nu 
trebuie să ignore, în același timp, 
marea lecție a unității pe care a 
oferit-o cel de-al doilea război mon
dial. Drumul străbătut pînă la în
țelegerea necesității unei acțiuni uni
te și solidare, drum plătit atît de 
scump de toate popoarele continen
tului, a arătat că, oricit de mari ar 
fi obstacolele de trecut, popoarele, 
acționind împreună, cu hotărîrea de 
a-șî apăra cu orice preț libertatea, 
ființa națională, sint de neînvins, 
învățămintele istoriei arată că stă 
pe deplin în puterea popoarelor de 
a schimba cursul evenimentelor, de 
a impune o gîndire nouă și un curs 
nou în viața internațională. Por
nind tocmai de la adevărul că an
samblul problemelor atît de grave și 
complexe care confruntă omenirea 
contemporană nu pot fi rezolvate în 
cerc restrîns, de cîteva țări, po
poarele sint tot mai conștiente de 
răspunderea ce trebuie să și-o asu
me, respingind încercările de a se 
decide peste dapul lor in probleme 
ce le privesc direct, nemijlocit, ac- 
ționînd pentru a asigura participarea 
deplină a tuturor statelor la dezba
terea și soluționarea lor, potrivit in
tereselor tuturor națiunilor.

In numele acestui mare adevăr, 
România socialistă, înfăptuind 
neabătut orientările și hotărîrile a- 
doptate de cel de-al XIV-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
este ferm hotărîtă, așa cum declara 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
participe cu aceeași consecvență ca 
și pînă acum, cu întreaga răspun
dere pentru soluționarea în inte
resul și cu participarea tuturor po
poarelor a problemelor vitale ale 
umanității, pentru o lume a păcii 
și colaborării egale între toate na
țiunile.

Dumitru ȚINU

NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager
pres). — Participanții la cea de-a 
44-a sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. au încheiat dezbaterile cu. 
privire la căile de soluționare prin 
mijloace pașnice a conflictului din 
Orientul Mijlociu. După cum au 
arătat majoritatea delegaților, o 
conferință internațională pe proble
mele Orientului Mijlociu cu parti
ciparea tuturor părților implicate în 
conflict, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, în calitate 
de unic reprezentant legitim al po
porului palestinian, poate constitui 
un mecanism eficace de deblocare 
a conflictului din regiune.

I AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: |
FESTIVAL. In cadrul Festivalu- 

I lui românesc de turism și folclor 
I de la Bangkok a avut loc o seară 

culturală sub genericul „Vă pre- 
I tentăm România". S-a recitat, in 
| limbile română, thai și engleză lu

crări ale unor poeți români. Poetul 
. thailandez Montri Umavijani, care 

a participat la Simpozionul omagial 
• „Eminescu", a împărtășit asistenței 

impresii de călătorie din România 
Iși a citit poezii originale dedicat? 

țării noastre. A fost deschisă, de 
asemenea, expoziția omagială de 

I fotografii „Mihai EminetCU". Grupul 
folcloric „Rapsozii Carpaților" a 

1 susținut un program de' muzică 
populară românească. La manifes- 

I tare au fost prezenți profesori 
I universitari, poeți, ziariști, repre

zentanți ai unor instituții centrale, 
| un numeros public.

CONVORBIRI. La Geneva aU 
• fost reluate convorbirile multila

terale privind elaborarea unei con- 
I venții referitoare la interzicerea 

generală și, completă a armelor 
I chimice, relatează agenția T.A.S.S.

Tot la Geneva au fost reluate con
sultările bilaterale sovieto-ameri- 

Icane cu privire la interzicerea ar
mamentelor chimice.

RAPORT. Secretarul general al 
I O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
I prezentat, în cadrul Consiliului de 

Securitate, un raport privind efor

TUNIS 29 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian, 
cu prilejul „Zilei Internaționale de 
solidaritate cu poporul palestinian", 
Yasser Arafat, președintele Statului 
Palestina, a subliniat că organizarea 
unei conferințe internaționale pen
tru pace în Orientul Mijlociu re
prezintă mijlocul cel mai bun în ve
derea instaurării păcii în regiune. 
El a chemat Națiunile Unite să 
asigure protecție populației palesti
niene în fața consecințelor ocupa
tei și a acțiunilor represive ale for
țelor israeliene în Cisiordania șl 
Gaza.

turile de mediere intre Iran și I 
Irak, întreprinse de O.N.U. Mem- | 
brii Consiliului de Securitate au 
sprijinit acțiunile secretarului ge- . 
neral al organizației și și-au ex- I 
primat convingerea că apelind la I 
colaborarea Iranului și Irakului, 
Rezoluția 598 a Consiliului de Secu
ritate privind reglementarea con- I 
flictului dintre cele două țări va | 
fi tradusă in viață ca un tot uni
tar. în același timp, ambele părți > 
implicate și-au exprimat acordul | 
în vederea reluării în viitorul a- . 
propiat a tratativelor sub egida I 
secretarului general al O.N.U. •

MINIȘTRII APĂRĂRII DIN 15 I 
ȚĂRI MEMBRE ALE N.A.T.O., | 
reuniți în cadrul Comitetului pen
tru planificare militară a organi- . 
zației, au examinat, la Bruxelles, I 
stadiul și perspectivele negocieri- 1 
lor de dezarmare, precum și evo
luția situației din Europa. Pe I 
agenda reuniunii a fost înscrisă și I 
analiza consecințelor eventualei 
reduceri a bugetului militar al I 
S.U.A. Tot în capitala Belgiei s-a | 
reunit Comitetul militar al N.A.T.O. 
(format din șefii statelor majore , 
ale țărilor membre ale organiza- I 
ției, cu excepția Franței, care nu • 
participă la organismele integrate 
ale Alianței atlantice decît ca ob- I 
servator), care a respins posibili- | 
tatea reducerii forțelor armate 
americane dislocate în Eufopa.
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